






Rita Chirian

Scriitorii nu pot fi celebraţi.

Ar putea fi chiar o impietate, așa cum s-ar putea în-
tâmpla să crezi că ceea ce e îmbinare de culoare și linie e chiar
cel pe care-l invoci.

Ceea ce se omagiază este scrisul lor; adevăratele ţinte
asupra cărora ne fixăm privirea în acest număr al revistei Eup-
horion nu se cheamă Mircea Cărtărescu, ci Nostalgia, Orbitor,
Totul, Poeme de amor, Solenoid.

Solenoid. Anul acesta se întâmplă ca Mircea Cărtărescu
să împlinească un număr de ani. Dar este și anul în care există
Solenoid-ul, anul în care raftul bibliotecii este mai plin, fotoliul
ocupat, inima & creierul – vii și înavuţite.

Mulţi din generaţia mea și-au făcut ucenicia (și-o con-
tinuă) cu paginile lui Cărtărescu. Pe mine Dan Sociu m-a în-
demnat, într-o vară caldă de la 14 ani, să-i citesc pe optzeciști,
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pe Iaru, pe Stratan, pe Bucur. Pe Mircea Cărtărescu.
Au urmat destul de repede Nostalgia și Levantul. Am

copiat în jurnal pagini întregi de poeme, cu o acribie nevero-
similă. Am învăţat apoi că postmodernismul românesc chiar
există. Am alcătuit un fluture. El a fost oase iliace și a fost cre-
ier. Am stat într-o bucătărie înghesuită și am băut nes și am
privit pe deasupra blocurilor din Ștefan cel Mare la Bucure-
știul desfăcut sub ochi halucinaţi. Am strigat de sute de ori
A JUTOR! M-am mutat în mașina mea nouă și-am rescris mu-
zica lumii. M-am împodobit cu pietre colorate și-am alergat
pe pardoseala Muzeului Antipa. M-am privit în oglindă și am
fost bărbat, și am fost femeie, și am fost bărbat. Mi-am pus
pistolul la tâmplă. Am tras. Și poate că am avut noroc. Am
fumat o ţigară specială. Am mers peste Ocean. Am primit câ-
teva premii. Am spus NU! Am fost scriitor cât o literatură.

Scriitorii nu pot fi celebraţi.
Te îndrăgostești de paginile lor, până la îngemănare.

Editorial

Euphorion Revistă de literatură şi artă / Sibiu
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Mircea Cărtărescu
Poem

Pe marea pietruită, pe oceanul pavat

anatomie plină de inimi, de sîni şi de vene
treceai pe strada albastră, printre polistirene
ca un pachebot pe-o mare pietruită.
părul tău flutura ca un banc de peşti-papagal
fusta ta cadrilată conversa cu un şal
despre amortizoare, deşee, ispită.

deasupra norii erau nişte locomotive sticloase
apoi iar carne, inimi, cefe şi oase
înaintînd, scîrţîind la tine sub bluză
şi oasele şonticăind înapoi pe strada albastră,
în cîrje de cîini vagabonzi, de polizoare, de glastră
şi hoitul tău imobil, deranjînd la cîte-o fereastră
o pisică de angora, un pekinez, o ursuză.

incendiu de ţîţe, arhitectură de maţe
grăsană şi slăbănoagă levitai cu un moskvici în braţe
dezbrăcată, strivită, fardată, şalupă.
te revelai abia după.
de pe ţîşnitoarea de carne porumbeii pietrificaţi
îţi ciuguleau din palmă, din pupilă şi din ficaţi,
te întrebau: femeie cu gîndul departe,
de ce duhneşti atît de tare a moarte,
eşti catedrală cu ziduri înalte, cauciucate, cu ţîţe în palme

curbate,
de ce supurezi la gît şi la coate
precum caroseriile în cimitire?
porumbeii de piatră în haine de mire
se aureau în amurgul de brom.
statuetă de ojă cu inimi sub coastă,
fîlfîiai, fetiţă, adolescentă, curvă, nevastă
pe faţă cu un rîs şi-un flegmon.

şi, doamne, cum sîngera în decăderea de soare

părul tău, ca un păianjen cu o sută de mii de picioare
cum înfăşura şi sugea orice chioşc sau grilaj.
cine mai eşti? Pe cine mai prosteşte acum guşa ta,
ţeavă de revolver, cine-ţi mai este vergea,
cine mai încalecă fără zăbală şi şa
pe dumneata
între giulgiuri şi perne, sub peisaj?
treceai pe oceanul pavat, şi nu mai puteam să-ţi mănînc,

să-ţi mîngîi
pielea de pe rotulă, de pe bigemeni, de pe călcîi
într-o curte făcea viermi un lămîi
şi făcea viermi în marele sentiment de venin.
lîngă spiţele de tomberon cu scînteie
Cu suzeta în bot dorm în landou bebeluşi de uree
Atinşi în zbor de fusta ta, zaharicale, berile şi zmee
În care ghemuită doarme-o femeie
Cu obraji verzi şi buze ultramarin.
doarme cu genunchii la gură, o mînă de gelatină şi seuri
cu nervii negri vizibili ca la melci prin pielea translucidă
cu faringele, diţii, gingiile, limba dispuse ca un trandafir orbitor
cu membrele-abia-nmugurite, cu venele roşii zgîrcite
cu ochii albaştri, cu ţeasta moale.
are sub sfîrc un ciorchine de inimi, iar intestinele de neon
încolăcite, scriu un nume în burta ei,
un nume scris într-o limbă străină, barbară, dezgustătoare
un nume care mă decapitează, mă jupoaie, mă doare,
coroziv, fictiv, visător, cariat...
deasupra norii, ca nişte locomotive sticloase
roteau peste fabrici de cărămidă biele lucioase
aruncînd umbre peste oceanul pavat

unde, pachebot de muselină şi oase
odată ai navigat.

(1982)
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29 iunie

Prima zi de vacanţă, într-o vară toridă și pustie. Prof-
ităm ca să dormim, nu putem adormi însă fiindcă am băut litri
de cafea. Mișunăm prin casă mahmuri, prima oară fără nimic
de făcut după un an încărcat ca niciun altul. Gabriel a plecat azi-
dimineaţă în tabără, așa că suntem înmărmuritor de singuri. În
casă aerul băltește, afară e un reactor nuclear în care și-ar fi
făcut cuib vrăbiile.

Ieri seară i-am spus Ioanei că de patru-cinci ani încoace
lumea, întreaga lume, cu toate dimensiunile ei, pare să se fi
schimbat din temelii. Nu mai simţi că viaţa ta are sens. Nu mai
există vreun cadru de referinţă pentru cine ești sau ce faci.
Nimic nu mai pare nici important, nici real. Înainte trăiam lângă
câţiva prieteni, vârâţi până peste cap în literatură. Doar cu cinci
ani în urmă viaţa literară, locul meu în ea, sistemul de valori,
critica literară erau vii, prezente, mai adevărate decât orice
altceva. Azi nu ne mai vedem cu nimeni, iar când o facem nu se
mai suflă o vorbă despre literatură. Nu mai sunt reviste, nu mai
sunt cronici, nu mai sunt critici. Au rămas editurile, ele au luat
locul lor, de voie, de nevoie. Dar ele nu le pot substitui. Toată
viaţa noastră pare sfărâmată și împrăștiată în patru vânturi. O
spun aici: sunt năucit de schimbările astea, s-au întâmplat prea
repede. Cum tot prea repede a venit, tot în anii ăștia în care am
muncit enorm în periferiile literaturii, sentimentul schimbării
de poziţie socială și de rol ca urmare a înaintării în vârstă. Trăi-
esc încă șocul trecerii la altă categorie: autor în vârstă, cu opera
în spate, de la care nu mai așteaptă nimeni, inclusiv el însuși,
ceva mai bun decât a făcut până azi. Nu mă pot obișnui cu asta.
Dacă scrisul meu ar fi mers mulţumitor n-aș fi avut vreo prob-
lemă, dar criza adâncă a scrisului s-a suprapus peste toate cele-
lalte și m-a lăsat fără grai, fără argumente, fără apărare.

Lupt acum din răsputeri să stau deoparte faţă de
schizofrenia politică a momentului, dar ea mă soarbe ca un
vârtej de ape murdare. Încerc să-mi apăr viaţa în literatură și
scrisul, încerc să ignor semnele sinistre ale istoriei. Mereu mă
gândesc să mă expatriez, la capătul pământului, să scap de
pielea mea tăbăcită și plină de cicatrice, dar de pielea ta nu poţi
scăpa nici la antipozi. Mă gândesc să ies cu totul din viaţa pub-
lică, dar știu că nu voi fi lăsat. Tânjesc după o adolescenţă târzie
în care să-mi pot scrie, bune sau rele, cărţile rămase nescrise. E
teribil să simţi adversitatea lumii, a propriei tale minţi, în fine să
ai sentimentul, atât de puternic la mine în toţi acești patru-cinci
ani din urmă, că ești uitat sau părăsit de Dumnezeu, că l-ai deza-
măgit, că te-a exclus din poveste ca pe regele Saul altădată. Și să
știi că El are dreptate, căci tu însuţi ești dezamăgit până la ul-
tima fibră de tine.

Interviu pe o pagină întreagă în FAZ. Nu știu ce-oi fi
răspuns atunci, la Berlin, teribil de bolnav și de obosit, re-
porterului ce nu părea prea binevoitor. Nu știu ce-o fi ales el din
tot ce i-am spus. Pe o poză uriașă a mea cineva a îngroșat trăsă-
turile feţei cu linii primitive de tuș. Ochii sunt căprui luminos,
aproape galbeni. „Vă plac teoriile conspiraţiei, domnule
Cărtărescu?” Da, îmi plac, însuși interviul ăsta nu pare întâm-
plător…

2 iulie

Sunt îngrijorat, neliniștit. Mi-e greu să trăiesc în lumea
în care mă aflu acum, cu totul alta decât cea în care am scris
„Orbitor”. Vreau să abandonez jurnalistica și să dispar din
spaţiul public. E o lume înspăimântătoare, mizerabilă, un apoc-
alips și un infern – ce am eu cu ea? Niciodată n-am fost un om
matur, niciodată nu am crezut în altă realitate decât cea a minţii
mele. Acum am însă tigrul în faţă și nu mă pot preface că nu ex-
istă. Și, oricum, dac-ai văzut o dată tigrul, nu te mai poţi întoarce
liniștit la masa de scris. Nu știu ce va fi în următoarele luni, în
anii care vin. Nu știu dacă voi primi de undeva liniștea, timpul și
concentrarea ca să pot lucra cu adevărat din nou, ca să mă pot
întoarce la mine însumi. N-am nici o datorie în afară de cea faţă
de scrisul meu. Nu-mi pot repeta asta destul de des. Să ies din
spaţiul public, otrăvit astăzi peste puterea mea de a o spune,
să-mi văd de scrisul meu, să întunec soarele ca să văd iarăși
luna.

Sunt încarcerat, sunt prins, lupt pentru o gură de aer.

3 iulie

Lovitură de stat năucitoare în România. Oamenii sunt
paralizaţi de uimire: totuși suntem în Europa, în 2012. Nimeni
n-a putut crede deplin până azi, când totul s-a petrecut fulgeră-
tor. Puciul parlamentar a funcţionat după plan ca o armă au-
tomată. Am văzut faţa răului absolut. Au căzut, spulberate,
instituţiile, legile, și mă tem că urmează oamenii. Democraţia a
fost distrusă din temelii, după model nazist sau stalinist. E
noapte acum după o zi care va fi istorie. Este faţa stângii noas-
tre populiste, eternul adversar al Europei și-al României. De-
acum nu mai e cale de întoarcere. Aici lumina se stinge.

6 iulie

Totul continuă, intru din sfert în sfert de oră pe site-ul
de știri, a ajuns un viciu ca fumatul. Am scris deja, cu un curaj pe
care nu mi-l bănuiam, despre ce se întâmplă, că doar nu pot sta
cu ochii strânși în mijlocul incendiului. Nu-mi mai pasă de con-
secinţe. Am fost și la mitingul forţelor democratice, îmbrăcat
complet în alb, conform consemnului. A fost o mare de oameni,
un cor enorm de proteste. M-am întors apoi acasă prin seara
caldă bucureșteană. Între atâtea seri fără culoare din ultimii ani
s-a rătăcit, în sfârșit, și una de ambră, de vis, o seară întoarsă din
adolescenţa mea. Am coborât pe Magheru cu soarele-n faţă, cu
bulevardul într-o umbră catifelată, în miros de asfalt încins și
Chanel – de la femeile elegante sau doar goale ce treceau pe
lângă mine ca-n Delvaux - și, înainte să cobor la metrou, n-am
rezistat să trec pe la Scala să-mi cumpăr o îngheţată. Am stat
apoi singur la o măsuţă, în cămașă albă, în mulţimea de tineri cu
tricouri și șorturi estivale. Pe drum fusesem oprit de ne-
cunoscuţi: „Vă mulţumim că existaţi, ţineţi-o tot așa!” „Sunt
mândră că v-am întâlnit”…„Nici nu știţi cât înseamnă articolele
dumneavoastră pentru noi toţi”… Eu zâmbind și mulţumindu-
le pentru propriile lor zâmbete. Aici, la măsuţă, am fost singur
și anonim, jumătate de oră, în seara caldă și tot mai aurie, tot
mai animată, în zgomotele traficului…

Jurnal
Jurnal din 2012
Mircea Cărtărescu
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Asta a fost ieri. Acum scriu acasă, în foșnetul continuu
al aerului condiţionat. Sunt într-o ţară obscură și îndepărtată
numită România, unde tocmai se dă o lovitură de stat…

8 iulie

Mă simt mai bine, am și scris puţin la carte, aerul con-
diţionat din birou îmi răcorește creierul. Citesc și câteva cărţi în
paralel, între care „Idiotul” în engleză, pe iPad - din visul lui Hi-
polit vine Gregor Samsa aproape cert -, urmăresc și evoluţia po-
litică, de care nu mai am chef să stau deoparte. Ori la bal, ori la
spital, cum se spune. Nimeni, cred că pur și simplu nimeni nu
poate prevedea ce va fi din toamnă încolo. Dacă vor avea atunci
totul în mână, vor trece la liste negre și represalii. Nu am însă
faţă de ei nici o teamă, doar o deplină oroare și un dispreţ
adânc.

Cărţii mele-i lipsește deocamdată motorul. El există, în
piese disparate, în caietul verde. Deocamdată ciocănesc la ca-
roserie, dar motorul trebuie așezat până la urmă în locașul său
și toate conexiunile, cu cabluri, izolatori, șaibe și șuruburi, tre-
buie făcute solid. Când cititorul va învârti cheia-n contact, pis-
tonii trebuie să-nceapă să duduie.

11 iulie

Ne-am gândit zilele astea, în lungile plimbări din jurul
cartierului, sub cerurile uriașe, să plecăm din ţară, să ne așezăm
într-un loc normal, unde să putem trăi liniștit. Am întors lucru-
rile pe toate părţile. Va fi greu și ecoeurant dacă se va ajunge
aici.

Scriu aproape în fiecare dimineaţă, manuscrisul se-
ndreaptă-n șapte părţi deodată, niciuna decisivă. Nici un breakt-
hrough, nici o revelaţie până acum. Dar nu sunt la mai mult de
o cincime din carte. Îmi place să scriu constant, fără mari spe-
ranţe, dar măcar știind că fac singurul lucru care mi s-a dat de
făcut pe pământ. Când scriu, totul mi se pare suportabil.

22 iulie

Cuvinte fără viaţă, în care-ncerci să constrângi o viaţă
fără cuvinte. Ne-am întors din Sângeorz goi pe dinăuntru de
gânduri, dar plini de imagini, de mirosuri, de kinestezia alergării
prin iarbă, de sunetul pe care-l scot norii la frecarea cu bolta ce-
rească. Am văzut anul ăsta, între pământ și cer, ceea ce filozo-
fia lui Horatio nu putea să cuprindă: norii imaculaţi și corporali,
suspendaţi în aer și navigând lent, în întremare și destrămare,
dinspre răsărit spre apus. Stăteam în șezlongul de sub meri și
priveam, literalmente ore-n șir, norii. Pentru prima dată în viaţă
mi-am spus și I-am spus: sunt gata. Sunt pregătit pentru ple-
care, pentru schimbare, pentru renașterea din apă și Duh. Gân-
durile astea nu le poţi avea decât când, deși încă în coaja
trupului, ești deja acolo. Căci nimeni nu e răpit la cer, doar i se
îndepărtează ceaţa de pe ochi, care nu-l lasă să vadă că e deja
acolo, și că a fost acolo întotdeauna...

Cât de departe de mine e vremea ambiţiilor literare, a
luptei pentru întâietate. Azi sunt în afara edificiului literar ca un
amator, ca un debutant. Nu-l mai cuprind din priviri, și chiar
dacă l-aș cuprinde, nu mi-ar mai spune ceva cu adevărat. Scriu
iar doar pentru mine, fără modele și fără proiecte. Citesc iarăși
ce-mi cade sub ochi. Nu mai pot crede că aș putea să-nţeleg
vreodată, cu adevărat, ceva, să știu ce-i cu mine, să-mi dau
seama cum funcţionează, și de ce, aparatul străin al lumii. Am
lăsat literatura-n urmă ca pe un peisaj: uite, munţii s-au dus și

începe câmpia. E altceva, e fără nume și poate fără sens, dar
este, și asta este.

23 iulie

Strania lovitură de stat: ai totul în mână și totuși dai o
lovitură de stat, cu un risc nebunesc și incredibil, ca să intri ime-
diat în posesia a ceea ce ai. E ca și când moștenitorul și-ar ucide
părintele bătrân și bolnav, care tocmai i-a lăsat toată averea
prin testament. Prosteasca, monstruoasa lovitură de stat.

26 iulie

În fiecare zi mă năucește durerea sufletească. Și mai
ales sentimentul că nimic nu mai are importanţă. Am văzut azi-
noapte un documentar despre coliziunile cosmice, despre cum
se sfărâmă-ntre ele miliardele de galaxii. Iar eu, un mamifer plin
de organe moi și umede, m-am trezit gândind, înţelegând cât
de-ndepărtat de mine însumi sunt, de parc-aș fi la marginea
cealaltă a lumii. Dacă n-am să fiu ajutat o să pier fără urme, ca
și când n-aș fi fost, cu scrierile mele bune și proaste cu tot, cu ge-
niul și dobitocia mea. În fiecare zi mă rog pentru ajutor, dar nu
cum ceri ajutor ca să atârni un tablou pe perete, ci cum strigi
„Ajutor!” în mijlocul oceanului fără fund și fără margini.

Kafka: scriu ca să-mi înţeleg situaţia. Sabato: scriu ca
să-mi dezvălui demonii interiori. Eu: scriu ca să nu mor. Dar cel
mai bun răspuns la întrebarea „De ce scrii?” e tot al lui Beckett:
uite-așa!



Rita Chirian: Sunteţi cel mai cunoscut scriitor român contem-
poran, tradus şi recenzat. Aţi simţit vreodată presiunea expunerii
internaţionale? Credeţi că, aşa cum vedeţi dumneavoastră meca-
nismele autohtone, validarea internaţională cântăreşte (semnifi-
cativ) mai mult în validarea în ierarhia/ierarhiile interne? 

Mircea Cărtărescu: Niciunul dintre lucrurile astea nu mă in-
teresează prea tare. În niciun caz nu mi-am dorit vreodată să
fiu ”cel mai cunoscut scriitor român de azi”, și mi-e total indife-
rent dacă e așa sau nu. A fi cunoscut cu adevărat nu înseamnă
să te știe toată lumea, ca pe vedetele de televiziune. Eu mă
bucur mult de cititorii mei. Nu i-am trădat vreodată, nu cred că
i-am jignit cu o carte proastă, și sunt fericit că încă mă urmează.
Dar nu scriu ca să vând multe cărţi și ca să mă oprească lumea
pentru autografe prin malluri. Există o popularitate decentă, pe
care ţi-ai clădit-o timp de decenii, și una indecentă, grăbită și
obraznică. N-am fost niciodată pushy, n-am fost însetat de glo-
rie, n-am flatat pe nimeni dintre critici și culturnici și n-am aler-
gat după bani. Mi-am scris pur și simplu cărţile. Tot restul sunt
accidente de destin. 

Succesul cărţilor unui autor în străinătate e mai important
decât cel din ţară, nu pentru că se petrece în străinătate pur și
simplu, cum cred atâţia, ci pentru că e mai obiectiv. Criticii stră-
ini, cei care scriu cronicile și dau premiile, n-au de ce să te ne-
dreptăţească. Fiindcă nu ești din aceeași lume cu a lor și nu te
supui câmpurilor propriei lor politici literare, ei își permit să fie
imparţiali cu tine și, când e cazul, să se bucure sincer de scrie-
rile tale. E o ușurare imensă pentru mine să fiu citit imparţial, să
fiu apreciat pentru calitatea cărţilor mele de oameni care n-au
nimic de-mpărţit cu mine. Departe de-a fi o presiune, „expune-
rea” mea internaţională nu mi-a adus până acum decât bucu-
rie. Știu cu certitudine că am primit toate premiile din
străinătate pentru cărţile mele de la oameni necunoscuţi, fără
intervenţii, fără trafic de influenţă, fără alt criteriu decât cel va-
loric. Am întâlnit cititori ai cărţilor mele care-au venit să mă
vadă de la sute de kilometri când am avut o lectură. Există în
toată lumea, la fel ca și-n România, afficionados ai scrierilor
mele pe care nu mi-i poate lua nimeni.

R.C. Imaginaţi-vă scenariul distopic al unui Mircea Cărtărescu,
scriitor român fără premii internaţionale, fără traduceri, fără – pe
scurt – debuşeul de dincolo de graniţe. Care credeţi că ar fi imagi-
nea lui Mircea Cărtărescu faţă de sine şi cum ar fi el receptat – ca-
litativ şi cantitativ – în lumea literară românească? 

Mircea Cărtărescu

M.C. Sunt foarte mulţi scriitori buni la noi în această situa-
ţie. Destinul lor e din păcate obscuritatea. Cum ar fi un tenis-
man care să joace doar în România? Cum ar fi un cineast care
să-și proiecteze filmele doar la noi (presupunând că mai are
unde)? Chiar dacă sunt la fel de buni ca oricine altcineva în
lume, oamenii nu i-ar aprecia, pentru că nimeni nu-i profet în
propria ţară. Chiar și cu traduceri, chiar și cu succes în străină-
tate, tot târăsc după mine turme de hateri. Dacă nu le-aș fi avut,
mulţi dintre criticii și autorii noștri m-ar fi mâncat de mult de
viu, așa cum au încercat de câteva ori. Din păcate, în literatura
română, ca-n bancul cunoscut, oricine-ncearcă să scoată capul
din cazan e tras de picioare, la loc, de ceilalţi care fierb acolo în
propria ură. 

R.C. În paginile jurnalului dumneavoastră vă mărturiseaţi sa-
turaţia – n-aş numi-o repulsie – faţă de lumea literară românească.
Care sunt principalele tare ale mediului cultural/literar românesc?
Care sunt fundamentele care pot crea/creează sanitate în acest
caz?

M.C. N-am trăit niciodată, nici în tinereţe, în lumea literară.
Acum mi-e mai străină ca oricând. E o lume literară tăiată ca o
maioneză care nu se leagă. În ultimii ani am asistat la o malig-
nizare sau rinocerizare a ei: nuclee de putere autarhică și per-
soane care și-au uitat principiile de altădată și care manipulează
evenimentele literare pe faţă, cu un cinism al puterii de neima-
ginat în perioadele anterioare. Speranţa nu mai e în instituţii, ci
în autorii independenţi, devotaţi artei lor, care nu fac politică li-
terară. Îi văd interferând pe Facebook, îi văd de asemenea în re-
viste, mai ales cele din provincie, care nu și-au pierdut
credibilitatea. Cred că momentul în care s-a accentuat degrin-
golada în cultura noastră a fost cel al distrugerii ICR în 2014. De
fapt, lovitura politică de atunci a atins edificiul nostru cultural
direct în inimă. Nu ne-am revenit încă și mulţi ani n-o vom face.
Pentru că ICR în vremea lui Patapievici n-a fost doar o instituţie
culturală modernă și ireproșabilă, ci și dovada că se poate. Că,
dacă vrem, putem fi o ţară normală. Pentru asta a fost distrus.

R.C. Privind retrospectiv, care ar fi portretul colectiv al genera-
ţiei 80?

M.C. Optzeciștii au fost un mic grup de poeţi și prozatori
care, deși s-au dezvoltat în ultimul deceniu comunist, n-au avut
nicio legătură cu comunismul. Fiindcă au fost marginalizaţi și
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subteraneizaţi, nu au trebuit să facă compromisurile altor generaţii. Proza lor a fost textualistă, foarte
aproape de noul roman francez, de experimentele postmodernismului american și de grupuri ca OU-
LIPO, iar poezia - o combinaţie de poezie românească modernă (inclusiv avangardă și suprarealism)
și poezie americană gen Beat Generation. Lucrul cel mai important pentru scriitorii optzeciști - nu mai
mulţi de douăzeci, ceilalţi până la două-trei sute care se numesc așa sunt de fapt congeneri doar de
vârstă - este libertatea de gândire și creaţie pe care au păstrat-o în vremuri mizerabile. Iar cel mai în-
tristător e preţul teribil pe care l-au plătit pentru viaţa pe care-au dus-o într-o lume în ruine: jumă-
tate dintre cei mai buni nu mai sunt printre noi. 

Am fost optzecist cu trup și suflet în facultate și câţiva ani după aceea, cât mi-am scris versurile
și prozele din „Nostalgia”. Apoi, profitând imens de ce-am învăţat în anii 80 scriind poezie, m-am în-
dreptat spre altfel de literatură, în care m-am regăsit mai deplin. Nici „Levantul”, nici „Travesti”, scrise
în jurul vârstei de 30 de ani, nu mai erau optzeciste. Privind înapoi, mi se pare uneori că și versurile
mele depășeau contururile optzecismului clasic către ceva mai grav și mai adânc engravat în mine.

R.C. Care este linia literară la capătul căreia
vă aşezaţi?

M.C. Iată ceva ce mă interesează încă mai
puţin decât popularitatea literară.  Frumos
mi-ar sta să mă întind eu însumi, liniștit și din
proprie iniţiativă, în patul lui Procust. Pe de
altă parte, chiar dac-aș vrea s-o fac, epoca
noastră e săracă în „-isme”: vechiul și bunul
postmodernism se pare că le-a înghiţit pe
toate. Să te numești azi un postmodern e la
fel de gol de conţinut ca și când ai spune, pur
și simplu, „sunt scriitor”. Uneori mi-a plăcut
să mă imaginez un „neoromantic” rătăcit prin-
tre contemporani, dar era multă autoironie
aici. Oricine deschide o carte de-a mea vede
limpede că nu e așa. Tot ce pot să spun e că
există ceva în mine care știe ce-are de făcut și
are mijloacele s-o facă. Dar linia de care vor-
biţi nu e-n faţa, ci-n spatele lui, ca dâra pneu-
rilor unei mașini sau ca urma umedă lăsată de
melc peste frunze. Eu n-o pot vedea, fiindcă n-
am timp să mă-ntorc, dar pentru asta există
critici. 
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firesc (deși trist) ca unii dintre poeţi să depășească limita litera-
turii. Sunt sacrificiile tragice pe care poezia actuală, în aceste
vremuri foarte tulburi, a trebuit să le facă. Adaug însă la scurta
și prea riscata caracterizare din jurnalul meu că generaţia doo-
miistă este și foarte cultivată, și foarte devotată poeziei, că are
nu doar poeţi deosebiţi, ci și foarte buni manageri culturali, că
e mai complexă decât o spun obișnuitele clișee. Sunt un prie-
ten sincer al multora dintre autorii generaţiei și un admirator
al și mai multora.

R.C. Cum aţi defini instituţia scriitorului profesionist? Vă
consideraţi un scriitor profesionist? 

M.C. Eu n-am considerat niciodată scrisul de literatură
o profesie. Ca meserie am fost întotdeauna profesor, de ase-
menea am fost multă vreme jurnalist. Din asta mi-am câștigat
existenţa, muncind serios întreaga mea viaţă. Sunt foarte mân-
dru de faptul că n-am spus niciodată „nu pot să muncesc fiindcă
sunt artist”. Scrisul e faţa nevăzută a lunii, nu-l poţi numi me-
serie cum nu poţi numi visul realitate. Nu cunosc nici „munca de
scriitor”, acel talent care ar fi „99 la sută transpiraţie”. În cazul
meu e inspiraţie pură și nimic în lipsa inspiraţiei. Prin urmare,
cine mă consideră un scriitor profesionist se gândește probabil
la o anume soliditate a scrisului meu, dar ignoră capriciul și fan-
tezia pe care arta le presupune tocmai pentru că e artă și nu
meserie. Ignoră, de asemenea, că scrisul e o chestiune de cre-
dinţă și nu de trudă zilnică. 

R.C. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, ci-
titorul ideal? În ce puncte se suprapune el cu criticul, perceput ca un
cititor profesionist? În ce măsură consideraţi că lectura „profesio-
nistă” alterează substanţa unei cărţi? Care este portretul-robot al
cititorului „intuit” de Mircea Cărtărescu?

M.C. Cititorul ideal e cel care-i seamănă autorului, care
e-ntr-o relaţie de gemelitate cu el. Dacă nu avem nici un limbaj
comun, nici o enciclopedie comună (după expresia lui Eco), nici
idei despre literatură comune, e greu să formăm împreună cu-
plul autor/cititor care scrie, de fapt, cartea. Nicio carte nu e pen-
tru oricine. Cărţile își aleg cititorii, îi cern pe parcursul lecturii
și-i premiază pe cei care ajung la sfârșit. Cărţile mele sunt scrise
pentru mine, în primul rând, și-apoi pentru cei care pot respira-
n aerul lor. Sunt ca niște spori care caută pământul pe care pot
încolţi. Multora nu le plac (mai ales celor care nu le citesc), dar
uneori își găsesc cititori atât de buni, încât mă gândesc și eu că
a meritat să fie scrise. 

„Solenoid” a provocat o fervoare a lecturii care m-a sur-
prins, pentru că e o carte mare și complicată. A scos tot ce e mai
bun în critica noastră de azi, pe care-o crezusem destul de obo-
sită. Am avut câteva zeci de cronici, mai multe decât la toate ce-
lelalte cărţi ale mele, scrise de critici care, de multe ori, s-au
depășit pe ei înșiși. Am avut și mesaje pe mail sau pe Facebook
de la cititori genuini, care-au scris incredibil de bine despre
carte.

R.C. Care este cartea faţă de care vă simţiţi, după vreme,
la fel de ataşat ca în momentul în care aţi finalizat redactarea ei?

R.C. Fiind un scriitor plurivalent, pentru care genurile şi speciile
sunt permeabile – în spirit postmodern –, creeaţi impresia că nimic
literar nu vă este necunoscut & intangibil. Ce se exclude acestei ver-
satilităţi? Ce presupune ea?

M.C. Încă o dată: nu pot scrie orice și oricum. Mai ales acum,
când timpul devine pentru mine tot mai preţios. În ultimii ani
mi-a luat tot atâta vreme să mă decid ce carte trebuie să scriu
ca și scrisul ei propriu-zis (mi-au trebuit patru ani ca să mă ho-
tărăsc să încep ultimul meu roman, „Solenoid”).  Aţi vorbit mai
devreme de ”presiunile” pe care le simt. Singura reală e vârsta.
O vârstă cu care n-am nimic de-a face, pe care n-o simt, care mi
se pare doar un vis (dacă nu mă uit în oglindă mă știu un om
tânăr), dar care îmi limitează timpul pe care-l mai am pentru
scris. Nu la subiect sau la genurile și speciile literare mă gân-
desc când trebuie să încep ceva, toate astea îmi sunt aproape
indiferente. Ci la o „forma mentis”, la intuiţia adâncă a unei
cărţi, care se-ncheagă la capătul unei perioade de visătorie și
acumulări. La ceva despre care cred că nu s-a mai făcut nicio-
dată și pe care nu-l pot face decât eu. Ca să-ncep o carte, acum,
trebuie să fiu peste măsură de preocupat și entuziasmat eu în-
sumi de ea, ca și când deja aș fi citit-o, ca și când ar exista deja
în lumea fizică.

R.C. Unde, în ce zonă a intimului Mircea Cărtărescu simţiţi
că, faţă de adolescentul/tânărul optzecist, v-aţi trădat? 

M.C. Cuvântul e prea dur și totuși l-am folosit eu însumi
de câteva ori. E dur pentru că poartă o încărcătură etică: ado-
lescentul pur, cu mintea plină de cărţi, intră în viaţă, unde în-
vaţă să facă inevitabilele compromisuri etice și estetice, se
îmburghezește, începe să iubească onorurile etc. etc. Pe o linie
radicală, până și publicarea poate fi văzută ca o trădare a unui
anumit ideal de austeritate literară. Aveam și eu, în liceu și
poate chiar și-n facultate, viziunea asta a unui geniu însingurat,
care scrie doar pentru sine o carte imensă, pe care o arde, fire-
ște, când își simte sfârșitul aproape. L-am venerat și eu pe
Kafka, autorul cel mai apropiat de un astfel de martiraj. Iar per-
sonajul meu din ”Solenoid” e un astfel de autor total și fără com-
promisuri. Evoluţia și maturizarea nu sunt însă trădări, ci,
dimpotrivă, mijloacele prin care-ţi poţi realiza visul tinereţii. Am
spus-o de multe ori: datorez tot ce sunt azi puștiului fanatic și
singur care-am fost cu (vai!) patruzeci de ani în urmă. Tot scrisul
meu s-a hrănit din nefericirea lui, din sentimentul lui de lipsă
de soartă și viitor. Nu l-am trădat pe M.C. din adolescenţă, ci l-
am devorat în întregime. Din sacrificiul lui a apărut biata mea
operă de până acum.

R.C. Cum vă raportaţi la scriitorii nouăzecişti & douămi-
işti? Sunt – aşa cum se înţelegea din paginile jurnalului dumnea-
voastră – perdanţi, călugăriţi şi suicidari? 

M.C. Nimeni nu poate nega: în cele două promoţii de
care vorbiţi sunt într-adevăr mai mulţi călugăriţi și sinucigași
(cât despre loseri - i-adevărat că sunt mai greu de definit și mai
ubicui decât primii) decât se întâmplă de obicei. Dar asta dă au-
tenticitate și tensiune existenţială acestei lumi poetice. În defi-
nitiv, despre asta scriu mulţi dintre mai tinerii poeţi. Când ești
atât de încordat la graniţa morţii, nebuniei și transcendenţei, e
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Ce aţi schimba în parcursul dumneavoastră literar?

M.C. Misticii vorbesc câteodată despre corpul pneu-
matic al fiecăruia dintre noi. Cărţile mele sunt corpul meu scrip-
tural. Unele sunt organe vitale ale lui, altele par mai puţin
importante. Niciuna nu e însă desprinsă de mine, eu sunt în
toate sub diverse întruchipări, toate sunt inervate de spiritul
meu și spun ceva despre mine. Spuneam cândva: degetul mic
pare ceva neimportant în schema corpului nostru, dar nimeni
nu-l privește ca pe-o inutilitate și nimeni nu și l-ar tăia bucuros.
Îmi plac câteva texte ale mele mai mult decât altele, îmi place de
pildă povestirea „REM”, scrisă la 24 de ani și nedepășită de mine
ulterior, îmi place „Levantul”, îmi plac zeci de lucruri din ”Orbi-
tor”. Dar îmi plac mai ales fraze, intonaţii, imponderabile din
poemele și prozele mele. Sunt și multe lucruri care nu-mi plac,
dar nici nu mă gândesc să le rescriu. Ca și viaţa mea, scrisul meu
este cum trebuia să fie, cu binele și răul din el, asemenea unei
insecte prinse-ntr-un chihlimbar străveziu. 

R.C. Spuneaţi într-un interviu, că orice carte terminată
este singură şi orfană. Ce-i poate îmblânzi existenţa? 

M.C. Soarta cărţilor e tristă ca și-a oamenilor. Cândva,
ele vor dispărea fără urmă ca și ei. Nouăzeci și nouă la sută din
arta lumii nu mai există, s-a distrus de mult. Tocmai efemerul și
relativul cărţilor le face atât de preţioase pentru noi. Azi trebuie
citite, pentru că mâine se vor risipi în vânt. N-avem decât să des-
chidem un dicţionar de autori de acum patruzeci de ani: de
mulţi n-am auzit, de alţii foarte vag, și n-am citit niciun rând din
cei mai mulţi dintre ei. Istoriile literare și canoanele reţin câteva
nume din sutele și miile de contemporani ai lor. Sunt adevărate
osuare. Și cu toate astea, pentru că e vocaţia noastră, a autori-
lor, toţi continuăm să scriem, și unii dintre noi ar scrie și dacă ar
pieri omenirea. 

R.C. Îmi este cunoscut ataşamentul dumneavoastră faţă
de Pynchon. Care este lecţia primordială învăţată de la el?

M.C. Pynchon are 79 de ani acum și, dacă nu mă-nșel
prea tare, e printre foarte, foarte puţinii mari scriitori rămași pe
pământ. L-am citit cu admiraţia uluită cu care nu l-am mai citit,
dintre cei de azi, decât pe Marquez. A scris „V”, o capodoperă
universală, la 25 de ani. E o carte imensă, care-ar fi trebuit să
șocheze ca ”Veacul de singurătate”. Pe mine, în orice caz, m-a
marcat pentru totdeauna, și fără experienţa ei n-aș fi îndrăznit
niciodată să-ncep „Orbitor”. A ei și a unui alt roman care mi-a
arătat că se poate orice, mult dincolo de ce se crede că poate cu-
prinde o carte: „Terra Nostra” de Carlos Fuentes. Am citit apoi
„Gravity’s Rainbow”, o nebunie totală, romanul cu cel mai in-
credibil motor narativ dintre toate câte există. În fine, foarte,
foarte frumosul roman poetic „The Crying of Lot 49”, o mică mi-
nune a gândirii paranoide specifice lui Pynchon. Tot ce-a scris
Pynchon, până la ultima sa carte, e pynchonian, chiar dacă nu
mereu la același nivel. Totul e de citit.

R.C. Vă cunosc simpatia faţă de omul şi poetul Mircea Ivă-
nescu, implicit faţă de cercurile literare sibiene. Este discreţia ivă-

nesciană o formulă interioară necesară sau autoimpusă scriitoru-
lui român? 

M.C. Nu l-am cunoscut aproape deloc pe Mircea Ivă-
nescu. L-am întâlnit doar o dată, când am dat mâna cu el, mirat
de cât de mic de statură era și ce mână gingașă, uscată îmi în-
tinsese. Mi-a spus atunci cu un fel de regret semi-ironic: „Toată
lumea există în „Levantul” dumneavoastră în afară de mine...”
Nu știu dacă mi-am găsit repede vreo scuză. E un poet pe care-
l respect și căruia-i înţeleg importanţa. Îmi și place, când scot
câte-o carte a lui din bibliotecă și-o răsfoiesc. Nu e însă felul de
poet cu care intru ușor în rezonanţă. Bacovia și poate Emil Botta
au ceva în comun cu el, o poezie a depresiei, vagă și persistentă
precum fumul de ţigară ce se rotește-ntr-o cameră goală, după
ce fumătorul a plecat. Da, un poet discret, greu accesibil, nu
pentru mulţi.

R.C. Cum se vede, de la Bucureşti, viaţa literară de la Sibiu?

M.C. Vorba lui Lennon, ”You got to be good looking
‘cose he’s so hard to see…” Vorbind serios, eu nu împart liter-
atura după zone geografice, iar ”viaţa literară” nu-mi spune
nimic, nici cea din Sibiu, nici cea din București, nici cea de
aiurea. Cunosc câţiva autori foarte buni, ca Dumitru Chioaru și
Radu Vancu, care-mi sunt și prieteni apropiaţi. Ei și câţiva alţii
sunt reperele mele când mă gândesc la Sibiu, dar îmi ia puţin
timp să-mi aduc aminte că ei locuiesc de fapt acolo. Nici Mircea
Ivănescu nu era pentru mine sibian, ci doar un poet și-un tra-
ducător de excepţie, care-ar fi putut, în ceea ce mă privește, să
fi locuit și în București sau oriunde altundeva. Sincer, nu cred în
matrice spengleriene care-ar influenţa, prin peisajul înconjură-
tor, literatura scriitorilor.

R.C. Cum arată viaţa lui Mircea Cărtărescu după Solenoid?
Ce scrie Mircea Cărtărescu în jurnal după Solenoid?

M.C. Nu prea mai scrie mare lucru. „Solenoid” mi-a
luat, parcă, toate cuvintele. După el vorbesc mai puţin, scriu mai
puţin, visez nopţile mai puţin, mă arăt mai puţin în lume. În
oglinda care e jurnalul meu nu mai văd pe nimeni. Îmi trebuie,
acum, la fel de multă energie ca să supravieţuiesc până mă apuc
de altceva câtă am folosit pentru scrierea cărţii. Sunt ca o cis-
ternă goală, care sună dogit. Singurul lucru la care mă simt în-
dreptăţit este totuși speranţa. Am mai trecut prin secătuirea
asta și nu mă intimidează. Dimpotrivă, abia aștept să-mi reiau
viaţa obișnuită, care se rotește-n jurul mesei de scris.

R.C. E prea devreme pentru proiecte ulterioare Solenoi-
dului?

M.C. Da, bineînţeles. Dacă aș scrie acum, când nimeni
nu-mi pune cuvinte în gură, n-aș fi decât un profet mincinos. Nu
ar fi nici sănătos, nici decent să mă apuc iar de cine știe ce „opus
magnum”. Deocamdată citesc, mă gândesc, mă destind, încerc
să schimb ideile. Mă bucură să fiu anonim, ca-n adolescenţă, să
mă plimb prin pădure și prin cartier, să respir aer proaspăt... Nu
cer nimic mai mult de la mine, deocamdată.



Rari într-o epocă, într-o literatură, în întreaga istorie lo-
cală ori universală a domeniului, „atipicii” sînt – totuşi – înse-
riabili. Pot să semene mai mult ori mai puţin între ei, sînt mai
degrabă diferiţi, „singulari”, însă... iată o formă de plural se-
mantic imposibilă, dar cu acoperire în realitatea creativităţii!
Greu încadrabili în orientările şi curentele definitorii pentru
epocile de care aparţin, autorii în cauză conturează laolaltă o
categorie în virtutea chiar a statutului lor „special”, „deviant”.

Grupurile de asemenea „marginali” vor fi mai etero-
gene decît clasele compacte de clasici, romantici ş.a.m.d., ceea
ce nu înseamnă că nu li se pot căuta şi chiar găsi trăsături coin-
cidente, poate chiar o bază comună. De pildă, sînt întotdeauna
experimentalişti, cu program sau doar intuitivi: alegînd alte di-
recţii, alte tematici, alte stilistici decît „majoritarii”, ei, „minori-
tarii”, se înfăţişează ca nişte exploratori temerari în teritorii
sălbatice sau puţin bătute. Se remarcă prin unghiurile neobiş-
nuite de abordare a realităţii şi a universurilor lor fictive, prin
percepţii surprinzătoare, prin asocieri uimitoare, prin expresi-
vităţi spectaculoase. Sînt naturi de cele mai multe ori „poetice”,
într-un sens psihologic şi creativ larg, pe deasupra genurilor li-
terare.

Aşa şi Mircea Cărtărescu, altfel postmodern tipic, prac-
tician şi deopotrivă teoretician al respectivului model cultural,
unul dintre vîrfurile cele mai reprezentative ale curentului, dar
pe care-l simţim în acelaşi timp „atipic”: e şi el un „special”, un
„marginal” al percepţiilor surprinzătoare şi al expresivităţilor
spectaculoase. De aici – o importantă cheie de interpretare uni-
tară a operei sale, altfel „fracturată” între poezia primei sale
etape şi proza celei de-a doua. Care să fie „adevăratul” Cărtă-
rescu?! În care dintre genuri îl aflăm „la el acasă”?! Şi cum să se
explice incredibilul „abandon” al unui poet de cel mai înalt rang
în favoarea unui prozator – tot de mare clasă, ce-i drept! – a
cărui carieră a devenit între timp mult mai îndelungată, deja de
peste trei decenii, faţă de perioada jumătate scursă între scrie-
rea primelor cicluri de versuri intrate în 1980 în volumul de
debut, Faruri, vitrine, fotografii şi pînă către finele anilor ’80?!
Fără recurs la „atipicitatea” structurală, comentatorii lui Cărtă-
rescu au sesizat – n-aveau cum s-o rateze! – „poeticitatea” pro-
zei sale, deci omogenitatea în primul rînd stilistică a scrierilor
din ambele genuri. Plus recurenţele tematice şi de recuzită. Des-
pre nuvelele din Visul/ Nostalgia (1989) şi despre romane, de la
Travesti (1994) la Solenoid (2015), s-a spus că sînt „proza unui
poet”. Corect, dar insuficient...

... – idee la care voi reveni deîndată, după o secvenţă
ajutătoare:
Pentru înţelegerea structurii cărtăresciene profunde, propun o
cheie suplimentară. Stă la vedere, în cartea despre Postmoder-
nismul românesc (1999), şi totuşi ascunsă în „măruntaiele” celor
500 de pagini consacrate fenomenului. Mai totul e acolo la locul
său, într-o descriere similară celor din numeroasele cercetări de
tip academic la temă (cu – în plus – formulările personale, nu
atît ca expresivitate, discursul teoretic şi istorico-literar neper-

miţînd originalităţile din poezie sau proză, cît ca investiţie ple-
dantă a unui actor implicat). La mijloc, după mai bine de 200 de
pagini – o „enclavă” retrospectivă: capitolele Există o tipologie
postmodernă? (în sens transistoric), Curiozităţi literare, experi-
mente, anticipări şi Contestarea modernismului în epoca mo-
dernistă, cărora li se poate adăuga şi Postmodernismul
subteran. Anii ’45-’70 (toate – în Partea a patra. Postmodernis-
mul românesc).

Sînt secvenţe de „arheologie” a curentului, justificate
ca atare în ansamblul cărţii, însă, la o lectură atentă, se simte
aici o vibraţie participativă aparte: căci, inventariind „curiozită-
ţile” de altădată, de la începuturile tîrziu-medievale şi pînă-n
pragul postmodernităţii, Cărtărescu alcătuieşte – în fond – o co-
lecţie de „speciali”, de „marginali”, de „excentrici” relevanţi pen-
tru filiera avangardismelor, experimentalismelor şi bizareriilor
pe care noul curent o continuă, dar şi – sau mai ales! – pentru
sine, pentru propria sa „atipicitate”. Şi scriitura e aici mai su-
biectivă, mai eseistică decît în rest, mai „solidară”...

Revenind: cît de „poet” e prozatorul Cărtărescu?!; şi
prin ce e poetul omonim „poet” într-un sens profund, ca „struc-
tură de adîncime” (împrumutînd sintagma din gramatica gene-
rativă – „deep structure”)?
Temele, motivele, detaliile, expresivităţile retorice comune
scrierilor sale se remarcă imediat. Dar nu ele generează „poeti-
citatea” nuvelelor şi a romanelor, după cum nici volumele de
versuri nu se pot descrie decît superficial la nivel de recuzită şi
de stil. Temele, motivele şi celelalte sînt derivate ale unui nu-
cleu generator comun al textelor cărtăresciene din ambele ge-
nuri. Cum poate fi el aproximat?

Iată şi următoarea cheie de interpretare, de asemenea
la vedere, publicată într-o carte, dar şi „ascunsă”, căci Visul chi-
meric (1992) a fost şi este puţin citit, rareori comentat. E un mic
eseu de tinereţe, scris într-o primă versiune în 1978, refăcut şi
încheiat în 1980, după cum explică autorul peste ani, în post-
faţa cărţii (Cuvînt înapoi). E – de fapt – teza sa de licenţă, de ab-
solvire a Facultăţii de Filologie, ieşită dintr-o obsesie mai veche
pentru Subteranele poeziei eminesciene (subtilul). Romanticul
e privit aici ca un spirit „abstrus, neliniştit”, care a deschis în „în-
treaga sa viaţă” un „front cognitiv uriaş”, poezia sa fiind „numai
una dintre direcţiile în care eul eminescian s-a angajat în cu-
noaştere” (Visul chimeric, Editura Litera, 1992, p. 9). Pornind de
aici, personalitatea marelui autor va fi investigată din perspec-
tivă psihanalitică şi în termenii hermeneuticii mitologice şi ar-
hetipale, într-o interpretare de o perfectă coerenţă. În
demonstraţia lui Cărtărescu, definitoriu pentru personalitatea
eminesciană ar fi complexul lui Narcis, ajuns la stadiul unui
„narcisism patologic” (p. 109), obsesia dublului, manifestată şi
ca „atracţie bolnăvicioasă” faţă de „situaţia erotică”, avînd drept
moment generator o amintire din copilărie (cf. întregului capi-
tol O amintire din copilărie, p. 99-104).

Pe această linie de interpretare, de decriptare, unita-
tea de personalitate şi de viziune a universului eminescian, a
imaginarului eminescian îşi găseşte o posibilă explicaţie. Fără
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alte detalii deocamdată, „Eminescu devine astfel un destin.
Existenţa sa se dovedeşte a fi congeneră cu opera sa, care
oglindeşte în mii de ipostaze această dramă de o simplitate
teribilă şi care este drama eului scindat, a jumătăţii care îşi
caută jumătatea, într-un spaţiu străbătut de fantastice linii
de forţă” (p. 131).

La publicarea – spuneam – peste ani, ca scriere de
tinereţe, necompletată, nerevizuită, Visul chimeric e însoţit
de mărturisirea aparent blazată a autorului, de fapt antifras-
tică: „Nu mă simt foarte implicat...” etc. (p. 135); dar, dar!: „In-
teresul meu intim în acest volumaş creşte brusc doar cînd
mi-l imginez nu ca pe o scriere critică, ci ca pe un fel de poem,
un loc geometric al unor obsesii şi fascinaţii comune mie şi
romanticului de acum mai bine de un secol” (Ibid.)...
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Concisă, grăbită, adăugată la final de Cuvînt înapoi,
mărturisirea consonanţei cu eminescianismul profund e – to-
tuşi – explicită, integrală. Şi e vorba – încă o dată – despre o
„structură de adîncime”, „generatoare”, la nivel de persona-
litate, subîntinzînd textele compuse în retorici varii, în genuri
literare diferite.

De aici, de la interpretarea poetului romantic – o po-
sibilă reinterpretare a scrierilor exegetului postmodern. Şi o
mai bună, mai subtilă înţelegere a „poeticităţii” de fond din –
deopotrivă – poezia şi proza celui din urmă, prozopoezia sa,
în oricare gen ar fi compusă...

Încă o secvenţă, cu încă o cheie de interpretare, doar
enunţată:

După cele de mai sus, aş zice că am ajuns în punctul
în care se cuvine să dăm – odată şi odată – atenţie unei teme
recurente, mai degrabă discret-recurente, în textele lui Căr-
tărescu: aceea a „geamănului”, a „geamănului” mort...
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Mircea Cărtărescu se află, pare-se, într-un nesaţ al scri-
sului: după o trilogie, după mai multe volume de jurnal, publică
un masiv roman (peste 800 de pagini), Solenoid (Editura Huma-
nitas, Bucureşti, 2015), o carte enormă, scrisă cu înverşunare,
într-un fel de extaz, ca şi cum autorul ar vrea să-şi confirme nu-
mele. O scriere atât de voluminoasă poate avea mai multe ex-
plicaţii: a copleşi cantitativ (ascunzând unele cusururi de
construcţie), a detalia excesiv (riscând diluarea epicului), ori, pur
şi simplu, neputinţa de a fi moderat.

După cum ştim din cărţile precedente, scriitorul re-
curge la amănunte, la aspecte nesesizabile altfel, aflate la ca-
pătul spectrului vizibil, folosind o lentilă hipertrofiatoare,
însoţind fiecare eveniment de un adaos de speculaţii. Este utili-
zată descrierea (poetică); nu aceea naturală, ca la Sadoveanu, ci
una subtilă, de disecţie, cu multe efecte stilistice (imaginea pă-
duchilor care urcă, precum saltimbancii, pe firele de păr, tur-
bionul produs de jetul apei în cadă, contemplarea asociativă a
culorilor, formelor, peisajele picturale, nocturne sau autumnale
etc.). Suprasenzorialitatea şi imagismul, transcenderea realului,
fantasticul şi fabulosul duc, în cele din urmă, la o saturaţie cu
sublimităţi, cu ornamente stilistice. Unele imagini par alcătuite
după modelul graficii computerizate. Se remarcă predilecţia
pentru spaţii virtuale, misterioase şi pentru reprezentări tera-
tologice. Cu mijloace proprii mai degrabă poetului, prozatorul
este extaziat (sau decepţionat) de propriul trup, de propria exis-
tenţă, de fiinţarea lumii. Obsedat de corpul său, personajul na-
rator se studiază la baie, îşi evaluează simetriile sau asimetriile,
este un regresiv, simţindu-se solidar cu paraziţii care l-au inva-
dat, cu care se consideră înrudit.

Bizar, cu principii personalizate, detaşat de lume, face
parte din categoria altor eroi visători, cum ar fi cel din romanul
lui Georges Michel, Timidele aventuri ale unui spălător de gea-
muri, ori cu Salavin, al lui Georges Duhamel, având un adaos în-
semnat de lirism. Autorul recurge la descrierea de tip psihedelic,
la inventarul topografic al cartierului bucureştean, la forfota
stradală, la evocări retro, înconjurate de nimbul mitic al copilă-
riei, la explorări abisale, la viziuni fantastice, ascunse în realul
imediat. Datorită cantităţii mari de text, monotonia este salvată
de stil, şi acesta dus la saturaţie. Totuşi, proza nu e proză, fiind
lipsită, în bună măsură, de epic; este, mai curând, ca, în pictura
clasică, strădania ucenicului ingenios, căruia maestrul i-a con-
turat figurile, evenimentele narative, el urmând să umplă in-
terstiţiile, adăugând culoarea, cu fantezie, în combinaţii
nemaivăzute, având însă grijă să nu depăşească marginile.
Având în vedere reiterările, clişeele şi formatele (livreşti), car-
tea are aspectul unei conceperi programate. Autorul însuşi îşi
recunoaşte lipsa spontaneităţii, dar consideră scrisul drept o
formă de manifestare naturală: „Dacă eşti scriitor, scrii. Cărţile

vin fără să ştii ce-ai de făcut pentru asta, cum funcţionează
darul tău, aşa cum mama e făcută pentru naştere şi naşte, cu
adevărat, copilul care i-a crescut în uter, fără ca mintea ei să
participe la complicatul origami din carnea ei” (p. 26). Naratorul
asumă o confundare a realităţii cu visul, chiar o fuziune. El este
un ins special, egocentric, atribuindu-şi superlative: cel mai sen-
sibil, cel mai timid, cel mai mare cititor, omul cel mai solitar.

Uşurinţa de a scrie se transformă, la Mircea Cărtă-
rescu, în exuberanţă, în locvacitate. Ea se bazează pe ingeniozi-
tate, pe universuri paralele, pe enumeraţii, pe juxtapuneri
infinite. Tehnica, imaginarul se repetă, manierismul oboseşte
cititorul, iar emfaza poate deveni iritantă. Enorma carte pare un
colos, fără limite, fără structură, naratorul, o Şeherezadă ne-
obosită, având ca miză salvarea vieţii trăite, nu viitoare. Deşi
sunt foarte multe speculaţii interesante, uimitoare prin bogă-
ţia de idei, ele rămân ca nişte broderii superficiale, necoborâte
la adâncime, cu rare conflicte persistente. Ca la Mircea Eliade,
personajul combină un jurnal mai vechi cu o scriere în curs, re-
făcând un parcurs biografic obişnuit (copilărie, adolescenţă,
viaţa într-un cartier bucureştean, familia modestă, stagiul mili-
tar obligatoriu, studenţie, iubiri, profesorat la o şcoală gimna-
zială etc.), dându-i extensiuni sofisticate, fantastice, abundente.
Dedublarea este altă modalitate de evaziune. Recursul la als ob,
la imaginea gemenilor în oglindă şi contradictorii, cu specime-
nul împlinit, glorios şi cu cel frustrat, păgubos, anonim, ţine de
o tehnică contorsionată a labirintului, a androginiei, a noni-
dentităţii. Naratorul se consideră exemplarul ratat din faşă, can-
tonat în postura modestă de profesor de română. Îşi pune
întrebări în legătură cu alegerea opţiunii corecte: trăirea în rea-
litate sau în ficţiune. Scriitorii sunt şi ei de două feluri: cei au-
tentici, capabili să deschidă căi de comunicare reale, şi
imitatorii, care nu pot decât să deseneze uşi şi ferestre pe un
perete compact. Totodată, precum imaginea lui M. C. Escher,
scriitorul se scrie pe sine. Geometria în care evoluează este una
variabilă, oraşul, şcoala, propria locuinţă îşi schimbă configura-
ţia, căpătând perspective onirice. Profesorul de română este un
singuratic, căruia profesia i se pare un supliciu, care îşi dispre-
ţuieşte elevii şi colegii, şcoala apărându-i ca un sclavaj. Mediul
didactic este caricatural şi absurd. Casa cumpărată pe strada
Maica Domnului este o construcţie bizară, având formă de
vapor şi conţinând în fundaţia ei un solenoid, o maşinărie apar-
ţinând unui inventator extravagant. Locul fusese ales în urma
unor calcule care identificau un centru energetic ocult. Această
casă este o cheie către dimensiunea fantastică. În fond, este un
labirint. Într-un foişor tainic, realitatea se neantizează (invers
Aleph-ului lui Borges). Altă construcţie care are la bază un sole-
noid este morga de la Institutul Mina Minovici, poartă către de-
şertăciune. Din păcate, simbolurile mari sunt fărâmiţate,

Paul Aretzu
O carte a limitelor scriitorului
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multiplicate, invadate de speculaţii, de comentarii, de artificii,
de broderii stilistice. Le lipseşte osatura. Şi scenele erotice sunt
lipsite de trăire reală, alcătuite din cuvinte, comentate neutru,
fără implicare. Teme, precum antropozofia, teozofia, teorii şti-
inţifice, psihologice, Krishnamurti, rămân în stadiul de sublimi-
tăţi, de idei fără scop. Solenoidul îi produce eroului o stare de
levitaţie, ca în vis, anulându-i realitatea, făcându-l imponderabil,
scoţându-l din fiinţarea concretă.

Dar specialitatea scriitorului este pătrunderea în zone
mistrioase, fantastice, lugubre, descinderi într-un univers gro-
tesc, înfricoşător: casa are o geometrie variabilă, fabrica deza-
fectată ascunde în subsoluri maşinării bizare, încăperi secrete,
un muzeu infernal al monştrilor, Institutul Mina Minovici este
un spaţiu al morţii şi al judecăţii inexorabile. Scriitorul vădeşte
un interes deosebit pentru anatomii, fiziologii, metamorfoze, fi-
inţe malformate, gigantesc (cum este o fată uriaşă), parazitism,
bizarerii, culori crepusculare, viziuni onirice, obscurităţi, repre-
zentări infernale. Condiţia pe care şi-a fixat-o („N-am altă pre-
tenţie decât să fiu scriitorul-cititor-trăitor al vieţii mele” – p. 153)
este, cu siguranţă, ratată, atâta vreme cât ţinta urmărită este, în
principal, epatantă şi stilistică. Artificiile de tot felul, schepsisu-
rile, subînţelesurile fac proza prea lustruită, elaborată, e drept
şi frumoasă, dar exanguă, rece. Din simbolistica bogată, utili-
zată recurent, face parte şi fratele geamăn al naratorului, când
mort la un an, când ajuns scriitor de notorietate, având toate
organele inversate faţă de axa de simetrie. Perioada copilăriei
este mereu evocată, cu frustrări, cu locuinţe insalubre, boli, in-
jecţii care înspăimântă, operaţia de amigdale, constatarea unei
contaminări cu TBC, cabinetul de tortură stomatologică. Apar
şi unele aspecte blamabile din vremea comunistă: orele de edu-
caţie ateistă în şcoală, încheiate cu un concurs de scuipat icoana
Maicii Domnului cu Pruncul, recensământul animalelor, frigul
din şcoli etc. Este reluată, din alte cărţi, obsesia textualistă a ta-
tuajului: „Mi se năzăreşte uneori că am fost cândva, într-un vis
sau într-o altă viaţă, un maestru al tatuajului” (p. 218). După
cum era de aşteptat, autotatuarea capătă dimensiuni abuzive şi
absurde: după ce şi-a ornat întreaga piele, a trecut la organele
interne (excesivitatea aminteşte de Arcimboldo), apoi la toată
gândirea.

Copil, este crescut de mama sa ca o fetiţă, cu păr lung
şi codiţe, îmbrăcat în rochiţe. Se poate găsi, aici, o explicaţie a fe-
minităţii prozei, cu implicaţii psihanalitice (imaginea copilei
uriaşe din fabrica veche), cu multe viziuni onirice, cu dedublări
(fratele geamăn mort, scriitorul celebru), cu multiplicarea per-
sonalităţii, cu imaginarul liric. Poetică este şi o viziune ontolo-
gică, de la postul de miliţie, când doi copii se transformă în
exemplarele paradiziace (paradigmatice). Mereu, însă, tot ce
pare confesiune, introspecţie este tradus în artizanat, calofilie,
feerie, e drept, cu efecte seducătoare. 

Scrierea lui Mircea Cărtărescu este un amalgam alcă-
tuit din povestioare (precum cea a maistrului Eftene, bănuit pe
nedrept de furt), fantezii, texte poematice, feerii, scene onirice,
descrieri, amintiri, mici parabole etc., totul sclipitor, ingenios,
fabulos, inepuizabil, fragmente (diorame) însumându-se într-o
prezumtivă panoramă. Convingerea scriitorului este că nu se
poate evada decât înăuntru, în inombrabile dimensiuni virtuale.
Unele reminiscenţe din copilărie au căpătat valoare obsesivă:
aversiunea faţă de spital şi mai ales faţă de stomatologie şi ra-
diologie. Scriitorul însă nu are imaginaţie epică. Primează deta-
liul şi abundenţa. El scrie despre lucruri banale, lipsite de
eveniment, pe care le compensează prin transcendenţă, prin hi-
perbolă, prin perifrază, făcând ornamentaţie fină, uimind prin
competenţe neobişnuite, în parazitologie, în entomologie, în
medicină, pedagogie, mecanică, citologie etc. Multe fragmente

sunt de metaliteratură, de artă poetică, exprimate indirect. La
o presupusă Judecată de Apoi, ceea ce contează este suferinţa,
scrisul ca jertfă, cu propria carne: „O astfel de pagină aş vrea să
fie scrierea asta, una dintre miliardele de piei de om scrise cu li-
tere infectate, supurânde, din cartea ororii de  a trăi. [...] Nici o
carte n-are sens dacă nu e o Evanghelie.” (p. 279). Autorul îşi do-
reşte cartea vie, cartea ca existenţă. Sunt susţinute multe teo-
rii: a oglindirii, adică a universurilor paralele, a androginului, a
cunoaşterii ca reconstituire de sine. Or, cărţii lui Mircea Cărtă-
rescu tocmai concreteţea existenţei îi lipseşte, fiind, în bună mă-
sură scolastică, făcând comentarii la marginea cărţii, glosând,
extrapolând, inventând o biografie reflexivă, cu instincte, anam-
neze, corespondenţe, abisalităţi, halucinaţii, mituri. 

Unul dintre subiectele preferate este cel al viselor, s-ar
putea spune o obsesie. Onirismul nu are geometrie, permiţând
scriitoului să fantazeze în voie, fără să respecte regulile realului.
E drept că visele au coduri, iar naratorul încearcă, prin inter-
mediul lor, să se cunoască mai bine, recurgând la o realitate mai
inocentă. Melanie Klein, care s-a ocupat de visele copiilor, con-
sidera că mintea conţine o „lume interioară”. Realitatea visului,
stranie, cu levitaţii, telekinezii, stări de pavor, estropiaţi, nu este
decât o alternativă abstractă a existenţei concrete. Scriitorul
crede într-un control ocult, prin care oamenii se află în situaţia
de cobai. De aceeaşi natură cu lumea visului este şi cea a circu-
lui. Nu numai la vârsta copilăriei, ci şi la adulteţe, profesorul
este lipsit de afecţiune, distant, nesociabil. La opt ani, coborârea
scărilor de la bloc se transformă pentru el în descensus ad infe-
ros, în pătrunderea în vintrele pământului, în hrube şi în ca-
verne locuite de spectre htoniene. Nu lipsesc nici mici scene de
Kamasutra. O grupare insolită, care protesta, fără adresă, îm-
potriva tuturor nedreptăţilor existenţei, „pichetiştii”, ajunge în
subsolurile tenebroase şi infinite ale muzeului de la Mina Mi-
novici, unde liderul grupului îşi sacrifică fiinţa (anatomică, fizio-
logică, spirituală, culturală, rezultată din întreaga istorie a
omenirii), lăsându-se strivit de uriaşa statuie reprezentând
Damnarea. Naratorul aplică o viziune sumbră asupra propriei
existenţe, a lumii din jur, a locului de muncă, a Bucureştiului,
pe care îl numeşte Necropolis. El are trăsături confuze, fiind un
debusolat, un fantezist, un deznădăjduit, un solitar, un contra-
riat, un martor detaşat, un halucinat, dominat de o frică ata-
vică: „Trăiesc în frică, respir frică, înghit frică, voi fi înmormântat
în frică. Transmit frica mea din generaţie-n generaţie, cum am
primit-o şi eu de la părinţi şi bunici.” (p. 422). Dintre evenimen-
tele biografice, o experienţă specială este perioada de doi ani
petrecută în preventoriul de boli pulmonare de la Voila. Venit
din oraşul murdar, aglomerat, copilul este puternic impresionat
de pădurea fără sfârşit: „Dacă mi-aş fi făcut palmele căuş, aerul
ar fi stat în ele ca o apă densă, plină de mătasea-broaştei” (pp.
442-443). Fraze expresive, metaforice există peste tot, ca ilumi-
nări. Scriitorul poate filosofa pe orice temă, cum ar fi chiar pro-
pria micţiune, pe tema scrisului ori pe cea a existenţei (aflată în
orice moment la o răspântie, silindu-ne să alegem). 

Uriaşul volum al lui Mircea Cărtărescu are el însuşi con-
figuraţia unui labirint, temă centrală, făcându-l, adesea, pe citi-
tor, să se rătăcească în el. Este o carte stranie, în care frumuseţi
de mare strălucire stilistică sunt anihilate de monotonie, repe-
tiţie, divagaţii. Autorul a vrut să dea o imagine complexă, bio-
grafică, psihologică, culturală a propriei persoane, să găsească
un răspuns în legătură cu sensul existenţei. Mircea Cărtărescu
este un scriitor important, care a avut parte de glorie, de susţi-
nere din partea criticilor şi adepţilor, de publicitate excesivă, de
cărţi în tiraje enorme. O asemenea carte, de dimensiuni incon-
trolabile, ne face, dar, să medităm asupra adagiului latin: est
modus in rebus. 
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Angelo Mitchievici 

În cartea sa Il fuoco e il racconto (Le feu et le récit), Giorgio
Agamben îşi propune să regândească literatura din perspectiva
relaţiei sale cu misterul. Filozoful italian ajunge la concluzia că
literatura este ceea ce rămâne în urma pierderii misterului, este
urma acestei dispariţii. Reflecţia cu privire la această relaţie
complicată între literatură şi mister trece ca la Platon printr-un
mit, printr-o parabolă, deci prin literatură (o contradicţie care
pare să îi scape filozofului!), mit/parabolă pe care îl/o extrage
din cartea lui Gershom Scholem, Les Grands Courants de la mys-
tique juive care la rândul lui o prelua de la S.J.Agnon. Pe scurt, pa-
rabola lui S.J.Agnon constituie o reflecţie în margine tradiţiei şi
a sacrului în raport cu istoria în care fiecare generaţie se înscrie,
interesant, prin deficit. Când Ball Shem avea o sarcină compli-
cată, spune povestea, se ducea într-un anumit loc în pădure,
aprindea un foc, medita în rugăciune şi ceea ce decidea se îm-
plinea. Cel care-i urmează întru înţelepciune, Maggid-ul de Me-
seritz, aflat în faţa aceleiaşi sarcini dificile, merge în acelaşi loc,
dar nu mai poate aprinde focul, însă spune rugăciunile adec-
vate şi face ceea ce răspunsul la ruga sa îi spune să facă. Şi
aceasta e de ajuns. Pentru următoarea generaţie, Rabbi Moshe
Leib de Sassov aflat în faţa aceleiaşi sarcini dificile constată că
nu mai poate aprinde focul şi nici nu mai ştie meditaţiile secrete
care însufleţeau rugăciunea, dar cunoaşte încă locul şi acest
fapt e de ajuns. Cu ultima generaţie, noul Rabbi, Rabbi Israel de
Rishin confruntat cu aceeaşi sarcină complicată constată că nu
mai poate aprinde focul, că nu ştie rugăciunile adecvate şi că a
uitat unde se află locul potrivit, dar poate să povestească
această istorie a unor repetate pierderi. Şi acest fapt e suficient.
Agamben alege să citească această parabolă ca o alegorie a li-
teraturii, unde, pe parcursul istoriei sale, umanitatea se înde-
părtează de acea formă de cunoaştere pe care tradiţia i-o
încredinţa cu privire la aprinderea focului, la cunoaşterea locu-
lui şi a formulei, punând în locul ei ceea ce rămâne, istoria care-
şi aminteşte, încă, pierderea. Putem observa că povestitorul nu
mai face încă un pas şi ultimul acolo unde memoria tradiţiei
este complet radiată, unde nici istoria peirderilor a dispărut din
orizontul de cunoaştere. Poate că prin acest ultim pas umani-
tatea ar intra în orizontul unui real sfârşit al istoriei. În urma
epuizării misterului care reprezintă deopotrivă o formă de cu-
noaştere, dar şi o formă de împărtăşire, rămâne literatura, ceea
ce, ar trebui, cum spune rabinul, să fie suficient. Literatura se
naşte din eliberarea ei de sursele mitice. Agamben comută dis-
cuţia asupra romanului pe care-l vede în direcţia dată de stu-
diile lui Karl Kerényi şi Reinhold Merkelbach ca încifrând,
incorporând un scenariu iniţiatic. Mai aproape de mit stă bas-
mul pentru căruia V.I.Propp în Rădăcinile istorice ale basmului
fantastic îi recompune întreaga structură ritualic-iniţiatică. Ro-
manul lui Apuleius, Măgarul de aur, ar constitui o formă „secu-
larizată” a ceea ce altădată era un scenariu iniţiatic, un mister.
Romanul, spune Agamben, tematizează adesea chiar pierderea
misterului, amintind în acelaşi timp de existenţa lui: „Il appar-
tient à la nature du roman d’être tout à la fois perte et commé-
moration du mystère, égarement et évocation de la formule et
du lieu”.1 Filozoful mai face un pas în demonstraţia sa, obser-
vând că pierderea misterului este asociată apariţiei istoriei, în

sensul de povestire. În franceză ca şi în română histoire (istorie)
menţine ambiguitatea între înşiruirea cronologică de eveni-
mente pe care literatura le povesteşte, gestul naratorului şi na-
raţiunea care integrează evenimentele pe care le analizează în
spiritul respectului pentru adevăr, gestul istoricului. Ideea este
că nu mai putem accede la mistere decât prin intermediul unei
istorii şi cu toate astea în istorie misterul (focul) se stinge, se as-
cunde. Pe urmele lui Scholem care vede în filologie o disciplină
mistică, Agamben constată că a face istorie şi a o povesti confi-
gurează unul şi acelaşi gest şi că scriitorul are o şansă de a re-
cupera misterul prin a crede în literatură. Această credinţă,
Agamben nu o spune explicit, are ceva din valoarea şi intensi-
tatea faptului religios. Scriitorul ar merge până la a se uita pe
sine în literatură pentru a discerne „au fond de l’oubli les éclats
de lumière noire qui proviennent du mystère perdu.” 2 În acest
sens, genurile literare, tragedie, comedie, elegie, etc. ar repre-
zenta urmele lăsate de uitarea misterului ”les modes dans le-
quels la langue pleure son rapport perdu au feu.”3 Astfel, avem
o situaţie paradoxală, prin care focul şi povestea, misterul şi is-
toria devine elementele indispensabile ale literaturii, dar ”Là où
il y a récit, le feu s’est éteint, là où il y a mystère, il ne peut y
avoir d’histoire.”4 Cu toate acestea literatura şi misterul
păstrează o relaţie prin care acesta din urmă ajunge măcar ca
ecou, ca umbră, ca urmă la noi spunându-ne că acolo a fost ceva
mai puternic. Nu posedă însă literatura propriile sale puteri?

Cred că acest capitol care deschide cartea lui Agamben ajută
înţelegerii literaturii aşa cum o concepe Mircea Cărtărescu. Se
impune atenţie cu forţa obsesiei, în proza sa, incluzând şi ulti-
mul roman, Solenoid, nevoia personajului său de a trăi în mister.
Romanele lui Cărtărescu ca şi nuvelele care alcătuiesc Nostalgia
se transformă într-un fel de dramatizări anamnetice prin care
un personaj, alter-ego al autorului, încearcă să recupereze leg-
ătura directă cu misterul sau devine parte a unui scenariu iniţia-
tic. De fapt, întreaga literatură a lui Cărtărescu se transformă în
mizanscena unor astfel de momente de „sclipire de lumină în-
tunecată” (les éclats de lumière noire), pentru a utiliza metafora
lui Agamben, prin care misterul se recompune într-o zonă limi-
nală, difuză, o buffer zone, la frontiera dintre conştient şi sub-
conştient, asemeni unui proiect suprarealist de dicteu automat.
Există în aceste romane câteva modalităţi ale retrăirii misteru-
lui, a intrării în rezonanţă cu el. Modalitatea de a se apropia de
el, de a şi-l apropria constă în explorarea sigurei vârste care se
află la confiniile cu imediatul misterului: copilăria. Ea oferă
crâmpeie de mister în stare pură, un tip de trăire în orizontul
misterului, al miracolului, al unei suprarealităţi, un realism
magic înainte de cimentarea în real a individului social cu re-
pere concrete. Uneori autismul personajului, nu în sens patolo-
gic, ci în acela al unei hipersensibilităţi care întâmpină dificultăţi
în a se comunica, reprezintă expresia relaţiei încă vii pe care o
întreţine cu misterul. Autorul încearcă să recupereze aceste ex-
perienţe şi cum spuneam, romanul devine un exerciţiu anam-
nentic complicat, cu o serializare a scenariilor şi deschiderilor
iniţiatice, a desprinderilor, a descinderii în lumi subterane ca-
muflate în materia cenuşie, precară a banalului etc. O altă
vârstă care deschide către mistere o reprezintă adolescenţa,
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într-un moment dificl, delicat şi extrem de ambiguu al mutaţiei
pe care o suportă corpul şi psihicul deopotrivă în trecere de la
copilărie la adolescenţă.  Androginul stă ca figură emblematică,
ilizibilă şi problematică, pentru acest echilibru fragil pe margi-
nea distrugerii care indică o efemeră armonie. O altă posibili-
tate o constituie visul, să nu uităm că acesta era primul titlu al
volumului care avea să se cheme apoi mai inspirat Nostalgia.
Visul este vehiculul care face posibilă o reîntoarcere, captarea
forţelor pe care misterul le concentrează.  

Cărtărescu reprezintă autorul adevăratului roman de mis-
ter, nu de mistere, alături de Mateiu I. Caragiale şi de Eminescu
în prozele sale. Tensiunea la care este supus personajul este re-
glată de această aprofundare a eului sub scoarţa biografismu-
lui, rapel nu atât către propria interioritate, ci către psihismul
abisal. Literatura tinde în optica naratorului din Solenoid către
relevanţa textului sacru care relatează experienţe saturate sub
raportul cunoaşterii, adică experienţe ale numinosului. Ori ast-
fel de experienţe se succed vertiginos pe parcursul romanului
până la a desena o existenţă separată, extrasă din real, bântuită
de apariţii, de mesageri, „vizitatori”. „Cărticica aceea cu mii de
pagini străvezii, cu scrisul ei mărunt pe două coloane, cu nu-
merotarea şi trimiterile ei la subsol, cu hărţile Iudeei de la sfâ-
rşit mi se părea asemeni tablelor lui Moise, pe care, se zice,
scrisul nu era gravat, ci plutea la un deget de suprafaţa de piatră
şlefuită: degetul lui Dumnezeu le scrisese, plutitoare, în aer,
unde licăreau albăstrui, holografic, aruncând o lumină blândă,
ca şi faţa profetului care, în munte, nu mâncase şi nu băuse pa-
truzeci de zile. Aşa trebuia să fie literatura ca să-nsemne ceva:
o levitaţie desupra paginii, un text pneumatic, fără nici un punct
de atingere cu lumea materială. Ştiam că n-aveam să scriu nimic
care să fie săpat în foaie, îngropat în şanţurile şi canalele ei ase-
menea unor sarcopţi semantici, aşa cum scriau toţi povestitorii,
toţi autorii de cărţi „despre ceva”. Ştiam că nu trebuie să scrii
cu adevărat decât Biblii, decât Evanghelii.” 5 Literatura este ceea
ce levitează, „textul pneumatic”, textul respiraţie, cu alte cu-
vinte, logosul spermatic, edificator de lumi paralele. O astfel de
carte ar fi una a revelaţiilor, a comunicării pe verticala Dumne-
zeirii, alcătuită din parabole şi scenarii iniţiatice. Mircea
Cărtărescu încearcă să redea literaturii demnitatea misterului
pe care-l aminteşte tocmai pentru că l-a pierdut, despre care

povesteşte tocmai pentru că nu mai are acces direct la el, pen-
tru care mediază în încercarea de a-l convoca.  

Într-un fel, în încercarea de a recupera această consub-
stanţialitate cu misterul, literatura lui Mircea Cărtărescu
încearcă să recupereze o experienţă nemediată, aceea a organ-
icului. Misterul se află la confiniile cu aceste experienţe limită
ale propriei fiziologii, care devine mai mult decât o simplă me-
taforă revelatorie. Există un corp al suprafeţelor, cum există un
corp abisal, indefinit care constituie ocazia punerii în scenă a
atâtor autovivisecţii. Dacă pe urmele lui Scholem via Agamben
dorim să recuperăm locul unde se face rugăciunea, acesta este
corpul pentru Mircea Cărtărescu. Cu cuvintele care ascund o in-
tuiţie liminală ale lui Gheorghe Crăciun: Trupul ştie mai mult.6

Pentru Cărtărescu el este păstrător al Graalului şi oferă toto-
dată o fabuloasă deschidere iniţiatică. În corp se petrec marile
revelaţii, astfel încât fantasmele personajului se organizează ca
explorări ale unor gigantice spaţii subterane a căror arhitectură
este una organică sau dobândeşte pulsiunea viului prin iridis-
cenţe, translucidităţi, reflexe pulsatile, etc.  Experienţe de o ast-
fel de intensitate nu mai regăsim decât la Max Blecher în
romanul său Întâmplări din irealitatea imediată. Blecher tratează
aceste experienţe aproape similar cu modul în care le valorifică
şi Mircea Cărtărescu ca pe o formă de nevroză generată de o hi-
persensibilitate care permite accesul la o infrarealitate. Numai
că Mircea Cărtărescu  adăugă această cheie mistic-iniţiatică,
reinvestindu-le ca experienţe ale numinosului. Proza lui
Cărtărescu pune în scenă descrierea, captarea mesajului pe
care-l transmit aceste stări care permit accesul la această in-
frarealitate a misterului şi contopirea cu el. Acel moment care
nu vine niciodată pe deplin ar închide romanul şi orice expresie
lizibilă a sa sau l-ar transforma într-o balbutie. 

1 Giorgio Agamben, Le feu et le récit traduit de l’italien par Martin Rueff,
Bibliotèque Rivages, Édition Payot et Rivages, Paris, 2015, p.10.

2 Ibidem, p.13.
3 Ibidem, p.14.
4 Ibidem, p.15.
5 Mircea Cărtărescu, Solenoid, Editura Humanitas, Bucureşti, 2016, p.416.
6 A se vedea Gheorghe Crăciun, Trupul ştie mai mult. Fals jurnal la Pupa

Russa 1993-2000, Editura Paralela 45, Piteşti, 2006.
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Câţi, dintre cei care au citit titlul, s-au gândit la Mircea
Cărtărescu? 

Probabil, mulţi. 
Şi nu doar fiindcă, pe 1 iunie, scriitorul român cel mai

cotat pe piaţa pariurilor literare tocmai împlineşte 60 de ani – şi
când zic împlineşte, mă refer mai cu seamă la toate câte consti-
tuie efectiv această împlinire nu atât de ordin strict biografic,
cât al unei „texistenţe” aparte: volume de poezie, proză, eseuri,
articole publicistice, studii docte, cărţi pentru copii, romane etc.
etc.

Purtător de noroc, numele Mircea în literele române, de-
ar fi să aduc aminte de Mircea Eliade, Mircea Horia Simionescu,
Mircea Ivănescu, Mircea Dinescu, Mircea Nedelciu. Cap de serie,
fiecare, al unei promoţii/generaţii, la un moment dat nici nu mai
era nevoie să se precizeze despre cine ar fi vorbă – Eliade în anii
’30, Ivănescu în ’60, Dinescu în ’70, Nedelciu în ’80, şi de cel puţin
două decenii Cărtărescu. Un fel de bornă kilometrică, per dece-
niu, doar că ultimul tot ţine, ca şi cum s-ar fi transformat, pe ne-
prins de veste, într-o milă marină. Nici un alt scriitor român
contemporan nu dă senzaţia de vastitate oceanică – poate chiar

cosmogonică! – asemenea lui Cărtărescu, de unde şi dificulta-
tea de a-l fixa într-o formulă (deşi tentativele n-au lipsit, şi nici
nu par să se fi epuizat). Şi revista Vatra încearcă să-l „pună-n re-
lief”, într-un număr (1-2/ 2016) consacrat in extenso (pp. 35-144),
numeroase semnături prestigioase schiţându-i „portretul inte-
rior”, de la decanii Ion Pop, Cornel Ungureanu, Vladimir Tismă-
neanu la mult mai tinerii Mihaela Ursa sau Radu Vancu, fără a-i
uita pe criticii „de direcţie” Al. Cistelecan, Ştefan Borbely sau ba-
sarabeanul Nicolae Leahu. 

De citat însă, voi cita chiar din Mircea (ne spunem pe
nume de ani de zile, omul fiind la fel de generos pe cât e scrii-
torul înzestrat cu harul comunicării), mai exact din interviul

acordat lui Iulian Boldea, spre luare-aminte:
„…visul e pentru mine o parte a realităţii, care e ea însăşi

un vis. Realitatea noastră cotidiană e o construcţie extrem de
complexă a minţii, şi nu un dar simplu şi firesc. Eu le primesc, vis
şi realitate, pe amândouă deodată, laolaltă cu multe altele:
amintirile străvechi, halucinaţiile, marginea de neînţeles şi mi-
racolul lumii, emoţiile şi tulburarea interioară, puterea de a im-
agina lumi noi şi coerente. Toate acestea sunt reale, şi lucrez cu
ele de când scriu literatură. Eu nu sunt un oniric, după cum nu
sunt nici un postmodern. Oniricii izolează visul de realitatea
ternă şi banală, «burgheză», ceea ce le îngustează domeniul.
Kafka m-a învăţat să nu fac asta, căci la el cenuşiul burghez e
însuşi izvorul miracolului. Pentru postmodern, pe de altă parte,
totul fiind vis şi iluzie, literatura le reduce la un joc gratuit şi so-
fisticat. Dar literatura mea nu e aşa. Eu cred în realitate, cred că
ea spune ceva despre mine şi despre om, în general. Cred că li-
teratura e o formă de cunoaştere la fel de bună ca matematica,
ştiinţa, filozofia, teologia, desfrânarea sau asceza. Scriind, încerc
să-nţeleg animalul în pielea căruia trăiesc, spiritul în mintea
căruia gândesc: pe mine însumi.

Concret, textele mele apar dintr-o tensiune interioară
fără formă, încep să acumuleze în registru «realist», glisează
uşor în improbabil şi neobişnuit ca o stofă care face ape, iar apoi
această stranietate devine baza pentru transformări topologice:
spre imposibil şi absurd, spre magie şi hipnotic sau din nou spre
realismul tern de la-nceput. Dar asta fiindcă-n mintea mea totul
e real. Nu scriu cu un plan iniţial şi nu-mi propun să fiu realist,
suprarealist, oniric, postmodern sau altfel. Am încredere doar în
mintea mea: ea ştie mai bine decât mine. Orice pagină a mea
poate continua oricum. Dar nu întâmplător, ci după necesită-
ţile, prea adânci ca să le pot eu înţelege, ale textului pe care-l
scriu. Doar el ajunge, treptat, să se-nţeleagă pe sine.”     

Emilian Galaicu Păun
Mircea
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Corina Gruber

spăimântător, cu o puternică impresie a naratorului că soţia sa
fost înlocuită de altcineva ce-i seamănă şi, nu în ultimul rând,
episoadele ce relatează anii petrecuţi în sanatoriul de la Voila,
în copilărie, moment în care internarea cu diagnosticul de TBC
marchează o primă poartă de intrare în acel univers alternativ
şi înspăimântător pe care lumea din Solenoid  îl ascunde lit-
eralmente sub ea.

Această cvadratură de elemente din roman pe care au-
torul le indică drept parţiale notaţii autobiografice (codul
gândirii postmoderne cerând în acest caz o sănătoasă punere la
îndoială a oricăror afirmaţii ale autorului despre propria  sa
carte) se regăseşte şi într-un pasaj din a treia parte a volumului,
acolo unde epicul începe să prindă formă din ce în ce mai coer-
entă „la Voila, datorită lui Traian, aflasem că, aşa cum poate se
întâmplase şi înainte, trupuşorul meu fusese supus, într-o clin-
ică subterană, unei  manipulări despre care nu-mi putem aminti
nimic, dar de care visele mele de mai târziu aveau să dea seama,
cu imageria lor înfricoşătoare. Îndrăznesc să leg coşmarurile
mele şi vizitatorii, şi fenomenele epileptice ce le însoţesc, sau
poate le generează, de traiectul spital-Maşina de pâine-Voila,
fără să am pretenţia că am limpezit măcar un colţ neînsemnat
din uriaşul puzzle„. Şi totuşi, despre ce este vorba în Solenoid?
Într-un Bucureşti aflat sub un regim totalitar, un obscur profe-
sor de română de la o şcoală din Colentina transcrie în nişte cai-
ete al căror singur cititor este el însuşi anomaliile existenţei
sale: visele ciudate pe care le are încă din copilărie, evenimente
din viaţa lui ce încep într-o lume similară realităţii, însă, pe mă-
sură ce se desfăşoară, îl aruncă în realităţi alternative, coinci-
denţe stranie, episoade din existenţa sa profesională, toate
ajungând la un moment dat să se unească şi să-i dezvăluie că
lumea reală pe care crede că o percepe prin simţurile sale e ilu-
zorie şi că dincolo de ea există mult mai mult. De fapt, el însuşi
există altă variantă în care nu e profesor de română la o şcoală
din periferia Bucureştiului, ci un scriitor celebru care trăieşte
pentru cariera sa, publică literatură şi îşi hrăneşte orgoliul din
adulaţia publicului. Evident că niciuna dintre aceste posibilităţi
de existenţă nu este cea obiectivă şi unică, iar naratorul pend-
ulează între variante. Oricum, din punct de vedere epic,  această
schizoidie profund postmodernă e folosită doar pentru a dez-
volta de câteva ori pe parcursul romanului tema scriitorului şi
maniera sa de fiinţare în această lume. Tema scriitorului e sur-
prinsă într-un pasaj specific lui Cărtărescu, prin îmbinarea cel
puţin paradoxală de trăire extrem de intensă a actului scriiturii
cu poezia şi în acelaşi timp cu gândirea rece şi obiectivă „poate
că este întotdeauna nevoie de două mâini ca să scriu un text ce
nu se vedea doar distracţie, consolare sau hipnoză. Una-i  a celui
care scrie aplecat asupra manuscrisului, umbrindu-l şi dom-
inându-l cu autoritatea sa, cealaltă a tenebrosului, văduvului,
neconsolatului anonim care, aflat în manuscris, sub pagina pe
care-o scrie primul, o umple, de dedesubt, cu propriile lui semne
o împestriţează cu imagini, ghemuit sub plafon, asemenea lui
Michelangelo pe schela înaltă de scânduri, cu vopsele curgând
în ochi şi pe faţă, zugrăvind cerul interior al capelei cu person-

Recent, editura Humanitas a anunţat publicarea celei
de-a doua ediţii a romanului Solenoid al lui Mircea Cărtărescu,
eveniment ce survine la şase luni de la publicarea primei ediţii.
Chiar şi acest fapt în sine iese cumva din cutumele lumii edito-
riale româneşti, întrucât publicarea celei de-a doua ediţii a unui
roman la atât de scurt timp faţă de prima dezvăluire cel puţin o
cifră de vânzări mult peste medie. Dincolo de cifrele de vânzări
şi dincolo de campania de marketing, Solenoid este o carte in-
finit surprinzătoare. Este o carte care până la urmă se citeşte
uşor, în ciuda faptului că ulterior e extrem de greu să o relatezi.
E un volum, unic în literatură română, radical diferit de absolut
tot ce s-a scris în ultimii ani, diferit şi faţă de ceea ce a scris
Mircea că Cărtărescu anterior. În acelaşi timp, deşi sfidează ev-
ident limitele realităţii şi funcţionării umane logice, e neaştep-
tat de ancorat în realitatea contemporană,  însă nu în cea
socio-politică, literară sau culturală, ci în cea ştiinţifică şi filo-
zofică.

Dacă atunci când încerci să citeşti cartea aştept un
roman scris după regulile clasice ale romanului cu cel puţin
două fire epice recognoscibile, pe care să le poţi urmări mai
mult sau mai puţin uşor, Solenoid îţi va înşela aşteptările încă
de la primele pagini. Fără îndoială se regăsesc în paginile cărţii
nuclee epice, dar ele sunt risipite şi disparate şi după câteva
sute de pagini, cititorul care se străduieşte să găsească puncte
de legătură renunţă, pentru că acestea i se sustrag în perma-
nenţă. Din perspectiva organizării epice, însuşi autorul remarca
faptul că există  trei stadii în desfăşurarea cărţii şi anume un
prim stadiu ce continuă structura rizomică a nucleelor epice uti-
lizate în Orbitor, un al doilea stadiu în care nucleele epice din
Solenoid încep să se lege şi se renunţă la acea structura ri-
zomică şi, după pagina 600, un al treilea stadiu, în care epicul
se concretizează realmente. Lectura romanului urmează în-
deaproape traiectul gândirii autorului, cu un amendament însă.
Epicul acesta există într-adevăr,  dar, dată fiind vibraţia lirică ex-
trem de intensă şi sondarea profund filozofică şi ştiinţifică exis-
tente în multe dintre pasajele scrise, cât şi maniera extrem de
alambicată în care acestea se întrepătrund, epicul va fi doar o
suprafaţă a acestei scrieri. Străfundurile Solenoidului  re-
zonează într-o împletire a epicului, liricului şi a discursului filo-
zofic sau ştiinţific ce transformă întregul text într-un construct
plasmatic, în care faptele nu evoluează de la cauză la efect, nu
trec din punctul a  în punctul b, ca în structura romanului fluviu,
lichid şi nici nu se asociază rizomic ca în romanul postmodern,
ci comunică ca într-un fel de magmă incandescentă a ideilor,
prin conexiuni la fel de intense şi de rapide ca şi cele electrice. 

Revenind la nivelul epic, Cărtărescu identifică patru el-
emente fundamentale cărora le găseşte şi un corespondent de
natură autobiografică. Astfel,  în Solenoid există patru direcţii
şi anume: episoadele ce relatează evenimente de la şcoala din
Colentina, unde naratorul lucrează ca profesor de română,
episoadele ce relatează vizitele nocturne ale unor fiinţe cu as-
pect şi identitate neclare, capitolul ce povesteşte despre ciudata
căsătorie cu Ştefana, ce se termină dureros şi-n acelaşi timp în-
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aje stranii. Poate că doar aşa pieliţa dintre mine şi el, dintre glo-
rie şi ruşine, poate rămâne dreaptă, netedă, fără  adâncituri şi
umflături: eu îl susţin pe el, sprijin vârful pixului său pe vârful
pixului meu. Scriem în acelaşi timp, frenetic, acelaşi text, doar
că întors în oglindă: citit invers, paradisul lui devine infernul
meu, soarele lui e noaptea mea, fluturele lui e păianjenul meu
de obsidian”. Realitatea din interiorul căreia vorbeşte naratorul
e doar o copie a unei realităţi reale şi recognoscibile pentru că,
la început timid, apoi din ce în ce mai evident şi demonstrativ,
ea plonjează în realismul magic. Numerele matricole tatuate pe
pielea elevilor, îngerii kitschoşi de ghips ce decorează arhitec-
tura bucureşteană şi  îşi iau zborul în asfinţit, poezia acuplărilor
în levitaţie generată de solenoidul de sub casa naratorului,
toate surprind iniţial cititorul, însă apoi se integrează perfect în
lumea pe care naratorul o desfăşoară bucăţică cu bucăţică în
faţa acestuia. 

Stilul atât de propriu lui Cărtărescu, ce îşi pune am-
prenta radicală şi asupra unor scrieri anterioare, în proză sau
în versuri, îşi face simţită prezenţa şi în Solenoid, în special prin
apelul extensiv la intertextul specific postmodern. Nu este rel-
evantă în acest context motivaţia culturală şi etică a utilizării
tehnicii intertextlui, ea fiind extensiv problematizată de ma-
joritatea teoreticienilor ideologiei. Relevant în acest context
este modul în care scriitorul român ştie să se joace. Un trade-
mark recognoscibil al stilului lui Cărtărescu este această uimi-
toare capacitate de a glisa dintr-un sistem de referinţă în altul,
atât la nivel ideatic, cât şi la nivel discursiv. În Solenoid, post-
modernismul generează o imensă cupolă sub care se întâlnesc
romantismul, onirismul, umanismul şi realismul magic. În ace-
laşi timp, la nivel strict discursiv, Arghezi îl întâlneşte pe Bacovia,
pe Eminescu, pe G Călinescu, pe Borges, pe Dylan Thomas şi, nu
în ultimul rând, pe Thomas Pynchon, probabil cea mai influentă
figură literară în universul lui Cărtărescu. Remarcabil este
modul în care, în timp, scriitorul trece de la discursul poetic în
versuri la cel în proză de factură lirică, întrucât, dacă în Levan-
tul reuşea să imprime un aspect ludic stilului discursiv, în Sole-
noid va extinde acelaşi ludic intertextual în pasaje mai ample, în
care baza o reprezintă tot liricul, infuzat acum de epic. Dacă an-
terior Cărtărescu speculase ludicul intertextual provocându-şi
în permanenţă cititorul să identifice sursele imaginilor şi ale
referirilor culturale, înspre finalul cărţii el va trece la o numire
efectivă a scriitorilor ce se întrevăd stilistic în ţesătura narativă
a Solenoidului. Se petrece aici un fapt ce transcende oarecum
regulile intertextului, iar influenţele sunt într-adevăr multiple.
Astfel la pagina 660 e citat Arghezi, la pagina 686 e citat Borges,
iar la pagina 711 cititorul plonjează fără niciun fel de avertis-
ment într-o halucinaţie onirică, al cărei imaginar e neaşteptat,
surprinzător, complex şi de o profundă vibraţie lirică. Pagini în-
tregi, sub aspectul unei halucinaţii în vis, naratorul extinde la
infinit imagini menţionate în Travesti: creierul ce se transformă
în lichid seminal, ţeasta ce explodează în ţăndări sau magnifica
poveste de dragoste „misterul ultim şi infinit, în care Prinţesa-
Ovul se contopea cu Prinţul-Spermie în explozia unei nunţi
dumnezeieşti”. În Solenoid, în imensa halucinaţie bărbatul,
ipostază a naratorului, renaşte în increat, într-un univers straniu
„sfera era un craniu şi-un uter în acelaşi timp şi era menită să
adăpostească un fetus şi un creier. Căci creierul nostru-şi ghe-
muieşte în ţeastă homunculul motor-senzorial, la fel de diform,
cu proporţii la fel de neomeneşti ca şi ale fătului ghemuit în pân-
tec, iar acesta din urmă e la rândul său produsul unei inteligente
supreme.[...] Între timp mă schimbasem din nou. Braţele mi se
absorbiseră-n trunchi, iar picioarele mi se lipiseră într-o coadă

lungă şi vibratilă. Capul îmi era acum cum cu mult mai mare
decât întregul trup, bombat şi plin de o substanţă sidefie. Acum
pluteam în acel aer gelatinos, sub privirile corurilor de îngeri. Şi
deodată am simţit dragoste, sexuală şi cerebrală deodată,
dragostea care mişcă soarele şi celelalte astre, dragoste care e
mai presus de credinţă şi speranţă. Ca o zeamă de aur, ca un
flux de fotoni, ca o protuberanţă ieşită brusc din sfera centrală,
din creierul central, din fătul central, din mireasa din miezul
lumii. Soarele central era de o inimaginabilă complexitate.
Mintea omenească nu-l putea nici cuprinde, nici înţelege, îl
putea doar iubi cum nimeni n-a iubit pe lume vreodată. Rămăs-
esem doar eu pentru divinul martiriu al întâlnirii cu ovulul, iar
acum stăteam faţă în faţă şi ochi în ochi cu el, cum ar sta un
ţânţar şi un elefant alb, împodobit de luptă”. Imaginile din Trav-
esti sunt deci infinit amplificate în Solenoid, investite cu o com-
plexă încărcătură culturală, de factură umanistă şi onirică şi
transformate într-un episod halucinant în care în naratorul
devine element vital în acel univers ciudat al increatului, menit
să fecundeze ovulul, eveniment ce deopotrivă îi distruge şi îl
înalţă. Rezonând la infinit cu finalul epic pe care şi-l alege
Cărtărescu, acest episod oniric închide în sine intentio auctoris,
întrucât mesajul ultim pe care îi transmite Solenoid e acela de
infinită iubire, singura forţă capabilă să rupă omul din devenire
şi oarecum să-l sustragă morţii. În acest sens, poemul ales pen-
tru deschiderea cărţii, un fragment din Ex libris-ul arghezian,
pune în relaţie puterea mesianică a cuvântului şi, prin extensie,
a literaturii cu puterea mesianică a iubirii dezvăluind inutilitatea
artei. Iubirea ce salvează de la moarte la final nu e valoarea ul-
timă a cărţii, ci o mică parte din intentio operis, întrucât, din-
colo de ceea ce autorul însuşi întrevede în textul său, există
mult mai mult. Însă acest mesaj ultim aruncă încă o lumină
asupra întregii cărţi, ce se pune singură în relaţie cu multe alte
texte în proză, în poezie sau dramaturgie, reafirmând puterea
salvatoare a iubirii.

Dacă dimensiunea de teorie postmodernă era strâns
legată de intenţia auctorială, iar intenţia auctorială întotdeauna
îi aparţine celui care scrie aplecat asupra textului, cum rămâne
cu reversul medaliei, cu desenul din covor, cu ceea ce spune
„neconsolatul anonim şi tenebreosul” aflat în manuscris? Cred
că în Solenoid nu primează dimensiunea ideatică, nu mesajul
central şi cheia de lectură. Intentio operis se vădeşte în titlu. În-
săşi alegerea termenului e un indiciu al fibrei celei mai originale
şi ludice a scrisului lui Cărtărescu: ştiinţa. Printre nenumăratele
surse de inspiraţie (asupra cărora trebuie păstrată aceeaşi cir-
cumspectţie necesară în raport cu postmodernii) autorul a in-
dicat o serie de lucrări de natură ştiinţifică. Într-adevăr, tratatele
de entomologie furnizează un nesecat izvor de imagini aflate
undeva la confluenţa grotescului cu mirificul, iar viziunile rezul-
tate în imaginaţia autorului devin în acelaşi timp superbe şi coş-
mareşti. Inclusiv pagina de debut a cărţii plonjează în acest tip
de imaginar „am luat din nou păduchi, nici măcar nu mă mai
miră, nu mă mai sperie, nu mai îmi provoacă greaţă. Doar mă
mănâncă. Lindeni am mai tot timpul, îi tot scutur când mă piep-
tăn în baie: ouşoare de culoarea sidefului, lucid negricios pe fa-
ianţă chiuvetei. Rămân destui şi între dinţii pieptenului, pe care
îi curăţ apoi cu periuţa de dinţi veche, cea cu coada mucegăită.
N-am cum să nu iau păduchi- sunt profesor la o şcoală de per-
iferie. Jumătate din copii au păduchi, le sunt găsiţi la începutul
şcolii, la vizita medicală, când asistenta le piaptănă părul cu ges-
turile experte ale cimpanzeilor- doar că nu crapă-n dinţi crustele
de chitină ale insectelor capturate”. Proiectat „enorm şi mon-
struos”, acelaşi imaginar de insecte va genera episodul „Mesiei
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printre sarcopţi”, cum îl numeşte Radu Vancu, în care, prin in-
termediul puterii borgesiene a unui bibliotecar, naratorul e
transpus din propriul corp în corpul unui sarcopt al râiei, în
încercarea de a purta la nivel microscopic mesajul unei divinităţi
umane. Contrapunctic, în lumea umană, el va recunoaşte sem-
nele unei alte puteri ce controlează existenţa, un rău insinuat în
viaţa tuturor pe care, la finalul romanului, îl va repudia în
favoarea iubirii. Dar solenoidul nu face referire la niciunul din-
tre aceste aspecte. Termenul are un dublu înţeles, în funcţie de
sistemul de referinţă ales. Pe de o parte, în fizică, solenoidul
este o bobină, iar acest sens este utilizat în corpul efectiv al ro-
manului, în care apar şase solenoizi, şase bobine plasate în

punctele nodale ale Bucureştiului, imaginate de Cărtărescu. Cel
central, aflat sub Institutul Mina Minovici e legătura ocultă şi
sinistră cu lumea de sub Bucureşti, având capacitatea să aducă
la viaţă enormele statului ce ornează arhitectural Institutul de
Medicină Legală şi să dea naştere coşmarului. Activarea ener-
getică a celorlalţi solenoizi generează la nivel micro anihilarea
forţei de gravitaţie din dormitoarele caselor sub care se află
(pretext pentru zeci de pagini de sexualitate liricizată) iar la nivel
macro va determina în finalul romanului desprinderea oraşului
de pe faţa pământului şi dezvăluirea monstruozităţii ce se află
sub el. Există însă, la nivel ştiinţific, şi o altă semnificaţie a ter-
menului. Dacă se ia ca sistem de referinţă domeniul matematic,
în special topologia, solenoidul va fi definit drept un tip de tor,
un obiect matematic imaginar având la bază structura unui inel,
însă evoluând în direcţii indescriptibile la modul strict spaţial
din cauza faptului că depăşeşte organizarea tridimensională a
lumii, îndreptându-se înspre ideea celei de-a patra dimensiuni.

Ceea ce face autorul este, pe de o parte, să se racordeze la re-
alităţi de natură ştiinţifică acut contemporane dar, în acelaşi
timp, să se întoarcă la punctul de pornire al gândirii specific
postmoderne. Unul dintre evenimentele care a făcut posibilă
generalizarea profund filozofică şi sociologică a postmod-
ernismului a fost fundamentarea ştiinţifică a relativismului prin
teoria relativităţii extinse. E vorba de fapt de presupunerea la în-
ceput, acum aproape certitudinea, că dincolo de cele trei di-
mensiuni fizice cunoscute ale lumii înconjurătoare există nu
doar o a patra dimensiune, ci o infinitate de alte dimensiuni.
Relativismul specific postmodern este deci o consecinţă a
convingerii că există şi altceva dincolo de ceea ce percepem,

idee vehiculată în filozofie inclusiv în vremea romanticilor,
cărora, din nou, Cărtărescu le este tributar la modul explicit.

Solenoidul matematic e ipostaziat în carte în două
chipuri. În primul rând, aparent aleatoriu şi lipsit de orice sem-
nificaţie, naratorul relatează despre nebunia cuburilor Rubik
care îi cuprinsese la un moment dat pe aproape toţi colegii săi
de cancelarie. Apoi, trece de la acest concept exclusiv ludic la
valenţele simbolice şi la coincidenţele pe care el le sesizează în
propria existenţă. Astfel, va reuşi să identifice un fir roşu de
poveşti şi de cărţi citite care-l vor conduce înspre noţiunea de
teseract, o reprezentare în patru dimensiuni a ceea ce, simplifi-
cat, avea să devină cubului Rubik „un segment de dreaptă este
mărginit de două puncte. Un pătrat e mărginit de patru linii. Un
cub e mărginit de şase suprafeţe. Tot astfel, un hipercub din a
patra dimensiune ar fi un obiect, neintuitiv pentru noi, mărginit
de opt cuburi. Acest obiect a fost numit de Hinton teseract.
Proiecţia teseractului în lumea noastră e cubul, aşa cum
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proiecţia cubului pe membrana cu două dimensiuni e pătratul,
iar proiecţia acestuia într-o lume cu o singură dimensiune e seg-
mentul de dreaptă. Desfăşurarea în lumea noastră a teseractu-
lui e uşor de vizualizat: e un şotron analog celui de pe hîrtie, dar
compus din cuburi. E însă teribil de greu de închipuit cum am
putea alcătui hipercubul din crucea de cuburi pe care Dali şi l-a
închipuit răstignit pe Isus, sau mai bine zis icoana lui omenească
proiectată în lumea de-aici de inconcevabilul lui trup cvadridi-
mensional. Căci ai nevoie se roteşti cuburile proiecţiei într-un
fel de „hiper-sus” sau „ultra-jos” de nepriceput, cum nu per-
cepem infraroşu sau ultravioletul, cum urechea noastră nu
aude ultrasunetele, cum psihopatul nu simte mila.” Dincolo de
încercare halucinantă de a explica în cuvinte o imagine ce ţine
de a patra dimensiune, de remarcat aici este pendularea dintr-
un domeniu în celălalt, încercarea de a transpune “inconceval-
abilul” în noţiuni senzoriale sau psihologice. Mai departe,
într-un alt episod al cărţii, naratorul descrie un obiect căruia nici
măcar nu îi indică numele, ocurenţă a unei alte dimensiuni în
lumea în care trăieşte naratorul. Trecerea este halucinatorie, ca
peste tot în această carte „mă îndreptam spre a VI-a G, cu cata-
logul sub braţ, întrebându-mă la ce lecţie voi fi ajuns şi dacă era
de gramatică sau de literatură, când cu colţul ochiului am văzut
sticlind ceva într-un colţ întunecat al marelui hol de la etaj.[...]
Sclipirea intens albastră din colţul holului era însă ceva încă mai
minunat decât viziunea marelui păun, pe care nu-o nega, ci o-
mpingea către extremul ei de halucinaţie şi miracol. Nu era un
gât de păun, ci, am văzut asta când m-am apropiat, un lujer de
sticlă ultramarină, ieşind neaşteptat de graţios, dintre cioburi
şi capace de tablă. Ţineam cu multă grijă-ntre palme, în lumina
oblică, violentă, primăvăratecă a ferestrelor, un fruct gingaş de
sticlă tremurătoare, un fel de pară mare, străvezie, a cărei porţi-
une îngustă se înălţa ca un gât, se curba şi de pătrundea în cor-
pul curbat al perei, fără să-l atingă, ca să iasă prin partea de jos,
cea mai lăţit exvaginându-se către suprafaţă. Structura moale,
curbată, intricată a acestui obiect era cu neputinţa de-nţeles”.
Obiectul de sticlă găsit într-unul dintre coridoarele şcolii este
adus acolo de Valeria, o elevă ce se constituie drept o altă piesă
în marele puzzle de coincidenţe şi de anomalii pe care îl tra-
versează existenţa naratorului. Obiectul este de fapt un sole-
noid, un solenoid matematic ce nu-şi poate justifica sub nicio
formă existenţa în niciuna dintre lumi, nici în realitatea nara-
tivă a lui Cărtărescu, nici realitatea reală. El va fi unul dintre mul-
tiplele pretexte pentru a dezvolta extrem de contemporana
teorie a multiversurilor, prin care Cărtărescu alege să de-
păşească orice limitare de natură strict literară, plonjând în
(pseudo)ştiinţă. Teoria multiversurilor afirmă într-o ciudată
legătură de ştiinţă, filozofie şi teorie literară existenţa con-
comitentă a mai multor universuri şi posibilitatea fiinţei de a
glisa dintr-unul în altul. Dincolo de multitudinea de experienţe
cinematografice mai bine sau mai prost realizate ce au ex-
ploatat această idee de-a lungul timpului, dincolo de ultimele
descoperiri ale acceleratorul de particule de la CERN, de fapt
teoria multiversurilor este o altă faţetă a mult visate călătorii
în timp a omului. Călătoria în timp este motivul pentru care
prima căsnicie a naratorului din Solenoid se destramă. El per-
cepe o schimbare în personalitatea Ştefanei, soţia sa, ca şi cum
aceasta ar fi fost înlocuită de altcineva. Apoi într-o zi, suspec-
tând că l-ar înşela, o urmăreşte şi intră într-o altă lume, în care
o vede pe ea stabilind un contact cu el în ipostaza de copil
„copilul ezită, dar nu mult, şi în curând mânuţa lui se odihnea în
palma Ştefanei. Degetele ei cu unghii pure „susţinându-şi foarte
sus onixul”, se închiseră încet peste ea, până ce nu se mai văzu.
Rămaseră aşa, ca o figură indescifrabilă, pe când eu m-am re-

tras, cu spatele, către uşă, destins acum eu însumi, şi într-un fel
hidos, fericit. Simţisem eu însumi mâna femeii închizând se
peste a mea. Contactul să produsese”. Fragmentul este foarte
reprezentativ pentru maniera de funcţionare a epicului specific
lui Cărtărescu. În episodul în care femeia se întoarce în timp
pentru a-şi lăsa amprenta asupra copilului ce ulterior avea să-i
devină soţ, se întrevede structura rizomică, schizoidă ce domină
rama epică a romanelor anterioare şi în general rama epică a
scriiturii postmoderne. Dar aici e mai mult decât atât, pentru
că universul nu se desparte doar în două, ci într-o infinitate,
într-o multitudine de forme ce nu sunt doar posibile, ci, în con-
structul final şi devin o necesitate. Funcţionarea epică de-
păşeşte deci constructul schizoid şi devine un univers paranoid,
pynchonian, în care nimic nu e întâmplător, ci totul este es-
enţial. Universul cărtarescian nu mai este deci o infinitate de
posibilităţi, ci o infinitate de necesităţi, toate esenţiale pentru
funcţionarea finală a constructului epic. Epicul nu mai este deci
rizomic, ci plasmatic, în virtutea străfulgerării trecerii dintr-un
univers în altul.

Dacă ar mai fi fost nevoie de un alt semn al racordării
intenţiei autorului la toată această defilare de concepte ştiinţi-
fice, finalul volumului readuce un simbol vehiculat şi-n episoade
narative anterioare, dar care îşi dezvăluie acum întreaga sem-
nificaţie „acolo-n adânc, în increat, în plinul cel mai secret al
lumii şi al minţii aveau să sclipească seminţele negre din miezul
mărului, monograma neagră, însingurată şi indestructibilă a
celor  de universuri’”. Numărul apare de mai multe ori pe par-
cursul episoadelor din Solenoid şi o simplă căutare a semnifi-
caţiei sale îl leagă de teoria corzilor, aşa numita string theory
din fizica contemporană, o extensie a teoriei relativităţii extinse,
care afirmă existenţa unui număr de de universuri imaginate,
asemenea unor corzi care uneori se ating. Big Bang-ul ar fi con-
secinţa atingerii a două astfel de corzi. De asemenea, glisarea fi-
inţei dintr-un univers în altul este posibilă prin accesarea
infinităţii de dimensiuni ce depăşesc structura tridimensională
a lumii cunoscute. Original în Solenoid este modul în care mul-
tiversurile sub formă de corzi nu există doar în microunivers, în
interiorul fiinţei umane (sau al sarcoptului), cât şi în
macrounivers, în proiecţia infinitului spaţial şi temporal.

În Interstellar, regizat de Cristopher Nolan, există o
secvenţă, centrală pentru sensul întregului film, în care astro-
nautul ce se catapultează într-o gaură neagră ajunge într-un fel
de spate al dormitorului fiicei sale. În acest spaţiu, numit în film
„teseract” (şi tradus în română „hipercub”) se va dezvolta,
vizual, a parta dimensiune, timpul, sub forma unor locuri. În
tesaract, astronautul poate accesa orice moment al existenţei
trecute a fiicei sale, deplasându-se între ele şi poate comunica
prin intermediul unor corzi (stringuri) gravitaţionale. Atunci
când comunicarea se realizează, teseractul se va închide, ex-
pulzându-l în spaţiu. Solenoidul lui Cărtarescu e un astfel de
tesaract, e realizarea narativă a acestui concept. Epicul nu mai
funcţionează ca în prozele de până acum, nu mai curge şi nu
mai e monolit, ci plasmă. Ceea ce pare lispit de sens se leagă nu
evenimenţial, nici emoţional, ci intelectual. Ceea ce pare in-
signifiant e esenţial. Naratorul, singurul persoanj real al costruc-
tului epic (restul personajelor sunt simple semne sau căi de a
ajunge la semnificaţii necesare) există concomitent în mai
multe dimensiuni, în mai multe timpuri. Finalul ales, în care
dragostea  e eterna salvare (exact ca şi în filmul de mai sus)
poate că nu e cel mai spectaculos la nivel ideatic. Spectaculoasă
e însă desfăşurarea de forţe a scriitorului, care traversează sute
de ani de literatură şi de ştiinţă pentru a experimenta, în defin-
itiv, un alt mod de a spune o poveste.
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1.

În 2013, pe când ne aflam împreună la festivalul de poe-
zie din Novi Sad (în Serbia, pe Dunăre), Mircea Cărtărescu mi-a
spus că reuşise să facă un fel de „traducere în proză”  a Levan-
tului, transpunându-i aşadar metrica şi ritmurile multiforme şi
complicate în naraţiune pură. Era o traducere română-română,
desigur – însă implica două versiuni radical diferite ale limbii ro-
mâne, ceea ce făcea traducerea extrem de dificilă. Însă dificul-
tatea cea mai mare, din punctul meu de vedere, era adaptarea
intertextelor masive din istoria poeziei române – „traducerea” în
proză era făcută la cererea unor agenţi literari, care voiau să tra-
ducă (de data aceasta de adevărat, fără ghilimele) mostre din
versiunea românească în proză în câteva limbi europene. Aşa-
dar, versiunea aceasta narativizată a Levantului era destinată
unor cititori străini, care ignorau complet poezia română; dar
natura exemplar postmodernă a Levantului depindea decisiv de
jocularitatea acestor intertexte. Odată ce ele deveneau complet
invizibile pentru cititorul străin, mi se părea că nu mai e sesiza-
bil aproape nimic din subtilităţile hipnotice ale acestor inter-
texte infinite, în care întreaga istorie a poeziei române se
oglindea în ea însăşi.

În chip cât se poate de surprinzător, nu mai puţin de şase
edituri importante au fost încântate de această traducere în
proză a unui poem epic hiper-intertextual, ultra-postmodern;
două traduceri au fost deja publicate – cea spaniolă, El Levante,
la Impedimenta din Madrid, în traducerea lui Marian Ochoa de
Eribe; şi cea franceză, Le Levant, la P.O.L., în traducerea lui Nico-
las Cavaillès. Iar ceea ce e cu adevărat remarcabil e că amân-
două s-au bucurat de o primire critică zgomotoasă şi entuziastă
– arătând că, până şi în absenţa esenţialelor şi masivelor inter-
texte româneşti, cartea aceasta delicios de imaginativă conti-
nuă să vorbească cititorilor ei.

Lucru care, în sine, e un paradox: cartea aceasta pos-
tmodernă continuă să vorbească cititorilor ei occidentali pos-
tmoderni chiar şi amputată de natura ei intertextual -
postmodernă. Probă empirică a faptului că în eposul acesta pos-
tmodern e ceva care trece dincolo de postmodernism.

Voi încerca în cele ce urmează să arăt că, deşi e un scrii-
tor postmodern exemplar şi admirabil, Cărtărescu e, de fapt,
mult mai complicat de atât. Conştiinţa lui artistică polimorfă
„contains multitudes”, cum ar spune Walt Whitman, cu toate că
unele dintre aceste „multitudes” ar trebui să fie, sub raport teo-
retic, reciproc incompatibile. Două dintre aceste patru trăsături
fundamentale care-i compun intricata conştiinţă artistică nu au
fost niciodată sesizate şi discutate de critică în relaţie cu litera-
tura lui Cărtărescu. Le voi discuta pe rând, pe fiecare, în subse-
cţiunile acestui mic eseu. În cele din urmă, va reieşi o imagine
tomografică integrală a eului creator al lui Mircea Cărtărescu.
Şi a literaturii produse de el, bineînţeles.

2.

Întâi de toate, ar trebui să înţelegem de ce trăsătura con-
siderată cândva esenţială în literatura lui Cărtărescu, anume
postmodernismul, e acum una secundară sau chiar terţiară. Va
fi nevoie de o discuţie teoretică ceva mai lungă, fără legătură di-
rectă cu literatura autorului Levantului, însă e importantă pen-

tru a putea merge apoi mai departe în discutarea ei. Dincolo de
faptul empiric care o confirmă (succesul „traducerii” în proză a
Levantului), e vorba aici de o tendinţă mai generală a relaxării
opoziţiei radicale dintre modern şi postmodern, sesizabilă la o
anumită parte a criticii occidentale. În cartea ei din 2006 despre
evoluţia poeziei şi teoriei literare americane de la modernism
la postmodernism, Jennifer Ashton pleacă, de la bun început,
adică încă din pagina iniţială, de la observaţia lui Marjorie Per-
loff privitoare la slăbirea acestei separaţii cândva radicale:

“As we move into the twenty-first century,” observes
Marjorie Perloff in a recent book, “the modern/postmodern di-
vide has emerged as more apparent than real.” Coming not only
from a distinguished critic, but also the foremost academic
champion of an avant-garde that – whatever disagreements its
individual members have about their place in postmodernism –
has defined itself against modernism, this observation is a strik-
ing one. After all, the divide once seemed crucial to many liter-
ary historians, including Perloff herself. Why now does it seem
irrelevant, or perhaps more to the point, why did it use to seem
so fundamental? 1

Acum, Ashton nu prea dă un răspuns explicit privind
slăbirea fostei dihotomii; şi, de fapt, nici Perloff n-o prea face.2

În ce mă priveşte, am găsit patru răspunsuri posibile ale acestui
fenomen, unul dintre ele privind literatura lui Cărtărescu per se,
celelalte trei având un caracter general şi derivând din însăşi
natura postmodernismului.

i.) Natura postmodernă a literaturii lui Mircea Cărtărescu
pare mai puţin relevantă acum decât cu 20 sau 30 de ani în
urmă fiindcă poetica şi tehnicile ei postmodern, fundamental
inovatoare la vremea apariţiei lor, şi-au pierdut între timp aura
revoluţionară. În anii �80, când Cărtărescu se afla în plină pos-
tmodernizare a literaturii noastre, scrisul lui ficţional părea o
ilustrare strălucitoare a articolelor lui teoretice pe tema pos-
tmodernismului; acum, cînd postmodernizarea e un proces deja
istoricizat, începem să înţelegem că ceea ce găseam atât de hip-
notic şi de ataşant în literatura lui are prea puţin de-a face cu
natura ei postmodernă. Aceasta explică şi de ce Levantul, carte
profund postmodernă, vorbeşte atât de seducător cititorului oc-
cidental chiar şi după ce a fost lipsită de intertextualitatea ei
postmodernă: fiindcă există în ea ceva dincolo de postmoder-
nism care o face traductibilă şi delectabilă. Ce anume e acest
„ceva”, vom vedea imediat.

ii.) Lăsând pentru moment deoparte cazul particular al li-
teraturii lui Mircea Cărtărescu, relaxarea acestei opoziţii radi-
cale modern/postmodern vine din fragmentarea extremă a
discursului teoretic postmodern. După decenii întregi de teorie,
doldora de conjecturi inteligente şi distinguo-uri arhisubtile, dis-
cursul postmodern a devenit pur şi simplu prea lax pentru a mai
putea crea şi menţine o opoziţie radicală faţă de modernism –
sau faţă de orice altceva. Există prea multe postmodernisme,
fiecare reacţionând la o altă formă specifică a modernismului
înalt, după cum observa deja Fredric Jameson în Postmodernism
and Consumer Society:

Radu Vancu
„Forma unui Eu”. Mircea Cărtărescu



Most of the postmodernisms mentioned above emerge
as specific reactions against the established forms of high mod-
ernism, against this or that dominant high modernism which
conquered the university, the museum, the art gallery network,
and the foundations. Those formerly subversive and embattled
styles – Abstract Expressionism; the great modernist poetry of
Pound, Eliot or Wallace Stevens; the International Style (Le Cor-
busier, Frank Lloyd Wright, Mies); Stravinsky; Joyce, Proust and
Mann – felt to be scandalous or shocking by our grandparents
are, for the generation which arrives at the gate in the 1960s,
felt to be the establishment and the enemy dead, stifling,
canonical, the reified monuments one has to destroy to do any-
thing new. This means that there will be as many different
forms of postmodernism as there were high modernisms in
place, since the former are at least initially specific and local re-
actions against those models.3

Nu există postmodernism, ci o entropie de postmoder-
nisme, fragmente de teorii postmoderne generate ca reacţii la
fragmente de teorii moderne; iar o entropie fragmentară nu
poate crea şi menţine o dihotomie totalitară. Separaţia e frac-
turată pentru că teoria care o generează e fracturată, aşa cum
observă Simon Malpas în The Postmodern, într-un capitol intitu-
lat chiar Postmodernisms and Postmodernities: „postmodernity
is itself already a discourse that is fractured and fragmentary”4

[„postmodernitatea e deja ea însăşi un discurs care e fracturat
şi fragmentar”].

Ergo, postmodernismul nu e o teorie radicală unificată, ci
un mixtum compositum de postmodernisme care, în cele din
urmă, se reduc la un fel de „emphatic relativism (in all spheres
of knowledge and value)” [„relativism emfatic (în toate sferele
cunoaşterii şi ale valorii)”], cum brutal, dar adecvat sintetizează
Paul Crowther în paragraful de deschidere al cărţii lui din 2003,
Philosophy after Postmodernism.5

iii.) O a doua explicaţie generală ar putea fi aceea că di-
hotomia radicală nu mai există fiindcă n-a existat niciodată; a
fost doar o linie de separaţie trasă arbitrar la un anumit mo-
ment în timp, însă repede invalidată de realitatea însăşi a liter-
aturii şi a artei. Din perspectiva aceasta, postmodernismul nu
poate fi radical opus modernismului, fiindcă el este modernism
arbitrar redenumit. Nu există nici o separaţie între ele, şi nu
poate exista vreuna; o probă empirică a unităţii lor e dată chiar
de faptul că postmodernismul nu a reuşit să pună modernismul
definitiv în obsolescenţă. E o teză care, deloc întâmplător, are
susţinători mai ales printre scriitorii şi artiştii care au participat
la revoluţia modernistă şi erau încă activi atunci când a început
cea postmodernistă – precum Guy Davenport, de exemplu, care
scria într-un articol din 1978 astfel: „The term ‘Post-Modern’ is
curiously ad hoc, as if a line had to be drawn somewhere, no
matter how arbitrary. The line was drawn with increasing futil-
ity for some years; modernity refused to be outdated” 6 [„Ter-
menul ʼpostmodernʼ e curios de ad hoc, ca şi cum ar fi trebuit
trasă undeva o linie, indiferent cât de arbitrară. Linia a fost trasă
cu o futilitate crescândă vreme de câţiva ani; modernitatea a
refuzat să se lase depăşită”].

Această conjectură după care postmodernitatea e o
modernitate care refuză să se sfârşească e împărtăşită şi de Jür-
gen Habermas, care o spune net: „In sum, the project of moder-
nity has not been fulfilled”7[„Una peste alta, proiectul
modernităţii nu a fost încă îndeplinit.”]. (Nu e lipsit de semnifi-
caţie că, retipărindu-şi articolul din 1981 în 1997, Habermas
alege să-i dea un titlu mai incisiv, exact în sensul discutat aici:
Modernity – An Incomplete Project.)8

La două decenii şi jumătate distanţă, în istoria post-
modernismului a lui Hans Bertens, poziţia lui Habermas e
văzută drept redevabilă, la fel ca şi în cazurile lui Lyotard şi
Jameson (Bertens îi consideră pe cei trei exponenţi ai teoriei
postmoderne radicale, „radical postmodern theory”), schemelor
reprezentaţionale marxiste, care-i fac foarte ataşaţi de moder-
nitatea „reprezentaţională”. Iar două pagini mai departe, Ber-
tens afirmă tranşant că ceea ce considerăm a fi „the
postmodern” e un tablou de simptome auto-distructive ale mo-
dernităţii.9

iv.) Ultima explicaţie teoretică stipulează că nu poate ex-
ista nici o dihotomie fiindcă ambii ei termeni virtuali (mod-
ernismul şi postmodernismul) sunt istoricizaţi. Sau, mai simplu
spus, sunt morţi. Pentru a exista cu adevărat, o dihotomie are
nevoie de opoziţia a doi termeni activi; tensiunea ei internă e
generată de acţiunile contradictorii ale acestor doi termeni. Ori
măcar unul dintre ei e nevoie să fie activ, pentru a menţine ten-
siunea opoziţională. Însă, atunci când ambii termeni ai unei di-
hotomii sunt inactivi, ea nu se mai ţine. Poziţia aceasta
teoretică, de dată mai recentă, e reprezentată cel mai vizibil de
Josh Toth în cartea lui din 2010, provocator intitulată The Pass-
ing of Postmodernism [„Moartea postmodernismului”], unde rad-
icalizează de la bun început o idee enunţată în termeni ceva mai
moderaţi de Linda Hutcheon, declarând că preferă să înţeleagă
propoziţia profesoarei canadiene după care postmodernismul
„has passed” [„a trecut”] în sensul metafizic după care post-
modernismul a murit.10 Pentru gânditori precum Hutcheon sau
Toth, postmodernismul e mort şi îngropat. Ca atare, el nu poate
în mod evident menţine o dihotomie radicală (adică vie) cu mod-
ernismul – care şi el, la rândul lui, e mort şi îngropat.

3.

Rezumând, postmodernismul e fie prea fragmentar, fie
prea incomplet, fie prea completed pentru a mai putea avea
forţă de seducţie la cititorii contemporani. E, prin urmare, cu
totul surprinzător că o literatură exemplar postmodernă pre-
cum cea a lui Mircea Cărtărescu se dovedeşte a fi, cu fiecare tra-
ducere, atât de magnetică pentru aceiaşi cititori; tradusă recent
în americană de către Sean Cotter, prima parte a trilogiei Or-
bitor a atras imediat atenţia, ba chiar a stârnit entuziasme –
cum e, de pildă, acela al lui James Meek, prozator proeminent el
însuşi, care exclamă în The Guardian:

I read the first volume of Blinding (Archipelago), Mircea
Cărtărescu’s fevered summoning of Bucharest, in the conven-
tional way of reading a novel, from beginning to end, which is a
bit like saying you’ve visited Earth from beginning to end. Mirac-
ulously heaved up from Romanian into English by Sean Cotter,
Blinding is a world, a deliberate hallucinatory incantation, some-
times a dream, sometimes a nightmare, which seems more ap-
propriate to land on – to read in no particular order – than to
travel through in a straight line. Not that it lacks stories: stories
of a poet and his mother, of the city and the village, and, on
page 49, the best Orthodox Christian rural zombie tale you are
ever going to read.11

Se simte aproape instinctiv că admiraţia din aceste rân-
duri, la fel ca şi aprecierea pentru traducerile Levantului, e trans-
ideologică, nu are nimic de-a face cu ideologia postmodernă,
atât de frecvent şi de făţiş afecţionată de Cărtărescu. Are, în
schimb, de-a face cu natura halucinatorie şi coşmarescă a
scrisului său, originând într-un solipsism extatic şi vizionar, în-
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rudit şi sub raportul calităţii viziunii, şi sub cel al intensităţii cu
acela al lui Ernesto Sábato din Despre eroi şi morminte; are de-a
face cu naraţiunile fantasmatice, imaginativ-paranoice şi totuşi
atât de hiperreale, pe care proza lui le pune în pagină, având un
aer de familie şi cu García Márquez, şi cu Thomas Pynchon (e o
performanţă în sine să ai gene comune cu amândoi deodată);
are de-a face cu intertexualitatea enormă, inflaţionară, galo-
pantă pe care literatura lui are forţa s-o coaguleze, comparabilă
numai cu aceea aluvionară a unui Borges ori a unui Joyce; are
de-a face cu sentimentul devastator de singurătate şi de
părăsire absolută, de Abgeschiedenheit total, în acelaşi timp kaf-
kian şi beckettian şi meister-eckhartian; are de-a face, în fine, cu
imaginile recurente până la obsesie ale păianjenului gigantic,

ale fluturelui umanoid, ale domului cosmic, tropisme onirice co-
municând direct cu experienţa onirică a cititorului. Toate aceste
surse au, evident, ramificaţii ample care ies de sub juridicţia
ideologiei, canonului şi corpusului literar postmodern. Gemina-
rea lor generează, însă, un efect auratic similar cu cel al altor
opere de artă postmoderne, construite de asemenea în căuta-
rea unui efect halucinatoriu; una dintre izomorfiile non-literare
cele mai exacte şi mai sugestive pentru proza lui Cărtărescu din
Orbitor e reprezentată de celebrul Westin Bonaventura Hotel
din Los Angeles, pe care Fredric Jameson îl consideră „entirely
symptomatic” pentru condiţia postmodernă12, şi despre care
Christopher Butler crede, în monografia lui despre Postmoder-
nism, că, prin extraordinarele complexităţi ale intrărilor lui, prin
mutaţiile pe care le produce în spaţiu, depăşeşte „the capaci-
ties of the human body to locate itself, to find its own position
in a mappable world” [„capacităţile corpului uman de a se lo-

caliza pe sine, de a-şi găsi poziţia într-o lume cartografiabilă”] –
fiind, prin aceasta, un analogon al condiţiei noastre psotmod-
erne, şi al postmodernismului însuşi.13

Nu cred că e doar o simplă coincidenţă amănuntul că
Butler vorbeşte despre imposibilitatea de a identifica „propria
poziţie într-o lume cartografiabilă”, în vreme ce Meek admite că
a citi Orbitorul de la un cap la celălalt „ce e cam totuna cu a
spune că ai vizitat Pământul de la început la sfârşit”. La nivelul
de suprafaţă, acest fapt pare a defini Orbitor ca o ficţiune post-
modernă tipic non-topologică, imposibil de cartografiat şi de
epuizat, în acelaşi fel în care e imposibil de cartografiat şi de
epuizat un fractal sau un labirint perfect; în aparenţă, aceasta
este o calitate definitorie par excellence a unei opere de artă

postmoderne. Însă, la o privire mai atentă, vedem că această
calitate se regăseşte şi în unele opere moderne – de exemplu în
Ulise, sau în Iosif şi fraţii săi, sau în În căutarea timpului pierdut;
ba chiar şi în romane romantice, precum Elixirele diavolului, sau
pre-moderne, precum Tristram Shandy. Prin urmare, chiar dacă
e într-adevăr definitorie pentru operele de artă postmoderne,
această calitate inepuizabil-labirintină nu e exclusiv postmod-
ernă – ci defineşte şi opere literare care aparţin altor epoci şi
curente literare. Ceea ce înseamnă, în fapt, că e nespecifică pen-
tru postmodernism – după cum tot nespecifică e pentru toate
epocile şi curentele literare pe care le traversează. 

Opera de artă ca labirint inepuizabil vine, bineînţeles, din
înţelegerea lumii ca labirint, specifică tuturor artiştilor manier-
işti, aşa cum a dovedit Gustave René Hocke în două cărţi foarte
influente acum mai bine de o jumătate de veac (Die Welt als
Labyrinth, 1957, şi Manierismus in Literatur, 195914). Literatura
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labirintică a lui Cărtărescu e o capodoperă a artei manieriste –
non-topologică la suprafaţă, asemeni tuturor marilor ficţini
postmoderne, ea explorează în adâncime infinitele labirinturi
subterane ale psihicului, cu voluptatea stilistică tipică tuturor
artiştilor manierişti. E una dintre explicaţiile pentru eficienţa
forţei ei de seducţie chiar şi în absenţa unor intertexte es-
enţiale, precum în cazul traducerii Levantului: în pofida faptului
că cititorul străin nu poate prinde aluziile, referinţele, citatele
sau parafrazele la poezia română, în pofida faptului că nu poate
vedea reţeaua intertextuală labirintică, poate totuşi să ex-
ploreze alt labirint – cel al psihicului uman (propriu). Teoria post-
modernă recentă nu ar putea explica de ce literatura
postmodernă a lui Cărtărescu poate stârni entuziasme şi fasci-
naţii chiar şi după ce traducerea i-a amputat natura postmod-
ernă; vechea teorie a literaturii manieriste poate. Iar acest fapt
este cu putinţă deoarece postmodernismul reprezintă doar o
trăsătură secundară a scrisului lui Cărtărescu – în vreme ce

manierismul ei e una primordială.
Acesta e primul răspuns la ceea ce paginile de faţă şi-au

propus să afle: înainte de a fi un postmodern, Cărtărescu e un
manierist. Toate trăsăturile postmoderne ale literaturii lui sunt
subordonate celor manieriste; sau, spus ceva mai simplu: tot ce
e postmodern în scrisul lui e secundar faţă de ceea ce e
manierist. Iată de ce caracteristicile formale postmoderne ale
literaturii lui nu îndeplinesc întotdeauna funcţii postmoderne.
Tehnicianul postmodern e, înainte de orice, un artist manierist;
cele mai multe dintre aporiile aparente ale poeticii lui post-
moderne sunt explicate de acest simplu fapt.

Acum, ciudăţenia pe care această structură duală
(manierist-postmodern) o aduce cu sine e aceea că, în vreme ce
gândirea postmodernă e una debole, generată şi structurată de
„valori slabe”, scriitorul manierist are, cu totul dimpotrivă, o
gândire artistică tare, ba chiar totalitară, fiindcă el înţelege fru-
museţea într-o manieră soteriologică, drept unica lui posibili-
tate de salvare, coagulându-i aşadar întreaga gesticulaţie
artistică şi intelectuală. A fi simultan postmodern şi manierist
înseamnă, de fapt, a opera simultan cu o gândire dublă, „slabă”
şi „tare” în acelaşi timp. 

E o situaţie schizofrenică, definind o structură artistică
rară şi complicată; şi nu e câtuşi de puţin vorba despre „expe-
rienţa schizofrenică” tipică a postmodernismului, descrisă un-
deva pe larg de Fredric Jameson – şi ducând, în opinia criticului
american, la dispariţia sentimentului identităţii personale, la di-
zolvarea sentimentului de persistenţă în timp a eului propriu.15

Într-un studiu ulterior şi chiar mai influent, Jameson se arăta

convins că această natură schizofrenică a postmodernismului
e specifică întru totul capitalismului târziu, şi că va aduce cu ea,
în mod necesar, „the ̓ death’ of the subject itself – the end of the
bourgeois monad or ego or individual”16 [„ʼmoarteaʼ subiectului
însuşi – sfârşitul monadei sau ego-ului sau individului burghez”].
Însă cazul lui Cărtărescu, aşa cum se vede, contrazice eclatant
şi strălucitor aserţiunea lui Jameson: departe de a duce la
„moartea subiectului”, această natură schizofrenică generează
o literatură orbitoare obsedată de propriile pulsiuni şi tropisme
psihice abisale, „o incantaţie deliberat halucinatorie, uneori vis,
uneori coşmar,”, cu cuvintele lui James Meek, în care subiectul
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e mai central decât niciodată. Simultan postmodern şi
manierist, Cărtărescu e în acelaşi timp un scriitor care se are pe
sine şi spaţiul lui cel mai privat drept subiect primordial. 

4.

În timp ce pentru un gânditor marxist precum Jameson
postmodernismul, ca fază culturală a capitalismului târziu,
putea să genereze numai un tip de schizofrenie sterilizantă şi
anihilatoare a subiectului, alţii au văzut în această derealizare şi
virtualizare a lumii specifică postmodernismului chiar motivul
pentru care artistul postmodern trebuie să-şi continue creaţia.
Simon Malpas, în The Postmodern, afirmă explicit: „The postmo-
dern desire to claim that history is over, that nothing original
can be said, that the Real is an illusion, becomes the very reason
to continue writing”17 [„Dorinţa postmodernă de a pretinde că
istoria s-a sfârşit, ă nimic original nu mai poate fi spus, că Rea-
lul e o iluzie, devine raţiunea însăşi pentru a continua să scrii”].
Iar pentru Baudrillard această derealizare a lumii e sinonimă cu
pierderea spaţiului privat şi public, deopotrivă; misiunea artis-
tului ar fi aceea de a regăsi acest spaţiu privat în literatura lui
(care este, aşa cum am anticipat în paragraful anterior, exact
ceea ce face Cărtărescu în literatură): „It is the same for private
space. In a subtle way, this loss of public space occurs contem-
poraneously with the loss of private space. The one is no longer
a spectacle, the other no longer a secret.”18 [„Acelaşi lucru se
petrece şi cu spaţiul privat. Într-un mod subtil, această pierdere
a spaţiului public se întâmplă simultan cu pierderea spaţiului
privat. Cel dintâi nu mai e un spectacol, cel de-al doilea nu mai
e un secret.”]. Această negociere permanentă între spaţiul pub-
lic şi privat, încercând necontenit să hibridizeze spectacolul pub-
lic cu secretul privat (sau să transforme secretul într-un
spectacol), e tipică artistului postmodern.

Probabil cea mai articulată teorie despre relaţia dintre
spaţiul privat şi spaţiul public e aceea a lui Richard Rorty din
Contingency, Irony, and Solidarity; în „cultura liberală ironică”,
cum preferă să numească postmodernitatea, cel mai relevant
lucru este tocmai această negociere între „speranţa socială”
(adică interesul pentru spaţiul public) şi „perfecţiunea privată”.
Iar în cultura ironică, literatura e cea care trebuie să recupereze
spaţiul privat şi să îl articuleze în interiorul celui public.19 Aşa
cum arată Rorty aici, principala sarcină a ironistului liberal este
aceea de a fuziona permanent „speranţa socială” cu „perfecţiu-
nea privată”; dar, având în vedere că aceste două sfere gene-
rează fiecare un vocabular specific, sarcina poate fi descrisă ca
un efort de a hibridiza două vocabulare. Ceea ce este mai dificil
decât pare la o primă vedere, pentru că natura lor e teoretic ne-
miscibilă; pentru a face acest lucru, ironistul trebuie să reţină
că nici un vocabular nu primează înaintea altuia; că nu există
un „vocabular final” care să ofere soluţii definitive pentru toate
problemele private şi publice; că nu există un „vocabular final”
transcendent, ba chiar dimpotrivă, toate vocabularele sunt con-
tingente (vezi întregul capitol despre Contingenţa limbajului din
cartea admirabilă a lui Rorty).

Exact ca un ironist rortyan acţionează Cărtărescu în poe-
mul său epic, Levantul; pastişează cu o ironie blândă toţi poeţii
esenţiali ai literaturii române, din secolul al XIX-lea până în pre-
zent, mimând limbajele lor poetice şi idiosincraziile lor stilistice,
fuzionându-le şi integrându-le într-o epopee care practic recon-
struieşte o istorie alternativă a poeziei române – sau, mai de-
grabă, aceeaşi istorie generată de o serie de texte apocrife.
Fiecare dintre aceste idiolecte poetice a crezut la un moment

dat că reprezintă „vocabularul final” al poeziei române; de fapt,
în istoria naţională a oricărei poezii există o sumă de „vocabu-
lare finale” precedente; în manieră rortyană, Cărtărescu reuşe-
şte să negocieze cu ele, făcând pasibil de ironie ceea ce la un
moment dat fusese considerat a nu fi cu nici un chip pasibil de
ironie, făcând contingente toate aceste limbaje transcendente
anterioare. Nu există prea multe realizări similare în alte litera-
turi; iar Cărtărescu se dovedeşte astfel a fi nu numai un tehni-
cian impresionant al literaturii, ci şi un ironist exemplar.

Iar un asemenea ironist exemplar nu se poate abţine de
la a-şi exercita ironia şi pe propria persoană; nu doar prin mi-
marea şi pastişarea propriului limbaj poetic (face acest lucru în
Cântul şapte), ci şi prin auto-inserarea ca personaj în propriul
poem epic. Îşi scrie poemul – iar în poem se descrie pe sine scri-
ind că scrie poemul. Nu e doar uzuala mise en abyme a scriito-
rilor moderni; e o specularitate caracteristică unei conştiinţe
postmoderne (schizofrenică per se, aşa cum am văzut mai de-
vreme), radicalizând specularitatea unor scriitori moderni em-
blematici pentru afinităţile elective postmoderne, precum
Nietzsche şi Proust, de exemplu. Comentând studiul despre Ni-
etzsche al lui Alexander Nehamas, Rorty observă că amândoi
înţelegeau literatura ca pe o chestiune de creaţie de sine; şi stu-
diază comparativ individuaţia celor doi, observând că, în vreme
ce Proust devine cel ce era reacţionând la şi redescriind oameni
pe care-i întâlnise în carne şi oase, Nietzsche reacţiona la şi re-
descria oameni pe care-i întâlnise în cărţi.20 În bună tradiţie
postmodernă, Cărtărescu îşi arată natura duală şi sub acest as-
pect; pe de o parte, e proustian în proza din Nostalgia sau Or-
bitor, unde descrie „oameni reali, vii, pe care i-a întâlnit în carne
şi oase”, ca mama lui, câţiva prieteni şi colegi din copilărie, locuri
reale din Bucureştiul anilor ’60-’80 etc. Ba chiar şi în unele din-
tre poemele lui descrie câţiva „oameni reali, vii” – câţiva colegi
scriitori, de exemplu, în poeme precum Femeile, sau pe soţia şi
fiica lui, în poeme precum Câteva cuvinte despre Ioana. Pe de altă
parte, e nietzschean în epopeea Levantul, unde „reacţionează la
şi redescrie” o persoană pe care o întâlnise numai în cărţi – iar
acea persoană e poezia română per se, în progresia ei diacro-
nică şi dialectică. 

La un moment dat, Rorty observă că vocabularele pe
care le discută Nietzsche sunt dialectic legate unul de celălalt,
sunt conectate după o logică internă, care anulează hazardul şi
contingenţa, descriind împreună viaţa cuiva care nu e Friedrich
Nietzsche, ci cineva mult mai mare (o entitate superioară pe
care Nietzsche o numeşte, cel mai adesea, „Europa”). Acelaşi
lucru poate fi foarte bine spus şi despre „vocabularele poetice
finale” discutate de Cărtărescu în Levantul: sunt conectate dia-
lectic şi relaţionează intern unul cu altul; nu sunt o colecţie alea-
torie, ci o progresie dialectică, servind nu la a descrie viaţa lui
Mircea Cărtărescu (chiar dacă viaţa lui e şi ea descrisă în epo-
pee), ci la a descrie ceva mult mai mare – şi anume poezia ro-
mână. În viaţa căreia, spre deosebire de a lui Cărtărescu,
hazardul nu îşi are locul.

Exemplar ca postmodern şi manierist, Cărtărescu e în
acelaşi timp un ironist exemplar, reuşind să ironizeze şi să hi-
brideze „vocabularele poetice finale” ale limbii române într-o
singură construcţie, înlăuntrul căreia hazardul nu îşi are locul.
Însă natura sa poetică este chiar mai complicată de atât, aşa
cum vom vedea imediat.

5.

Amănuntul că discuţia se poartă despre creare de sine şi
despre „a deveni cine eşti (Werde was du bist, „devino cine eşti”
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a fost motto-ul lui Nietzsche – împrumutat, fireşte, de la Go-
ethe) arată, în mod evident, că discuţia este şi despre indivi-
duaţie. Care e, în termenii lui Jung, construcţia sau sinteza
sinelui. Încercând să evite metafizica şi vocabularul ei final au-
tosuficient, Rorty e, din acest punct de vedere, periculos şi ne-
aşteptat de aproape de ea. Pe de altă parte, înţeleasă în context
postmodern, contiguitatea dintre efortul de a relaxa „vocabu-
larele finale” şi generarea unei noi metafizici (cu un nou voca-
bular final) nu e atât de surprinzătoare. Unii cercetărori au
observat deja că postmodernitatea vine cu un nou Wiederverza-
uberung der Welt, o re-vrăjire a lumii. Barry Smart a arătat un-
deva că postmodernitatea produce „the resurrection of the
‘sacred’ as a sphere of experience pertinent to modern forms of
life”21 [„resurecţia ʼsacruluiʼ ca sferă a experienţei specifică
formelor moderne de viaţă”] – „modern” fiind aici folosit pen-
tru a indica perioada modernităţii de la începutul secolului al
XX-lea până azi. Unii teologi care au analizat metodic relaţia din-
tre postmodernitate şi sacru au ajuns la concluzia că, după
evacuarea sacrului din modernitate, mişcarea de contrabal-
ansare a postmodernităţii constă într-o recuperare a acestuia.
Christos Yannaras, de exemplu, ţine recunoaşterea unei „posi-
bilităţi a metafizicului” drept o condiţie obligatorie pentru a fi în-
cadrat în paradigma postmodernă.22 Mai mult decât atât, după
o lungă, aprofundată şi pasionantă discuţie a efectelor pe care
fizica cuantică le are asupra acestei revrăjiri a lumii, Yannaras
ajunge la concluzia că postmodernitatea aduce cu ea o nouă
„versiune a conştiinţei”, cât se poate de similară cu vechiul con-
cept metafizic al sufletului, aşa cum era el înţeles de idealismul
transcendental.23 Prin urmare, în vreme ce unii teoreticieni cred
că tipic postmodernă e disoluţia oricărei forme stabile a eului
sau a sinelui,24 Yannaras ţine drept adevărat tocmai opusul,
anume că postmodernii sunt reinventatorii sufletului – în sen-
sul tare, transcendentalist şi idealist al conceptului. Ceea ce
înseamnă că, pentru versiunea postmodernă a conştiinţei, in-
dividuaţia e mai mult decât construcţia unui sine – reprezintă
sinteza unui suflet, în cel mai pur sens metafizic al cuvântului.

Aşadar, când Rorty vorbeşte despre „creare de sine” în
context postmodern, individuaţia pe care o preconizează este,
cu sau fără ştiinţa lui, nu doar o individuaţie a sinelui, dar şi una
a sufletului. Literatura e „creare de suflet” în acceaşi măsură în
care e „creare de sine”; şi, aşa cum arată Catherine Malabou în
excelentul ei studiu despre modul în care Heidegger l-a citit pe
Augustin, confesiunea e „one more metaphysical gesture, com-
plicit in the philosophical enterprise of the auto-fabrication and
auto-verification of the ego”.25 Ce spune Malabou aici e că,
atunci când un ego (pe care, în alte paragrafe, îl numeşte alter-
nativ sine sau suflet) e auto-fabricat şi auto-verificat, e mereu
prezentă o confesiune. Negociind între „speranţa socială” şi
„perfecţiunea privată”, literatura generează un sine/ego/suflet
– şi e în acelaşi timp şi agentul propriei confesiuni. De asta, în
vremuri ironice, literatura şi confesiunea geminează atât de
uşor şi de consistent; nu e un accident faptul că naşterea poeziei
postmoderne în Statele Unite a coincis cu apariţia aşa-numiţilor
„poeţi confesivi”, anume John Berryman, Robert Lowell şi Anne
Sexton, înainte de toţi ceilalţi. Există o legătură directă între
apariţia poeziei confesive în anii ’50şi apetitul enorm pentru in-
vadarea şi expunerea a tot ce e privat în mass-media de la în-
ceputul secolului al XXI-lea, aşa cum arată Miranda Sherwin în
Introducerea cărţii ei excelente despre scrierile confesive: „Far
from being a new trend unique to the 1990s and 2000s, shock-
jocks, reality television and sensionalist memoirs all have their
roots in a genre of writing that first appeared fifty years ago,
also, not coincidentally, to immediate popular acclaim and crit-
ical anxiety: confessional poetry”.26

În mod cu totul surprinzător, Cărtărescu nu a fost discu-
tat până la momentul actual ca un scriitor confesiv, cu toate că
literatura lui oferă destule argumente pentru această conjec-
tură: abundă în biografie şi biografeme, e obsedată de crearea
de sine şi de auto-verificarea ego-ului, e un corpus ideal pentru
instrumentele analitice ale hermeneuticii confesiunii. Cu toate
acestea, el a fost întotdeauna văzut ca Idealtypus al postmod-
ernului – mai ales pentru că a declarat mereu că îşi doreşte să
fie un scriitor pur postmodern. Cărtărescu nu a creat doar lit-
eratura sa hipnotică; în articole şi interviuri, dar mai ales în
monumentala sa teză de doctorat, Postmodernismul românesc, a
creat şi expectanţa (Erwartungshorizont, aşa cum o numea
vechea critică jaussiană) în conformitate cu care literatura lui
trebuie analizată. Rorty ne spune undeva sarcina generică a iro-
nistului e aceeaşi cu sarcina generică a poetului, aşa cum o for-
mula Coleridge – adică să creeze gustul după care va fi judecat.27

Ironist exemplar, poet extraordinar, Cărtărescu a reuşit să se
achite simultan de ambele sarcini.

Dar literatura lui e confesivă nu numai datorită saturaţiei
de biografeme; e confesivă pentru că surprinde principala
funcţie a literaturii confesive, conform lui Heidegger (sau con-
form lecturii lui Catherine Malabou din Heidegger) – anume
pentru că generează chiar forma eului care face confesiunea: 

Now, between the moment before and after confession,
what the subject gains, according to Heidegger’s strange decla-
ration, is a form, the very form of the self, the form of an I. This
is how he interprets the “very late did I love you”: “aber ich selbst
war nicht in der Form, ich hatte nicht das Sein, das echtes Sein eines
Selbst ist” (but I myself was not in the form, I did not have being,
the authentic being which is a self). Heidegger opposes this
form to deformis, an adjective used by Augustine, who declares:
“deformis irruebam” (disgraced, I threw myself about). Deformis
means “disfigured, disgraceful, deformation,” but also “without
form.” Thus, the authentic form of the Self, for Heidegger, is that
of Being. God gives to the self who confesses its form, that is, the
very form of its facticity.28

Obsedat de figura naratorului Mircea, descrisă din
copilărie (sau chiar din perioada intra-uterină) până la anii de
maturitate (în acelaşi fel în care Proust era obsedat de naratorul
lui absent), literatura lui Cărtărescu îşi generează „forma eului
său”, „însăşi forma facticităţii sale”, în acelaşi fel în care Fiinţa lui
Heidegger îşi imprimă forma în materia Sinelui. Ca în cazul
oricărui mare scriitor confesiv, literatura lui şi sinele lui se oglin-
desc una în celălalt în buclă infinită; aşa cum Cărtărescu însuşi
spune într-un interviu dat lui David Hugendick pentru Die Zeit,
„cărţile mele sunt hărţi ale creierului meu”.29 Cărţile lui au forma
creierului lui – „forma unui eu”; iar creierul lui e şi el, cu sigu-
ranţă, o hartă a cărţilor lui. Această relaţie reciprocă între con-
fesiune şi individuaţie, în care forma eului devine coincidentă
cu forma cărţilor cuiva, se regăseşte chiar în nucleul dur al lit-
eraturii confesive. E materia din care sunt făcuţi scriitorii con-
fesivi majori.

6.

Considerat de regulă un scriitor pur postmodern, Mircea
Cărtărescu are, de fapt, o natură mult mai complicată: e, într-
adevăr, un tehnician postmodern, dar natura lui artistică pri-
mordială e aceea a unui manierist solipsist; în acelaşi timp, chiar
dacă e dominat artistic de un instinct totalitar al frumuseţii (ca
toţi marii manierişti), el e, din punct de vedere intelectual, un
ironist liberal în sensul rortyan al conceptului, relativizând şi
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ironizând toate pretenţiile oricărui „vocabular final”; şi, în
sfârşit, substructura acestor faţete care ar trebui să se excludă
una pe alta e aceea a unui scriitor confesiv, ale cărui scrieri sunt
strict izomorfe cu creierul său.

Postmodern, manierist, ironic, confesiv – iată cele patru
straturi fundamentale ale eului creator al lui Mircea Cărtărescu.
Şi ale literaturii lui. (Eul lui şi liteatura lui sunt conaturate, ca la
orice scriitor confesiv major). Chiar dacă unele dintre ele ar tre-
bui, în teorie, să se excludă reciproc, ele reuşesc să coexiste într-
un echilibru intermitent, a cărui dinamică generează chiar
dinamica literaturii lui Cărtărescu. Iar această natură pluris-
tratificată, complicată, nu doar strict postmodernă a scrisului
său e cea care asigură supravieţuirea eclatantă, en beauté liter-
aturii lui chiar şi după postmodernismul, ca epistemă artistică,
e depăşit. Mircea Cărtărescu e, astfel, nu doar unul dintre primii
mari scriitori postmoderni care au depăşit postmodernismul;
ci, prin faptul că cere literaturii să gemineze calităţi atât de con-
trarii, că reuşeşte să contragă în ea Totul şi Nimic – el e un max-
imalist. Maximalistul exemplar al literaturii de azi. 
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Poet sau prozator? Ce este cu adevărat Mircea Cărtă-
rescu? Un scriitor total, postmodern, pentru care aceste noţiuni
clasice par inoperante. Căci textele lui poetice se prozaizează,
iar textele în proză se poetizează, derutînd reflexele cititorului.
Şi totuşi, pentru marele public de azi, el este prozatorul Mircea
Cărtărescu, autor în special al volumului de povestiri Nostalgia
şi al romanelor Orbitor şi Solenoid. Eventual, pour les connais-
seurs, al Levantului.

Mircea Cărtărescu a debutat însă ca poet cu volumul
Faruri, vitrine, fotografii (Cartea Românească, 1980), fiind apre-
ciat de unii critici sau contestat de alţii la fel de pătimaşi, aşa
cum a au fost în istoria literaturii române receptaţi spărgătorii
de tipare şi înnoitorii de limbaj poetic, Eminescu sau Arghezi.
Experienţa de poet a continuat în volumele Poeme de amor
(1983), Totul (1985), Dragostea (1994) şi, chiar dacă au apărut la
multă vreme de cînd Cărtărescu a renunţat să se mai exprime
în versuri, Cincizeci de sonete (2003) şi Nimic (2010) sunt volume
scrise tot înainte de Decembrie 1989. Publicat în 1990, Levan-
tul, subintitulat „poem epic”, este nu numai o experienţă pos-
tmodernă în toată puterea cuvîntului prin rescrierea parodică a
poeziei române, ci şi cartea care marchează frontiera dintre
poet şi prozator.

Viziunea lui Mircea Cărtărescu asupra lumii se desfă-
şoară – şi nu întîmplător unele volume ale sale sunt astfel inti-
tulate – între Totul şi Nimic. În această viziune se contopesc
intuiţiile sale poetice cu teoriile ştiinţei moderne, asupra relaţiei
dintre macrocosm şi microcosm. De la Eminescu, nici un alt poet
român nu a mai avut o viziune cosmologică pe măsura timpului
său. Cărtărescu depăşeşte viziunea romantică a „universului
chimeric”, care este şi titlul studiului său critic asupra poeziei
lui Eminescu, spre una postmodernă, în care orfismul stilului
înalt din Luceafărul devine anti-orfic prin atitudinea ludică, iro-
nică şi parodică faţă de lume şi literatură, într-un stil aparent
prozaic, plin însă de vigoarea expresivă rezultată din poetizarea
infinitezimală a realului. El este arhitectul din povestirea cu
acest titlu din Nostalgia, un demiurg parodic care din maşina sa
recreează şi distruge prin magia muzicii lumea. Poemele, dar
şi povestirile şi romanele sale sunt tot atîtea oglinzi ale univer-
sului în expansiune între explozia Big Bang-ului şi implozia lui
apocaliptică. 

Poemul deschizător al volumului de debut este Căde-
rea, care începe cu parodia invocaţiei lui Homer din primul vers
al Iliadei: „Lyră de aur, pulsează din aripi/ pînă-mi închei acest
cînt”, dar un suflu autentic de epopee răzbate prin toate versu-
rile, făcînd conexiunea peste milenii cu poemul de lungă respi-
raţie The Waste Land, al unuia dintre marii precursori ai
postmodernismului, T.S.Eliot, pentru a configura viziunea unei
lumi supuse legii entropiei: „ Nu mai e timp pentru cugetări,/
acum nu mai cugetă decît piatra;/ nici de frumuseţe nu mai e
timp,/ aici crinolinele se pietrifică;/ sîngele e rece ca lava, celu-
lele sunt azurii/ praful acoperă stucaturile şi mascaroanele/
gura durerii e neagră şi uscată/ neînconjurată de plante./ sat-

tva, rajas şi tamas sunt defulări de velur/ rămase în stocuri, un
alt pămînt le acoperi,/ plugarule, te desfid să-l răzui,/ palim-
psestul n-are să vorbească./ din cuvînt a rămas numai ideo-
grama/ al cărei înţeles s-a uitat./ apatitul, malahitul şi
turmalina/ şi actinotul verde ca maţele aspidei/ gîndire împie-
trită, progerie/ iubitoare de soare, necunoscătoare de soare/
sunt casele viemelui erou./ carne, te desfid să mai mîngîi/ me-
lancolie, te desfid să mai arzi./ şi nu neantul va fi haina voastră/
ci răcnetul de javră şi scheletul,/ stelele pustiite/ de patru îm-
plătoşaţi cavaleri”.

Poemul cărtărescian din această etapă vrea să ex-
prime, ca şi epopeea sau romanul, totul. Este produsul imagi-
naţiei unui citadin pentru care oraşul reprezintă centrul
universului. Un univers de carnaval erotizat în care poetul îşi
caută identitatea, substituindu-i textul. „Căderile”/ plonjările im-
aginaţiei creatoare în aglomeraţia străzii sau în adîncul visceral
al fiinţei sunt surprinse în imagini ce proliferează luxuriant
unele din altele într-o dinamică de caleidoscop/ cinematogra-
fică: „deasupra bucureştiului se ridicau, umflate cu neonul, ar-
gonul şi kriptonul îmbrăţişării noastre/ flăcările hipnagogice ale
magazinelor de pantofi, blănărie, scînteile autoservirilor/ jarul
tipografiilor şi visele convoaielor de peşte congelat şi zîmbetul
înjumătăţit al porcilor din măcelăriile de la obor/ încît oraşul
aprins de eros şi psiché semăna la figură cu roma incendiată,
cu sodoma şi hiroshima/ şi nagasaki, cu goana după aur din
alaska, cu vocea lui vico torriani ascultată la scala/ şi la patria şi
la capitol şi la festival şi la volga şi la melodia/ încît oraşul în care
sîntem pierduţi făceam dragoste foarte mult unul la altul/ de-
venise însuşi privitul în ochi, privitul adînc în microporosul fiin-
ţei noastre de mică, mereu scindabilă, mereu risipită/ fiinţei
noastre de bijuterii şi organe şi plante şi animale şi voronca şi pi-
casso şi iaru şi magda şi thao/ fiinţei noastre totale, reale./ le-
tale” (Diorama). Cinematografierea realităţii cotidiene pune
acum accentul mai mult pe auditiv decît pe vizual, aşa cum
afirmă Mircea Cărtărescu însuşi într-un manifest cu titlul Cu-
vinte împotriva maşinii de scris, publicat în numărul despre pos-
tmodernism al Caietelor critice din 1986: „...dacă Mc Luhan are
dreptate, sîntem deja într-o epocă post-tipografică, în care au-
ditivul şi tactilul vor trebui să devină elementele principale ale
unei noi poezii, cu mult mai legată de realitatea umană decît în
cea de pînă acum”, ceea ce marchează „un alt drum, regenera-
tor, în poezie”. 

În locul dezumanizării artei, caracteristică pentru Or-
tega y Gasset modernismului,  Cărtărescu pledează ca poet pos-
tmodern pentru reumanizarea ei. O reumanizare care se
produce prin întoarcerea autorului în text, reprezentînd lumea
ca pe propria lui biografie mitizată. Atitudinea sa creatoare nu
mai este una lirică, deşi lirismul nu lipseşte din text, ci regizo-
rală, realizînd un gen de performance/ spectacol verbal, spre de-
liciul cititorului avizat care, în Levantul, descoperă că literatura
se naşte din literatură, reciclată prin tehnica intertextualităţii,
alcătuind un palimpest: „Iacă , a-nserat./ Repezitu-s-a pe boltă

Dumitru Chioaru
Mircea Cărtărescu, poetul
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leopardul înstelat/ Ce înghite peisagii şi la ape le dă foc/ Şi în su-
flete revarsă nostalgie din ghioc./ Se-nchid gene-n mii de case,
în palaturi şi bordeie,/ Gene rare de duhovnic, gene rele de fe-
meie,/ Omenirea ostenită se foieşte trist în somn:/ Curva se vi-
sează sfîntă, sluga se visează domn,/ Cerşetorul stăpîneşte
peste zeci de-mpărăţii,/ Regele coroană-şi cată în mocirlă,-n ră-
gălii./ Somn, tu domn al nefiinţii, tu cu degetul atinge/ Diaman-
tul greu pe care toţi îl poartă sub meninge,/ Umple-l, umple-l de
vedenii, ca pocalul de Maderă,/ Fă vecia să ne pară nu o clipă
efemeră/ Ci un şir de clipe vecinici; fă să fim eterni, imuni,/ Fă să
luminăm ca sorii peste hăuri şi genuni./ Somn, umbreşte cu lu-
mina-ţi epopeea mea hirsută,/ Umflă-i tu firava pînză cu sufla-
rea nevăzută/ A Visării, Fantasiei, fă ca lîncedul seraf/ Să nu tîrîie
aripa prin gunoaie şi prin praf/ Ci prin praful galaxiei să stră-
vadă-n viitor.// Maşinişti, la manivelă! Derulaţi un alt decor!”. 

„Regizorul” dozează intens cu sunet şi culoare cuvin-
tele din întregul dicţionar al limbii, combinînd ingenios aridita-
tea neologismelor şi termenilor tehnici cu suculenţa
arhaismelor şi a termenilor argotici, cu nume de vedete cultu-
rale sau cu citate din alte opere.  Dicteul genuin suprarealist
este contrapunctat de intertextul parodic, alcătuind un joc fas-
cinant de artificii retorice. Cărtărescu reformează astfel discur-
sul poetic cu o forţă de expresie care, asemenea magnetului în
contact cu pilitura de fier, forjează toată structură a limbii,
dîndu-i un nou chip/ o nouă viaţă. O formulă ludică postmo-
dernă de succes şi impact asupra cititorilor şi noilor valuri de
poeţi, care a făcut ca optzecismul să fie identificat, aşa cum s-a
întîmplat cu Nichita Stănescu şi generaţia ’60, cu Mircea
Cărtărescu. 

Volumul Nimic, apărut în 2010, cînd succesul de public
al prozatorului, premiile şi traducerile în numeroase limbi eclip-
saseră gloria poetului, n-a însemnat întoarcerea sa la versuri ci
o provocare, prin intermediul unui manuscris scos din sertar
după douăzeci de ani, la (re)lectura poeziei sale. Pe ultima co-
pertă a volumului, autorul oferă aceste explicaţii cititorului:
„...în graffitiurile astea e mai mult adevăr (chiar dacă mai pu-
ţină literatură) decît în toată poezia mea anterioară, că de fapt
aşa am vrut să scriu întotdeauna, că aici mă recunosc, că aici
respir, că aici sînt în sfârşit liber”?, ceea ce l-a determinat să le
publice ca pe nişte „postume din timpul vieţii”.

Obsesia biografiei devine, în poemul Occidentul, con-
fesiunea unui om căruia descoperirea Occidentului după De-
cembrie 1989 i-a schimbat perspectiva asupra vieţii sale, dîndu-i
un gust amar de inautentictate şi ratare: „Occidentul m-a pus cu
botul pe labe./ am văzut New Yorkul şi Parisul, San Francisco şi
Frankfurt/ am fost unde n-am visat să merg vreodată./ am venit
înapoi cu un teanc de poze/ şi cu moartea în suflet./ crezusem
că însemn ceva şi că viaţa mea înseamnă ceva./ văzusem ochiul
lui Dumnezeu privindu-mă prin microscop/ privindu-mi zvîrco-
lirile de pe lamelă./ acum nu mai cred nimic./ am fost bun pen-
tru o stabilitate tîmpită/ pentru o uitare adîncă/ pentru un vagin
singuratic./ hoinăream prin locuri care acum nu mai există./ oh,
lumea mea nu mai există!/ lumea nu mai există!/ lumea mea
împuţită în care însemnam ceva/ eu, mircea cărtărescu, sînt ni-
meni în lumea cea nouă”, şi care a dus la conştientizarea limi-
telor poeziei sale/ optzeciste şi la asumarea neputinţei de a
scrie, declarată în versuri de expresie directă dar şi ambiguă,
paradoxală din finalul poemului: „iar poezia? mă simt ca ultimul
mohican/ ridicol asemeni dinozurului Denver./ poezia cea mai
bună e poezia suportabilă,/ nimic altceva: doar suportabilă./ noi
am făcut zece ani poezie bună/ fără să ştim ce poezie proastă
am făcut./ am făcut literatură mare, şi acum înţelegem/ că ea nu
poate trece de prag, tocmai fiindcă e mare,/ prea mare, sufo-

cată de grăsimea ei./ nici poemu-ăsta nu-i poezie/ că doar ce nu
e poezie/ mai poate rezista ca poezie// Occidentul mi-a deschis
ochii şi m-a dat cu capul de pragul de sus/ las altora ce a fost
viaţa mea pînă azi/ să creadă alţii ce am crezut eu/ să iubească
alţii ce am iubit eu/ eu nu mai pot/ nu mai pot, nu mai pot”. E o
predare de ştafetă formulată în stil colocvial: „aşa-i, băiete/în
poezie ca şi în sport/ o duci o vreme şi nu mai poţi./ capu-
ăsta imbecil se uzează,/ creierul se pietrifică./ eu am pornit la
maraton ca pe suta de metri/ şi acum –”, în urma căreia nu-i mai
rămîne decît să-şi asume rolul maestrului, parodiindu-l pe He-
liade-Rădulescu, cînd spune fanilor săi: „am fost jucător, acum
sunt antrenor/  scrieţi voi, măi băieţi, numai scrieţi...”(Lasă să
fie).

Aceste poeme biografiste conţin în sintaxa lor relaxată
şi în minimalismul lor retoric/ estetic, mai degrabă o voinţă de
autenticitate decît de stil, care anticipează scriitura poeţilor do-
uămiişti. Volumul Nimic poate fi citit ca jurnal al unui poet într-
o societate totalitară, structurat din notaţii simple, lipsite de
artificii retorice, fiind peocupat să exprime tranzitiv adevărul.
Un jurnal care descompune nimicul existenţial în detalii, alter-
nînd cu încetinitorul secvenţe descriptive de lucruri şi gesturi
banale ori secvenţe narative în care sunt povestite micile drame
cotidiene, reflectate în altă lumină de amintirile din copilărie:
„ce seară tristă şi dulce seară! fiindcă pe Ioana o durea ure-
chiuşa/ a rămas să doarmă la ei mei, iar eu/ am luat-o agale, la
10 noaptea, pe şoseaua Ştefan cel Mare/ sub lună, căci sep-
tembrie a început/ cu lună, cu luna mare, galbenă, peste blocu-
rile spectrale,/ cam unde sta Andrieş, vizavi de Poliţie...Luna/
era aşa mişto încît mi-a ars inima: prima dată am văzut-o/ după
ani şi ani, căci omul matur/ nu poate să vadă luna, treceam tîr-
şindu-mi adidaşii/ pe lîngă vitrine cu gratii şi păpuşi Barbie după
gratii/ şi vitrine cu bucăţi nevopsite de caroserii/ mă gîndeam
la atîtea nebunii, îmi aminteam atîtea toamne şi sfîrşituri/ de
vară, atîtea lune, atîtea secere subţiri şi bolovani de lumină/ atî-
ţia paşi pe macadamul sonor/ cînd la patru ani mă-ntorceam
sub lună între părinţi/ şi umbrele ni se lungeau înainte, şi luna
sălta în pas cu noi/ şi filmul «Veneţia, luna şi tu» văzut în gră-
dină/ într-un cinema popular, şi apoi pe stadionul Dinamo/ vă-
zînd alt film sub luna plină...” (A, la luna, la luna...).  Pare că
numai dispunerea în versuri diferă de proză.  Căci, iată, în po-
vestirea Gemenii din volumul Visul ( titlu cu care s-a publicat în
1989 Nostalgia), poate fi citită o amintire din copilărie asemă-
nătoare ca scenă, proiectată însă la dimensiuni fantastice: „
Mergeam pe stradelele întunecate, eu la mijloc, ţinut de mînă
de mama şi de tata. Ţin minte o stradă cu case nici, negusto-
resşti, cu balcoane minuscule, al cărei caldarîm răsuna puter-
nic sub paşii noştri. În faţa noastră, mai mare decît am văzut-o
vreodată, mergea luna, plină, galbenă şi pe alocuri, portocaliu-
cafenie, dar strălucitoare. Spun mergea, pentru că părea că într-
adevăr înaintează în ritmul paşilor mei, oscilînd cînd în sus, cînd
în jos, după cum călcam cu ghetuţele pe pietrele violete. Părin-
ţii mei, teribil de lungi, susurau peste capul meu , iar eu priveam
cu fascinaţie luna, uimit că nu o puteam întrece, că mergea
mereu înaintea noastră”. Aceeaşi obsesie, aceeaşi tehnică a pa-
limpsestului prin care prozatorul rescrie textul poetului sau,
poate, invers, avînd în vedere că acestea aparţin perioadei de
trecere.

Şi totuşi, trecerea la proză i-a dat o nouă viaţă poetului
sfîrşit din Occidentul. Poetul trăieşte mai departe prin altoiul
prozatorului, deoarece chiar şi în romanele sale, Orbitor şi So-
lenoid, Mircea Cărtărescu construieşte tot poetic, adeverind bu-
tada că tot ce este mai frumos în literatură este poezie, restul
proză.



Belgrano

camera dinspre cer
în care înoptez în cărţi şi reverii
cu ferestrele ei întotdeauna rotunde
- oglinzi perfecte pentru candelabrul de cristal al poeziei

în care se privesc şi cocorii şi copacii aceia sudamericani
adăpostitorii de cuvinte
şi de privighetori

albastră ,aurie e colivia
din camera dinspre cer,
umplută toată cu scrisori
„un uragan poate spulbera case
dar nu poate să desfacă un plic
atât e de mare puterea tainei dintr-o scrisoare”

miresme de santal şi palmieri
răzbat pînă la mine, în Balcani
dar şi de orhidee, frezii
şi de crini regali
cum regală
e şi melancolia
acestui „fericit” acolo
din Buenos Aires.

Bucureşti, la 19 februar 2016

Bucureşti, 7 martie 2016, dimineaţa

Mi-am petrecut eu iarna cu Pamuk
şi cu Istanbul-ul lui,
ningea mai puţin decît la Bucureşti
şi marea era la doi paşi cu valurile ei
ca nişte vorbe de duh aducătoare de linişte
şi străzi în pantă cu o cafenea
unde puteam sorbi la nesfîrşit cafele la nisip
însoţite de povestiri cu detaliile vieţii  de pe strada Jepilor
de sub munte, din Răcădău.

Desigur eu n-am fost nicicând la Istanbul
aşa că am zăbovit în ianuarie şi februar
doar în Muzeul inocenţei
şi mai ales în uriaşa lui nostalgie,
în reveriile artei sale,
în pierduta iubire a geamănului său Kemal,
colecţionarul de emoţii şi de ceainice,
cercei desperecheaţi , radiouri ,chibrituri,bibelouri
- paradisul său în care timpul e abolit
de atâtea trăiri simultane...

Mi-am petrecut eu primăvara cu Borges
şi cu Buenos Aires, oraşul lui
cu ale sale nouă ceruri rotitoare
eu n-am fost nicicând acolo
eu am fost doar în Belgrano în vis,
cartierul lui cel mai frumos despre care am scris chiar 

două poeme
şi de atunci primesc zilnic oferte de la TripAdvisor
cu hotelul Casa Calma
doar 130 de dolari ziua zic ei
cum ar arăta oare o zi a ta acolo
mă întreabă grijuliu îngerul meu păzitor .

dimineaţa asta  nu ştiu unde să o petrec
în ce oraş, la Istanbul sau la Buenos Aires ?

mă duc la club IDM să înot
în piscina cu vedere la un turn de apă plin cu cuiburi de 

porumbei călători
şi cu copaci  pustii de frunze 
şi cînd ies pe cheiul Dâmboviţei
cumpăr de toţi banii
zambile şi zâmbesc
cînd vântul din senin
îmi încurcă părul

în şnurul mărţişorului
prins pe partea inimii.

Bucureşti, la 7 martie 2016

Mallarmé în Buenos Aires

Se face târziu în Buenos Aires
e ora splendorilor fragile
şi a tangoului
cînd se face cântec plânsul
şi dansul bucurie
cînd paşii complicaţi ai vieţii
se împletesc
cu cei ai iubirii 

se face târziu
şi Mallarmé şopteşte :

„Lumea există pentru a ajunge într-o carte”

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion
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O stradă din Belgrano

o stradă, necunoscută mie,
de pe un continent al verilor eterne,
cuprinsă e între copaci violeţi,
mai înalţi decât casele ei înalte, lunare

plini copacii aceia violeţi
cum lumea
cu colivii cu papagali uriaşi,
roz, turcoaz, flăcări vorbitoare,

dar undeva, într-o grădină în amurg
e o sferă de cristal luminată
şi-n ea cineva aplecat
peste o sferă din hârtie aurie
naşte poemul
în mare linişte şi pace.

Bucureşti, la 28 februarie 2016

Scrisoare din Eldorado 

Din cafeneaua
de la răscrucea a două străzi :
Virginia şi Louisiana
zăresc trăsura cu nuntaşi 
C-aşa beu oamenii buni 
De sâmbătă pînă luni

Caii albi, lipizani, 
sunt împodobiţi
cu magnolii.
Mirii, ea pariziană, el texan.
Ea fotomodel, el cowboy.
Oraşul e McKinney, lîngă Dallas.
Alibiul lui balcanic
ar fi Eforie Sud sau Avrig.

Aici, la 5 ianuar 1904
a murit viteazul cal Dany
de la căruţa pompierilor.
De trapul sau galopul lui
au atârnat atîtea vieţi,
mai mult sau mai puţin 
ratate.
Dar priviţi! pe o motocicletă albă
îşi face apariţia şi  genialul poet 
Nichita Stănescu !

Iar la capătul străzii Eldorado
mai face şi acum autostopul
Iustin Panţa
cu un carton în mână
pe o parte scrie Sibiu
pe cealaltă poeme, poeme...

La 10 februar 1912
Mr. Walsh a zburat pentru prima oară
cu aeroplanul său peste McKinney,
spre Dallas-Fort
şi odată ajuns pe pământ
s-a îmbătat criţă
la inimă este un leac
cetera şi omul drag

Iar la casa albastră juca poker
banditul Jessee James,
spaima vestului sălbatic.
Hai, hai inimă hai
Pe din jos pe după Rai
De aceea singura bancă nejefuită de el
e cea din acest micuţ oraş texan.
De ce ? de ce ? întreabă vântul.
Acest desperado găsea cel mai bun chilli aici
O spunea chiar el
şi cele mai roşii mărgele pentru iubitele lui
la micuţul magazin turcesc Another time, another place...

Azi seifurile acestei bănci din McKinney
sunt cabinele de probă
ale magazinului Strada Verde.
În loc de dolari, în loc de lingouri de aur
oglinzi şi fuste, bluze, costume de baie,
femei probându-le tot mai flămânde,
acoperindu-se cu viitoarele destine ascunse
în rochiile aşezate cuminţi
pe inocente umeraşe de sidef.

Şi traducerea e o cabină de probă,
fost seif al unei foste bănci din Ploieşti,
în care tu sătul de atîta realitate
probezi flămînd poem după poem,
ciocneşti pahar după pahar,
te laşi ciufulit cu drag de bătrânul Nichita
pînă cînd toate poemele lui
se potrivesc perfect
cu americanele trupuri
ale adolescentului din Piaţa Amzei.

McKinney, la 9 aprilie 2009

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 
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Pe la Big Bang fără un sfert

Singur în grădina Hesperidelor. Aici, moartea miroase
a dedulcire,

a rozmarin,
a vulpi gingaș flămânzite la sân.

Peste tot adulmecă opricincii, câinii ăia în haite, cu
petliţe bizare 

(păsări de ceară, zăngănitoare).

Tu stai și aștepţi. Alături, Regina din Saba, ucigașă, 
renovată niţel,
mai adie-o duhoare, 
un malaxor de stafii,
licitate de tine şi cu care te-mbii

Când nici spaimă și nici menestrel,
Înger la masa tăcerii, angajat în acord
în grădina ta zombie, în grădina-fiord
mai atingi o diluare
constantă-ntr-un fel...

Pe zidul grădinii, o mână a pictat o Apocalipsă și hazlie
și cruntă: forme deviate, apariţii amalgamate... ochi mari,

suferinzi;
le privești lung: tot nu te recunoști în pozele astea

haioase și nevrotice, făcute demult...

Ora exactă vine iar. Opricincii, Regina, merele daurite
își încep valsul

- pas mărunt, pas bătut, pas scindat  - 
explodează toţi deodată din zidul grădinii 

Hesperidelor:

un asalt imparabil în culori de must şi de mir, 
o grijanie biruitoare,
festin de păsări de ceară, zăngănitoare
a început să mestece Lumea și o scufundă...

Lumea care tresare în somn la spovedania asta silită...
periodic uitată, reamintită,

și adoarme la loc - un chit uriaș, împietrit 
cândva într-un vis născut 
pe la Big Bang fără un sfert...

Basm mahmur

Toate astea s-au petrecut pe o căutare mereu
amânată.  

Imaginea e totdeauna incompletă, ca sunetul unei
romanţe dezbinate: înduioșări unitare... răsărituri de-octave 

cântate pe o vioară de ceaţă.

Și degeaba mă mai gândesc azi la el. 
Făt Frumos are icniri de căţel,
Carnea lui de hârtie e mâncată de inventare,
Și nici el nu mai crede în basme, 
nu mai știe exact dacă e vechi sau doar a murit 
în luptă dreaptă ucis, cu Zmeul vid.

Până și basmul e mahmur; seva lui s-a scurs pe 
mâinile mele,

cu un sunet impur,
la un concert cu Feţi Frumoși.

Și nici nu pot zice că n-a fost spectaculos, concertul ăla.
Reflectoare de flori se stingeau în culori,

Și de pe scenă, din ochii Feţilor Frumoși explodau 
păsări, 

albatroși mai cu seamă... albatroși cu clonţi de rubin 
care-au zburat prin aburul sălii 

desăvârșindu-mi și mie, pielea și-aripile...

Și mai erau și statuile alea ale mele, 
cam multe și ele,
apărute de-aiurea; poate că Feţii de pe scenă să și le fi

scos cu o schemă  de-a lor fixă,  din jobene, 
Statuile care s-au plimbat printre bănci, cu chipul meu

mutilat de fericire 
tipărit pe fiecare dintre spectatori –

Chipul meu cu icniri de căţel ahtiat după răsărituri 
de-octave
și mahmur de muntele vid...

Valentin Iacob

Poezie
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Doamna de plasă

Într-un  pește, se ascundea. Poate în peștele pe care-l văzusem cândva 
înotând într-un vin îngeresc, 

în vinul ăla răcit cu gheaţă și cu indulgenţe.

De-acolo erupea ea. Și de-acum mă învăţasem cu Doamna aia cu pielea de plasmă și ochii de plasmă și zâmbet de plasmă
ce-mi perfora serile, la ora exactă...

O chitară ţinea în  mâini și cu ea îmi cânta jazzuri și bluesuri – 
unduiri apocaliptice vopsite… revopsite întruna –
Un soi de tristeţi rectangulare ca niște
armăsari de paradă gătiţi în lacrimi de doliu
însoţindu-mă peste tot, mult timp după ce ea pleca...

Și-n urma ei, o dâră fosforescentă, rămânea,
un balaur hrănit din sunetul de laseri al chitării ei.

Și poate că Doamna, flacăra aia de zăpadă care mă vizita nesmintit, mă scruta și-mi sângera somnul cu ochii  ei
ca niște iconostase, 

Poate că dintr-o biserică a tigrilor, coborâse, 
din biserica aia cu îngeri tigru și sfinţi tigri pictaţi pe pereţi,

Coborâse... cobora, seară de seară, Doamna de plasmă, trecând razant 
prin învierea mea...

Punctul de graţie

- menuet şi scherzo -

Iubito, poate-ar trebui să mă priveşti mai atentă
în timp ce un zeu turmentat se chinuie să mă scoată din pamblica pălăriei
- eu sunt andrinsantul necunoscut -
zeul turmentat mă votează disciplinat: carne pentru moarte
noi, în camera noastră cea cu piscină cu mare - cu Marea Neagră, cu vapoare, faruri, Luna şi uragane, încastrate în bazin,

scări de inox cu trepte din asteroizi,
poate, în timp ce tu tot încerci să erupi - sabie de radare trasă în safir, la Damasc, sub umărul lui Neptun, 

sabie din schisme lactee
şi până la sâni, până la gură, până la idealuri
te stingi tu în piscina noastră cea cu mare,
în „2 Mai”-ul nostru de sală,
iubire indoor, 
te stingi,

dintr-o pamblică,
dintr-o înfiorare...

(din volumul de poeme în pregătire: „PE LA BIG BANG FĂRĂ UN SFERT”)
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poem mistic cu Muri

orbecăiam prin întuneric
după întrerupător
moliile îmi devorau hainele 
fluturii de noapte mă plesneau
cu aripile lor imense
peste faţă 
rozătoarele îmi ronţăiau 
cu zel unghiile de la degete 
şi pielea de prisos
greierii ţârâiau insistent din pat
şi de sub pat
eu tot orbecăiam
şi când am găsit întrerupătorul
în lumina chioară
l-am văzut pe Muri
împăienjenit cu un pahar de vodcă 
în faţă plângând amarnic
şi abia zicând printre suspine :
“adevăr grăiesc vouă
în noaptea asta unul dintre voi
îmi va lua locul
dar”, făcu el o pauză ridicând arătătorul în aer
“de vei fi tu acela 
adă-mi încă 50 de vodcă
şi 1000 de chelneriţe fragede nurlii 
cu şorţurile mai albe 
ca lumina zilei 
care să dea buzna peste mine 
şi eu absolut peste toate!”.

poem cu Octavian Soviany

Era toamnă şi ne întorceam de la Brăila, 
de la un festival balcanic de poezie.
Soviany se îmbătase crunt. 
A urcat în tren exact cu o secundă 
înainte să plece. Vorbea vrute şi nevrute.
Când cu voce tare, când abia inteligibil.
La un moment dat mă sună 
maică-mea să mă întrebe cum a fost. 
Şi Soviany cu lacrimi în ochi îngaimă: 
„Ce n-aş da să am şi eu o mamă 
ca a ta, care să mă iubească, 
să aibă grijă de mine şi să-mi facă 
de mâncare!” Apoi continuă 
frecându-şi cu dosul palmei ochii umflaţi:
„Spune-i aşa mamei tale: 
că-s un biet copil orfan şi să mă înfieze 
şi mai spune-i c-o iubesc mult 

şi-o să fiu băiat cuminte 
dacă îmi face de mâncare!” Şi plângea
Soviany înfundat ştergându-şi
din când în când nasul cu mâneca. 
Îi spun mamei cam pe ocolite 
despre ce este vorba, în timp ce 
mă uit la Soviany, care tocmai
adormise pe scaun în tren 
cu vârful bărbiei împungându-i pieptul. 
Răsufla uşor ca un copil obosit 
şi un zâmbet blând îi însenina chipul aspru.

Secretul poetului Traian Coşovei

Poetul Traian Coşovei are o birmaneză
care nu doarme niciodată
şi bea bere la pet împreună cu el,
în timp ce-l ascultă cum declamă
molcom poeme molcome.
Din când în când, poetul Traian Coşovei 
se uită cu coada ochiului la birmaneză.
Birmaneza e foarte atentă şi îl îngână 
pe poetul Traian Coşovei atât de bine
încât nu se mai ştie cine declamă poemul. 
Când berea şi poemul se termină,
poetul Traian Coşovei o aşază cu delicateţe 
pe birmaneză pe un scaun cu spătar înalt
la masa de scris. Birmaneza
intră într-o transă efervescent-creatoare
şi scrie sute de poeme molcome
pe care poetul Traian Coşovei le strânge 
cu grijă într-un dosar şi le publică 
pe la sfârşitul anului la editura Tracus Arte.

poem cu Savatie Baștovoi

Savatie iese pe înserat din mănăstire și se duce în sat
mergând pe un drum lăturalnic pietruit
privește doar în jos și parcă bombănește ceva
când vede un pietroi cu chipul lui Dumnezeu
care îl mustră cu glasul lui Dumnezeu
Savatie, Savatie, încotro
nu cumva iar la crâșma din sat
unde o să te așezi singur într-un colţ
la măsuţa de lemn pe un scăunel de lemn cu 3 picioare
și o să bei vin roșu fără mine
Savatie, Savatie, ai uitat cum mă îndemnai
să-l citesc pe neamţul ăla Nietzsche
și eu, umil, ţi-am urmat sfatul
dar, Savatie, recunosc m-am înșelat
neamţul e un om foarte de treabă

Ofelia Prodan
Poezie

poeme cu scriitori controversaţi
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parcă seamănă un pic cu tine
dar se cuvine oare, Savatie, să umbli pe drumuri ocolite
până la crâșma din sat
amăgindu-te că eu te voi ierta
nu pentru că o să te îmbeţi precum un porc
ci pentru că, Savatie, dumnezeiesc ar fi
să mă inviţi să iau loc lângă tine
tot pe un scăunel de lemn cu 3 picioare
și să bem împreună vin roșu toată noaptea până-n zori 
povestindu-ne ca doi buni amici
toate necazurile îndurate
iar când chelnerul ar veni cu nota de plată
eu mi-aș pune amprenta degetului mare în josul notei
așa ca și cum m-aș semna
și atunci chelnerul s-ar ridica la cer de atâta fericire
apoi tu, Savatie, ai adormi cu capul pe măsuţă
în timp ce eu te-aș veghea cu drag
așa cum mă veghezi și tu pe mine când ești treaz cu adevărat

catafazele lui Teo Dună

1.

era miezul zilei şi era beznă şi mama îmi zicea
de o săptămână ne rugăm pentru tine fără încetare
căci ai trup nemişcat de pământ şi nimeni nu-ţi mai simte su-
flarea
parcă ieri te-ai întins să dormi şi de atunci tot dormi dus
numai ochii ţi se învârt în cap şi ţi se tot învârt aşa
de parcă ai vedea numai fete neasemuit de frumoase
azi dimineaţă mi s-a părut că le văd şi eu
sunt înalte cu părul lung şi ochi negri vii dar mai ales
au sânii mari rotunzi şi şoldurile late
dragul mamei sunt pe gustul tău sunt numai fete bune de mă-
ritat
dar tu să nu o alegi pe cea mai frumoasă ci pe cea mai vred-
nică
eu sunt bătrână şi mor curând şi trebuie să-ţi poarte
şi ţie de grijă cineva degeaba te uiţi tu după fătuca aia nurlie
că pun eu piciorul în prag şi zic nu iar de nu vrei să mă asculţi
o să ne rugăm şi mai înflăcărat pentru tine
poate o să-ţi vină mintea la cap şi n-o să mai dormi atâta
că prea eşti ţeapăn şi fără suflare şi de nu ţi s-ar învârti ochii
în cap 
am crede că eşti deja mort dar cine ştie tu dragul mamei 
şi mort de-ai fi tot aşa ţi s-ar învârti ochii-n cap după vreo fă-
tucă nurlie

2.

dragul mamei am să-ţi cos din părul meu lung şi negru 
o rochie nemaivăzută în care să-ţi îmbraci trupul tânăr şi gol 
şi am să-ţi dau apoi ochii mei alunecoşi de apă vie 
să-i agăţi cercei la urechi iar din fiecare falangă a degetelor
mele 
să-ţi faci colier şi cum intră luna după nori să te găteşti 
în faţa oglinzii să apară ca din senin mii de oglinzi 
în care să se reflecte numai imaginea ta şi aproape plutind 
să ieşi pe fereastră sau direct prin pereţi şi să te duci 
în spate la Operă acolo dragul mamei te aşteaptă 

un drac negru ca bezna şi urât tot ca bezna care o să te mo-
mească 
o să-ţi arate portofelul burduşit sau mai ştiu eu ce dar tu 
să nu cumva să pui botu’ ci să te duci tot plutind spre cimitirul
Ghencea 
acolo tocmai se deschide un mormânt şi iese tot un drac
negru 
ca bezna şi urât tot ca bezna care o să te momească 
să vii cu el în lumea de dincolo sau spre alte lumi încă neex-
plorate 
dar tu să nu cumva să pui botu’ ci să vii acasă 
plutind să-mi dai înapoi rochia cerceii şi colierul 
şi să stai cuminte în cameră să te joci frumos cu păpuşile 
că parcă aud nişte voci care-mi şoptesc că ai de gând 
să-l duci pe însuşi dracu-n ispită 
şi-ar fi păcat zău aşa să nu-l duc eu personal

fericirile lui Dan Coman

sunt gol şi desăvârşit. nimeni nu mă iubeşte, în afară de mine.
dacă mă uit în oglindă, văd o fiinţă monstruoasă cu trei ca-
pete.
capul cu mii de ochi imenşi vede totul, cel cu mii de urechi
imense aude şi cel mai insesizabil foşnet, iar cel cu mii de guri,
de jur împrejur, care vorbesc fără contenire, îmi întregeşte re-
flexia.
reflexia aceasta e doar una dintre miile de reflexii posibile ale
mele. 
orice aş face, e perfect. orice fac, e perfect. orice am făcut, e
perfect. 
nu-mi lipseşte nimic. nu am nevoie de dragostea altor fiinţe. 
iubirea mea faţă de mine însumi, îmi este suficientă. 
nimeni nu mă poate iubi mai bine şi cu mai multă precizie
decât o fac eu. 
din dragostea aceasta narcisistă izbucneşte fericirea. 
o fericire la fel de intens narcisistă care creşte, secundă cu se-
cundă, 
exponenţial. fericirea aceasta clocoteşte în mine ca un vulcan. 
fericirea aceasta narcisistă erupe din mine şi se infiltrează în
celelalte fiinţe.
peste tot, doar fericire şi din mine, cel gol şi desăvârşit, nimic.

poem scris involuntar pe mess de d.d.marin
despre Acosmei şi Lucian Dan Teodorovici

Şi mi-a povestit cum a ieşit din tufiş Acosmei. Ăsta, Acosmei,
precum cred că ai observat, nu vorbeşte. Citeşte câteva poeme
ca şi cum plânge şi, gata, se opreşte. N-ai cum să vorbesti cu el.
Aşa şi Teodorovici, doar se saluta cu el. Vreo 2 ani. Băi, şi într-o
noapte mergea aşa pe stradă Teodorovici şi se aude dintr-un
tufiş: “nu vrei să bei cu mine?”, mai-mai să creadă că îl întreabă
însuşi tufişul, nu se vedea nimeni. După aia s-a dat tufişul la o
parte şi a apărut Acosmei. Şi-au băut ei vreo 2 ore şi multe-
multe a zis Acosmei, beat fiind.
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Căţelul cerului

Zmeul cerceta depărtarea
dădea din coadă și se înălţa
se gudura printre nori
căţelul cerului a spus tata
trăgându-i sforile 
degetele-i noduroase
eliberau sfoara pentru zbor
linia palmei îi ocolea bătăturile

zmeul se făcea mic de tot
urcând
mai firav decât o pasăre
scruta de sus pământul
cu satul nostru 
chinuit de durerile facerii
însă umbra cerului nu se vedea
era îngropată în privirile noastre
- cortina după care se năștea
un imperiu

simţeam legătura sforilor 
o blândă amăgire
ne străbătea la început
sângele îngroșat
într-o mlaștină
de sub frunte

Capcane pentru iepuri

Brrr gerul ne încovoaie mustăţile
și crengile de alun sunt albe
de la sfârșitul verii visam aceste zăpezi
ne-am îmbrăcat în straie imaculate
până când ne-am topit în albul orbitor
așezăm capcane pentru iepuri
noaptea se vor răsuci în lăţuș
gândurile fugare răzvrătite
până când vor flămânzi

iarna trecută am făcut un om de zăpadă
i-am pus în cap o caschetă de ceferist
un cartof în loc de nas
arăta ca un campion de box
afro-american
am aprins stelele în bradul cu miros de rășină
un iepure flămând coborât din pajiștea lunii 
a ros cerul de jur împrejur
dimineaţa omul de zăpadă
avea o stea de argint în locul nasului

suflam în pumni 
așezam iar zeci de capcane
s-a agăţat pe rând gând după gând
într-un târziu s-a topit întunericul

febra a scăzut 
lunecam
într-o pace fără sfârșit

Rezervaţia cu amintiri

La sfârșitul istoriei
toate lucrurile bune
sunt pe cale de dispariţie
satul
o rezervaţie 
care are graniţele 
în câteva fotografii vechi
amintiri 
transmise din tată în fiu
păstrate miraculos
de la facerea lumii

A fost odată un sat

A fost odată ca niciodată
un sat cu căsuţe văruite în lumină
cu oameni primitori
unde se adunase atâta bucurie
încât în fiecare dimineaţă 
era ajun de sărbătoare
la capătul uliţei
se împărţeau copiilor plăcinte calde
ziua ţinea cât un an 
nu ne mai săturam 
colorând cerul cu degetele  
atârnându-i păsările sub nori
coloram grădinile cu pomi aplecaţi
sub povara roadelor coapte
firul limpede al iazului morii
care împărţea Suseniul de Joseni
mai mult ca sigur Dumnezeu s-a gândit El
că trebuia să fie un semn
ca să ne poată deosebi

am mai pictat și moara
cu roţile ei din lemn înnegrit 
iazul în care Dumnezeu 
amesteca toate culorile la amiază

și ferestrele nopţii
ca cei plecaţi dintre noi
să se uite cu bucurie pe pământ
seara când se adună pe la casele lor din cer
să se bucure și ei de satul nostru
cu oameni frumoși
și căsuţe văruite cu lună

Ioan Barb
Poezie
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Apele amare

Tata stătea seara posomorât lângă fântână
cocoţat  pe jgheabul din piatră stătea
ca pe un tron adus din grădina Eden
sudând ţigară după ţigară 
absent urmărind doar fumul
pe sfoara albastră se căţăra gând după gând
până aproape de poarta cerului
sfoara se deșira 
într-o lume ascunsă de perdeaua de ceaţă
o lume care a emigrat cândva de pe pământ 
exilată acum dincolo de memorie 
nu era  zi de la Dumnezeu
în care un gând fugar al tatei măcar unul
să nu treacă graniţa în ţara aceea liberă 
să dea bineţe cailor suri și vitelor risipite pe pajiști

tata se însenina când luna
răsărea pe faţa sa în fiecare seară
medita pe marginea fântânii
era semnul că gândul se întorcea din celălalt tărâm
îl surprindeam vorbind singur
deci nu le-au luat comuniștii sunt într-un loc ferit
au avut călăuze bune desigur
sorbea ultimul fum din mucul aproape stins
aspira praful memoriei
în pieptul său uriaș în care încăpea o galaxie
înţelegea că lumea veche străbate lumea nouă
lunecând cu pânzele sus printr-o strâmtoare
care își apropia malurile cu fiecare zi 
malul drept se numea trecut și malul stâng viitor
când se vor îmbrăţișa malurile
totul va fi ca la început socotea el 
- vom trăi în ţara numită prezent

tata asculta seara cum lunecau umbrele
sub pleoapa ochiului din fântână
auzea uneori gândurile peștilor
pe care îi adusese din râu 
să-i ţină de urât în locul vitelor
să cureţe oglinda fântânii de păduchii de apă
însuși Dumnezeu îngăduie necazuri peste noi
să ne cureţe viaţa de păcatele ascunse cu grijă
auzea suspinul pietrelor camuflând sub mușchi
amintiri cu oameni de care nu-și mai amintește nimeni

a trecut atâta vreme de când din apa amară
au adăpat ultimii cai  
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Într-o dimineaţă, cu ceva umezeală în aer, destulă cât să
dea imaginii cartierului de la marginea oraşului o culoare
cenuşie, îşi începe previzibil, viaţa de fiecare zi, Stan, boem
onorabil, instructor de dans şi bune maniere. Şi ce poate fi mai
frumos decât să protejezi strădania, îndârjirea, perseverenţa,
zbaterea, patima pentru dans şi bune maniere!

Când spun dimineaţa devreme, pentru personajul nostru,
asta înseamnă opt şi jumătate, oră la care adaugăm cele câteva
minute de trecere de la starea de odihnă la viaţa adevărată, fapt
care se produce treptat. Căci nimic din ce face Stan, boem cu
tabieturi, poreclit în anii de liceu, Titirezu, pentru vioiciunea
apucăturilor lui, dar, şi membru al Asociaţiei pescarilor, de al
cărui cuvânt de onoare nimeni nu se mai îndoieşte pe la noi, nu
e la voia întâmplării.       

Stan îşi câştigă pâinea lui albă predând cursuri de dans şi
bune maniere, destinate tinerelor din cartier. Cu alte cuvinte pe
uşa sălii de clasă intră nişte sibilinice şi ies pe poarta cea mare
nişte specialiste într-ale dansului şi bunelor maniere. Omul nos-
tru, boem de modă veche, produce nişte minuni ale strădaniei,
punând în valoare înclinaţiile native ale femeilor. Şi în felul
acesta, multe au reuşit în viaţă, măritându-se cu bărbaţi
destoinici, în împrejurări mai mult sau mai puţin romantice. 

Nemaifiind unsă de ceva vreme, din delăsare, portiţa vilei cu
cariatide scârţâie prelung, pusă în mişcare de Stan care iese din
curtea casei sale şi porneşte cu pas apăsat înspre şcoală. De-
spre casă se spune că a aparţinut unui proprietar de terenuri
agricole, care, ajuns în dificultaţi financiare, din cauza unei
tinere şi costisitoare prietene intime, a fost scoasă la licitaţie,
în ultimul deceniu al secolului trecut, şi cumpărată pe nimic, de
Stan, cu valoarea salariului pe jumătate de an, şi cam atât. 

Omul nostru, ieşit din curte, o ia cum îi e obiceiul, pe scurtă-
tura ştiută : Strada Ghiocelului, Strada Zambileişi, în fine,Strada
Principală. Gardurile din scândură, vopsite în verde, nu sunt
prea înalte iar rufele din cale afară de colorate, se văd de la dis-
tanţă fluturând în bătaia vântului, în peisajul cartierului, pe fun-
dalul imaginii dominată de verdele vegetaţiei şi de pereţii văruiţi
în alb curat ai caselor. Astfel, hainele puse la uscat, dau impre-
sia fâlfâind că-şi iau zborul de-a binelea, asemeni stolurilor de
cocori, toamna. Aici poţi să adulmeci, primăvara, mirosul flo-
rilor adus de adieri de vânt, dinspre lunca Lăstunului, valuri-val-
uri, care inundă cotloanele cartierului, până la Strada
Zambileişi, poate, ceva mai departe. În locul acesta ai senti-
mentul succesiunii anotimpurilor după mirosul ierburilor şi cu-
loarea vegetaţiei abundente. Şi, nu numai. Ştii că e vară după
colbul pe care vântul îl ridică în văzduh în după-amiezele toride. 

Astăzi, Stan se dedă la strădania care i-a adus respectul con-
cetăţenilor din cartier unde este cunoscut şi tratat cu apelativul
de dom profesor. Oamenii simpli nu gândesc în nuanţe, pentru
ei cineva care vorbeşte în faţa unei mulţimi trebuie neapărat să
fie un profesor pentru ceilalţi. În realitate, absolvent al unei şcoli
de meserii, omul s-a nevoit o vreme ca instructor de lucru man-
ual, iar atunci când postul i-a fost suprimat, la înţeleapta re-
formă din secolul trecut, a inventat pur şi simplu, în accord cu
cerinţele cotidiene, cursul al cărui titular cu onoare şi erudiţie

este şi acum.
Dar ne luăm cu vorba şi nici nu ne dăm seama cum ajungem

odată cu Stan  pe Strada Principală, locul de promenadă al
cartierului, strada pietonală pe care sunt înşirate o prăvălie, o
cafenea, un restaurant, un liceu, o brutărie, un cinema şi, nu în
cele din urmă, locul cel mai ales al cartierului, un fel de casă de
cultură, pe faţada căreia stă scris cu caractere gotice Şcoala de
dans şi bune maniere. Ah! Era să uit. În partea dinspre cetate a
străzii se află Atelierul de Vulcanizare ai cărui ucenici fluieră după
fetele de liceu, copleşite, în drum spre şcoală, de speranţele lor
matinale. La capătul opus se găseşte Parcul Zăvoi, cu fântână
arteziană şi câteva busturi ale unor înţelepţi ai cartierului. Din
busturi dispar din când în când, nu pentru că cei care decid
aupra vieţii zilnice îşi revizuiesc principiile de selecţie ale valo-
rilor culturale, ci pentru faptul că figuri misterioase prosperă,
câteodată, din vânzarea, pe piaţa liberă, a bronzului din care
sunt confecţionate operele de artă, astfel încât în unele dimineţi
poţi vedea câte un soclu uşurat de podoaba artistică aflată
acolo de cu seară. 

La prima mână explicaţia e una metafizică - parcul e bân-
tuit ! Şi basta ! Şi ar fi simplu dacă lucrurile s-ar opri aici dar
răzmeriţa culturală izvorâtă, într-o veselie, din tema amintită,
netezeşte calea opiniei unui glumeţ care îi sfătuieşte sincer pe
cetăţeni nu numai să se agite ci chiar să şi plângă pe tema asta
cât mai mult cu putinţă pentru că, spune el, lacrimile curăţă
globul ocular în general şi contribuie mai ales pe cale naturală
la igiena ochilor . Asta da, idee.

*

Dar să ştii că nu e simplu deloc să te ţii după Stan, pentru
că acesta o taie pe scurtătura ştiută, apoi pe strada pietonală,
locul de promenadă al cartierului. Se opreşte din loc în loc,
respiră greu din cauza umezelii din aer, stă de vorbă cu oamenii,
pe care îi salută cu respect şi de care îl leagă sentimente de pri-
etenie. Nu neg o oarecare ironie în tonul conversaţiilor. Aşa e
pe la noi.

-Te salut, dom profesor! Bucuros să fim contemporani! zice,
cu obrăznicie, pictorul cartierului, un om între două vârste, îm-
brăcat intr-un costum negru, la braţul căruia atârnă o tânăra de
valoare, al cărei trup şerpuieşte într-o rochie galben pai. Omul
de artă nu-l are la inimă pe învăţat încă din anii de liceu, de pe
timpul când îşi disputau prioritatea pe lângă colegele de clasă.

Învăţatului nu-i cade bine remarca pentru că îl bănuieşte pe
amic de şiretenie. Chiar Stan foloseşte, în anumite situaţii, pro-
cedeul sucelii laudând pe câte cineva tocmai pentru ca să-şi as-
cundă pornirea lăuntrică : «itoc! » 

- O zi frumoasă, maestre, şi vezi-ţi de treaba ta ! Mă laşi ? îi
răspunde Stan cu aceiaşi obrăznicie. Iar zugravul local, special-
ist în naturi moarte, e plin cartierul de lucrările lui, îşi dă repede
seama că omul i-a tăiat cu dibăcie macaroana şi îşi continuă
drumul, cu nasul pe sus şi cu zâmbetul pe buze, mimând re-
laxarea.

N-apucă Stan să facă câţiva paşi că bunul Dumnezeu îi
scoate în cale pe Anton Teofilat, băiat de familie bună, investi-

Adrian Iancu
Şcoala de dans şi bune maniere

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

2 / 201640

Proză



tor cunoscut în micul nostru oraş de munte, fondator abil a mai
multor afaceri de succes, dintre care ne amintim cu plăcere de
un magazin de articole de doliu, cu care a spart piaţa, şi de un
apreciat salon de masaj oriental, strădanii de la care îi vin pros-
peritatea financiară. După ce s-a adresat celor plecaţi la Domnu’
cu pompele funebre şi afemeiaţilor cu tehnicile orientale, Te-
ofilat, poreclit de şmecherii din cartier, Tony Pricopsitu, om avut
peste măsură, de a cărui dibăcie în afaceri nimeni nu se mai în-
doieşte pe la noi, fondează astăzi, o prăvălie, lesne la cumpără-
turi, deschisă pentru tot poporul muncitor. Şi ca să ia aminte
concetăţenii de ce poate să fie înăuntru, deasupra vitrinei, gar-
nisită cu pacheţele colorate, ca să-ţi sară în ochi, pe modelul,
reclama-sufletul comerţului, stă scris cu caractere gotice “Bou-
tique-La Anton Teofilat!-Pour les amis de mes amis”. Iar în stradă,
în faţa intrării, iată-l pe proprietar, numai ochi şi urechi, îndem-
nând curtenitor trecătorii mai importanţi să viziteze noua lui in-
iţiativă de afaceri.        

Negustorul, băiat cu şcoala vieţii făcută la zi, plăteşte, încă
de la primele ore ale dimineţii, trei elevi de la Şcoala de dans şi
bune maniere ca să împartă, pe Strada Principală, interzisă cir-
culaţiei automobilelor, fluturaşi cu îndemnuri adresate poporu-
lui muncitor ca să treacă pragul prăvăliei. 

- Cumpăraţi de la Pricopsitu!...Cumpăraţi de la Pricopsitu!...
strigă din toţi plămânii tinerii şi împart conştiincios prospectele
trecătorilor curioşi. Ba chiar unii oameni aleargă după băieţi ca
să primească şi ei unul şi astfel să participe la eveniment, mai
ales că-l cunosc pe investitor.

- Excelenţă, poftiţi să vizitaţi mica noastră afacere, îi zice cu
bunăvoinţă în glas negustorul, lui Stan, care tocmai îi taie calea. 

Cunoscând cât de bârfitor şi de iute la mânie e învăţatul care
i-a fost cândva dascăl, lui Tony nu i-ar plăcea să se duşmănească
cu acesta, mai ales că Stan umblă prin casele oamenilor cu
stare, invitat cu generozitate duminica, la masa de prânz, mo-
ment în care poate să-şi bată gura în voie. De bune şi de rele. 

Tony desluşeşte logica întortocheată a învăţatului : « Boem
sadea, cu tabieturi şi tot ce trebuie, se preface că ezită, aha, nu
dă bine să accepte invitaţia mea din prima, la noi pentru aseme-
nea slăbiciune ar fi taxat de fripturist. » Stan acceptă însă la al
doilea îndemn ca să nu dea cumva patronului posibilitatea să se
răzgândească. Doamne fereşte! Pricopsitu, mândru de ce i s-a
întâmplat în viaţă, în chestii de bani, om cu înţelegere a gândirii
concetăţenilor, intuieşte tangajul pe care îl face învăţatul şi
devine subit, insistent, îl bate prieteneşte pe umăr şi îl împinge
în prăvălie, apoi răsuflă uşurat şi zâmbeşte cuceritor.Aşa.

Prăvălia se află intr-o încăpere nu prea mare care dă într-
una ceva mai mică pe post de depozit. Magazinul e garnisit cu
rafturi pe care stau înşirate, într-o logică care ne scapă, mărfuri
alimentare dar şi produse vestimentare; biscuiţi din belşug,
şosete de toate culorile, margarină proaspătă, rechizite şcolare,
pălării de paie, lame de barberit, cratiţe inox, pantofi de sport,
conserve de peşte import, instrumente de grădinărit, şi multe
altele, ce să zic, diversitatea obiectelor face plăcerea vizitei, al-
tfel spus, îţi trebuie ceva imaginaţie să aşezi toată marfa în felul
ăsta, e muncă multă şi când te gândeşti că pe toate acestea le-
a inventatat omul în decursul zbuciumatei sale istorii. Şi Stan
se scarpină pe frunte.     

Ager din fire, dacălului îi cade privirea pe o grămăjoară de
cârnaţi picanţi pe care îi şi vede prăjiţi într-o omletă din patru
ouă peste care, de obicei rade abundent telemea de capră. Pri-
copsitu aproape că-i ghiceşte gândul şi îl încurajează să
cumpere produsele, dându-i asigurările ce se fac în asemenea
ocazii. Stan cumpără pe loc brânza, cât despre cârnăciori pre-
textează că nu sunt îndeajuns de uscaţi şi vine, de îndată, şi cu

soluţia .
- Poate că ar fi bine să fie puşi la uscat! zice Stan, cu demni-

tate. Eventual în încăperea din spate, cam vreo săptămână, ca
să fie tocmai buni- sugerează acesta, cu muştar. 

Învăţatul îşi spune în gând: « Uscându-se, marfa scade în
greutate şi devine mai ieftină la cumpărat. Astfel că peste şapte-
opt zile voi plăti aproape cu un sfert mai puţin decât acum ». Şi
ideea îl binedispune pentru tot restul zilei. Zis şi făcut. 

- Primul cumpărător, cel care sparge gheaţa, are dreptul la
un bonus, asta aduce noroc în afaceri, zice Tony, nu atât ca să
înţeleagă dascălul, căruia e de acord să-i ia în custodie cârnaţii,
până săptămâna viitoare, când, Stan, în drum spre şcoală, va
veni să-i recupereze cu cinste şi onoare, dimpotrivă, vorbeşte
astfel ca să ia seama acei gură-cască care trag cu urechea prin
prăvălie.

*

Ca să ajungă în stradă, Stan trebuie să coboare, cu mersul
lui legănat, trei trepte, pentru că prăvălia lui Tony se găseşte
într-o casă cu parter înalt. Ajuns afară, tuşeşte din cauza
umezelii din aer, traversează strada şi se opreşte în faţa unei
clădiri de pe partea stângă cum mergi înspre Atelierul de Vul-
canizare. Cercetează îndelung, cu ochii mari cât cepele, poarta
din lemn masiv, deasupra căreia stă scris cu caractere gotice
Şcoala de dans şi bune maniere, ca şi cum ar fi fost pentru prima
oară în locul acela, trage adânc aer în piept, apoi, cu fruntea sus,
intră triumfal, asemeni unui actor dintr-o tragedie greacă.
Salută pe portar, din mers, printr-un gest vag la care omul de
ordine răspunde printr-un mormăit confuz şi continuă să
citească cu pasiune romanul, recent lansat, Chivuţa la moară.
Despre portar elevii povestesc că, săptămâna trecută, seara, pe
când omul de ordine de-abea se mai ţinea pe picioare, l-au văzut
exersându-şi plăcerile simple ale vieţii în glastra în care e sădit
ficusul din holul de la intrare. Nu se ştie cât adevăr spune gura
copiilor, lucru sigur, însă, povestea a făcut turul cartierului iar
planta s-a ofilit zilele trecute.

Învăţatul se îndreaptă cu paşi egali către locul faptei,
respirând greu, fără să bănuiască vreo clipă finalul demersurilor
sale! Da! Astăzi are loc examenul de absolvire al cursului de
dans şi bune maniere, moment de sărbătoare pentru tinerele
absolvente. Şi iată-l pe domnul instructor la catedră, instalat
confortabil, cu lista absolventelor în faţă, în partea stângă
biletele de examen iar în partea dreaptă un teanc important de
cărţi cu coperte din carton, viu colorate pe care scrie Manual de
dans şi bune maniere, lucrare documentată, redactată de un spe-
cialist în generalităţi, tare în teorie, fost inginer la fabrica de pi-
oneze din cartier, om de încredere al unor personaje insemnate
din vechiul regim, al cărui nume e mai bine să-l trecem sub
tăcere. 

Pentru cei care vor să-l cunoască în carne şi oase pe fostul
inginer, acum în retragere, acesta este la dispoziţia curioşilor la
ora amiazului, bine mulţumesc, în bodega de pe Strada Princi-
pală, promenada cartierului, interzisă circulaţiei auto, cu o
cafeluţă în faţă şi înconjurat de un grup de admiratori cu care di-
aloghează relaxat, butonând o jucărie electronică pe care o ţine
anevoie în mâna stângă. Se aude, din când în când, o excla-
maţie:

- N-ai cum am eu! N-ai cum am eu! zice, privind mirat,
bătrânul bărbat, cândva cap de lance al industriei de pioneze
iar liber cugetătorul care îndrăzneşte să-l tulbure deabea dacă
mai murmură ceva în faţa vehemenţei fostului inginer. 

Cineva care ascultă conversaţia poate să creadă că omul
face vorbire despre podoaba bărbătească din dotare, după felul
în care balansează mâna în care ţine obiectul electronic. Dar nici
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vorbă! Bătrânul se închipuie dibaciul posesor de tehnologie
electronică şi gândul acesta ingineresc îl bântuie, patologic, ca
o umbră. Uneori umbra devine tot mai mare, şi mai mare, decât
personajul şi atunci acesta, copleşit, se cutremură şi strigă spe-
riat, cu gândul la jucăria electronică la care butonează în con-
tinuare cu îndârjire: 

-N-ai cum am eu! N-ai cum să ai! ... 
Acum trebuie să vă spun că Şcoala de dans şi bune maniere

înseamnă  ceva pentru viaţa din cartier pentru că aici se des-
făşoară cursuri de tot felul dar e şi loc de întâlnire pentru eveni-
mente marcante astfel încât poţi vedea desfăşurându-se chestii
destul de diferite în încăperi alăturate. Cursul de arături de
primăvară se învecinează cu delicatele ocupaţii ale filateliştilor
de la asociaţie dar şi cu întâlnirile spectaculoase ale pescarilor
din localitate. În sfârşit, mă veţi întreba ce au în comun toate
acestea. Păi, au ! Pentru că una din condiţiile ca filateliştii, ară-
torii şi pescarii să se întâlnească sub acelaşi acoperiş, ca mulţi
alţii, este aceea ca toţi cei care sunt stăpâniţi de patimile mai
sus amintite să frecventeze obligatoriu cursul de dans şi bune
maniere. Astfel că toţi cei care se învârt prin clădire, indiferent
de pasiunile de care sunt stăpâniţi, trec prin mâinile lui Stan. Şi
asta nu oricum, ci contra cost, pentru că aici e vorba de cursuri
care se autofinanţează. Doar cel de creşterea şi îngrijirea vev-
eriţelor e gratuit pentru că zvăpăiatul animal e protejat, el
reprezintă simbolul cartierului nostru. Mă înţelegeţi.

Dacă astăzi e marţi, atunci e ziua de examen de sfârşit de
curs, prilej de sărbătoare, pe bună dreptate, pentru tinerele
care, îmbrăcate îngrijit, aşteaptă în faţa sălii să fie poftite înăun-
tru. Acestea intră în sală în serii de câte şase, se îndreaptă către
catedra pe care sunt aşezate o vază din sticlă transparentă cu
cinci garoafe albe şi o cutie cu bonboane fine de ciocolată, se
servesc cu un bilet de examen, apoi, lucru împortant, cumpără
cartea din teancul aflat la vedere şi iau loc în bancă unde cad
pe gânduri. Se anunţă să răspundă, în general, în ordinea în care
au intrat în sală, primesc calificativul şi părăsesc apoi locul, pline
de optimism naiv.

Una singură nu se încadrează în algoritmul bine pus la punct
de Stan care îşi drege glasul din când în când, cu importanţă.
Tânăra, dintr-o scăpare, poate, nu cumpără cartea, în zadar se
anunţă să răspundă, instructorul o ocoleşte ca şi cum aceasta
nici n-ar fi în sală. După o vreme, tinerei îi pică fisa, ridică mâna
dreaptă semn că doreşte să spună ceva şi se adresează direct
fără să aştepte vreo încuviinţare:

- Dom Profesor!... şi eu vreau să cumpăr cartea! zice cu stimă
şi dibăcie, apoi se ridică din bancă zvâcnind ca un resort în des-
tindere, se îndreaptă către catedră, roşie în obraji şi copleşită
de propria iniţiativă, pune banu, ia cartea, apoi retur şi pe loc
repaus. 

Uimire generală.Suceală de situaţie.
– Bravo, stimată, bine v-aţi gândit că nu mai am decât două!

Spune Stan năvalnic.
Apoi fericita posesoare a manualului dezvoltă cu graţie

subiectul.
Stan îşi aduce aminte că el e examinatorul, se înfoaie cu dem-

nitate şi taie vorba fetei :
-În teorie se prea poate să fie cum spuneţi,... dar,...şi aici se

impune un ...daar,...poate chiar mai multe,... daruri,...scumpă,
... afirmă învăţatul ridicând treptat degetul arătător de la mâna
dreaptă înspre tavan.

Ceaţă locală. Fetele merg, în gând, pe firul discursului: « Cu-
vântul acesta din trei litere are menirea să aducă în conversaţie
o notă de neclaritate, cugetă dânsele, dincolo de ideea de opoz-
iţie pe care o presupune conjuncţia. Abureală. Înţelesul sub-
tantivului dar e destul de larg: cadou, aptitudine, talent. Despre

care dintre sensuri e oare vorba aici? » se întreabă acestea
deznădăjduite. 

Şi tinerele cad pe gânduri, absorbite de măiestria învăţatu-
lui, în suceala de vorbe. Pentru că suntem într-o şcoală de dans,
aspectul vocaţional nu trebuie să ne scape.Totuşi una e să ai tal-
ent şi...Una-i una şi alta-i alta, cum zic şmecherii pe la noi de prin
cartier. Urmează, apoi, o înrebare suplimentară şi un răspuns
promt. Cuvintele ies săltăreţe din gura tinerei ca şi gloanţele de
pe ţeava unei mitraliere, totul se petrece atât de repede încât
Stan e nevoit să mai pună odată întrebarea pentru a avea
răgazul să savureze răspunsul. Ce deliciu ! Mulţumit de spon-
taneitatea tinerei, examinatorul laudă măiestria acesteia.

-Bravo, stimată, sunteţi tare în teorie, se vede că la temelia
răspunsurilor dumneavoastră stă pregătirea asiduă.Aveţi cali-
ficativul maxim! Bravo !- zice Stan cu dibăcie, îndemnând-o pe
tânără să se servească cu o bomboană de ciocolată fină din
cutia de pe catedră.

Fata mulţumeşte recunoscătoare şi iese din scenă asudată
pe frunte...

Şi examinarea continuă cu cele două tinere norocoase ră-
mase în sală care cumpără ultimele două exemplare din cartea
consiliată de examinator. Apoi Stan  suspendă examenul până
săptămâna viitoare când promite să mai aducă un număr în-
destulător de manuale ca să le fericească şi pe cele şase tinere
rămase în aşteptare până la tura a doua. Momentul programat
coincide cu ziua în care instructorul a tocmit recuperarea câr-
naţilor din custodia lui Tony ca să nu facă mai multe drumuri.

Apoi se retrage în glorie, cu stimă şi erudiţie, lăsând cu gura
căscată grupul de tinere cărora le anunţă oficial reluarea ulte-
rioară a activităţii. Acestea îl privesc cu ochii mari şi umezi,
văzându-şi speranţele momentan năruite.  

Bietele tinere-pasărea mălai visează şi vagabondul haine noi! 
Stan iese din clădire cu un aer important, respirând greu, cu

buchetul de garoafe albe într-o mână şi cu servieta, în care ţine
cutia cu bonboane fine de ciocolată, în cealaltă. Îşi revizuieşte
ţinuta, dă bine la imagine, pentru că e zi de examen iar cartierul
e mic şi totul se află repede. O ia pe scurtătura ştiută, Strada
Zambilei, apoi Strada Ghioceluluica să nu dea ochii cu vreo
cunoştinţă care să-i ceară o favoare pentru vreo protejată şi de-
grabă ajunge acasă. Ah! liniştea colibei...

*
La sfârşit de săptămână, timpul nu curge egal pentru oa-

menii din cartier. Lumea ştie ce este lucrul bine făcut conform
unui practici perfecţionate, e adevărat, pompieristic, în care per-
soane şi personaje se străduiesc să iasă basma curată, prin
partea locului. 

La ceasul serii, vinerea, viaţa se mută din stradă în grădini de
vară improvizate în curţile unor case mai cu stare care te
ademenesc la dedulciri. Sunt locuri unde întâlneşti boemi de
renume care îşi ung gâtul cu câte un pahar de votcă sau dom-
nişoare, care îşi parfumează gura cu câte o vişinată, pregătite
sufleteşte pentru vreo întâmplare care să le provoace, cum zic
ele, fluturi în stomac.

Dinspre curtea unei astfel de case, se prelinge o melodie care
îmbină acutele unei viori cu glasul gutural al unui bărbat, în-
demnând la cumpătare: 

Foaie verde de dai n-ai... / Ia să dai să vezi cum n-ai !..
În pauzele făcute de viorist, vocea guturală bodogăne şi se

aud zgomote de sticle care se cionesc căzănd pesemne de pe o
masă, apoi se lasă liniştea peste onestele gospodării ale orăşe-
nilor noştri, până dincolo de Strada Ghiocelului.

Fără să aducem vreo laudă vieţii de cartier, la sfârşit de sâp-
tămână, toate acestea sunt lucruri pe care, din păcate, nu o să
le întâlneşti în centrul micului nostru oraş de munte, sus în
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cetate, între zidurile şi incintele fortificaţiilor de odinioară, pline
de tradiţii, unde te simţi strâmtorat de atâta timp pietrificat în
pereţii clădirilor Şi, cam atât.

Sâmbătă dimineaţa, devreme. Acum, linişte, pentru un mo-
ment. Nimicuri matinale. Treptat, cartierul începe să facă ochi.
Peste zi peisajul e colorat; întâlneşti lume cu sau fără treabă,
vânzători ambulanţi care te îndeamnă la cumpărat chilipiruri,
gură-cască, ţărani din satele apropiate, câte un sobor de preoţi,
soldaţi în permisie, doi călugări, cinci pompieri, mămăiţe cât în-
cape iar pe strada pietonală, trece, din când în când, câte un
cortegiu funerar cu fanfară, popi, bocitoare aduse din capitală
şi tot tacâmul. Doamne, ce frumuseţe!

Stan se cinsteşte, dimineaţa devreme, cu un păharel de gin
pe terasa din spatele vilei sale cu cariatide, departe de privirile
vecinilor. Bea cu înghiţituri mici, îşi drege glasul, tuşeşte, gustul
băuturii îi aduce aminte de prima beţie, de pe vremea când era
elev, la internatul liceului unde îl instalaseră părinţii pentru ca
tânărul, să nu facă naveta cu autobuzul, destul de incomodă pe
vremea aceea, din satul natal până la oraş. Ce timpuri! Soarbe
din priviri grădina de flori şi gazonul, corect îngrijite. « Ah!
Plăcerile simple ale vieţii fac fericirea omului la sfârşit de săp-
tămână. » gândeşte Stan, respirând adânc aerul proaspăt al
dimineţii. Apoi se retrage în camera de zi, de la parterul casei,
unde ascultă la radio, în tihna dimineţii, comod aşezat într-un
fotoliu, buletinul de ştiri locale, mai toate, nişte poveşti: într-o
frază, prezentatoarea prezintă cu dibăcie cele întâmplate marţi
la şcoală-ştirea zilei; examenul, Manualul de dans şi bunemaniere,
examinatorul-potenţial maxim. 

De undeva dinspre Strada Ghiocelului, se aude zarvă mare:       
–Colina ! Colina! Luaţi Colina ! Strigă cât îl ţin puterile un

vânzător de ziare din partea locului. Luaţi Colina, ediţia de week-
end ! Ştirea zilei-Pensionare, la Şcoala de dans şi bune maniere !
Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită ! Lansare de carte, ro-
manul Chivuţa la moară ! De câţi bani atâta peşte ! Promoţie la

Tony Pricopsitu ! Pasărea mălai visează şi vagabondul haine noi !
Luaţi Colina, ediţia de weekend !...

Câţiva curioşi cumpără ziarul, singura distracţie matinală din
cartier.La rubrica Ştirea zilei cititorii află, cu lux de amănunte,
că forţe misterioase pregătesc o nedreptate la adresa profe-
sorului Stan, fapt care urmează să curme strădania profesională
a învăţatului, pentru a elibera postul pe care urmează să-l ocupe
un mai tânăr dansator de-al nostru. Fidelii publicaţiei sunt în-
demnaţi să se exprime pe tema aceasta la rubrica Cititorii ne
scriu! Şi cam atât.

Stan are auzul fin. Uimit sună degrabă la şcoală:
–Alo ! Şcoala de dans şi bune maniere ? 
-Aiurea dans, bă maiestre, numai bune maniere, ce pana

mea ! răspunde portarul, vădit deranjat, cu ochii pe capitolul
final din Chivuţa la moară, romanul său preferat pe care îl are
cu autograf de la autor, un băiat bun de prin partea locului.
Hait ! Ai un plic de « la împărăţie », vreo veste, pe semne. 

*

Asta e adevărata păţanie a lui Stan, instructor de dans şi
bune maniere, onorat cu apelativul dom profesor, pensionat
înaite de vreme. De-atunci toţi cei care-l cunosc îşi spun unii al-
tora că bietul om s-a străduit să fie bine:

- Ce om minunat! zice şi astăzi, fosta lui nevastă, fie iertată,
că e ş-acum în viaţă, de care s-a separat prieteneşte pentru că
era prea lacomă, în general.

Şi în ziua de astăzi, cei care se află cu trebă sau fără, pe aleea
statuilor din Parcul Zăvoi pot să vadă odihnindu-se pe una din
bănci un bărbat subţirel, în costum gri şi cămaşă albă, pen-
sionat înainte de termen, care apride un chibrit, urmăreşte cu
privirea flacăra care se consumă treptat şi îşi zice în gând că
« Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită. ».          
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(Piesă într-un act şi un epilog)

În amintirea
scriitorului Benjamin  Fundoianu / Fondane  care şi-a găsit sfârşi-

tul în lagărul de la Birkenau,  în 1944.

PERSONA JELE:

Wolfgang Gerard
Asistenta
Directorul clinicii
Dr. Martina Puzyna
Dina Babitt
Fetiţa geamănă 1
Fetiţa geamănă 2
Vocea copilului retardat şi orfan 1
Vocile copiilor retardaţi şi orfani
Vocile Maxilarelor, ale Buzelor şi ale Occipitalilor
Vocile celor o mie de copii gazaţi la Kippur
Profesorul Otmar Freiherr von Verschuer
Profesorul Theodor Mollison
Profesorul Ernest Rudin
Beppo
Infirmiera

(Acţiunea se petrece în 1979, într-o clinică de boli nervoase din Sao
Paulo, Argentina. Salon de spital, cu două paturi, două noptiere, un
dulap pentru haine, o chiuvetă, un coş de gunoi, un dulăpior pen-
tru medicamente, etc.)

SCENA 1
(Gerhard, Asistenta.)

Prima zi.
ASISTENTA (Cu eşarfă mov în păr, asortată cu rujul de pe buze şi cu
oja de pe unghii. Intrând grăbită.): Cum vă mai simţiţi astăzi, dom-
nule Gerhard?
GERHARD (Gerhard tolănit pe pat.): Ceva mai bine…Totuşi, n-am
crezut că în fracţiuni de secundă, aş putea deveni mandibulă,
că aş putea deveni o buză sau un ochi cu orbite exagerat de
mari…Că aş putea deveni un occipital…
ASISTENTA: V-am recomantat ieri, ca şi altădată, să nu vă mai
gândiţi la nimic din toate astea…Uitaţi-le. (După o scurtă pauză.)
Dar de dormit aţi putut dormi, nu?
GERHARD: Aşa şi-aşa...Am dormit…Ştiţi, domnişoară, tocmai
ăsta e necazul. Somnul exagerat naşte monştri. Dumneata te-ai
visat cumva vreodată, mandibulă? Ai visat vreodată că eşti
mandibulă şi că trăieşti cu dorinţa avidă de a te uni cu maxilarul
superior, ca-ntr-o îmbrăţişare pătimaşă cu bărbatul dumitale
preferat?
ASISTENTA (Surprinsă.): Aşa ceva nu, domnule...Ştiţi doar că de

câte ori ne revedem, vă recomand să uitaţi totul…
GERHARD: Şi parcă totul e zadarnic. Jumătate de noapte eu sunt
un astfel de maxilar rebel, care nu vrea să fie amputat şi înlocuit
cu altul mai puţin rebel. Şi veşnic îndrăgostit de maxilarul su-
perior. Altă jumătate de noapte eu sunt o buză care nu vrea nici
în ruptul capului să fie amputată şi înlocuită cu o altă buză…
ASISTENTA: Nu înţeleg…
GERHARD (Cu o oarecare reţinere, privind spre uşă.): Poate că vă
spun prea multe, domnişoară… Să spreăm totuşi, că nu ne aude
nimeni...
ASISTENTA: Staţi liniştit...
GERHARD (În şoaptă.): Oare dacă aş pretinde eu, ca prin absurd,
că în tinereţe am lucrat ca chirurg de maxilo- facială ce-aţi zice?
ASISTENTA: Să presupunem. Dar aia a fost atunci, stimate
domn, pe când acum…
GERHARD: Prietenul Beppo îmi arăta întotdeauna, când eram
derutat, dacă eram derutat, ce trebuia să fac. Cum trebuia să
selectez prizonierii în două mari categorii. Pe unii îi trimiteam
direct la moarte, iar pe ceilalţi îi opream pentru ceva experi-
mente. Parcă visez şi acum că trebuia să înlocuiesc, la capete
de copii, oasele originale cu altele de adult, deci cu altele mai
mari, să le măresc orbitele ca la oamenii maturi, să le injectez
ochii, ca să le devină mari ca de adult şi albaştri…
ASISTENTA (Zâmbind dulce şi clipind des.): Simple halucinaţii,
domnule Gerhard, aşa ca altădată…totuşi, dumneavoastră cre-
deţi cumva în paranormal?
GERHARD (Mişcat.): Prigoana împotriva evreilor n-a fost o simplă
halucinaţie şi nici ceva paranormal, domnişoară...
ASISTENTA: Bine, dar nici într-un caz aici, pe continentul ameri-
can…
GERHARD (Zâmbeşte vag.): În Europa, fireşte... 
ASISTENTA: Parcă ziceaţi că dumneavoastră nici n-aţi părăsit
niciodată America…
GERHARD: Da. Aşa e. Mă scuzaţi…Aş crede, ca şi Beppo, că şi de
la atâtea medicamente mi se trage...
ASISTENTA: Domnule Gerhard, tot v-aud vorbind de Beppo... Ier-
taţi-mă, dar îmi spuneţi, vă rog, şi mie cine a fost Beppo ăsta?
GERHARD (Oftând din toate baierele puterilor.):
Beppo…Beppo…Beppo a fost un prieten de-al meu, mort încă
de prin ’45. Îmi dă ades târcoale...bineînţeles, în vis…Şi aş vrea
să-l uit...Să-l uit şi pe el...Numai dumneata m-ai putea salva de...
ASISTENTA: Vă ajut, cu ce pot eu, dar odihniţi-vă, pentru numele
lui Dumnezeu, domnule Gerhard…
GERHARD: Vă mai spun încă ceva şi gata. Simt că mi-ar face tare
bine. Mi-ar face tare bine să uit. Vă mărturisesc că cealaltă
jumătate de noapte simt cum mă transform într-o banală
buză…
ASISTENTA (Stupefiată.): Dumneavoastră, într-o buză?
GERHARD (Sacadat.): Da, eu într-o bu-ză...
ASISTENTA: Fiţi serios, domnule. Cum o să vă transformaţi dum-
neavoastră într-o buză?
GERHARD: Aşa bine. Mă transform pe parcursul nopţii, dom-
nişoară, într-o buză de jos care tânjeşte nebună, după o buză
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de sus. Vă vine să credeţi?... Aproape că mi-e frică să mai dorm
singur în acest salon bântuit de un fel de strigoi…
ASISTENTA (Nu se poate abţine de râs.): Strigoi? Aveţi timp să cre-
deţi în strigoi?
GERHARD: Vă vine să râdeţi…Da. E vorba, fireşte, de duhuri
rele…Sau crezi cumva că aşa ceva nu există?...Ei bine, toate
astea mi s-au întâmplat, numai după ce-am făcut pact cu di-
avolul. Am păţit ca Faust, cu pactul ăsta…
ASISTENTA: Fiţi serios, domnule profesor… 
GERHARD: Medic…
ASISTENTA(Gest evaziv.): Ha-ha-ha! Aseară parcă eraţi profesor…
GERHARD: Se prea poate, dar eu toată viaţa am fost doctor în
medicină şi mare şef peste doctori, domnişoară…Am fost cel
care, printre altele, am creat extratereştrii...
ASISTENTA: Ha-ha-ha! Asta e prea de tot… (În particular.) De fapt,
este ceva normal ca într-o o astfel de clinică pacienţii să fie
crezuţi pe cuvânt. (Cu voce tare.) Haideţi să vă fac o intra-
venoasă, domnule doctor…
GERHARD (Ton refractar, ca şi când n-ar fi auzit ce-a spus Asistenta
1.): Ăştia abia aşteaptă să adorm, ca să tăbărască pe mine cu
toţii, ca rinocerii…
ASISTENTA: Care ăştia?
GERHARD(Cu ochii acoperiţi de antebraţul drept.): Sutele de copii
gemeni…
ASISTENTA: Care gemeni?
GERHARD: Gemenii gemeni…Şi piticii gemeni…
ASISTENTA: Ce pitici? Ce tot vorbiţi?
GERHARD: Toţi cei cu diformităţi fizice…O veche pasiune de-a
lui Beppo. De aceea visez urât. Şi dacă ar fi numai vis… Dar e re-
alitate! Problema e că nu mă crede nimeni…
ASISTENTA: Eu vă cred…
GERHARD (Înseninat.): Promiteţi că veţi crede ceea ce vă spun,
domnişoară?
ASISTENTA: Sunt obligată să vă cred, dmnule Gerhard, prin în-
săşi munca pe care o prestez…
GERHARD (Transpus.): Aha! Mă rog…Credeţi aşadar, că eu am
fost cel care, în Germania nazistă, i-am furnizat lui Stalin copiii
cu aşa-zise mutaţii genetice, în schimbul unui laborator de
antropologie, extrem de sofisticat la acea oră?
ASISTENTA (Abia stăpânindu-şi râsul.): Cred, domnule…
GERHARD: O, ce mă bucur! 
ASISTENTA: Cred…
GERHARD: N-aş fi crezut că dl. Stalin ar fi putut fi aşa de minci-
nos. Şi mă mai şi aştepta să merg după război, în Uniunea Sovi-
etică, ca să lucrez pentru el.
ASISTENTA (Zâmbeşte.): Nemaipomenit!
GERHARD: Ai văzut fotografiile cu humanoizii de la Roswell, în
New Mexico?
ASISTENTA: Cea cu aşa-zişii extratereştrii, nu?
GERHARD: Extratereştri pe mama dracului să-i pieptene! Pan-
cove, domnişoară. Erau humanoizii pe care-i trimisesem eu, în
1944, din Germania, lui Stalin. Opera mea şi a lui Beppo…
ASISTENTA (Plictisită, zâmbind în particular.) Şi să vezi încă ce mai
debiteză! Ei, ce să-i faci? Aşa se manifestă boala asta... (Se în-
toarce cu faţa la perete şi râde pe înfundate.) Formidabil!
GERHARD: Până atunci, ani în şir, zău dacă n-am crezut că eu
eram Diavolul în persoană, dar acum sunt convins că Stalin era
şi este Diavolul. Trăieşte escrocul, chiar dacă a murit. El e peste
tot. Şi aici în salon se ascunde, domnişoară… (Tremură arătând
spre dulap.) Dacă aştepţi puţin, poţi să-l vezi şi acolo, sub patul
acela…Uite acolo…Uite-l! Uite-l!...
ASISTENTA: Staţi liniştit, domnule doctor…
GERHARD (Vrea să se scoale de pe pat. Cu privirile hidoase.): Uite-

l sub pat. Rânjeşte la mine…Rânjeşte o clipă şi mai apoi dis-
pare… (Presupusei fantome.)Lasă că te prind eu, spurcăciune…
ASISTENTA (Sună. Vin doi asistenţi. Pacientului i se pun perfuziile.)
: Liniştiţi-vă…
GERHARD: În ce an suntem, prea frumoasă domnişoară?
ASISTENTA: În 1979.
GERHARD: În ce eră?
ASISTENTA (Continuând să râdă.): În Era Noastră. Oricum, era de
după Christos…
GERHARD: Ha-ha-ha! Ce convenţii! După Christos? Şi de unde ştii
că acum suntem în Era de după Christos? De ce nu de după
Budha? De ce nu de după Confucius? De ce nu de după Lao-Tzî?
Ha-ha-ha! Sunt convins că totul e o convenţie: kaliu, H2O, tri-
unghiul isoscel, catetă, ipotenuză, latitudine, buză, maxilar, eră,
conopidă, fermoar, câlţi, latitudine, Celsius, covrig, tiv, rever,
nară, genă, coif, barbiturice…Înainte de a fi inventate toate
astea, cum le-or fi spunând? Cum le-or fi spunând, domnişoară?
De unde ştia, bunăoară, Thales din Milet că o catetă nu se poate
confunda cu o ipotenuză sau cu un picior de scaun nici în rup-
tul capului? De unde ştiau egiptenii că buza de sus nu se poate
confunda cu buza de jos şi că maxilarul inferior nu se poate con-
funda cu cel suoerior? De unde ştia Hitler că el este Hitler însuşi
şi că evreii sunt evrei şi nu neevrei. De unde ştia el că ţiganii sunt
ţigani şi nu neţigani? De unde cunoştea Hitler normalitatea? De
unde ştia el că Stalin e anormal?…Că e un satrap…satrap…sa-
trappp… (Adoarme.)

SCENA 2 
(Ziua următoare. Aceiaşi)

Ziua a doua.
ASISTENTA: Bună dimineaţa, domnule doctor.
GERHARD: Eu nu sunt doctor, domnişoară.
ASISTENTA (Surprinsă. Îşi face de lucru fie la mescioară, fie la dulă-
piorul cu medicamente.): Dar aseară v-aţi dat drept doctor…
GERHARD: Mulţumesc de observaţie. Câteodată vorbeşte gura
fără mine…Oricum, eu nu sunt doctor…
ASISTENTA (Zâmbind.): Glumeam, domnule …
GERHARD (Acelaşi zâmbet.): Şi eu glumeam, domnişoară…
ASISTENTA: Apropo, cu maxilarul cum rămâne?
GERHARD: Ştiţi ce, domnişoară? A fost o vreme când, copii fiind,
chiar credeam că centaurii din mitologia greacă erau personaje
exclusiv fantastice. Că erau cel mult o simplă plăsmuire a minţii
umane…
ASISTENTA: Iertaţi-mă…E cumva vorba de făpturile alea, jumă-
tate om, jumătate cal?
GERHARD: Exact… Şi ciclopii la fel… La fel şi sirenele şi Minotau-
rul…
ASISTENTA: Şi?... Dar ce e cu centaurii? N-am fost prea atentă…
GERHARD: Vreau să vă asigur că centaurii au existat şi există cu
adevărat, domnişoară, ca şi alte personaje mitologice. Chiar
dacă anticii nu ştiau atunci de posibilitatea aşa-ziselor mutaţii
genetice… Credeţi sau nu credeţi că acestea au existat?
ASISTENTA: Posibil…
GERHARD: Periculos răspuns…Mulţumesc. Credeţi că şi astăzi
există astfel de făpturi, dar şi că noi nu avem cunoştinţă de ele?
Da, domnişoară. Sunt şi azi, centauri, ciclopi, gorgone, erinii,
sirene, sfincşi, harpii, etc.
ASISTENTA (Tot mai plictisită, oftând cască.): Posibil…
GERHARD: Ce nu e posibil? Depinde cum stă omul cu zoofilis-
mul… Domnişoară, niciodată nu v-aţi imaginat ce-ar fi ca dum-
neavoastră să vă transformaţi subit într-un banal sutien? (Râde
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sănătos.)
ASISTENTA (Blocată.): O! Eu, în sutien? 
GERHARD (Zâmbeşte fericit.Cadenţat.): Da. În su-ti-en. Aşa cum
aţi auzit…
ASISTENTA (Fâstâcită.): Mă faceţi să roşesc, domnule doctor.
Cum să mă transform tocmai eu în sutien? Vă daţi seama ce
spuneţi, domnule doctor?
GERHARD: În primul rând eu nu sunt doctor… 
ASISTENTA: Scuzaţi…profesor… Totuşi, cum să mă transform
tocmai eu în sutien?
GERHAD: Foarte simplu: să nu aveţi nicio altă misiune pe lumea
asta, decât să protejaţi toată viaţa dumneavoastră, o ne-
maipomenită pereche de sâni gingaşi aşa, ca ai dumneavoas-
tră…
ASISTENTA: Ar fi prea de tot...
GERHARD: Tocmai că nu ar fi prea de tot să vă imaginaţi că vă
transformaţi aşa, hodoronc-tronc, peste noapte, într-un chilot
bărbătesc şi că susţineţi şi ocrotiţi cu maximă pasiune, intim-
ităţi bărbăteşti...
ASISTENTA: Rezon, domnule...Vă rog ca, chiar dacă ne aflăm într-
o clinică de boli nervoase, să nu depăşiţi limita ...
GERHARD (Râde cu poftă.) Rezon, domnişoară… Aveam un coleg
necăsătorit, care se visa, prostul dracului (!), noapte de noapte,
chilot femeiesc. Seară de seară se visa un astfel de obiect…Şi
cât de fericit era hăbăucul, mai apoi, peste zi…
ASISTENTA (Aprinsă la faţă, îşi face vânt cu palma.): Schimbaţi
subiectul, domnule doctor, altfel o şterg de aici...
GERHARD: Îl schimb cu dragă inimă, dar atunci cum vă voi putea
face să înţelegeţi cum am reuşit eu să mă transform, noapte de
noapte, într-un simplu maxilar inferior sau, şi mai banal, într-o
buză de jos?
ASISTENTA: E cutremurător ceea ce mărturisiţi…M-aţi înnebunit
de-adevăratelea, cu transformările astea, domnule doctor…
GERHARD (Corectează.): Profesor, nu doctor…
ASISTENTA: A, da. Profesor…Apropo, am o întrebare: dumneav-
oastră aţi participat totuşi, efectiv sau nu la evenimentele pe-
trecute prin anii ’43 în Lagărul de ţigani de la Birkenau-
Aischwitz?
GERHARD (Ca picat din Lună.): Ce ţigani? Care lagăr?
ASISTENTA: Cel de care vorbeaţi …
GERHARD: Când?
ASISTENTA: Deunăzi. De multe ori aţi…
GERHARD: E posibil… când fac febră…să mai şi debitez baliverne
dintr-astea…Îmi cer  mii de scuze…
ASISTENTA: Despre aceleaşi lucruri ieşite din comun aţi povestit
şi când n-aveaţi febră, domnule Wolfgang.
GERHARD (Savurând-o din priviri.): E bine că totuşi am început să
uit…Şi, mă rog, despre ce povesteam, frumoaso?
ASISTENTA (Fâstâcundu-se uşor.): Cum să selectaţi prizonierii
evrei şi ţigani într-o localitate din Germania sau, pare-mi-se, din
Polonia. Pe unii îi trimiteaţi direct la camera de gazare, iar pe
alţii îi reţineaţi pentru diverse experienţe. Pe atunci eraţi îndră-
gostit de eugenie. Ziceaţi că îi injectaţi pe prizonieri, cu nu ştiu
ce, direct în inimă, ca să moară subit şi ca să puteţi face disecţii
pe ei. Mai ales pe gemeni…Cum îi injectaţi cu benzină sau cum
le băgaţi apă fierbinte în urechi, ca să li se facă ochii albaştri...
Da. Da, domnule profesor. Nu mă mai priviţi aşa… E adevărat
că dumneavoastră eraţi poreclit Zwillingvater? Un fel de tată al
gemenilor…
GERHARD (Ostentativ mai degajat ca oricând, se loveşte cu palma,
teatral, peste frunte.): Ha-ha-ha! Cât de mult mi-aş fi dorit să
ajung şi eu măcar o dată în Europa, domnişoară! Acesta a fost

visul meu de-o viaţă. Să văd Europa. Da, să văd Europa!… Mai
ales că eu mă trag dintr- o mamă de origine germană. Părinţii
mei se născuseră în Hamburg şi plecaseră cu mulţi ani în urmă,
pentru o viaţă mai bună, definitiv, în State. 
ASISTENTA: Aveaţi treabă cu o femeie pe care, opunându-se ex-
perimentelor dumneavoastră, aţi împuşcat-o. E adevărat?
GERHARD (Uimit, cu o mutră de nevinovat.): Nu mai spune! Am
spus eu asta zilele trecute?
ASISTENTA: Mai putem pune la îndoială, domnule Ger-
hard?...Voiaţi să vedeţi în cât timp moare o femeie sau un copil
cufundat într-un recipient cu apă fierbinte, nu? Pe alţii îi ţineaţi
într-o cuşcă strâmtă şi joasă, spre a le putea extrage fragmente
din măduva spinală. Toate astea cică în numele ştiinţei… De
fapt, toate astea le făceaţi în numele Geneticii – iubirea dum-
neavoastră absolută…
GERHARD (Stupefiat.): Pe onoarea mea dacă mai ştiu! Nimic din
toate astea nu-mi aduc aminte. Credeţi-mă…
ASISTENTA: Îmi pare rău…
GERHARD: Şi mie…Ştii…Metempsihoza, domnişoară…Poate că
într-o viaţă anterioară chiar am fost medic. Da, da. Pe vremea
Renaşterii când, mai ştii (?), poate că chiar eu i-oi fi furnizat lui
Leonardo da Vinci, cadavre umane pentru disecţii…Cu siguranţă
aşa o fi. Sau într-o altă viaţă, pe timpul fanarioţilor, poate am
fost chiar o fetiţă şi am fost injectată în coloana spinală pen-
tru…
ASISTENTA (Melodic.): Aşa o fi, aşa o fi, aşa o fi, domnule…
GERHARD: Profesor…
ASISTENTA: Profesor…
GERHARD: Şi poate că într-o altă viaţă, am fost totuşi, un simplu
maxilar…
ASISTENTA: Da. Maxilar…Mandibulă ajunsă hodoronc-tronc în
mâna doctorului Beppo care făcea transplanturi de organe, fără
anestezie…
GERHARD (Incitat la maximum.Voce stridentă.): Nu vă permit!
ASISTENTA (Exagerat de calmă, privindu-l în ochi.) Ce nu per-
miteţi?
GERHARD (Resemnat.): Scuze, domnişoară…
ASISTENTA: Domnule Wolfgang Gerhard, cred că va trebui să
repetaţi testul de alaltăieri…
GERHARD: De ce? Ce s-a întâmplat? Vă e teamă că mă voi trans-
forma până la urmă, într-un extraterestru? Hi-hi-hi!
ASISTENTA: Nu. Mi-e teamă c-o să ieşiţi într-o bună zi, din clinică
şi o s-o luaţi razna aşa, în pijama, pe mijlocul şoselei…Nu vă daţi
seama ce răspundere avem noi, cei care lucrăm aici?…
GERHARD: Îmi cer scuze pentru ieşire, domnişoară... Ambigui-
tatea zilelor de-acum îmi provoacă probabil, o stare de…Poate
că-mi spuneţi şi mie, acum, în ceasul al doişpelea, dacă vă rog
frumos, de ce boală sufăr...
ASISTENTA (Gest evaziv.): Una la modă...
GERHARD: N-o fi cumva paranoia?
ASISTENTA (Foarte ditsrată.): Poate că e numai verişoară cu para-
noia…
GERHARD: Glumiţi? De ce nu ipohondria sau supraestimarea?
Aşadar glumiţi?…
ASAISTENTA: Acum, la maturitate nici într-un caz…
GERHARD: E-hei! Mai aveţi, domnişoară, până la maturitate.
Staţi liniştită.
ASISTENTA: Mulţumesc. Una cu una fac două. Acum trebuie să
puneţi capul pe pernă şi să dormiţi, domnule...
GERHARD: Fac orice, numai să nu dorm, domnişoară…
ASISTENTA: Altfel cum o să uitaţi şi o să vă faceţi bine?
GERHARD: Trebuie să mă mai fac şi bine?
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ASISTENTA: E întrebare?
GERHARD: Vorbim serios. Cine a spus că o să mă fac bine?
ASISTENTA: Medicul. Medicul a spus că nu sunteţi totuşi, un bol-
nav propriu-zis.
GERHARD: Aha! Cu siguranţă, într-o lume pe dos, când medicii
mai nou, bâjbâie mai rău ca pacienţii…
ASISTENTA: N-au doctorate ca dumneavoastră, ca să se ocupe
numai de experimente nemaiauzite…
GERHARD (La fel de ironic.): Se poate şi fără doctorate. Impor-
tant e ca pacientul să stea şi să asculte. 
ASISTENTA: Ei, asta-i bună!
GERHARD: Cheamă-l aici pe medicul şef...
ASISTENTA: Pentru?
GERHARD: Pentru o partidă de şah.
ASISTENTA: Ştiţi să jucaţi şah?
GERHARD: Orice ofiţer ar trebui să ştie…
ASISTENTA: Sunteţi ofiţer?
GERHARD: Vorba vine…Îmi plac ofiţerii cum se mişcă pe tabla
de şah.
ASISTENTA: Mie reginele…
GERHARD: Femeia tot femeie…
ASISTENTA: N-are încotro, dacă e născută femeie…
GERHARD (Transpus, cu privirea spre fereastră.): Ah! Adesea mă
visez sutien…
ASISTENTA: Iarăşi începeţi, domnule Gerhard, cu visele alea tur-
bate?
GERHARD: Atâta mai am, domnişoară. Să visez şi iarăşi să visez
mai mult sau mai puţin turbat, până voi uita totul…
ASISTENTA: Foarte bine. Visaţi-vă cowboy, împărat, zmeu,
faraon, Făt-frumos, zeu, mă rog, o fiinţă în toată firea, dar nu
tocmai un obiect sau o parte dintr-o fiinţă umană.
GERHARD: Pentru mine, e singura soluţie de-a mai rămâne
om…Când nu mai visezi, se termină totul…
ASISTENTA (Tranşant.): Adică simplu: nu mai eşti om şi basta.
GERHARD: Exact. Să nu vă miraţi dacă mâine dimineaţă n-o să
mă mai găsiţi nici în acest pat, nici pe stradă, nici la domiciliu. Că
n-o să mă mai găsiţi nicăieri. Dar să nu vă miraţi nici dacă veţi
simţi însă, că propriul dumneavoastră sutien vă strânge mai
tare ca de obicei. Ei bine, acea strângere va fi de fapt, mesajul
meu de Sutien care nu se mai satură să îmbrăţişeze în cupele lui
strâmte, frumuseţe de sâni…
ASISTENTA(Refuză să-l priveasă.): La revedere, domnule…
GERHARD: La revedere, domnişoară. Vă aştept după-masă. Staţi
aşa. Mi-aţi promis că mă veţi lua într-o zi, cu maşina dumneav-
oastră şi că ne vom plimba o oră pe-o plajă.
ASISTENTA : N-ar fi exclus. Să vedem ce zice doctorul…La
revedere, domnule Gerhard.

SCENA 3
(Cabinetul directorului clinicii. Gerhard şi directorul)

A treia zi.
DIRECTORUL CLINICII: Domnul Wolfgang Gerhard?
GERHARD: Da, eu, domnule doctor.
DIRECTORUL CLINICII: M-aţi căutat ieri cumva?
GERHARD: Eu tot timpul vă caut...
DIRECTORUL CLINICII: Nu mai spuneţi. Mă flataţi...
GERHARD: Aceasta o fi cauza presupusei mele depresii...
DIRECTORUL CLINICII: Care, dacă nu sunt cumva indiscret?
GERHARD: Că nu vă găsesc când vă caut...
DIRECTORUL CLINICII: Şi când anume mă căutaţi?

GERHARD: 24 din 24.
DIRECTORUL CLINICII: O! Numai atâtea ore?
GERHARD: Vă bateţi joc de mine?
DIRECTORUL CLINICII (Zâmbet cald.): Vă stimez prea mult, dom-
nule Gerhard...
GERHARD: Eu, la fel...Fără ca medicul să fie prezent, asistentele
astea o pot lua, într-o bună zi, pe ulei...
DIRECTORUL CLINICII: Adică?
GERHARD: Să ne facă, spre exemplu, o injecţie greşită...Să nu ne
dea medicamentele la timp... Ce mai! Să ne omoare, domnule
doctor...
DIRECTORUL CLINICII: Staţi liniştit, domnule Gerhard. Sunt des-
tul de mature fetele...Staţi liniştit...
GERHARD (Zâmbind.): Aşa liniştit n-am stat niciodată...
DIRECTORUL CLINICII: Atunci e bine.
GERHARD: Cum să fie bine? Liniştea, după cum se ştie, provoacă
lenea, iar lenea aduce după sine, somnul raţiunii.
DIRECTORUL CLINICII: Şi la ce vă trebuie raţiune?
GERHARD: O-la-la! Fără raţiune, evident, omul nu poate trăi.
DIRECTORUL CLINICII: De ce nu? Vă dau un exemplu: Omul sărac
cu duhul, are cumva nevoie să raţioneze ca să trăiască?
GERHARD: Nu.
DIRECTORUL CLINICII: Dar oricum, poate trăi fără raţiune, nu?
GERHARD: Poate...
DIRECTORUL CLINICII: Vă mai amintiţi chestia aia banală, cu co-
gito, ergo sum?
GERHARD: Dar cea cu dubito, domnule doctor?
DIRECTORUL CLINICII: Cea cu dubito ar mai sta şi azi în picioare...
GERHARD: Eu unul nu cred. Şi ştiţi de ce? Îndoiala aduce după
sine nevoia de a gândi. Gândirea aduce raţiunea şi raţiunea...
DIRECTORUL CLINICII: Spre exepmlu?...
GERHARD: Spre exemplu, mă gândesc că în timpul somnului, eu
mă transform în maxilar uman sau, bunăoară într-o buză
umană...
DIRECTORUL CLINICII (Pe mai departe, calm.): Şi?
GERHARD: Şi... Cum şi? Păi dacă mă îndoiesc...gândesc nu?
DIRECTORUL CLINICII: Ca să devii maxilar sau buză sau un banal
picior sau unghie nu trebuie neapărat să gândeşti, domnule
Gerhard.
GERHARD (Ironic.): Sau dacă, trebuie să devii buric...
DIRECTORUL CLINICII (Distrat.): Da. Ha-ha-ha! Buric?...
GERHARD: Sau limbă sau intestin sau vezică...
DIRECTORUL CLINICII (Bucuroas să-i facă pacientului, jocul.): Sau
testicol...
GERHARD: A, da! Evident. Ha-ha! Ce simpatic sunteţi, domnule
doctor...
DIRECTORUL CLINICII: În consecinţă, ca să deveniţi aşa ceva, nu
trebuie neapărat să gândiţi, domnule Gerhard. 
GERHARD: Aşadar într-o bună zi, m-aş putea trezi ca personajul
lui Kafka...
DIRECTORUL CLINICII: Exact. V-aţi putea trezi un banal păian-
jen...
GERHARD: Corect. Măcar că personajul lui Kafka era un întreg,
nu o parte. Era un păianjen, nu un simplu organ de păianjen sau
de om.
DIRECTORUL CLINICII (Zâmbind satisfăcut.): Cu atât mai mult,
domnule Gerhard...
GERHARD: Adică vreţi să ziceţi că e mult mai simplu să te tre-
zeşti maxilar decât un cu totul alt om?
DIRECTORUL CLINICII: Da. Tocmai aici e frumuseţea...
GERHARD: Frumuseţe? Ha-ha! Frumuseţe când te trezeşti cu o
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avalanşă de maxilare umane care tăbărăsc de pe vârful unei
grămezi imense de maxilare, peste tine, cu sutele, cu miile şi te
sufocă?
DIRECTORUL CLINICII: Ce maxilare? Ce tot vorbiţi dumnea-
voastră de o avalanşă de mii de maxilare?
GERHARD (La început, ezitant, mai apoi cu entuziasm.): N-are im-
portanţă, doctore. Imaginaţi-vă, pentru numele lui Dumnezeu,
că dumneavoastră sunteţi maxilar sufocat de sute şi de mii de
maxilare care fuseseră purtate cândva de tot atâţia oameni
morţi de mult timp...De sute de oameni, femei, bărbaţi şi copii
care cândva au trăit aievea...
DIRECTORUL CLINICII: Păi de aceea ziceam că aici e frumuseţea.
Nu oricine se poate trezi maxilar şi mai apoi, nu oricine se poate
simţi sufocat de zeci de maxilare...După cum nu oricine se poate
trezi, iată, o buză şi se va simţi sufocat de o avalanşă de buze...
E o performanţă, domnule Gerhard, să te trezeşti maxilar sau
buză...
GERHARD: Sau occipital...
DIRECTORUL CLINICII: Tocmai...
GERHARD: Că mă trezesc maxilar sau buză sau occipital e una,
domnule doctor, dar să am senzaţia, seară de seară, că voi
putea muri sufocat în somn, de grămezi enorme de maxilare,
de grămezi enorme de buze sau de movile uriaşe de occipitali...
DIRECTORUL CLINICII: Lămuriţi-mă. Adică dimineaţa simţiţi că
vă treziţi în somn, maxilar sau în somn simţiţi că dimineaţa vă
veţi trezi maxilar?
GERHARD (După câteva clipe de tăcere): Mă gândesc că aşteptaţi
probabil, şi un răspuns la frumosul dumneavoastră aşa-zis joc
de cuvinte, nu?
DIRECTORUL CLINICII: Fără glumă. Cert este că nimeni nu poate
muri în somn dacă se consideră curat.
GERHARD: Să înţeleg că, dacă eu visez că avalanşa de maxilare
sau de buze tăbărăsc pe mine, sunt murdar sufleteşte?
DIRECTORUL CLINICII: Să nu mă înţelegeţi greşit, domnul meu...
GERHARD (Ca şi când nu l-ar fi auzit pe medic, tot mai volubil.): Şi
maxilarele alea care tăbărăsc pe mine, nici măcar nu sunt ma-
xilare de om alb. Şi nici buzele... Şi nici occipitalii...Ele aparţin
unei rase subumane...Şi vă spun drept, m-apucă scârba, doc-
tore...
DIRECTORUL CLINICII (Aproape expeditiv. Mai mult pentru sine.):
Da. Aşa e, cum spuneţi...
GERHARD: Şi ce-mi recomandaţi?
DIRECTORUL CLINICII: Ca, înainte de culcare, să vă gândiţi numai
şi numai la acea avalanşă de maxilare şi de buze. Da, da. Gân-
dindu-vă şi, concentrându-vă numai la această problemă, poate
că veţi putea scăpa de coşmarul în sine.

SCENA 4

(Noaptea. Wolfgang Gerhard adoarme în pat şi, prin somn,
aude din dulapul cu haine, bătăi disperate. Uşile dulapului se de-
schid în aşa fel, ca în fundul lui, să se poată vedea înghesuiţi, pro-
fesorii Otmar von Verschuer, Ernst Rudin şi Thomas Mollison.)

ERNST RUDIN: Poate că îţi mai aminteşti de mine, de profesorul
Ernest Rudin. Parcă acuma văd, domnule Josef Mengele, cum
te-ai îndrăgostit de antropologie şi paleontologie, chiar în în
1931, când ai intrat în Garda de Oţel. Îmi amintesc cu cât de-
votament ai asistat la conferinţele mele, prin care urma ca eu să
particip la elaborarea legii vizând sterilizarea indivizilor atinşi
de viciu ereditar. Dumneata, domnule doctor, tânăr pe-atunci,

erai convins  că unele vieţi nu trebuiau trăite…Că trebuiau supri-
mate astfel de existenţe, pentru a fi protejată rasa superioară.
Te felicit pentru demnitatea de care ai dat dovadă.
GERHARD (Din pat, într-o rână, mai mult decât cucerit de ceea ce
vede, bolboroseşte ca absent.): Mulţumesc…
THOMAS MOLLISON: Te felicit, domnule doctor Mengele, şi eu,
profesorul Thomas Mollison, pentru genialele idei pe care le-ai
etalat în teza Examen morphologic al părţii anterioare maxilarelor
inferioare la 4 grupe rasiale, din 1935, fapt pentru care ai şi fost
promovat în 1937, la ordinele profesorului Otmar Freiherr von
Verschuer, în calitate de asistent la Institutul naţional-socialist
pentru purificarea rasei din Frankfurt şi mai apoi recrutat în
Wehrmacht. Aminteşte-ţi că, rănit pe frontul din Rusia, te-ai
reîntors în Germania, unde l-ai întâlnit pe renumitul profesor
doctor, Otmar Freiherr von Verschuer. Ai avut ocazia să studiezi
boala Noma cu a cărei bacterie îţi infectai pacienţii. Extrăgeai
măduvă pe viu. Turnai apă rece sau caldă în urechile pacienţilor,
fapt care-i orbea. Ai fost cel mai ambiţios şi cel mai inteligent
student pe care l-am avut eu vreodată. Oameni ca dumneata
nu se nasc decât o dată la o sută de ani. Eu am apreciat, printre
altele, tăria dumitale de caracter. N-ai cedat răului, domnule
Josef Mengele, în sensul că n-ai recunoscut crimele săvârşite de
dumneata şi de noi, în cel de-al doilea război şi bine ai făcut. Te
felicit, domnule Mengele. 
GERHARD (Rămas în aceeaşi poziţie, fericit, cu globul ochilor di-
latat la maximum, parcă fără să discearnă nimic.):
Mul…Mulţumesc!
OTMAR FREIHERR VON VERSUCHER: Domnule doctor Mengele,
şi eu, doctorul Otmar von Versucher, am onoarea să te felicit
pentru înalta dumitale pregătire profesională şi pentru fideli-
tatea faţă de cel de-al III lea Reich. Dacă nu erai dumneata, nu
avea cine să investigheze cu atâta abnegaţie, toate cazurile de
copii cu malformaţii. Sunt mândru de dumneata, domnule. Con-
stat că am fost foarte inspirat când te-am promovat, în 1937, ca
asistent al meu, la Universitatea din Frankfurt, graţie lucrării
dumitale de dodctorat în antropologie pe tema despre diferenţa
rasială în structura maxilarului inferior. Ca mai apoi, în mai, să
intri în Partidul Naţional Socialist cu nr. 317. 885, devenind al
5.574.974-lea membru al acestuia. 
ERNST RUDIN, THOMAS MOLLISON, OTMAR FREIHERR VON VER-
SUCHER (În cor.)Te felicităm, domnule Iosef Mengele. Te felic-
ităm. Omenirea îţi va fi recunoscătoare…
OTMAR FREIHERR VON VERSUCHER(Coborând din dulap, ca să
aşeze o periniţă cu o medalie, pe mescioară.) Drept recompensă,
primeşte din partea noastră, înalta medalie Crucea de oţel, sim-
bolul abnegaţiei şi al fidelităţii faţă de cel de-al III-lea Reich. (Se
reîntoarce în dulap, după care uşile acestuia se închid.)
GERHARD: (Se ridică în sfârşit, din pat. Face paşi haotici spre dulap.
Vrea să le răspundă celor închişi acolo. Îşi dă seama că este prea
târziu. Deschide dulapul şi observă că acesta este plin cu haine
aranjate frumos, pe umeraşe. Caută pe mescioară, perniţa cu
medalia. Pe masă nu găseşte nimic. Frecându-se la ochi.) Prea
târziu! Prea târziu! Prea târziu! (Cu nervii la pământ, dărâmă
masa, izbeşte uşile dulapului şi se aruncă mai apoi, nervos, în pat.)

SCENA 5

(Acelaşi decor. Asistenta şi Wolfgang Gerhard.)

Ziua a patra. Dimineaţă.
ASISTENTA (Cu eşarfă siclam în păr, asortată cu rujul de pe buze şi
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cu oja de pe unghii.): Bună dimineaţa, domnule Gerhard.
GERHARD: Bună dimineaţa, domnişoară asistentă.
ASISTENTA: Ce s-a întâmplat? Parcă n-aţi prea dormit...
GERHARD: Dispui de o informaţie greşită, draga mea.
ASISTENTA: După câte ştiu, toată noaptea aţi cam perorat în
somn...
GERHARD: Perorat?
ASISTENTA: Apropo, cine este, domnule Gerhard, acel Beppo?
GERHARD: Parcă ţi-am mai spus deunăzi. Este porecla de copil,
a unui prieten de-al meu. Prieten intim. O! Singuraticul Beppo!...
Veşnic lipsit de afecţiune sufletească în familia aceea de indus-
triaşi germane, din care făcea el parte. Familie care voia să-l ţină
în anonimat.
ASISTENTA: Posibil pasionat de eugenie, nu?
GERHARD: Corect.
ASISTENTA: Dar cine erau Ernest Rudi şi Theodor Mollison?
GERHARD (Ca lovit în moalele capului. Privirea aiurea pe geam, mai
apoi un zâmbet uşor forţat, pierdut într-o grimasă insolită.): Pro-
fesorii lui Beppo…
ASISTENTA (Citeşte de pe un bilet.): Des aţi mai repetat şi titlul
acesta în limba germană: ‘’Morfologia părţii anterioare a maxila-
relor inferioare a patru grupe rasiale’’. Ce vă spune această polo-
loghie repetată de zeci de ori?
GERHARD: Da.  Aşa suna titlul lucrării de doctorat a lui Beppo…
ASISTENTA: Şi, iată, mi-am notat un nume. Uitaţi aici: Otman
Freischer von Verschuer. Şi pe ăsta îl repetaţi destul de des. Pro-
babil că puteţi să-l identificaţi şi pe ăsta, nu?
GERHARD: Da. Otman Freischer von Verschuer era un alt profe-
sor de-al ui Beppo... 
ASISTENTA (Citeşte de pe bilet.): La Kaiser Wefell Institut, nu?
GERHARD: Ba da, domnişoară. La Kaiser Wefell Institut. Văd că
sunteţi foarte bine documentată. Despre toate acestea scrie
Beppo în jurnalele sale…
ASISTENTA: Scrie şi despre rasele de oameni?...
GERHARD: Da. Şi despre conformaţia oaselor capului la diferite
rase umane. La patru rase diferite…
ASISTENTA: Oricum ar fi, toate oracolele din cărţile sacre anunţă
că rasa neagră va domina într-un viitor nu prea îndepărtat,
pământul, aşa că...
GERHARD (Exprimare calmă, limpede, academică, pe un ton
scăzut.): Îl va domina în cazul în care omenirea nu va adopta pro-
gramul de purificare umană. (Ton ridicat.) Atunci, în viitorul
apropiat, cu siguranţă omenirea, domnişoară dragă, va fi, chiar
şi fără război, blestemată.
ASISTENTA (Marcată de replica lui Gerhard.): Aceasta e cea mai
mare aberaţie care s-a născut în secolul nostru. Iertaţi-mă dacă
am îndrăznit să fiu aşa de răspicată.
GERHARD (Afectat.): Dar e cumva o aberaţie să-i laşi pe toţi
paraziţii să se înmulţească, să procreeze aiurea şi să umple
pământul acesta?
ASISTENTA: Pardon. Nu uitaţi, vă rog, de dreptul oricărui om la
viaţă. De dreptul natural...
GERHARD: Ăsta e deja teatru, domnişoară. E maimuţăreală. E
gogoaşa înfiripată în capul bietului om de către gânditorii Sec-
olului Luminilor. Rousseau, Decartes, Voltaire, etc. Egali de la
natură, cum zicea J. J. Rousseau, nu putem fi niciodată. E ceva cu
totul şi cu totul absurd…
ASISTENTA: În cazul acesta, iertaţi-mă, dar dumneavoastră,
pare-mi-se, chiar simpatizaţi cu nazismul, domnule Gerhard,
chiar şi azi, când nu mai există nici urme din el.
GERHARD: Te înşeli. Eu sunt cel care întotdeauna am con-

damnat nazismul. Poate dacă m-aş fi născut în Europa şi dacă aş
fi trăit acolo da, dar, cum bine ştii, nici măcar n-am văzut vreo-
dată Europa şi mai cu seamă mult visata Germanie…
ASISTENTA: Şi-atunci de unde toate ideile astea rasiste, dom-
nule Gerhard?
GERHARD: Ideile astea au fost de când lumea, domnişoară,
numai că or fi viat sub altă denumire. Depinde cum gândeşte
fiecare. În ceea ce mă priveşte pe mine, eu am fost foarte mult
influenţat de prietenul meu Beppo. Atât de bine prezintă el în
scrisori, toate evenimentele anilor ‘43- ‘44 şi în Jurnalul care mi-
a parvenit în cele din urmă, încât nici să fi fost eu fizic, acolo, la
Birkenau, în acel timp, n-aş fi înţeles mai bine de aşa, de ce tre-
buiau trimişi evreii şi ţiganii la camerele de gazare…Adică în
”plimbarea spre şemineu”, ca să mă exprim mai plastic, aşa cum
o făcea prietenul Beppo…
ASISTENTA: Să înţeleg că ”plimbarea aceasta spre şemineu” era
de fapt totuna cu îndreptarea paşilor victimei spre camera de
gazare? 
GERHARD: Exact.
ASISTENTA: Regretabil. Mii de oameni au fost trimişi aşa, la
moarte, domnule Gerhard...
GERHARD: Da. Aşa e. Unii erau trimişi direct, iar alţii erau trim-
işi indirect. Adică erau reţinuţi pentru experimente.
ASISTENTA: Ce experimente?
GERHARD: Experimente genetice. Operaţii de înfrumuseţare
pentru cei privilegiaţi. Mai cu seamă pe gemeni…
ASISTENTA: Înseamnă că cei timişi direct la gazare, tot erau mai
fericiţi...Ah! La zid i-aş fi pus pe toţi acei călăi...
GERHARD (Ca lovit în moalele capului.): Ce tot vorbiţi, dom-
nişoară? Ce vină au avut executanţii, medicii sau, dacă vrei,
călăii aceia şi asistentele sau, mă rog, aministraţia în mo-
mentele acelea cruciale? Toţi aceştia şi-au făcut în cele din urmă
datoria în numele Ştiinţei, tot aşa cum cei care i-au condamnat
după război (cei bunăoară, ca dumneata) şi-au făcut şi ei dato-
ria în numele aşa-zisei Democraţii.
ASISTENTA: Nu prea înţeleg...
GERHARD: Cu ce sunt de vină cei care astăzi duc lumea la
pierzanie? Cu ce greşesc totalitariştii de azi, că sunt totalitari?
Sau crezi cumva că Totalitarismul va dispărea vreodată? Cu ce
sunt de vină cei care astăzi sunt puşi de alţii să omoare mii de
oameni de pe planetă în numele Binelui şi al Păcii? Cu ce sunt
de vină cei care sunt obligaţi să ducă aşa-zisul război rece în mai
multe locuri deodată pe mapamond?
ASISTENTA: Aşa vorbiţi de parcă ideea pe care o apăraţi ar fi fost
ea însăşi normalitatea...
GERHARD: Să nu mă înţelegi greşit, domnişoară. Discuţia
aceasta, cred, e una pur amicală. E una gratuită, poftim. Pre-
supun că între noi doi s-a închegat totuşi, o prietenie destul de
zdravănă. Iată, din simpatie pentru dumneavoastră am deschis
acest subiect...N-am evitat să vă răspund sincer de ce visez s-o
întâlnesc pe Dina Babitt, pe pictoriţa de la Auschwitz- Birkebau.
S-o întâlnesc pe doctoriţa Martina Puzyna, cu care lucra Beppo.
Până i-a spus odată, Beppo, răspicat: ”Decide-te: ori călău, ori vic-
timă. Refuzi să fii călău, ajungi victimă. Ajungi propria ta victimă.’’
Nu ştiu cât de adevărate sunt totuşi cuvintele astea. Aşadar, un
lucrător din acele lagăre torţionare, n-avea cum s-o mai dea
înapoi…Am abordat acest subiect numai aşa, ca să nu vă mai în-
trebaţi de ce mi se întâmplă să visez urât noaptea, să vorbesc în
somn aşa de mult şi mai ales de ce vreau să uit... Să mă visez,
mai bine-zis, în acele lagăre în care tăia şi spânzura un medic,
şeful medicilor SS-işti din Lagărul ţiganilor, pe numele lui Josef
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Mengele, mort parcă în Elveţia anilor ’45.
ASISTENTA: Pesemne, acest Beppo l-or fi cunoscut şi el pe Josef
Mengele ăsta, supranumit Îngerul morţii...
GERHARD (După o scurtă pauză de gândire, cu privirele rămase-n
duşumea.): Au fost colegi, domnişoară. Au fost executanţii or-
dinelor care ţineau de Cel de-al treilea Reich. I-au selectat pe
evrei şi pe ţigani şi au făcut pe scară largă, operaţii fără anestez-
ice…Uite că v-am spus-o şi pe asta…
ASISTENTA: Imposibil...
GERHARD: Ce nu era imposibil atunci? Nici mie nu- mi vine să
cred ce scria Beppo acolo…
ASISTENTA: Dar dumneavoastră aţi fi acceptat atunci să lucraţi
cu Mengele?
GERHARD: Pentru bani da. Sincer da.
ASISTENTA: Şi să chinuiţi bieţii gemeni? 
GERHARD: Da. 
ASISTENTA: Şi pe cei cu malformaţii?
GERHARD: Da, pentru că şi aşa ei s-ar fi chinuit prea mult în
această viaţă.
ASISTENTA: Şi pe evrei mai ales, nu?...
GERHARD (Cuprins de o oarecare stare de beatitudine.): Ha-ha-ha!
Pe evrei de trei ori da, pentru că erau evrei şi pe ţigani tot aşa,
pentru că erau ţigani. Şi ca să scap de imaginile alea terifiante,
descrise de Beppo în Jurnal, iată, prefer să visez. Beppo se elib-
era prin scris, domnişoară. Eu, prin vis. Chiar aşa şi zicea Beppo:
”Atât de infectat mi-e sufletul, dragă Wolfgang, că dacă n-aş scrie
seară de seară când ajung acasă sau măcar în orele în care prind
ceva răgaz, aş crăpa. N-am voie să vorbesc despre ceea ce văd
acolo, în Lagărul de la Birkenau. Nici măcar soţiei mele n-am voie
să-i povestesc.’’
ASISTENTA: Şi cum au ajuns scrisorile lui Beppo la dumnea-
voastră?
GERHARD: E vorba, în majoritate, de hârtiile care alcătuiesc Ju-
rnalul său, şi pe care mi-l expediase soţia lui destul de târziu,
după război, când eu deja locuiam în Alabama.
ASISTENTA: Ceea ce nu înţeleg eu este totuşi cum aţi ajuns dum-
neavoastră înşivă, transpunându-vă în cele scrise de Beppo şi
să deveniţi chiar un rasist nostalgic.
GERHARD (Din nou încruntat. Pe un alt ton.): Uite care-i problema,
domnişoară. Să ştii că eu nu sunt rasist. Rasist a fost doctorul
acela dispărut, Beppo. Eu însă, numai am simpatizat şi simpa-
tizez cu astfel de idei. (Înfocându-se.) Şi cred totuşi, că prin re-
spectarea acestor idei s-ar curăţi lumea de leneşi…S-ar curăţi
lumea de escroci şi de mincinoşi şi de hoţi…
ASISTENTA: Niciodată. Lumea aceasta niciodată nu va fi rai, ca
să fie perfectă...
GERHARD: Hitler ar fi raşchetat întreg ”cancerul”
acesta…pecinginea aceasta…
ASISTENTA: Şi unde s-ar fi ajuns? Hai să fim serioşi, domnule
profesor...
GERHARD: Suntem serioşi. Încă chiar prea serioşi…
ASISTENTA: Dumneavoastră ce etnie aveţi, dacă nu vă supăraţi?
GERHARD: Americană, fireşte... Părinţii părinţilor mei au fost de
toate. Şi nemţi şi croaţi şi polonezi şi ruşi...
ASISTENTA: Să presupunem că dumneavoastră v-aţi fi născut
evreu. Cu ce eraţi de vină că aveaţi această etnie? Sau dacă
aveaţi o malformaţie, cu ce eraţi de vină că aveaţi acea malfor-
maţie?
GERHARD (În şoaptă, zâmbind uşor.): Suportam consecinţele, de-
sigur...
ASISTENTA: Pesemne eraţi de acord şi cu criminalii de război...
GERHARD: Întrucâtva da. Criminalii de război purifică

lumea…Fără ei…
ASISTENTA (Blocată.): Purifică lumea?
GERHARD: Da, purifică lumea… 
ASISTENTA: Nu mai spuneţi. Şi-atunci copiii rămaşi fără tată oare
au înseamnat purificare? Oare soţiile fără soţi, parinţii fără copii
au înseamnat purificare? Oare clădirile dărâmate, boala, foa-
metea, mizeria, penuria, etc, au înseamnat purificare, domnule
doctor?
GERHARD: Domnişoară scumpă. Te rog să reţii un singur lucru:
criminalii direcţi nu sunt vinovaţi. Nu de călău depinde lovitura
decisivă a satârului. Călăul e mic. E mic, exact ca şi noi toţi…
ASISTENTA: Dar de cine depinde căderea satârului, domnule
Gerhard?
GERHARD: De cel care dă ordinul de luptă.
ASISTENTA: Aha! Şi acela ar putea fi chiar şi un nebun?
GERHARD: Nu jigniţi pe mai marii statelor. Vă rog…
ASISTENTA: În numele libertăţii oamenilor de pe acest pământ
jignesc pe oricine îmi apare în cale. Şi pe tatăl meu, Dumnezeu
să-l ierte...
GERHARD (O cântăreşte şi mai bine cu privirea zâmbind vag.): Hm!
Mă uit la dumneavoastră şi mă gândesc ce soldat grozav aţi fi
fost în lagărele de la Auschwitz...
ASISTENTA: De unde ştiţi?
GERHARD: Aveţi nerv de luptătoare.
ASISTENTA: Nu poţi să fii pasiv la ceea ce se-ntâmplă...
GERHARD: Declanşarea unui război nu depinde numai de mai
marii statelor.
ASISTENTA: Dar de cine mai depinde?
GERHARD: Războiul văzut depinde de războiul nevăzut. Cel
văzut îşi are sursa în cel nevăzut. Citeşte bunăoară Iliada lui
Homer. Niciodată n-ar fi izbucnit războiul dintre ahei şi troieni
dacă nu izbucnea războiul dintre zei…
ASISTENTA: Gogoşi. Baloane de săpun...Baloane şi iar baloane.
Poveşti pentru copii. Pesemne, dumneavoastră oţi fi crezând
până la urmă, chiar şi în extratereştri...
GERHARD: Aş crede şi în extratereştri, dacă aş şti că acest lucru
mi-ar aduce fericirea.
ASISTENTA: Parcă ziceaţi deunăzi, că aţi auzit de Roswell 1947,
nu?...
GERHARD: Cum nu? Dar aia a fost cu totul altceva. A fost o prob-
lemă strict militară…
ASISTENTA: Cu humanoizi veniţi din spaţiu, nu?
GERHARD (Ca sufocat.): Spaţiu! Spaţiu! Spaţiu! Mă omorâţi cu
acest termen vehiculat parcă de bucătărese şi de lăptărese. Păi
aici, unde trăim noi, nu e tot un spaţiu, oameni buni?
ASISTENTA: Corectez: humanoizi veniţi de pe alte planete...
GERHARD (Înflăcărat.): Humanoizi făcuţi din carne şi din oase n-
au cum să vină din altă parte, decât de pe planeta Pământ. Să
fie clar pentru totdeuna!
ASISTENTA: Şi-atunci?
GERHARD: Tot prietenul Beppo dezleagă şi aceste ” cuvinte în-
crucişate”. În Jurnal, el scrie cum că Îngerul morţii făcuse pact cu
Stalin, ca să-i livreze omuleţi trecuţi în lagărele din Germania,
prin tot felul experimente de eugenie. Îngerul morţii care nu era
altul decât Josef Mengele, controla dacă acei copilaşi de un
metru şi cincizeci înălţime treceau prin toate fazele alea: in-
jectarea ochilor, transplant de măduvă, înlocuit oase occipitali,
înlocuit mandibule infantile cu mandibule de adulţi, lungit
mâini infantile cu mâini de adulţi, ochi infantili cu ochi de adult,
etc, etc.
ASISTENTA: Şi mă rog, ce să fi făcut Stalin cu copiii ăia devenţi se-
mimonştri?
GERHARD (Ca şi cum ar corecta.): Semimonştri în stare de comă
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continuă, pe parcursul a nouă ani. Vă răspund foarte scurt: să
întreţină războiul rece pe Terra. Să creeze panică în tabăra ad-
versarului care nu era altul decât SUA.
ASISTENTA: Ha-ha! Alte pancove...
GERHARD: Trebuie să ştii şi dumneata că, atâta timp cât omului
mediu i se bagă în cap poveşti cu extratereştri şi atâta timp cât
el crede în aşa ceva (că doar or trebui să creadă oamenii simpli
în ceva, nu?) şi-i mai şi convine ceea ce crede, acel om nu se va
răscula niciodată şi oricum, va putea fi foarte uşor manipulat.
Omului simplu trebuie să i se distragă atenţia. Aceasta este
cheia a tot ceea ce numim fericire. Fericit nu este, domnişoară,
cel care are de toate, cel care are tot confortul. Fericit pe
pământul acesta a fost, este şi va fi numai cel care n-are timp să
se gândească la nenorocirea care-l paşte chiar în următoarea
oră sau în următorul minut. Ştiu ce vrei să zici. Pe toţi ne paşte
nenorocirea. Dar cu siguranţă vor fi nenorociţi numai aceia care
vor conştientiza că îi paşte într-adevăr, nenorocirea. Cum crezi
că a guvernat Stalin un imens imperiu? Câte discuri sau, mă rog,
farfurii zburătoare neidentificate, chipurile, n-au inventat spe-
cialiştii lui la Novaia Zemlea, şi câţi omuleţi crezi că nu pregăteau
ei tot acolo, după patent nazist, ca mai apoi să-i trimită prin
”spaţiu”, la duşmanul numărul 1, SUA, pentru a panica lumea?
Iar duşmanul numărul 1 făcea şi el, la fel: trimitea tot prin
”spaţiu”, omuleţi asemănători pe cerul inamicului său: URSS.
Sau crezi cumva că în ziua de azi şi în anii care vor urma, nu se
vor mai inventa ”pancove” dintr-astea, cum le spui dumneata,
mai mult sau mai puţin zburătoare şi neidentificate, şi alţi draci-
laci numai ca să uimească lumea? Ca să-i distragă lumii atenţia
şi să fie mai uşor manipulată? Spuneţi-mi, un hoţ de meserie
oare când fură mai bine? Răspuns: Numai când reuşeşte să-ţi
distragă victimei atenţia.
ASISTENTA: Nu-mi vine să cred...
GERHARD (Ridicat în şezută. Tot mai înfocat.): Circuri, dom-
nişoară…Circurile nu s-au terminat şi nu se vor termina nicio-
dată. S-au schimbat şi se vor schimba numai şi numai circarii şi
saltimbancii... Ieri, circarii au fost nazişti, azi circarii sunt comu-
nişti, iar mâine or putea fi tot aceiaşi, numai sub altă denu-
mire…Să ştii că în modernitate, circurile sunt mai importante
decât pâinea! Poporul roman cerea, pe vremea antichităţii,
pâine şi circuri. De ce? De ce nu cerea pâine şi vin? Pentru că cir-
cul îmbată mai bine decât vinul…Ha-ha-ha!
ASISTENTA: Şi dacă acei omuleţi experimentaţi în laboratoarele
naziste şi cumpăraţi de lagărele comuniste ale lui Stalin ar fi
fost, prin absurd, copiii dumitale?...
GERHARD: Şi să fi fost copiii mei de sânge, şi tot nu mai aveam
ce face…
ASISTENTA: Eu nu cred aşa cva.
GERHARD (După o lungă pauză, pe un ton răstit.): Hai! Ce mai stai,
domnişoară! Toarnă-mă…Toarnă repede la autorităţile din Sao
Paulo, tot ce ţi-am spus…Toarnă acum! Vei primi un mare pre-
miu, că ai reuşit să depistezi un simpatizant al criminalilor de
război…Ha-ha-ha! Poate că, strâns cu uşa, voi ceda şi voi spune
mult mai multe despre… Beppo ăla.
ASISTENTA: De ce aş face-o?
GERHARD: Ce întrebare stupidă…De unde nu ştii dumneata că
identitatea mea nu este alta? Dacă, prin absurd, Fürerul n-a
murit cu adevărat şi se află chiar acum, în faţa dumitale, cu nu-
mele de Wolfgang Gerhard?
ASISTENTA (Râs pe înfundate.): Nu sunteţi dumneavoastră omul
care să trişaţi, domnule Gerhard. Vă cunosc eu prea bine...Nu
vă stă în caracter să faceţi astfel de... ”piruete”.
GERHARD: Eu, în locul dumitale, n-aş avea totuşi, încredere în
nimeni...De unde nu ştii că, bunăoară, eu aş putea fi chiar Josef

Mengele, supranumit Îngerul Morţii? Ha-ha-ha! De unde nu ştii
dumneata că eu fac anume astfel de aluzii la nebunul de Josif
Mengele, numai spre a-mi ascunde şi mai bine adevărata iden-
titate? Doar ca să fiu şi mai la adăpost….
ASISTENTA: Aşadar dumneavoastră jucaţi teatru...
GERHARD: Mai rău. Joc teatru în teatru! Oricum, ceva foarte la
modă (Parcă transpus în altă lume.) E-hei! Cum s-a scurs timpul!
Hitler a murit... Ştiai că Hitler avea numai un testicol? Ca şi
Bonaparte, de altfel…Da. Că erau numai pe jumătate bărbaţi?…
ASISTENTA: Nu. N-am ştiut...
GERHARD: Au fost ca femeile cu un singur ovar…
ASISTENTA: Mă rog...Iarăşi săriţi calul, domnule profesor ?...
GERHARD (Visător.): Hitler s-a dus…Stalin s-a dus…Kenedy s-
a…dus. Ce deosebire e între ei şi Ramses al III –lea? Ce deose-
bire e între ei şi Ludovic al XIV-lea? Sau între ei şi Octavianus
Augustus sau Belizarie? Dar între ei şi Alexandru Macedon? Fii
sigură că nu e unul mai mort decât celălalt… Nu, nu. Sau unul
mai pământ decât altul. Mai pământ ambulant decât orice
pământ care, la cel mai mic cutremur, ar deveni un haos…Şi
fiecare din ei a dus cu sine o lume…Iosef Mengele s-a dus şi el şi
tot aşa ne vom duce şi noi... Călăul şi victima merg în acelaşi
pământ, domnişoară! Ori am făcut bune, ori am făcut mai puţin
bune…Ori am muncit, ori n-am muncit…Ori am gândit, ori n-am
gândit…Ori am furat, ori n-am furat…
ASISTENTA (Pe gânduri.): Deşertăciune...
GERHARD: Plecăm din această lume şi partea proastă e că nu
lăsăm în ea ordine. Că nu lăsăm disciplină. Asta mă doare rău de
tot! Mă doare că viitorii mei strănepoţi şi copiii copiilor lor se
vor corci într-o veselie de nedescris, cu evrei sau cu ţigani. Da!
Că se vor corci, domnişoară! Îmi vine să vomit când mă gândesc
la… Când mă gândesc că strănepoţii mei vor purta maxilare de
rasă inferioară…Ca să nu mai vorbesc de dreptate… 
ASISTENTA: Şi nici acum nu este dreptate?
GERHARD: Ştii cum definea un bătrân albit de ani, Dreptatea?
Zicea că Dreptatea este ca o frânghie care, introdusă într-un sac,
trebuie să rămână tot aşa, dreaptă…
ASISTENTA: Şi în vremurile acelea, pe care le veneraţi atât de
mult, oare nu era tot aşa? Dreptatea oare nu avea şi atunci,
aceeaşi definiţie?
GERHARD: Ba da, dar lumea nu era aşa pervertită.
ASISTENTA: Vai, cât de mult v-a putut influenţa prietenul Beppo!
GERHARD: Enorm. Încă visez la Garda de Fier. Mă visez în Lagărul
ţiganilor de la Birkebau. O văd pe Dina Babitt pictând chipurile
de copii proaspăt experimentate şi modificate radical. Toate de
un expresionism rarisim. Mă visez convingându-mi colegii că
numai Fürerul are dreptate şi că numai el face bine omenirii. Va
mai trebui să treacă încă o sută de ani, ca să se mai nască o per-
sonalitate ca a lui şi ca a doctorului Josef Mengele…
ASISTENTA (În particular.): Într-adevăr, omul acesta ori e tâmpit
ori face pe tâmpitul... (Privindu-l în ochi.) Aveţi grijă să nu vă pier-
deţi minţile chiar de tot , domnule Gerhard...
GERHARD: Eu le-am pierdut demult. Ce să mai pierd, dom-
nişoară? Pericolul te paşte, de fapt, pe dumneata…
ASISTENTA (Se uită la ceas.): Mulţumesc. Trebuie să plec în alt
salon. (Iese.)

SCENA 6
(Wolfgang Gerhard, Copiii retardaţi, Dina Babitt, Dr. Martina
Puzyna, Copilul retardat şi Orfan, Vera Kiegel, Beppo şi Vocile

Maxilarelor, Buzelor şi Occipitalilor)

Noaptea. Clarobscur. Wolfgang Gerhard doarme în pat şi, prin
somn, aude din dulap, bătăi disperate. Dulapul se deschide în larg



şi în fundul lui, se văd înghesuiţi Copiii retardaţi, Fetiţele gemene,
Dina Babitt, Dr. Martina Puzyna, Maxilarele, Buzele, Occipitalii,
Copilul retardat şi Orfan, Vera Kiegel, Beppo, etc.
FETIŢA GEAMĂNĂ 1: Herr Zveilinvater, cred că mă recunoşti
uşor. Eu sunt una dintre fetiţele gemene, pe care tu le numeai
”frumoase”, şi le injectai în coloana vertebrală…
FETIŢA GEAMĂNĂ 2: Îmi era cumplit de frică atunci când îmi sco-
teai dinţii pe viu, fără anestezie. Îmi era frică de injecţiile pe care
mi le făceai în cap, în creier, şi, când îmi puneai substanţe în
ochi, nu mai vedeam nimic câteva zile...Uite, aici e Vera Kiegel
care poate confirma neţărmurita cruzime de care ai dat dovadă,
domnule doctor Josif Mengele, în lagărul de la Brikenau.
VERA KRIEGEL: Adu-ţi aminte, domnule căpitan Mengele, de
gemenele Olga şi Vera Kriegel. Vera se află acum în faţa ta. Adu-
ţi aminte, domnule căpitan Mengele, cum extrăgeai organe fără
anestezie, iar dacă unul dintre gemeni murea, celălalt era ucis.
Nici acum n-am ieşit din cuşca în care m-ai aruncat, ca să-mi
poţi aplica injecţii cu bacteria care provoacă Noma, o infecţie a
gurii şi a organelor genitale. De-acolo mi se trag toate can-
grenele, cangrene care m-au condamnat pe viaţă, la chinuri
groaznice. Extrăgeai măduvă, dinţi, ai folosit păr pentru a găsi
semne de boli ereditare. Ai turnat apă caldă sau rece în urechile
pacienţilor şi le-ai provocat orbirea cu diverse substanţe chim-
ice. Ai avut şi îndrăzneala să negi în faţa fiului tău, Rolf, toate
crimele de război. În jurnale susţineai că omenirea nu va adopta
programele de purificare şi pentru aceasta va fi blestemată
chiar şi fără război.
VOCILE MAXILARELOR, ALE BUZELOR ŞI ALE OCCIPITALILOR (În

cor.): Aşa e! E adevărat! 
GERHARD (Stupefiat, cu capul ridicat puţin de pe pernă şi sprijinit
în cot, dă cu ochii de nişte fiinţe ciudate. Murmură parcă cuprins de
panică.): Ce monstruozităţi! Dar voi cine sunteţi?
VOCILE MAXILARELOR: Maxilarele!
GERHARD: Şi voi?
VOCILE BUZELOR: Buzele!
VOCILE OCCIPITALILOR: Şi noi Occipitalii!
GERHARD: Şi de când ştiţi să mai şi vorbiţi?
VOCILE MAXILARELOR, ALE BUZELOR ŞI ALE OCCIPITALILOR (Cu
pronunţat ecou.): Dintotdeauna! 
VOCILE MAXILARELOR (Cu pronunţat ecou.): Ai crezut că dacă, la
plecarea din Birkenau la Auschwitz, ai dus cu tine toată docu-
mentaţia, ca s-o faci pierdută, ţi s-au şters toate crimele
săvârşite? Te-nşeli, domnule Mengele!
VOCILE MAXILARELOR, ALE BUZELOR ŞI ALE OCCIPITALILOR: Te-
nşeli! Te-nşeli! Te-nşeli!
DR. MARTINA PUZYNA: Dar de mulajele cu capetele şi mâinile
copiilor mutilaţi, pe care mă puneai pe mine, Martina Puzyna, să
le fac şi să le ţin evidenţa îţi mai aminteşti? (Aruncă pe duşumea,
un vraf de hârtii. Ton ridicat. Voce piţigăiată.) Uite dovezile! Dovezi
peste dovezi!
VOCILE MAXILARELOR, ALE BUZELOR ŞI ALE OCCIPITALILOR (În
cor, cu ecou.): Dovezi peste dovezi! Dovezi peste dovezi! Dovezi
peste dovezi!
GERHARD (Calm, sigur pe sine.): Sunt convins că tot ceea ce-am
făcut la Birkenau şi la Auschwitz n-a fost altceva decât un imens
sacrificiu spre binele omenirii…Toate pentru îmbunătăţirea pop-
ulţiei globului terestru. Numai aşa, dacă am fi continuat, s-ar fi
ajuns la o rasă pură.
DR. MARTINA PUZYNA: Asculaţi, domnule doctor Mengele, ce
spune Copilul retardat şi orfan 1.
VOCEA COPILULUI RETARDAT ŞI ORFAN 1 (Din fundul dulapului.):

Cum poţi să te dezici şi acum, domnule doctor Mengele, în al 12-
lea ceas, de crimele de război? Oare crezi că s-au trecut cu ved-
erea injectările cu cloroform în inimă, injectările cu benzină,
disecţiile pe viu şi alte suplicii la care am fost noi supuşi? Crezi
că a fost trecută cu vederea înţelegerea ta cu Stalin, de a con-
tinua şi după război, în URSS, cercetările de eugenie începute la
Birkenau? Ai uitat, domnule Josef Mengele, de experienţele pe
indivizi subumani? Ai uitat de operaţiile, mai rău ca pe animale,
făcute pe noi prin înlocuirea fragmentelor noastre craniene de
copil, cu altele de adult? Ai uitat de înlocuirea globilor noştri oc-
ulari cu globi oculari de adult, ca să părem humanoizi apăruţi de
undeva din te miri ce galaxie? Ai uitat că un om, oricare ar fi el,
trebuie să mai aibă şi un dram de bun-simţ? Ruşine! Ruşine!
VOCILE COPIILOR RETARDAŢI ŞI ORFANI (În cor.): Ruşine! Ruşine!
Ruşine!
VOCEA COPILULUI RETARDAT ŞI ORFAN 1: În iad vei ajunge!
VOCILE COPIILOR RETARDAŢI ŞI ORFANI (Ca un ecou al unui cor
antic.): În iad! În iad! În iad!
VOCILE MAXILARELOR, ALE BUZELOR ŞI ALE OCCIPITALILOR (Ca
un ecou al altui cor antic.): Ruşine! Ruşine! Ruşine!
DINA BABITT (Ton calm. Zâmbind amar.): Mă mai recunoaşteţi,
domnule Înger al morţii? Ha-ha-ha! Da, da, Dina Babitt în per-
soană. Domnule Josef Men-ge-leeee! Credeaţi că nu ne vom mai
întâlni niciodată? Da, da, drăguţule domn Zveilinvater! Eu sunt
pictoriţa pe care o terorizai 24 din 24 de ore… Ţi-aduci aminte
cum mă convingeai că desenele mele vor trebui să concureze
cu capodoperele celebrilor artişti expresionişti? Ale mele erau şi
mai expresioniste, ziceai, pentru că se compuneau din sute şi
mii de capete de copii, aflate fie înainte de operaţiile la craniu,
fie după acele operaţii odioase… Dar de cei 7000 de oameni
trimişi la camerele de gazare în decembrie 1943 şi ianuarie 1944
îţi mai aminteşti, domnule Satană cu strungăreaţă? Dar de cei
ucişi prin injectare cu fenol, cu petrol, cu Evipal şi cu aer în cutia
toracică îţi mai aduci aminte, domnule Drac Împeliţat? Da, da. S-
a întâmplat chiar în anul 1944 când s-a născut Rolf, primul tău
copil…(În şoaptă.) Şi când eu am trăit cel mai dur coşmar… (Subit,
voce tunet.) Cutremurător! Cutremurătoare a mai fost obsesia
acelor cranii! Obsesia! 
VOCILE MAXILARELOR, ALE BUZELOR ŞI ALE OCCIPITALILOR (În
cor. Voci stridente.): Obsesia! Obsesia! Obsesia!
DINA BABITT: Ruşine!
VOCILE MAXILARELOR, ALE BUZELOR ŞI ALE OCCIPITALILOR (În-
fricoşător.): Ruşine! Ruşine! Ruşine!
VOCILE CELOR O MIE DE COPII GAZAŢI LA KIPPUR (Voci imature,
extrem de agasante. Înfricoşător): Ruşine! Ruşine! Ruşine!
DINA BABITT (Îi aruncă în faţă un vraf de hârtii cu desene arhi-
cunoscute.): Eşti cinismul şi sadismul în persoană! Eşti sadicul în
persoană! Uite dovezile! Dovezi peste dovezi! O mărturisesc
Maxilarele, Buzele şi Occipitalii batjocoriţi. Ascultă-le:
VOCILE MAXILARELOR, ALE BUZELOR ŞI ALE OCCIPITALILOR (Într-
un cor extramundan.) Dovezi peste dovezi!
BEPPO (După câteva clipe de linişte supremă. Voce de copil, joasă.):
Salut, Josef!
GERHARD (Deodată, panicat.): Ce cauţi aici, Beppo?
BEPPO: Ar trebui să vorbeşti mai des, domnule doctor eugenist,
cu tine însuţi…Eu sunt tu, cum bine ştii…
GERHARD (Răstit.): N-am nevoie de tine…
BEPPO (Brusc, ton ridicat.): Ha-ha! Nu este om pe suprafaţa
pământului, care să se dezică până şi de copilul din el…Să se
dezică de sine…
GERHARD: N-am nevoie!...
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BEPPO (Voce mieroasă.): Eu nu sunt altul decât Beppo. Cel care
am fost martor la toate miciunile tale şi la toate crimele de
război. Eu sunt cel de care ar trebui să-ţi fie dor… Amintirea mea
ar trebui să-ţi amintească de conflictele cu tatăl tău care nu-şi
dorea să urmezi medicina…
GERHARD (Intrigat.): Şi ce-i cu asta?
BEPPO: Tata voia să te ţină la fabrica lui. Şi mama la fel, tot asta
îşi dorea… 
GERHARD (Ca scârbit de aşa-zise vorbe-n vânt.): Pleacă!
BEPPO: De când te-ai dezis de Beppo, se pare că te-ai şi înstrăi-
nat cu totul chiar şi de tine însuţi…
GERHARD: Pleacă, ţi-am zis!
BEPPO (Ton tracasant. Aproape fără pauză.): Altfel erai suficient
de ambiţios, de tenace şi de strălucit în şcoală...
GERHARRD (Aşezat de această dată, pe marginea patului cu craniul
între palme, astupându-şi urechile.): Gata!
BEPPO (Tot mai tracasant.): Altfel, om sociabil, cu un surâs in-
teligent, sigur pe sine, bun orator, pedant, purtându-te numai în
haine pe măsură, cu mănuşi albe de bumbac…Aceasta imediat
după ce trecuseşi cu bine peste osteomelita pe care o contac-
taseşi în 1926…
GERHARD (Urlând a disperare.): Taaaaci! 
BEPPO (Ton ridicat la maximum.): Să tac, domnule Helmuth Gre-
gor? Ha-ha-ha! Să tac, domnule Frietz Fischer? O-ho-ho,
drăguţule! Şi ce greşeală! Să tac, domnule Peter Hochbichket?
Ha-ha-ha!
GERHARD (Scos din sărite.): Termină!!!! (Pe fundalul sonor se aud
vocile tuturor celor din dulap: Uuu! Uuu! Ruşine! Ruşine! Uuu!)
Termină!
BEPPO (În răspăr. Ton calm.): Să termin, domnule Wolfgang Ger-
hard? Descoperă-ţi odată, pentru Dumnezeu, domnule Josef
Mengele, fost Beppo, adevărata identitate! Identitatea de Înger
al morţii! Identitate de Şef al Iadului…(Ecoul: Iadului, iadului, iadu-
lui, ului, ului…)
GERHARD: (Se ridică din pat şi izbeşte cu obiecte în pereţi, după
care trânteşte cu furie uşa dulapului.) Să taci ţi-am spus! Taaaaci!
(Se aud vocile tuturor celor din dulap: Uuu! Uuu! Ruşine! Ruşine!
Uuu!, până când Gerhard va închide prin trântire, uşile dulapului.

SCENA 7
(Gerhard, Infirmiera.)

Noaptea.
INFIRMIERA (Intrând în fugă. Speriată.) Ce s-a întâmplat, dom-
nule Gerhard? Ce s-a întâmplat?
GERHARD (Prinzând-o de reverul halatului şi radicând-o în sus. De-
menţial.): De ce nu mi-aţi spus că în dulapul ăsta viermuiesc
Harpiile, Eriniile şi Gorgonele? De ce? De ce?...
INFIRMIERA: Ce e aia Gorgone? Ce tot vorbiţi, domnule doctor?
GERHARD: Cine le-a vârât acolo? Spune! Spune! Cine? Cineee!
INFIRMIERA (Cotrobăind în dulap şi luând pe rând haină de haină.
Cu o nevinovăţie firească.) Uitaţi…Nu e nimic, domnule doctor…
GERHARD (Urlând din nou.): Eu nu sunt doctor!
INFIRMIERA (Plângând.): Dar ce sunteţi?
GERHARD: Dracul!
INFIRMIERA (Speriată, caută mai departe în dulap.): Isuse! Isuse!
Isuse!
GERHARD (Iese.)

SCENA 8
(Infirmiera, Asistenta.)

Aceeaşi noapte.
ASISTENTA (Intrând.) Ce s-a-ntâmplat? Unde e domnul Gerhard?
INFIRMIERA: A ieşit, domnişoară…
ASISTENTA: Unde?
INFIRMIERA: A zis că merge să-şi caute celelte nume…
ASISTENTA (Nedumirită.) Ce să caute?
INFIRMIERA: Aşa a zis, domnişoara asistentă: merg să-mi cautce-
lalte nume…
ASISTENTA: Nume?
INFIRMIERA: Da. Nume. Mă tot gândeam oare cum îl mai
cheamă pe omul ăsta. Câte nume mai poate avea?
ASISTENTA (Ironic. Plictisită.) Cine ştie? O fi nume lui din alte
vieţi…
INFIRMIERA: Cum din alte vieţi?
ASISTENTA: E o poveste întreagă, Lucia. E vorba de reîncarnările
sufletului la fiecare muritor, bla, bla, bla…
INFIRMIERA (Se închină formal.): Doamne, păzeşte!
ASISTENTA: Problema e unde s-a putut duce…
INFIRMIERA: A întrebat ceva de culise şi că se duce să joace în
altă piesă. Deci cu alt nume, să cred…
ASISTENTA: Nu prea înţeleg?
INFIRMIERA: Oricum, ca să caute ceva. Nu ştiu ce…
ASISTENTA: Uite-l că vine.

SCENA 9
(Aceleaşi, Gerhard.)

A cincea zi. Dimineaţa.
GERHARD (Râzând cu poftă, fără motiv.): Bună dimineaţa, dom-
nişoară.
ASISTENTA: Unde umblaţi la ora asta, domnule doctor?
GERHARD: Nu înţeleg întrebarea…
ASISTENTA: Vreau să spun că niciodată n-aţi işit aşa de
dimineaţă din salonul dumneavoastră.
GERHARD: Oho! Domnişoară scumpă…Am fost în culise…
ASISTENTA: În culise?
GERHARD: Da, în culise, ca să caut o altă piesă mai serioasă şi
negăsind, am ajuns în garderoba teatrului…
ASISTENTA (Privindu-l bănuitoare, apoi privind-o pe Infirmieră, ca
şi cum ar zice ”Nu ştiu ce să mai cred despre omul acesta”. Extrem
de mirată.): Garderobă? Teatru?
GERHARD (Foarte calm.): Da, garderobă, teatru…
ASISTENTA: Cum? Aici, într-o clinică?
GERHARD: Da. Aşa cum aţi auzit…Aici, într-o clinică…
ASISTENTA: Şi în definitiv, să căutaţi ce?
GERHARD: Bărbi de regi, domnişoară, şi mustăţi de don juani şi
pălării de marchizi şi haine care mai de care, de epocă, fireşte…
ASISTENTA: Şi ce vroiaţi să faceţi cu ele?
GERHARD:  Ce vroiam? Poate vreţi să spuneţi ”ce vreau” acum.
Ei bine, vreau să nu mai fiu niciodată, recunoscut nici de Buze,
nici de Maxilare, nici de Occipitali…Nici de Erinii, nici de Gor-
gone, iar de Harpii nici nu mai încape vorbă…Aşadar vreau să
nu mai fiu recunoscut de nimeni! M-am săturat! Nu mai pot!
ASISTENTA (Îl cuprinde de mijloc, părinteşte.): Stop! Liniştiţi-vă.
Staţi întins pe pat şi luaţi tableta aceasta. Mă întorc numaid-
ecât. (Iese.)

SCENA 10
(Gerhard, Asistenta.)
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Peste zi.
ASISTENTA: Bună ziua, domnule Gerhard.
GERHARD: Bine aţi venit, domnişoară.
ASISTENTA: Cum aţi dormit, domnule Gerhard?  
GERHARD: Bine. Pot spune, foarte bine. 
ASISTENTA: Şi acum, cum vă simţiţi?
GERHARD: Bine.
ASISTENTA: Dar cu uitarea cum mai staţi?
GERHARD: Acum ceva mai bine. Încep să uit mult mai bine. Şi
nici nu mai visez aşa ca altă dată... 
ASISTENTA: Dacă practicaţi exerciţiile pe care vi le-am reco-
mandat... 
GERHARD: Le practic... 
ASISTENTA: Cum?
GERHARD: Întotdeauna înainte să adorm, încerc să mă gândesc
la ceea ce nu mai vreau să-mi aduc aminte. Mă gândesc de
pildă, la Buze, la Mxilare, la Occipitali, la Gorgone, la Harpii, la
Sfincşi...
ASISTENTA: Foarte bine, domnule Gerhard. Şi?
GERHARD: Şi într-adevăr, am constatat că nu le mai visez...
ASISTENTA: Aşa. Vedeţi că puteţi?
GERHARD: Şi dacă uitând tot aşa şi tot câte ceva, mi-e teamă că,
treptat, îmi voi uita chiar şi numele şi data naşterii şi numele
părinţilor?
ASISTENTA: Nici chiar aşa. Va trebui să scăpaţi cumva, prin ui-
tare, de nenorocitele alea de coşmaruri. Numai aşa nu veţi mai
putea pleca aiurea din clinică, mai ales noaptea, la ore inopor-
tune, şi să fiţi găsit, Doamne fereşte, cu mare greu, cine ştie pe
unde, pe mijlocul cărei şosele sau te miri pe sub ce pod...
GERHARD: Nu-mi aduc aminte să fi plecat vreodată aiurea...
ASISTENTA: Dacă vă spun eu...Păi suntem copii?
GERHARD: Când a fost asta?
ASISTENTA: Ştiţi când? Când nu v-aţi luat regulat medicamen-
tele, adică le-aţi aruncat în toaletă, şi când v-aţi transpus prea
mult în obiectele pe care...
GERHARD: În ce obiecte?
ASISTENTA: Mi-e şi ruşine să rostesc acei termeni...Vă transpu-
neaţi, domnul meu, în sutiene, în chiloţi femeieşti, în cercei, în
bigudiuri...Până şi în agrafe şi în ciorapi sau în pojartiere...
GERHARD: Nu. Nu-mi aduc aminte...
ASISTENTA: Nu mai ştiţi cănd ziceaţi că vă visaţi transformat în
ciorap fin şi elastic de femeie?
GERHARD: Nu...
ASISTENTA: Ei, cum nu? Şi că abia aşteptaţi să fiţi tras de o damă,
pe unul din picioarele ei, şi să vă mulaţi perfect pe acel picior şi
să ajungeţi cu partea de sus, cu manşeta, undeva, aproape la
baza piciorului acelei femei?
GERHARD (Privire intenţionat mată.): Nici poveşti...
ASISTENTA: Nici cum deveneaţi treptat, pe parcursul nopţii,
buze, maxilare şi occipitali?
GERHARD (Privire de-a dreptul viceană.): Nu.
ASISTENTA: Precis?
GERHARD (Fals.): Precis.
ASISTENTA: Înseamnă că sunteţi pe drumul cel bun şi că ideea
cu teatrul e de bun augur.
GERHARD (Luminat.) Şi-mi veţi da drumul?
ASISTENTA: Asta nu. N-am eu puterea asta...
GERHARD: Când? Când îmi veţi da drumul?
ASISTENTA: Decizia va fi a domnului doctor. Numai a domnului
doctor...
GERHARD (A nerăbdare.): Aş pleca. Oriunde aş pleca. Numai să

nu mai stau aici...
ASISTENTA: Să reluăm discuţia de adineauri. Aşadar, n-aţi mai
visat nimic astă noapte?
GERHARD (Cu privirile pe fereastră.) Nu.
ASISTENTA: Mă bucur mult de tot...
GERHARD: Să nu mint...Astă noapte am fost vizitat de...
ASISTENTA: Adineauri aţi spus că n-aţi visat...
GERHARD: Precizez: n-am visat. Am fost vizitat aici, în salon...
ASISTENTA (Surprinsă.) De cine?
GERHARD: De o groază de oameni despre care am crezut că sunt
numai şi nmai personaje de teatru...
ASISTENTA (Apostrofându-l.): Domnule...
GERHARD (Îl imită.) Domnişoară...
ASISTENTA (Alt ton, mai ridicat.): Ei, cum o să fiţi vizitat? 
GERHARD: Uite-aşa, bine. Să fi fost pe la unu noaptea când de-
odată s-a deschis uşa şi au tăbărât aici, lângă patul ăsta, o puz-
derie de aşa-zise personaje. Aşa am crezut şi eu până azinoapte,
că ele sunt numai personaje. Greşeală mare! Sunt oameni, dom-
nişoară. Adevăraţi oameni.
ASISTENTA: O, Dumnezeule! Daţi-mi câteva nume...
GERHARD (Concentrându-se în aşa fel, încât să nu se dea de gol în
ceea ce priveşte lipsa viselor.) Parcă pe una o strigau Clitemnes-
tra. Aşa ceva...Pe altă doamnă o strigau Medeea. Şi parcă mai
erau doi fraţi, pare-mi-se Oreste şi Electra...Iar altul îşi scotea
ochii cu un cuţit...
ASISTENTA (Răsuflând parcă uşurată.): I-aţi visat dumneavoastră
pe...
GERHARD (Din nou simţindu-se ca încolţit. Strigă.): Repet: n-am
visat! Au fost aici, domnişoară...
ASISTENTA: Liniştiţi-vă, domnule Gerhard...
GERHARD: Dar îmi promiteţi că mă ajutaţi?
ASISTENTA: Cu toată inima...
GERARD: Cum? Cu medicamentele astea ingrate?
ASISTENTA: Promit că am să fiu mai mult timp cu dumnea-
voastră...
GERHARD (Din nou, înviorat.) Şi că veniţi cu mine măcar o dată în
garderobă...
ASISTENTA: Da, domnule doctor. Promit că voi veni cu dumnea-
voastră. Că voi căuta, alături de dumneavoastră, o altă piesă de
teatru...Aveţi dreptate. Piesa aceasta e cam depăşită.
GERHARD: E stresantă. Domnişoară, daţi-mi voie: nu oricine
vede lucrurile aşa, cum le vedeţi dumneavoastră. Mă bucur că
mă înţelegeţi. Mă bucur că în sfârşit, observă cineva, în afară de
mine, neajunsul ăsta.
ASISTENTA: Care neajuns?
GERHARD: Cum care neajuns? Cel cu piesa asta, desuetă...
ASISTENTA: A, da! Promit că vom merge împreună în garderobă
şi vom căuta...
GERHARD (Radiind de fericire.) În dosul scenei, o iei imediat, la
stânga şi nu te uiţi înapoi. Mergi aşa, înainte. Dacă te uiţi înapoi,
ai pierdut totul. Laşi cuşetele actorilor bărbaţi deoparte şi mai
apoi pe cea a actriţelor, tot aşa, şi dai în garderoba teatrului...
ASISTENTA (Corectează.) Teatrului clinicii, probabil?
GERHARD: Da. Ei bine, aici e chichiţa chichiţelor. Unii nu cred că
orice instituţie de pe pământul acesta, cum e bunăoară clinica
aceasta, are culisele ei şi tot aşa, garderoba ei; că are cuşetele
ei; că are, dacă vreţi, actorii şi actriţele ei, care interpretează di-
ferite roluri. Aici joacă anumite roluri, iar acasă li se pare că fac
pauză. Adică ies pur şi simplu, din rolurile lor de muncitori, de
asistenţi, de depanatori aparate medicale, de fochişti, de doc-
tori, de instalatori... (Răsuflă obosit.)
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ASISTENTA (Transpusă.) Aşa e...
GERHARD: Iar gardroba, domnişoară...Acum depinde cum te ştii
descurca, ajuns odată în garderobă. Depinde dacă ştii unde
anume să cauţi piese de teatru. Depinde ce-o să găseşti. Adică
s-o găseşti pe cea care te-ar putea salva. Să găseşti rolul care ţi
s-ar potrivi mai bine decât cel pe care Regizorul ţi-l dăduse aşa,
în scârbă. Aşa cum arunci oasele la câini.
ASISTENTA (Uimită.) Formidabil.
GERHARD: (Provocat la maximum.) Spre exemplu, rolul ăsta, al
meu, cel cu numele Gerhard Wolfgang, de când sunt pus în si-
tuaţia de a-l interpreta, mi se pare cam depăşit. E ca un obiect
vechi de o juma’ de secol, dar pe care eşti obligat de sărăcie, să-
l porţi ca pe unul la modă. De costume nici nu mai încape vorbă.
Parcă mă văd într-un corset. Inclusiv recuzita. Nu vi se pare că
nu mai puteţi respira aerul acesta, din salonul acestei piese? Nu
vi se pare că are aşa, un iz greu, un miros de transpiraţie?
ASISTENTA: Parcă...
GERHARD: Ei, vedeţi că tot eu am dreptate? Ş-acum ascultaţi-
mă. Intri în garderobă...
ASISTENTA(Subliniază.) În garedroba teatrului clinicii...
GERHARD: Aşa...Intri, cum v-am spus, şi undeva, sus, lângă
tavan, pe ultimul raft, găseşti piese de teatru gata aranjate fru-
mos, fiecare cu oamenii ei (atenţie, ceva mai mult decât simple
personaje!) ciorovăind, fiecare pe limba destinului său...Acolo
am văzut şi piesa asta, a noastră, în care jucăm noi aşa, cum
jucăm. Acolo te-am văzut şi pe dumneata şi m-am văzut şi pe
mine. Mamă ce mai peroram. Parcă nu îmi era a bună...(După o
scurtă pauză.) Trebuie să ai răbdare, dmnişoară, şi să nu te
opreşti, în momentul în care te sui pe scara accea de zugrav,
spre tavan, spre raftul cu bărbi de diferite categorii sociale, cu
nasuri de clown, cu peruci din vremea Regelui Soare, cu dinţi
falşi, cu guri intenţiont ştirbe, cu mustăţi de don juani...Adică să
nu faci cum am făcut eu acuma, că m-am oprit, cucerit de pei-
saj, la un raft ca acesta, un pic mai jos. Da, da. Cu maximă sin-
ceritate, recunosc că n-am ajuns la raftul cu piesele de
teatru...(Pauză scurtă.) Aş fi vrut un Pirandello sau măcar un
Brecht...Aş fi recitit în prealabil, până stăteam degeaba, aici, în
clinică, Moartea tragediei, cartea lui Artur Artraud, dar...
ASISTENTA: Sunteţi plin de idei, domnule Gerhard. Aprciez fap-
tul că dumneavoastră şi doriţi să le concretizaţi. Îmi imaginez
ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi fost să uitaţi multe lucruri în ultima
vreme...De ce vă grăbiţi aşa de tare? Doar piesele alea, capodo-
pere ale genului, nu pleacă de acolo, de pe raft. Personajele lor
nu au cum să moară. Şi pe ele le veţi găsi tot acolo, în lumea raf-
tului pieselor...
GERHARD (A nerăbdare.) Simt că, dacă nu mă voi refugia într-un
personaj dintr-o altă piesă, în următoarele zile, iarăşi tăbărăsc
în salonul ăsta, scârboasele alea Buze şi de Maxlare, de  zici că
ele-s Eriniile şi Harpiile însele, proliferând în zeci şi zeci de mii de
oglinzi, pentru a mă strânge de gât...
ASISTENTA: Adineauri aţi spus că aţi început să uitaţi...
GERHARD: Da. Dar una e să uiţi şi alta e să te trezeşti cu ele pe
tine. Spre exemplu, zadarnic te uit eu pe dumneata, că dum-
neata tot exişti şi iată, poţi veni aici, în salon...
ASISTENTA: Vreţi să spuneţi că a uita pe cineva sau a uita ceva
nu înseamnă a-i suprima existenţa acelui cineva sau ceva.
GERHARD: Corect.
ASISTENTA (Privind la ceas, se ridică.): Acum eu trebuie să plec,
domnule Gerhard. Sper să nu vă supăraţi. Reluăm dicuţia cu altă
ocazie.
GERHARD: Bine.

ASISTENTA: Mi-a făcut plăcere. La revedere. (Iese.)
GERHARD: Şi mie. (Adoarme.)

SCENA 10
(Gerhard, Asistenta.)

Aceeaşi zi. Seara. 
ASISTENTA (După un răstimp.): Ce s-a întâmplat ieri, cu Infir-
miera, domnule Gerhard?
GERHARD (Calm, râzând cu poftă.): S-a speriat... M-a întrebat cine
sunt, iar eu m-am recomandat simplu: Dracul. Dar nu orice fel
de drac, fireşte. Un Drac care trebuie să închidă după el toate
uşile posibile. (Ton ridicat.)Nu mai vreau să văd uşi deschise,
domnişoară! M-am săturat de uşi deschise. M-am săturat!
ASISTENTA: Despre ce uşi tot vorbiţi? 
GERHARD (Tot mai iritat.): Despre orice fel de uşă. Nu mai pot în-
cuia nicio uşă… 
ASISTENTA: Dar spuneţi-mi, vă e cumva frică de cineva anume,
care vă urmăreşte? 
GERHARD: Frică? Ha-ha-ha! Nici într-n caz…
ASISTENTA: Şi-atunci?
GERHARD: Orice om are fixuri. Ei bine, fixul meu este acela, de
a încuia toate uşile pe care circul. Simt că, dacă nu sunt bine
zăvorâte, nu mai pot sufla…Simt că mă sufoc…
ASISTRENTA: Şi cine vă opreşte să nu le încuiaţi, domnule Ger-
hard?
GERHARD: Cine? Cine, cine…Gorgonele, Eriniile şi Harpiile…Până
şi uşile dulapului se deschid aşa, hodornc-tronc, domnişoară
asistentă…Cobor din pat şi le închid şi iarăşi se deschid şi fac
acelaşi lucru de zeci de ori pe noapte! În unele nopţi, mă trezesc
şi de sute de ori, fie ca să închid uşile dulapului, fie să controlez
dacă e adevărat că m-am reîncarnat în buze sau în maxilare...
ASISTENTA (Râs superficial.): Coşmaruri, domnule Gerhard…Mai
are omul şi coşmaruri…
GERHARD:  Eu, să ştii că n-am poveri pe suflet, ca să…
ASISTENTA (Zâmbind discret.): Să înţeleg că Infirmiera s-or fi spe-
riat rău de tot?... 
GERHARD (Zâmbind.): Da. S-a speriat rău de tot şi a plecat…
ASISTENTA 1: Staţi liniştit. Îşi revine ea…Altfel sunteţi bine?
GERHARD: Destul de bine, după tratamentul acesta nou...
ASISTENTA (Cu ochii pe ceas.): Vorbim mâine. Noapte bună,
domnule doctor.
GERHARD (Ridicând tonul a disperare.): Ţi-am mai spus, dom-
nişoară, că eu nu sunt doctor…
ASISTENTA: Domnule profesor…  Scuze…Noapte bună.
GERHARD: Noapte bună...

SCENA 11
(Gerhard şi Asistenta.)

Ziua a şasea, de dimineaţă.
ASISTENTA 3 (Cu o eşarfă turcoaz în păr, asortată cu rujul de pe
buze şi cu oja de pe unghii. Intrând val-vârtej în salon.): Bună di-
mineaţa, domnule Gerhard.
GERHARD: Bună dimineaţa, Domnişoară Uitare.
ASISTENTA (Surprinsă.): O, cât de repede m-aţi recunoscut! 
GERHARD: Ca pe-o veche cunoştinţă, desigur...Semeni foarte de
tare cu celelalte două asistente, dar...
ASISTENTA: Cum să nu semănăm dacă suntem surori gemene,
domnule Gerhard?
GERHARD (Aproape blocat.): Cum? Trei surori gemene? Şi toate
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trei asistente?
ASISTENTA: Da. Trei surori gemene: Maria, Emilia şi Paola. Şi
toate trei asistente.
GERHARD: Numai că, în timp ce asistentele celelalte au ochii în-
chişi la culoare, ai dumitale sunt de un albastru-verzui, foarte
tentanţi şi periculoşi...
ASISTENTA: Vai, mulţumesc.
GERHARD: Dintre toate, dumneata ai cel mai mult mister.
(Aparte.) În fiinţa dumitale plouă cu feminitate, domnişoară.
Acum ai crede că eşti Îngerul Vieţii în persoană şi acum ai im-
presia că nu eşti însuşi Îngerul Vieţii. (Asistentei 3.) De multe ori
dai senzaţia că nu ai ponderabilitate...
ASISTENTA: Mulţumesc. Şi pe care dintre ele aţi chemat-o să vă
ajute ca să uitaţi totul?
GERHARD: Cum pe care? Pe dumneata, fireşte. Eşti inconfunda-
bilă...Nu mă lasă memoria...
ASISTENTA: Şi cum o să vă însănătoşiţi dacă dumneavoastră
aveţi o mai mare grijă de Memorie, decât de Uitare. Deşi ştiţi
foarte bine cât rău vă pricinuieşte Memoria, domnule Gerhard,
dumneavoastră...
GERHARD: Promit că pe viitor, voi avea un cult aparte pentru Ui-
tare...Promit, domnişoară.
ASISTENTA: Apropo, spuneţi-mi, vă rog, ce-aţi visat astă noapte.
Sper să nu fiu indiscretă...
GERHARD: Eu nu mai visez, domnişoară asistentă. V-am mai
spus. În schimb, astă noapte a fost aici, în carne şi oase, prima
mea iubire, acum moartă de o groază de ani...
ASISTENTA: Prima dumneavoastră iubire, în carne şi oase?
GERHARD: Nu înţeleg ce e nou în asta. Toată lumea a avut drep-
tul la o primă iubire mare, nu? 
ASISTENTA: Da...
GERHARD: Şi iată că eu n-am făcut excepţie nici de la această
regulă...
ASISTENTA: Şi ce e cu prima dumneavoastră iubire mare?
GERHARD (Uşor prins de flama unei fărâme de nostalgie.): E-he!
Prima mea iubire m-a vizitat astă noapte, punct. De chiar...A
stat uite aici, pe dunga patului şi mi-a luat mâna în mâinile ei şi
mi-a vârât-o sub bluza ei fină, ca să-i simt bătăile inimii.
ASISTENTA: Şi e de bine că aţi visat-o?
GERHARD (Nesigur, dar fericit.): E de bine şi nu e de bine...
ASISTENTA: Adică...
GERHARD: Cum o să fie bine dacă ea nu mai trăieşte de zeci de
ani? Şi e de bine totuşi, că niciodată n-am simţit-o aşa de
aproape. Doar atât...
ASISTENTA: Şi ce zicea răposata?
GERHARD (Uşor mişcat.): De ce o numeşti răposată?
ASISTENTA: Păi dacă e răposată, cum s-o numesc altfel?
GERHARD: Pentru mine, ea nu e chiar aşa, o banală răposată şi
nici nu va fi niciodată o simplă răposată...
ASISTENTA: Cum o chema?
GERHARD: Asta nu ţi-o pot                             spune nicioată...
ASISTENTA: Era frumoasă?
GERHARD: Nemaipomenit de frumoasă acum, ca şi atunci, dom-
nişoară. O alintam Prinţesa. Era parcă şi mai gingaşă când o alin-
tam aşa. Şi mai caldă...
ASISTENTA: Şi vreţi să ziceţi că Prinţesa v-a atins astă noapte?
GERHARD: Tocmai aceasta e partea proastă a visului, că m-a
atins. Dacă măcar nu mă atingea, era bine, dar aşa...
ASISTENTA: Dar aşa ce?...
GERHARD: Aşa se spune, că e rău când cel din vis, mort fiind, te
atinge...

ASISTENTA: Anume?
GERHARD: Am impresia că în zilele astea n-o să-mi meargă deloc
bine...
ASISTENTA: Fiţi serios, domnule Gerhard...Dumneavoastră, ca
bărbat trecut prin atâtea, plecaţi urechea la te miri ce preju-
decăţi? 
GERHARD: Prinţesa voia să ne întâlnim...
ASISTENTA: Cum să vă întâlniţi?
GERHARD: Mi-a şi spus Prinţesa unde mă va aştepta, dar nu mai
reţin... Oricum, într-un loc cu multă, multă apă...Parcă acum văd
valurile...
ASISTENTA: Concentraţi-vă. Poate că totuşi, amintindu-vă, uitaţi
mai repede...
GERHARD: De la ora patru, de când n-am mai dormit nici măcar
un ochi...De-atunci îmi storc creierii să aflu unde urmează să m-
aştepte Prinţesa. A început, oare, să mă facă de ruşine memo-
ria? Uite: îmi amitesc cu lux de amănunte, domnişoară, atât
ceea ce am visat cu zece ani în urmă, cât şi ceea ce-am visat ieri
noapte. Spre exemplu, noaptea precedentă am avut treabă cu
Harpiile, cu Gorgonele şi cu Eriniile care deschideau din cinci în
cinci minute dulapul şi mă chemau, chipurile, la Marea Jude-
cată...Ia auzi: la Marea Judecată! Ca şi cum eu aş crede în astfel
de baliverne. Parcă acuma văd şerpii încolăciţi în părul lor şi pri-
virile lor fioroase...Şi asta, cu toate că eu niciodată n-am crezut
în ceea ce n-am văzut...
ASISTENTA: Ei! Cine ştie la ce v-aţi gândit seara, înainte de cul-
care...
GERHARD: La ce să mă gândesc? La nimic...
ASISTENTA: Imposibil.
GERHARD: Şi cel puţin dacă fiecare dintre cele trei Gorgone şi
fiecare dintre cele trei Harpii şi fiecare dintre cele trei Erinii, n-
ar fi semănat atât de bine, cu Prinţesa mea aş mai zice...
ASISTENTA: Toate semănau cu Prinţesa dumneavoastră? Chiar
semănau cu prima dumneavoastră iubire? Nu-mi vine să cred...
GERHARD: Când îţi spun...Şi ziceau că absolut toţi oamenii de
pe pământul ăsta sunt născuţi din scuipatul lor, al Harpiilor, al
Gorgonelor şi al Eriniilor...
ASISTENTA: Urât vis...
GERHARD (Tot mai abătut.): Mie-mi spui? Şi cine crezi că era între
ele, acolo în dulap? 
ASISTENTA: Te pomeneşti că era Beppo...
GERHARD (Cu privirea întunecată.): Nu era Beppo...Copilul din
mine era...Cerea ajutor, domnişoară...Dădea impresia că se su-
focă. Că este strâns de gât...
ASISTENTA: Şi avea şi el, şerpi în păr?
GERHARD (Respiraţie grea. Ton ridicat.): Nu. Zbiera numai ca şi
când ar fi avut şerpi în păr...
ASISTENTA: Trebuie să vă liniştiţi, domnule doctor...
GERHARD (Cu privirea ţintă la dulap.): Beppo, el a fost un ade-
vărat doctor...
ASISTENTA: Ar trebui să faceţi o plimbare, ca să uitaţi de toate
visele alea urâte. Să vă debarasaţi de ele...Să uitaţi, să uitaţi şi
iarăşi să uitaţi!
GERHARD (Cu o urmă de zâmbet amar, ca în faţa a ceva imposibil.):
Dacă mi-ai promite că mă vei însoţi într-o plimbare, chiar şi aici,
în parcul clinicii... Straşnic mi-aş dori să pornesc într-o plim-
bare...(Se dezmeticeşte.) Acum ştiu cine eşti. Acum sunt sigur că
dumneata eşti Domnişoara Uitare...
ASISTENTA (Zâmbind.): Da. În persoană, domnule doctor...
GERHARD (Luminat.) Nu mă mai îndoiesc. Te recunosc. Ne-am
mai întâlnit de câteva ori...
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ASISTENTA: Da. Încă din prima zi în care ţi-ai propus să uiţi
totul...De când erai încă în Elveţia. Tot cam de pe atunci pro-
miţi că uiţi şi de fapt, faci tocmai contrariul.
GERHARD: Promit dacă mă vei însoţi într-o plimbare...
ASISTENTA (După câteva clipe de gândire.): Exclus. Nu depinde
de mine...
GERHARD: Nu acum...Poate zilele următoare, când vei fi mai
liberă...
ASISTENTA: Cel care dispune de aşa ceva este numai domnul
doctor...
GERHARD: Păcat...
ASISTENTA: Aş fi luat maşina mea şi am fi mers o jumătate de
oră unde doriţi...
GERHARD: Undeva pe-o plajă, domnişoară, a fi vrut...
ASISTENTA: Fie şi pe-o plajă...La Beritoa. E pe-aproape...
GERHARD (Pe gânduri. Luminat la faţă.) La Beritoa? Aşa ai zis?
ASISTENTA: S-a întâmplat ceva, domnule Gerhard?
GERHARD (Ridicându-se întristat, de pe pat şi făcând doi paşi
spre geam ca şi cum ar vrea să vadă pe cineva în curte. Absent.)
Nu. Nu s-a întâmplat nimic...
ASISTENTA: Atunci rămânem aşa cu plimbarea? L voi întreba
pe domnul doctor...
GERHARD (Mai absent.): Da, rămânem aşa...
ASISTENTA: Dar cu uitarea?
GERHARD: Şi cu uitarea...Promit că voi uita totul...
ASISTENTA: Aşadar, voi trece după masă să văd ce mai fa-

ceţi...
GERHARD (Tot mai absent.) Da, da, da...
ASISTETA: Vreau să merg acasă împăcată. Sunteţi bine, dom-
nule Gerhard?
GERHARD: Da...Uşoare fibrilaţii...dar...
ASISTETA: Altceva?
GERHARD (Zâmbeşte.): Nimic. Fleacuri...
ASISTETA: Deci să înţeleg că acum sunteţi o.k.?
GERHARD (Cu un uşor zâmbet.): Da. Sunt gata de o plimbare...
ASISTENTA: Nu promit, dar dacă doctorul ne va da undă
verde...
GERHARD: Ce mă bucur! Simt eu că mi-ar face bine să mai
schimb atmosfera asta de penitenciar...
ASISTENTA: Cu condiţia ca, mai apoi, să-i uitaţi pe toţi...Asta
înseamnă să nu mai visaţi niciodată nimic...Promiteţi?
GERHARD: Promit.
ASISTENTA: Bine. Am să vorbesc cu medicul şi...S-ar putea să
ne lase să stăm vreo oră-două undeva, într-un parc din afara
incintei clinicii sau chiar pe plajă la Beritoa.
GERHARD: Bine, domnişoară...
ASISTENTA: Uitare...
GERHARD: Da, Domnişoară Uitare.
ASISTENTA: Dar degeaba sunt eu Domnişoara Uitare şi de-
geaba aş vrea să vă ajut, dacă dumneavoastră nu renunţaţi,
precum văd, la cea mai mare otravă a omului: Memoria.
GERHARD: Am înţeles. Voi renunţa, voi renunţa. 

Fo
to

cr
ed

it:
 D

an
 Pă

un



Pentru numele lui Dumnezeu, doar n-o fi un capăt de ţară să re-
nunţ şi eu la tot trecutul...
ASISTENTA(Corectează.): La TRECUTURI, domnule doctor...
GERHARD: Adică? La ce te referi?
ASISTENTA: Ştiţi foarte bine dumneavoastră, la ce mă refer...La
toţi cei din dumneavoastră, ”morţi în Domnul”: Helmuth Gre-
gor, Frietz Fischer, Peter Hochbichket şi Iosef… Nu le-aţi revăzut
acolo, pe raftul cu piesele de teatru?
GERHARD (Cu faţa scofâlcită de gânduri.): Aha! Înţeleg unde ba-
teţi...Astea n-au fost personaje...
ASISTENTA: Dar au fost totuşi, nişte nume...
GERHARD: Fleacuri...
ASISTENTA (Trage cu ochiul.): Bine. La revedere, domnule doc-
tor...Gerhard. (Iese.)
GERHARD (Dezamăgit.): La revedere, domnişoară Paola...

SCENA 12
(Asistenta, Gerhard.)

După-masa aceleiaşi zile.
ASISTENTA (Intrând.) Bună seara
GERHARD (Stând lungit în pat, ca şi când n-ar fi intrat nimeni în
salon. Forţat apatic.) Seara...
ASISTENTA: Ce mai faceţi?
GERHARD (Privind-o abia, cu coada ochiului.) Cine eşti?
ASISTENTA: Uitarea.
GERHARD (La suprafaţă, debusolat.) Uitare şi mai cum?
ASISTENTA: Nu mă mai cunoaşteţi, domnule Gerhard?
GERHARD (Jucând foarte bine rolul senilului.) Asistenta?
ASISTENTA: Da. Asistenta. Am venit să vă iau la o plimbare.
GERHARD (Aceeaşi voce exagerat debusolată.) : Ce e aia plimbare?
ASISTENTA: Când merge cineva pe jos, fără scop.
GERHARD: Cine merge?
ASISTENTA: Noi.
GERHARD: De ce?
ASISTENTA: Păi nu dumneavoastră m-aţi rugat să vin şi să vă iau
la o plimbare prin curte clinicii?
GERHARD (Tot mai debusolat. Aproape absent.) Nu...
ASISTENTA: Auziţi bine ce vă spun?
GERHARD: Aude, da...da...
ASISTENTA: Aţi mai fost în garderobă, domnule Gerhard?
GERHARD: Ce e aia... garderobă?
ASISTENTA: Locul unde v-aţi suit pe o scară de zugrav, la raftu-
rile de sus, acolo unde sunt piesele de teatru...Vă amintiţi?
GERHARD: Nu.
ASISTENTA: Cum vă mai cheamă, domnule Gerhard?
GERHARD: Pare-mi-se...Gregor sau Fischer Hochbichket? 
ASISTENTA: Văd că aţi început să uitaţi tot mai multe lucruri…
GERHARD: Lucruri da…lucruri…
ASISTENTA: Eu vă las. Văd că sunteţi şi puţin obosit, domnule
Gerhard. Povestim noi, pe îndelete, mai spre seară, bine?
GERHARD (Confuz şi la rostirea unor consoane, rosteşte na, în loc
de da.) Na, na, na, na, na…
ASISTENTA: La revedere, domnule doctor…
GERHARD: La verenere…la verenere…
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SCENA 13
(Gerhard singur în salon.)

Aceeaşi după-masă.
GERHARD (Se ridică rapid din pat, aruncând pătura în scârbă, cât
colo. Plin de entuziasm.): Căţea! Ptiu! Puah! Ha-ha-ha! Aşa trebuia
să joc eu de la început…Dar am fost sincer cu ea şi am pierdut.
Cu femeile nu e bine să fii niciodată sincer…(Îşi aranjează un
cerceaf pe umeri, ca şi cum ar imita o pelerină, şi se îndreaptă spre
oglindă.Voce imperial.) Niciodată! Ha! Eu sunt Mefisto! Mefistooo!
Nu se aude? Eu sunt dracul! (Râs sardonic.) Ha-ha-ha! Nici nu mai
vreau să fiu altceva…M-am săturat să mai fiu altceva…M-am să-
turat să mai fiu un simplu muritor…Mefisto e nemuritor. Poate
e singurul nemuritor din Univers. (Se priveşte atent. Tot mai
atent, ca şi cum ar vrea să-şi caute pe faţă, nişte coşuri minuscule.
Voce stinsă. Ochi dilataţi la maximum.) Nemuritor?…Uitarea?
(Zbiară de se cutremură fereastra.) Rahat în ploaie! Viaţa? Ploaie
în rahat! Şi garderoba şi bărbile de regi şi nasurile de clowni şi
gigiile fără dinţi…Şi Clitemnestra şi Medeea şi Electra şi Oreste
şi toţi ucigaşii tuturor timpurilor sunt şi vor rămâne nemuritori.
Ne-mu-ri-tori! Crimele de fapt, i-au salvat? Da. Numai crimele.
Numai sângele cald, sângele fierbinte de cald ce era…Numai
acela i-a salvat de la moarte. Glgâind, sângele i-a salvat! I-a sal-
vat! (Ia o oală emailată şi rosteşte replicile în interiorul ei.) Sângele
i-a salvat! Să ştie toată lumeaaa! Tot poporul! Să audă toţi cei
care cred că fac numai bine omenirii! În rest, teatru de păpuşi!
Mefisto e singurul care nu joacă teatru. Eu sunt Mefisto. Şi am
puteri nelimitate. Pot să desfac ceea ce-au făcut Zeii. Hă-hă-hă-
hă! Zeii morţi demult. Rahaţi pe băţ! Demult au murit! (Voce
piţigăiată de femeie.) Cică au mai rămas, dragă, Eriniile, Gor-
gonele şi Harpiile. Ha-ha! Nişte simple curve…Pârţ! Pârţ şi atât.
Aparenţe. Curvele de aparenţe…Şi viaţa în fruntea lor! A
aparenţelor…(Se îmbracă la costum bej şi cravată bleu, se mai
priveşte încă o dată în oglindă şi, încercând acelaşi râs sardonic,
iese.)

CORTINA

Dumbrăveni, august 2015- 23 ianuarie 2016.

EPILOG

(După câteva ore. Directorul clinicii în biroul său, căutând ceva
prin nişte acte.)

DIRECTORUL (Răspunde la telefon.): Da. La telefon. Bună ziua,
Paola. (Ca paralizat.) Cum?...Pacientul Wolfgang Gerhard? Unde?
Cum? Ce face? A dispărut în larg?... Domnul Gerhard a dispărut
în larg? Imposibil. Am înţeles...Şi tu de unde ştii? Aha. La Lacul
Beritoa... Dar crezi că va mai dura mult până să-l găsească Sal-
vamarul? Poftim? A trecut deja o oră de când?...Înţeleg...Înţe-
leg...Aşa a zis când a intrat în apă, fiindcă-l chema Prinţesa lui în
larg? Ţi-au spus asta cei de pe plajă? Ha-ha! Înseamnă că... Chiar
dacă n-ar fi vorba de o sinucidrere, noi avem mare răspundere,
oricum... Când? În după-masa aceasta a dezertat din clinică? Vai
de capul lui! Bine. Te rog ţine-mă la curent cu evenimentele...La
revedere, Paola.

CORTINA
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Ar trebui să aibă dreptate Mihai Dim. Sturdza cînd zice, în pre-
faţa la Amărîte şi vesele vieţi de jupînese şi cucoane (ediţie îngri-
jită de Viorel Gh. Speteanu şi apărută la Editura Corint, 2016) a
lui Constantin Gane, că e sigur de „un succes de librărie”. În

Al. Cistelecan
Jupînese şi cucoane (unele vesele, altele amărîte)
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orice caz, Gane l-ar merita, căci cartea lui e – cum zice Speteanu
în nota asupra ediţiei – „în acelaşi timp şi roman pasionant şi
lucrare ştiinţifică”, întregind galeria de (mai) ilustre (decît cele de
aici) din Trecute vieţi de doamne şi domniţe (roman poate nu, dar
şir de nuvele picareşti, cu siguranţă da). Şi l-ar merita cu atît mai
mult cu cît proiectul său e centrat pe punerea în valoare a femeii
şi feminităţii române, pe care nu vrea să le lase mai prejos decît
celebrităţile altor neamuri (mai polite, cum ar fi zis letopiseţul;
se vede continuitatea de complex care vine drept de la Ureche
pînă la Gane, într-o colectivă şi diacronică voinţă de ridicare a
vălului de pe români, românce şi România). Şi cred că pe drep-
tate, căci „doar au trăit şi la noi, ca aiurea, dacă nu dame ilustre,
dar jupînese de tot felul, unele foarte cuminţi, altele totuşi şi
ele galante!” (p. 15). Par vorbe flatante eminent, dar Gane, mal-
iţios, nu se lasă să nu traducă pe româneşte sensul lui dame
galante, care ar însemna, în vocabularul preluat de la banul
Mihai Cantacuzino, de-a binelea „o femeie foarte desfrînată” (p.
149). Chiar foarte nu sunt (în tot cazul, nu multe şi nu după stan-
dardele de azi), dar cu gust de aventură şi cu vocaţie pasională
absolută sunt destule. De altfel, şi pe cele care sunt Gane le bîr-
feşte afectuos, cu admiraţie, chiar dacă le mai administrează şi
cîte-o nacazanie din loc în loc. Şi cum n-ar fi afectuos în evocările
lui (făcute şi cu umor) cînd numai înşirînd numele acestor jupî-
nese iese de-a dreptul o incantaţie (din păcate, aceste fru-
moase/interesante nume feminine au cam dispărut din
nomenclatoarele moderne şi post): Drăguţa, Sima, Calea, Vel-
ica, Neacşa, Dafina, Agafiţa, Antemia, Maranda, Zlata, Tudosca,
Tofana, Asanina, Axiţa/Axina, Sîrbea, Lizinca, Safta, Sevastiţa,
Odochia ş.a.m.d.! Pomelnicul acesta e un descîntec de tandreţe
în sine – şi Gane nu se dezminte în reconstituirile lui (veche spiţă
boierească, umor fin, nici nu pricep cum a ajuns între legionari
şi ce căuta acolo). Tot vînînd, de-a lungul veacurilor, jupînese şi
domniţe, Gane face, fireşte, şi consideraţii de istorie serioasă,
dar ceea ce-l interesează în aceste suite de biografii e anecdot-
ica, bîrfa, picanteriile. Poetica lui istorică e trasă din fraţii
Goncourt (pe care-i şi citează în sprijin, cu fragmentul care în-
cepe cu „anecdota este indiscreţia Istoriei”, p. 144), e istoria de
după cortină, din iatace şi ginecee, istoria de cancanuri; o şi
spune direct: „şi eu mă duc, alerg, mă furişez, asud, ridic acoper-
işul şi mă uit în cărţi, ba, uneori, le şi măsluiesc!” (p. 145). Nara-
tivă de salon, istoria lui Gane e scoasă de regulă de după
perdele şi de prin paturi, dar e o istorie de inimă tandră. Cum dă
peste cîte o jupîneasă remarcabilă, Gane nu se poate opri din
curiozitate şi porneşte imediat un proces entuziast de pro-
movare: „Uite-o pe Zoiţa aceasta, dacă nu face să osteneşti pen-
tru a o smulge din ghearele uitării!” (p. 145). De meritat, toate
cele pentru care se osteneşte Gane – merită absolut! (Pe această
Zoiţă o numeşte banul Cantacuzino „o femeie foarte desfrî-
nată!”). Zoiţa – cu deosebire, atît ea, cît şi istoria ei! Zoiţa de faţă,
fata penultimului Dudescu, a fost măritată cu un nepot al lui
Şerban Vodă, dar care, bietul de el, a îndurat de la ea cîte nu se
făcea; norocos în felul lui, omul a murit de tînăr şi abia după
moartea lui „i s-a descoperit firea” Zoiţei. Dar aventurile ei merg
spre rău (ajunge şi la mănăstire/închisoare), căci ultima e dra-
matică absolut: merge cu ultimul ibovnic la Stambul, pentru a-

şi pîrî fratele, dar turcul care-i ghida îi omoară iubitul şi slugile
de îndată ce trec Dunărea, o converteşte (fără ca ea să ştie) la
mahomedanism şi o ia în haremul lui. Mai sunt, desigur, şi alte
boieroaice pasionale care o sfîrşesc rău, dar sunt şi cariere
galante de succes. Cea mai de succes e cea a „vestitei Sofia” (p.
171), urmaşă – umbla vorba – a Comnenilor, dar a cărei familie
decăzuse atît de mult încît mama Sofiei vindea varză la Stambul.
Dar mai ales vindea altceva, mai de preţ, pentru care „singurul
amator care se înfăţişă fu un ienicer turc”. Norocul Sofiei era
însă pus deoparte, căci o cumpără – cu 1500 de piaştri – am-
basadorul Poloniei la Înalta Poartă, cu gînd de a o duce la
Varşovia şi a-l face pe rege să se îndrăgostească de ea (în loc de
nevasta ambasadorului, cum era atunci). Ambasadorul o educă
(Sofia avea doar 15 ani cînd a cumpărat-o), dar o abandonează
în Iaşi (îi murise nevasta între timp, aşa că planul iniţial a căzut),
după ce Sofia prăduise, în drum, toate inimile din Bucureşti
(”tinerii boieri munteni întovărăşiră pe Sofia pînă la Iaşi”, p. 173).
Dar şi mai mari ravagii va face la Iaşi, nu numai printre băşti-
naşi, dar şi printre ofiţerii ruşi (mulţi dintre ei francezi fugiţi).
Măritată, la rînd, cu doi conţi polonezi, Sofia cutreieră Europa
din succes în succes. Un conte francez – Langeron – care o
cunoaşte la Versailles, o socoteşte „cea mai frumoasă femeie
din Europa” (p. 174), iar alt francez, prinţul Charles de Ligne,
zice, după ce-a văzut-o, că „a văzut tot ce poate exista mai fru-
mos pe lume”. (p. 175). Ajunge din nou prin Moldova (pe la 1790)
şi-l subjugă pe însuşi Potemkin, zbenguindu-se, după moartea
lui, prin capitalele lumii. Am avut şi noi frumoase de mare suc-
ces, chiar dacă nu atît de ecumenic precum al Sofiei. Dar Anica
Filipescu, bunăoară, - „o fată dintre cele mai încîntătoare, răpi-
toare de inimi şi răscolitoare de patimi” (p. 203) - îi suceşte, mai
întîi, minţile generalului Miloradovici, apoi pe ale contelui
Rochechouart (care a omorît trei cai pentru a ajunge de la Ocea-
cov la balul Anicăi), apoi pe ale contelui La Garde etc. etc. Fatale
numaidecît, aceste fete erau şi eminent pasionale, firi roman-
tice desăvîrşit, suferind, la caz corespunzător, în cel mai patetic
mod, cum face verişoara Catincăi Slătineanu cînd îşi vede iubitul
– ofiţer rus, desigur (Lubanov) – mort: „două luni de zile fata a
fost ca nebună: nici mîncare, nici somn, nici tată, frate sau pri-
eteni, n-a vrut să mai vadă pe nimeni. Pe urmă, într-o zi, s-a dus
la mănăstire” (p. 208). În astfel de devotamente, nimeni nu se
compară însă cu Maria Rosetti (soţia lui C.A.; păcat, într-un fel,
că era englezoaică). Nici chiar bunica lui Ion Ghica, oricît va fi
fost ea de „fată cuminte, dar zburdalnică, sentimentală şi ex-
pansivă, plină de viaţă şi de draci” (p. 158). Fireşte, Gane le se-
lectează cu deosebire pe cele „pline de draci”, dar şi istoria tot
pe ele le-a selectat cu prioritate; se vede că şi ea are aceleaşi
slăbiciuni ca şi Gane. 

S-ar cuveni evidenţiate şi observaţiile de analist istoric făcute
de Gane, dar ele sunt, de regulă, preluate din – şi după – alţi is-
torici şi memorialişti şi nici nu e cazul să intrăm unde nu ne
fierbe oala. Destul că aventurile femeieşti istorisite de el pot fi,
toate, baza unor filme şi romane; iar figurile resuscitate au,
toate, pregnanţă, temperament şi soartă definită.
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Rita Chirian

Nu știu câtă importanţă are – estetic vorbind – că Ni-
colae Avram este unul dintre miile de suflete care au trecut prin
casele de copii comuniste. Nu știu câtă semnificaţie mai are –
pentru scriitorul (și cititorul) de astăzi – elementul de strictă bio-
grafie care ţine încă ancora în lacul pestilenţelor unor primi ani
nefericiţi. Poate, doar, să sporească efectul de reificare a unei
experienţe directe (care, între noi fie vorba, n-are nici în clin, nici
în mânecă cu sinceritatea). Nicolae Avram este, azi, un scriitor
în plină efervescenţă creatoare, care exploatează un bestiar că-
ruia nu mulţi sunt aceia care-i pot face faţă. Filonul tenebros
oferă o materie primă de strictă necesitate – și parcă mai ales
acelora care se revendică de la o anumită estetică milenaristă,
care exaltă virtuţile repulsivului. Cum noul e numai o veche po-
veste, într-un fel sau altul, ajungem tot la părintele ororilor,
acela care invoca „o oază de oroare în mijlocul unui deșert de
plictiseală”, Baudelaire. Și lui Nicolae Avram, mutatis mutandis,
i se potrivește nespus această paradă a imundelor, deși cititorul
– chiar cel deja dedulcit la patibulare odată cu Federeii (2010) și
All Death Jazz (2013) – se prea poate să resimtă nu de puţine ori
senzaţia de saţietate. 

Avram consimte la această întindere a corzii; o face cu
graţie de decadent, iar nu cu lipsa de maniere a unui sanchilot;
forţează; șochează prin pirotehnie de orori și seduce prin sua-
vităţi cu totul neașteptate: acesta este cazul poemului epic (eu
nu l-aș numi „roman”) Mamé, apărut de curând la Polirom.

Mamé este un strigăt/cântec de disperare. Personajele
pe care la aruncă pe scena infernaliilor sunt figuri alegorice (se
prea poate ca o cheie alegorică să fie mai de acceptat decât una
„realistă”, o să vedem din ce pricină) care se întind de la alto-ul
pedagogului până la bemolul naratorului, actant al unui joc per-
vers al maculărilor succesive. Pe scurt, cronotopul în care este
plasat teatrul acestor atrocităţi este un orfelinat din anii
ceaușiști, unde copiii sunt antrenaţi să supravieţuiască în mij-
locul și prin cele mai teribile experimente. De aceea, nimic din
ceea ce este inadmisibil, nimic din sfera interditului, nimic im-
aginabil pe orbita cruzimii și abominabilului nu este lăsat din-
colo de graniţele lumii ficţionale pe care o construiește Nicolae
Avram. 

Că Avram are o oarece voluptate a pulverizării norme-
lor este dincolo de orice îndoială. Incest, scatofagie, viol, sodo-
mie alcătuiesc un muzeu sângeros pe culoarele căruia nimeni
nu poate trece cu indiferenţă. Fiecare bolgie traversată este o

Soarele negru al federeilor

bornă; acestea sunt cele care structurează drumul către salvare,
pentru că poezia neagră pare să se limpezească spre final în oni-
ric și halucinatoriu (pe alocuri, textul lui Nicolae Avram părea –
mincinos, numai un preambul al unei orori și mai luxuriante – să
se intersecteze cu feericul cărtărescian). Dar totul este scăldat
în apele tulburi ale iluzoriului, pentru că scena finală duce, pe o
volută vertiginoasă, tot în subuman și în grotesc – în întunericul
fără nume și fără sfârșit, o parabolă a condiţiei umane, cea care
exaltă depersonalizarea, obedienţa, cuminţenia mută a sclavu-
lui: „Nu spun nimic. Mă întorc în odaia slab luminată de lumâ-
nări. Mă pun în genunchi, în pielea goală, pe pardoseala de
pământ. Prin bășica de porc spartă intră aerul rece. Bărbatul se
descheie la prohab (...)”. Mutismul, întunericul, supunerea sunt
metafore ale anihilării liberului-arbitru, ale atrofiei oricărui
puseu moral. Omul devenit subom, fără a atinge măcar o be-
stialitate inconștientă, serenă: omul lui Nicolae Avram este un
om care are luciditatea propriei degradări și extazul propriei de-
generescenţe. 

În context totalitar, lumea lui Avram este contruită
concentric. Dezumanizarea și ruperea legăturilor firești sunt
augmentate de sus în jos, de la stat la individ – într-o progresie
halucinantă, așa cum viteza unei tornade este mai mare în josul
pâlniei. Paradigma de comunicare este alterată: un limbaj al vio-
lenţei, al abraziunii, al primarităţii. Coșmarul capătă proporţii
apocaliptice. Trebuie este un imperativ care se ocupă exclusiv
de conservare: mănâncă, apără-te. De aceea, paginile acestui
poem sunt înţesate de sânge și spermă, viaţă risipită & alun-
gată. Mamé este un manual de trăire pe dos, în răspăr faţă de
norme, de umanitate, de înălţime. Nu noroiul drumului ni-l
arată Avram, ci lupta surdă a protooamenilor într-o căldare în-
sângerată. Nu se alege nimic din asta, zice Avram. Oricum nu
are niciun rost; supravieţuim numai din necesitatea ca oroarea
să meargă mai departe; suntem actori ai istoriei inumanităţii –
personală și colectivă. Defetismul și dezolarea sunt singurele
unităţi de măsură; prăbușirea nu are un punct terminus. 

În acest mozaic de coșmaruri, firul roșu este dat de re-
laţia supus-cel care supune. Lanţul terorii este fără sfârșit. Fie-
care găsește o făptură mai slabă, ceva lesne de strivit. Odată
lanţul aparent încheiat, distrugerea se întoarce către sine în-
suși: o fiinţă perfectă pentru supunere – sadismul se converte-
ște în masochism, cale prin care se confirmă că lumea este
spaţiu al morţii și al distrugerii, iar individul – numai o ușă prin

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

2 / 201662

Critică literară



care se scurge răul, un canal deversor.
Mamé e, într-adevăr, o carte curajoasă. Probabil că cel

mai slab dintre argumente poate să fie chiar și neputinţa de a
selecta, inteligibil, un fragment care să admită reproducerea în
aceste pagini. Criticul este, iată, nefiresc, mai puţin tranșant
decât scriitorul. În mâinile unui cititor pudibond, paginile aces-
tea ard; în mâinile unuia inteligent, poemul lui Avram poate
avea valoarea unei imersiuni în dionisiacul cel mai sălbatic, în
valpurgii definitive. Dacă lumea în care ne-am născut este
lumea lui Nicolae Avram, totul e fără cale de scăpare. În mijlo-
cul acestei inumanităţi tumorale, totul este metastază. Estetic,

Avram atinge o zonă a atrocităţii pe care am mai perceput-o, cu
alte ingrediente, în cinematografia nouă, de la Gaspar Noé la
Srdjan Spasojevic. Nu știu cum va fi primită cartea. Pe aceeași fi-
lieră – a urâtului – a sondat, cu câţiva ani în urmă, în Viaţa lui
Kostas Venetis, Octavian Soviany. Plusul lui Soviany este calitatea
de a construi epic, de a seduce și, concomitent, de a izbi prin vi-
ziune; ceea ce, la limită, pune într-o altă lumină încercarea lui
Avram. 

Nu știu decât că e începutul unor controverse cu care
literatura noastră nu e foarte obișnuită. 
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Radu Vancu
Un infern tăcut şi luminos

Îmi place la poezia lui Ciprian Măceşaru că, într-o vreme
când se poartă exclusiv the sound and the fury, are curajul
subtonurilor – şi chiar al tăcerii. În textele lui nu se strigă, nu se
boceşte, nu se răcneşte; dimpotrivă, e asumată explicit o etică
a tăcerii, un mod tăcut al afirmării de sine. Ca în acel vers din
Câinii în care se spune: „carnea se afirmă tăcut”. Sau ca în fi-
nalul poemului O formă de compromis: „de acum vom vorbi mai
încet”. E curajos şi riscant să alegi să fii non-asertiv şi non-deci-
belic într-o poezie în care, pe tipic neoxpresionist, ce e valorizat
decisiv e strigătul, Schrei-ul, şi exhibarea sinelui. Tocmai curajul
acesta asumat al diferenţei face, din capul locului, neînregi-
mentabilă poezia lui Măceşaru.

Trebuie însă imediat spus că, dacă e tăcută şi non-
asertivă, aceasta nu înseamnă că poezia lui e subsecvent şi lip-
sită de intensitatea şi de furorul puse în scenă de congenerii lui
douămiişti. Ceea ce-i lipseşte lui Măceşaru e doar ostentaţia; al-
tfel, cenzurat sub cofrajele tăcerii, Weltanschauung-ul lui e la fel
de încrâncenat şi de apocaliptic precum al douămiiştilor sadea
– ca în deja amintitul poem Câinii, de pildă: „Ne întindem în
haine, / ne încordăm corpurile tinere, / carnea se afirmă tăcut.
/ E o seară dintre cele mai liniştite, / încă nu s-au tăiat beţivii /
în crâşma de la parter, / încă nu a venit poliţia / să le vorbească
frumos, / să-i liniştească. / Ne hrănim cu sfinţenie câinii / şi-i
înţepăm în ochi, / să fie mai răi / şi să le fie frică / de noi.” Sau ca
în de asemenea citatul O formă de compromis: „N-am crezut că
zeii pot muri, / dar am aflat că-şi pot face zob căpăţâna, / că
inima lor devine un soldat kamikaze, / n-am crezut că mai
putem avea / vreo tresărire după ce vom îngheţa, / dar am aflat
că în noi incendiul continuă. / Tot ce ne dă putere e doar o formă
de compromis, / de-acum ne vom privi tot mai rar, / de-acum
vom vorbi mai încet.” 

După cum se vede, în poemele lui Măceşaru e atâta
tăcere fiindcă trauma ori catastrofa fie urmează să se producă
(precum în Câinii), fie tocmai s-a produs (în O formă de compro-
mis); ne aflăm, aşadar, fie în preview-ul catastrofei, fie în after-
math-ul ei. Tăcerea lui nu e o formă de catabază, de retragere în
sine pe tipic oriental – ci seamănă mai degrabă cu un şoc trau-
matic; răul a macerat deja lumea, sau urmează cu certitudine să
o devoreze, încât e inutil şi stupid să strigi, să denunţi, să rezişti.
Răul e imposibil de ascuns, dezvăluirea (apo-kalypto, nu-i aşa?)
lui finală e certă, încât rostul poeziei nu e decât acela de a-l face
ostensibil: „Nu poţi ascunde ceea ce e deja aici, / partea de în-
tuneric din gesturi. / Abia la final vei vedea / picioruşele negre
şi multe / de partea cealaltă.” (Picioruşe). 

Această conştiinţă marcată a prezenţei răului în lume nu

are drept efect doar instituirea acestui regim al tăcerii trau-
matice; ci, în plus, face imposibilă orice proiecţie utopică, orice
reprezentare luminoasă a viitorului. Sau, mai radical spus: într-
o astfel de lume, viitorul e atât de terifiant, încât reprezentarea
lui e un viciu. Ori mai sintetic: viitorul e un viciu. O spune,
aproape mot-à-mot, Măceşaru însuşi: „Viitorul / e un obicei prost
/ de care nu putem scăpa, / lucrează în noi ca un drog, / se joacă
întruna cu minţile noastre. / Până şi în moarte / îndrăznim / să
vedem viitor.” (Nimic nu ne mai poate clinti). 

Prin urmare, în lumea lui Măceşaru răul produce două
efecte: o tăcere traumatică şi o conştiinţă a unui timp profund
virusat. Care, împreună, ar configura un soi de infern lovit de
mutism – dacă răul nu ar fi contrabalansat de un instinct al fru-
museţii care-i anulează aproape complet côté-ul infernal.
Aceasta, cu atât mai mult cu cât agentul care produce epifania
frumuseţii e, la Măceşaru, lumina – pe care ştie uneori să o plas-
ticizeze într-o manieră ce i-ar fi încântat pe marii obsedaţi de
figurarea poetică a luminii, de la Radu Petrescu la Mircea Ivă-
nescu: „Vedem limpede / cusăturile prin aer, / vedem firele / de
lumină nealterată / şi nimic nu ne mai poate clinti.” (Nimic nu ne
mai poate clinti), „Se vor ridica / organele noastre, / ca din
morminte, / vor levita / strălucitoare / şi proaspete.” (Vom
adormi înfriguraţi), „Aerul devine / o masă de pixeli aurii, or-
bitori” (Lovitura în plex). Drept că şi întunericul e, la rândul lui, în-
deajuns de plastic figurat – „Rânjetul nostru va tăia întuneric”,
se spune în Copiii din miez de noapte, sau „Ochii noştri au
lăcăţele, să-nvăţăm să privim / pe-ntuneric”, în Priviri. Însă dom-
inanţa luminii e indiscutabilă – şi pe cât de bizară într-o lume
post-traumatică, aşa cum e a lui Măceşaru, pe atât de ataşantă.

Cred că se înţelege că lumea poeziei lui Măceşaru e de o
factură cu totul particulară, neasemănătoare cu a nici unui con-
gener de-ai lui; combinaţia aceasta de Weltschmerz douămiist,
tăcere traumatică non-douămiistă şi observare aproape calofilă
a tropismelor luminii, infernul acesta tăcut şi luminos e numai
al lui – şi îl prinde. E drept, la bursa douămiistă, unde, aşa cum
ziceam, singura valută forte sunt the sound and the fury, combi-
naţia aceasta nu poate avea prea mare trecere; dar bursele vin
şi se duc, iar pe termen lung singura valută forte e cea a poeziei
adevărate. Aşa încât broker-ul de asigurare al poeziei lui
Măceşaru nu are de ce să se îngrijoreze. 

Ciprian Măceşaru, Locul în care n-am ajuns niciodată, 
Charmides, Bistriţa, 2015
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Atenţia făţișă oferită de criticii de poezie cărţilor de
debut, atenţie datorată, în primul rând, unei tentative inerţiale
de depistare a noi direcţii specifice generaţiei actuale are ten-
dinţa de a fi cu atât mai imperioasă, cu cât numele autorului
face deja parte din câmpul literar al momentului. Unul dintre
cele mai promiţătoare astfel de debuturi din 2016 se preconiza
a fi Rezistenţă semnată de Alina Purcaru –cronicar și coordona-
tor de volume apreciate ale anilor recenţi, a cărei activitate a
fost mult timp legată de colecţiile Cotidianul, una dintre cele mai
importante și vizibile iniţiative gazetărești de promovare a lite-
raturii contemporane de calitate.

Debutul Alinei Purcaru, Rezistenţa, este, înainte de
toate, un volum de începutcare(doar) prefigureazăo direcţie
demnă de a fi aprofundată pe viitor, nereușind la nivelul aces-
tei cărţi o concreteţe bine definită. Altfel spus, în ciuda proiec-
tului promiţător al autoarei, de a particulariza un discurs
concentrat în jurul fragilităţii, împrumutând adesea broderii sti-
listice a căror evanescenţă imită atmosfera caldă a unor haiku-
uri, majoritatea textelor acestui volum nu reușesc să-și păstreze
o coerenţă la nivel macrostructural. Principala abatere a cărţii
semnate de Alina Purcaru se întrevede abia la finalul lecturii:
lipsa unei structuri prestabilite, care să lege la nivelul subtil al
percepţiei, într-o atmosferă omogenă (nelipsită, evident, de mo-
mente contrapunctice), toate textele acesteicărţi care, de cele
mai multe ori, dau impresia unor poeme izolate. Nesiguranţa
care iese la suprafaţa majorităţii textelor nu trădează, în
schimb, o absenţă a unei sensibilităţi: pe de o parte, Alina Pur-
caru intuiește atmosfera universului său ficţional, concen-
trându-și lirica în insuliţe eterate, de o senzitivitate
plăcut-evanescentă, pe de altă parte, autoarea neglijează me-
canismele textuale, complăcându-se într-o sintaxă poetică ade-
sea superficială.Folosind un clișeu deseori menţionat în astfel
de cazuri, tentativele Alinei Purcaru lasă la vedere cusăturile, în
cadrul acestui manifest liric închinat unei vulnerabilităţi difuze.
Acest lucru este evident, mai ales, în texte în care explicitările
forţate diminuează efectul poetic: fragmente pretenţioase de
tipul „între timp, am deprins noţiuni noi,/ intrări preţioase într-
o lucrare de specialitate –/ un foarte util dicţionar explicativ al
desprinderilor.”atacă simplitatea autosuficientă a unora de
tipul „ce ne ajută e siguranţa/ că va exista mereu un spaţiu/ pen-
tru aceste geometrii” (viteza critică). La fel se întâmplă și în poe-
mul secrete, în care imaginea de forţă din final este subminată
prin premisele ușor ostentative, ce cad într-o supralicitare ste-
rilă: „când vom deveni invizibile,/ vor spune că ne-am atins des-
ăvârșirea./ pentru fostele noastre corpuri/ vor aduce giulgiuri
și diademe/ de preţ,/ pânzeturi delicate”. Se poate remarca, în
acest sens, o tendinţă de a plasa majoritatea textelor în zona
superlativului, prin folosirea de sintagme ce, frizând deseori ab-

solutul, compromit potenţialul unei imagini, privând-o de con-
creteţe: în același poem, forţa unor versuri de tipul „aș putea
să iau lucrurile noastre/ pe rând,/ să vedem exact/ ce și cum a
continuat/ procesul de uzură.” este pusă în umbră de mai puţin
reușitele „cea mai rară nuanţă de roșu// – într-o tapiserie me-
dievală,/ extract de grain de kernes,/ culoarea puterii și a presti-
giului” (les très riches heures). Același lucru(evidenţiat încă din
primele versuri) este valabil și în cazul textelorbucuria, după ora
două(„cel mai frumos era când suna sirena/ și, de la geamul dor-
mitorului tău,/ ne uitam peste parc, printre sălcii”),fereastra cu
prăjituri și lupi („cele mai frumoase figuri geometrice/ stau ali-
niate în niște tăvi adânci/ și au nume de prăjituri grecești”) sau
înapoi acasă („vei pătrunde în camera celor mai vechi panici”).

Cu alte ocazii, tentativa autoarei de a concretiza un im-
aginar poetic concentrat în jurul frumuseţii și al vulnerabilităţii
cade într-o metaforizare sterilă, ce își propune să mizeze doar
pe aparenţa frapantă a unor alăturări insolite: „cartea daruri-
lor,/ uită-te bine la ea, că e importantă,/ s-ar putea să te alegi cu
niște șerpi și jale.” (la fel de plauzibil). Asemenea structuri naiv
sapienţiale alternează câteodată cu comparaţii la fel de bizare
(fără ca, prin acest lucru, să atingă doza de plus valoare a unor
astfel de combinaţii lexicale), de tipul „vorbești ca înecatul” (con-
tratimp), sau cu parabole inconsistente ce nu se întreţin nici
măcar prin stil, cum sunt poemele mal sau zen: „din mai nimic/
zicea bătrânul înţelept/ că-și scrie cântecele,/ că-și spală singur
blidul,/ că merge în rând cu ceilalţi/ pe cărare, printre pini, pe
ger/ dimineaţă după dimineaţă.// cum ar fi fost să-și ia și ea bli-
dul/ în care se coclise mai nimicul,/ lăţit dincolo de clădirea zi-
dită,/ dincolo de fabrica fără ferestre?// dimineaţă după
dimineaţă,/ n-ar mai fi ieșit în rând.”.

În ciuda efectelor poetice diminuate printr-o prea
mare explicitare sau abstractizare a celulelor discursive, Alina
Purcaruareo capacitate uimitoare de a esenţializa, fiind un scrii-
tor care (deși, poate, nu realizează acest lucru) s-ar putea mișca
mult mai sigur pe spaţii mici. Insuliţele lirice, de o atenţie stilis-
tică și de o concizie aparte, ce pot fi identificate aproape la ni-
velul tuturor textelor sale, ajung să fie sufocate de discursul
adiacent. Învelindu-și în prea multe pături lexicale sâmburele
poetic, Alina Purcaru riscă să-și sufoce imaginea de forţă a tex-
tului.Cea mai reușită parte a volumului său (în sensul de cea
care prezintă cel mai mare potenţial)estesalonul cu străini, în
care autoarea rămâne la nivelul delimitării unei experienţe sen-
zoriale eterate, ferindu-se de puseele de incisivitate mult prea
temperate sau necredibiledin restul volumului (cum se vede, de
exemplu, în textul după ce multe au fost încercate). Totuși, volu-
mul Rezistenţa nu este un debut care trebuie trecut cu vederea,
având un potenţial de neignorat ce ar putea delimita pe viitor o
redescoperire binevenită a unei sensibilităţi rafinate și calofile.

Andrei C. Șerban
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Ceea ce coagulează volumul lui Manasia este tocmai
biografia estetizată şi transfigurată pe care şi-o face autorul,
având ca pinpoint poemul Biographialiteraria. Cerul senin nu e
chiar senin, dar are posibilitatea de a părea a. Imaginile de des-
chidere descriu ceaţă afară, abur, broboane pe geam (p. 8), aşa-
dar o pânză care obstrucţionează privirea în profunzime, calea
de acces către o lume în care s-a rupt legătura dintre semnificat
şi semnificant, iar fiecare a început să existe independent, ge-
nerând haos. Relaţia dintre detaliul cotidian şi semnificaţia lui
înseamnă coerenţă, adevărul (cerul senin) apărând numai atunci
când subiectul intră într-un sistem de relaţii. Fără el, angrenajul
nu se destramă, dar funcţionează în gol, neproducând sens. Aşa
ajunge eul să alunece pe suprafaţa evenimentelor cotidiene,
fără să le poată pătrunde miezul. Şi tocmai fiind conştient de
inerţia gesturilor lui, misiunea de resemnificare a lumii devine
o obsesie, un motiv pe scheletul căruia se construieşte întreg
volumul. 

În Cerul senin, această misiune înseamnă revizitarea
trecutului şi reevaluarea lui, iar tocmai aici inteligenţa lui Ma-
nasia are puterea de a face acest proces fascinant. Ocolind con-
fesiunea şi notaţia cotidiană gratuită, autorul volumului spune
povestea unei secvenţe din viaţa trăită (redescoperirea vitalită-
ţii), însă o face prin acumularea de texte cu atmosferă lirică. Fi-
gurile Estera şi Patricia nu sunt aici personaje închegate, ci doar
nişte ipostaze, imagini generate de percepţia eului. Chiar dacă
cineva spunea că poezia se naşte din traumă şi traduce doar
traumă, aerul din subteranele textelor din volumul lui Manasia
aduce cu el revigorare şi optimism: puterea de a reface con-
exiunile necesare pentru a putea vedea imaginea panoramică a
trecutului său îi este dată în mod miraculos de cineva supra-
mundan sau youname it chiar dacă instanţei poetice îi este / tot
mai / SILĂ / de Profet. Primul semn de ajutor apare în mărturia
despre geneza cărţii de la sfârşitul volumului, când, precum al-
chimiştii altădată, autorul recunoaşte că refăcându-l după pla-
nuri bizare şi îndoielnice, reconstruindu-l – în cele mai mici detalii
– din piese furate, am putut folosi cronovizorulpentru documen-
tarea acestei cărţi. Aşadar, precum povestea romantică, această
carte i s-a dat autorului, i s-a suflat până la un punct. 

De aici şi motivaţia pentru existenţa poemului Bio-
graphialiteraria, piesă centrală în structura volumului, căci
acesta vine ca o frază rezumativ-concluzivă pentru toată
această misiune a eului în care trebuie să refacă legătura dintre
semnificat şi semnificant. Am fost / cel mai / futut / dintre / pă-
mânteni / şi acum / sînt / cel mai / iubit / dintre ei – în versurile
acestea constă tot poemul şi e evidentă absenţa poetizării toc-
mai pentru că ele sunt concluzia spusă într-o manieră frustă cu
implicaţii ontologice. Sigur, efectele lui sunt sporite tocmai pen-
tru că Manasia a ştiut să-l poziţioneze după un şir de poeme lu-
dice în formă scurtă. Nu e vorba aici de niciun soi de dramatism
sau narcisism, nici măcar de ironie, ci este expresia pură a cuiva
satisfăcut de noua ipostază. 

Dar până să ajungă aici, poetul a consemnat într-un

Daniel Coman
Manasia, alchimistul

mod similidiaristic evenimentele importante pe o perioadă de 2
ani. Volumul este ciclic şi structurat în patru părţi: Enter, Ateri-
zare forţată, Taurul mecanic şiExit. Ciclurile EnterşiExit conţin ace-
laşi poem, însă datat diferit. Trucul acesta presupune
contextualizarea, căci acelaşi poem îşi dezvăluie semnificaţii di-
ferite în funcţie de poziţia lui. În ciclul de început, poemul fi-
xează coordonatele unei lumi închistate, limitate de un voal
care ascunde un adevăr personal, arată, aşadar, o posibilitate,
pe când aceleaşi versuri încheie volumul exprimând o certitu-
dine. Cerul senin înseamnă pace, serenitate, găsite doar prin mij-
locirea memoriei, căci frumuseţea este memoria. 

În lumea trăirii directe, nemijlocite, eul are ipostaza de
observator, el nu este integrat, nu-şi poate desfăşura acţiunile
în mod natural la fel ca ceilalţi. Caută izolarea – însă nu anihila-
rea – (Mi se / făcea jenă şi nu mai / intram, întorcându-mă / în căs-
nicie, / să-mi termin sandvişul, / pe urmă la tuburi / unde era(m)
mai si(n)gur.), izolarea de lumea care lasă animalele din jurul ei
să flămânzească până ajung la canibalism, izolarea de lumea
degradată pe care o simte modernist ca pe-o farsă, când înge-
raşul cu chef de duel, ca în Pardaillan, // transformă bomba-n com-
mediadell’arte, panopticum şi cancan. Însă chiar dacă filtrat
ludic, metafizicul există şi doar provoacă la fel cum, în paralel,
şi Estera face. Aşadar, eul apare în trei ipostaze: (1) cea de ob-
servator care înregistrează lumea care se (o) decojeşte până
când îşi (îi) dezvăluie semnificaţiile (adevărul / cerul senin), (2)
ipostaza de tată al Esterei şi (3) parte a unei iubiri erotice. 

Imaginarul apocaliptic şipostapocaliptic este propriu
primei ipostaze, în care lumea este înregistrată în timp ce se
descompune, o lume cu case ale căror lumini se aprind singure
şi repetitiv şi care a fost invadată de animale sălbatice agresive
cu necesităţi umane (Doi lupi alsacieni / patrulează / grădina,
ograda, / înspăimântaţi / şi exasperaţi / că biolingviştii / nu le-au
descifrat / până acum limbajul.) Această lume devine şi mai in-
tensă şi mai şocantă cu cât apar două atitudini ale instanţei li-
rice în legătură cu ea: (1) eul simte o datorie morală de a
transcrie cu exactitate procesul de autodistrugere şi (2), ca un
jurnalist pasionat, receptează la nivel estetic descompunerea.
Nu fără motiv însă, căci toate acestea sunt doar o stare trecă-
toare – tot răul pentru mai bine: Îmbătrânesc ele / scoicile quahog
// ca să reîntinerească / pentru sute de ani. Însă nu atât de uşor e
procesul de îmbătrânire. În decursul lui, eul trebuie să suporte
o lume catalizatoare, să suporte suferinţa – în sensul creştin al
termenului –, pentru că ea transfigurează. Necesitatea aceasta
îi generează eului sentimentul de inerţie, de placiditate: e prins
între graniţele unei realităţi violente de care nu se poate separa.
Conştientizarea acestei neputinţe îl transformă într-o maşinărie
al cărei gest recurent este robota (Închid laptopul luînd-o / agale
spre dormitor / ca un pilot după / aterizarea forţată: / se ridică şi-
o ia / spre luminile oicumenei, / înnodat încă în corzile paraşutei, /
mototolită-n jurul elicopterului / care nu a făcut explozie.) Imagi-
nea elicopterului care încă nu a făcut explozie, dar va face sigur
şi nu se ştie când alimentează anxietatea, aprehensiunea eului
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şi-i intensifică gesturile de retragere în sine, îi limitează spec-
trul afectelor. 

Din această ipostază va fi scăpat de Estera, figura fe-
minină care întruchipează naivitatea, vitalitatea, spontanei-
tatea. Este însăşi miracolul, semnul dat de divinitate. Este
catalizatorul care va ajuta la recuperarea eului, îi va reda
viaţa, îl va face să reevalueze fiecare eveniment şi să-l re-
semnifice. Pe Esterkenimic nu o bucură mai mult decît să pro-
voace resursele şi mecanismele interioare ale tatălui. Ea
devine adjutantul care purifică lumea de rău, companionul
care lucrează cot la cot cu tatăl – cel care mai înainte a hră-
nit pisica hămesită de lângă piciorul surorii nepăsătoare (v.
Sora veselă şi nepăsătoare) – şi aruncă privirea tip „Tati, acum
ce mai facem?” la fel cum au făcut şi alţii într-un roman cu-
noscut după ce au asediat oraşul. În compania Esterei insta-
nţa poetică resemnifică lumea. De fapt, eul nu face nimic, ci
doar Estera. Nu cu Esterke se ajunge către cerul senin, ci ea
este însăşicerul. 

De-abia acum, reconciliat cu propria lume, repus pe
picioare, instanţa poetică poate funcţiona la turaţie normală.
În ultima ipostază, cea de parte a unei iubiri erotice, sexuali-
zate, spectrul emoţiilor se lărgeşteşi apare agresivitatea sen-
timentului erotic. Prima imagine care deschide ciclul Taurul
mecanic sună aşa: Umflaţi ca alicele, / mugurii de forsythia /
stau să pleznească. Până acum, în decursul volumului, nu a
apărut niciun moment de încordare, care să adune laolaltă
toate energiile interioare. Poemul Armada galbenăvorbeşte
despre dragoste ca despre o capitulare a eului în faţa senti-
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mentului, un oraş, o lume care acum câtva timp era serenă
este invadată de alieni. Însă nu e vorba despre o înfrângere,
ci tocmai despre o evoluţie: metaforic, ar fi vorba despre un
taur care, cu cât încasează mai multe săgeţi, cu atât creşte
mai puternic. Acum, spectrul emoţiilor s-a extins până la si-
mţirea propriei extincţii sub imperiul sentimentului erotic (O
// săruţi şi te muşcă / şi milioane de fluturi / subatomici îţi /
zboară de pe o arteră / pe alta, şi mii de fiole / de benzedrină li
se / sfărîmă de aripi.) Pofta de viaţă, cantitatea de erotism
necesitată de acesta transformă eul în taurul mecanic. Pe-
nultimul poem poate sta şi singur, calitatea estetică îl reco-
mandă, însă, în cadrul volumului, este finalitatea dorită şi
puterea pe care nici eul nu ştia că o are. Senzualitatea şi vi-
talitatea, tonul plin de forţă care livrează imaginile atât de
variate, toate acestea constituie apexul devenirii / revenirii,
cu ajutorul Esterei, a instanţei poetice din moarte clinică la
viaţă.

Se pare că Manasia şi-a îndeplinit misiunea. A scris
un volum coerent, a redat o dramă fără să cadă în senti-
mentaloid, a descris depresia din interior fără să clişeizeze,
dar a depăşitşi modele clasicizate precum poemul nichitas-
tănescian. S-a jucat cu registrele la nivel formal, a transcris
sub formă de (pseudo-)jurnal o experienţă transfiguratoare
şi n-a abuzat de notaţia faptelor cotidiene în mod gratuit, ci
le-a opus inteligent imaginaţia. Probabil că atunci când va
putea citi, Estera îl va întreba în modul suav-maliţios: Tati, şi
acum ce mai facem?
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lumii, Dante îşi condamnă duşmanii la chinurile Infernului,
făcînd o răzbunare personală din Judecata de Apoi reprezentată
în scene de o impresionantă forţă vizuală, cum numai Miche-
langelo în Renaştere va mai picta în fresca sa din Capela Sixtină:

„Din gura lor, a gropilor, pe rînd
ieşeau picioare, ca din prund ţepuşe,
de morţi ce stau cu capu-n jos, avînd
jeratic roş pe talpă şi cenuşe,
drept care se zbăteau pînă la brîie,
de-ar fi sfărmat şi lanţuri şi cătuşe.
Cum frige vîlvătaia cînd se suie
pe-o zdreanţă unsă şi flămîndă fuge,
aşa-i frigea din degete-n călcîie”.
Dar întîlnirea lui Dante cu Beatrice are loc numai în

Purgatoriu, pe cînd ajunge în paradisul terestru, arătîndu-i-se
în desfăşurarea unei procesiuni într-un nor de flori aruncate de
îngerii însoţitori:

„...dintr-un vîrtej de flori
de îngeri azvîrlite-n sus, ce lin
cădeau în jur ca picurii de nori,
pe vălu-i alb cu frunze de măslin
văzui o doamnă-n verde-nveşmîntată
şi pe sub verde-n roşu de carmin”,

moment în care maestrul său Vergiliu dispare. Rămaşi amîndoi,
Beatrice îl mustră pe Dante de faţă cu îngerii că, după moartea
ei, iubirea lui a scăzut în intensitate, fiind atras de altă femeie
şi absorbit de studiul filosofiei, cînd gîndirea lui a început să
rătăcească în dauna credinţei:

„Un timp, cu chipul meu mi-am dat silinţa
să-l cîrmuiesc; şi ochii-mi neîncetat
i-au fost toiag şi i-au păzit credinţa.
Dar tînără, cînd Domnul m-a chemat
şi pe-alt tărîm de viaţă-am poposit,
s-a rupt de mine şi-alteia s-a dat.
Cînd trupul meu în duh s-a împlinit
sporind în frumuseţi şi judecată,
iubirea lui treptat s-a ofilit
şi căi greşite a-ncepu să bată,
urmînd năluci făţarnice de bine,
ce-adesea mint făgăduinţa dată”

deşi – consideră Etienne Gilson – „nu iubirea pentru filosofie a
ucis dragostea faţă de Beatrice,  ci tocmai pentru că o iubea încă
cu pasiune, chiar şi după moartea ei, s-a întors mai întîi spre fi-
losofie pentru a se consola”(5, aşa cum Dante însuşi recunoaşte
în Convivio (Ospăţul), spunînd că prin această doamnă se înţe-
lege „acea lumină preaplină de virtute, Filozofia, ale cărei raze
fac să înfrunzească şi să dea roade florile adevăratei nobleţi a
oamenilor”(6.

Oglindindu-se în ochii Beatricei, în care se reflectă Gri-
fonul, simbol al lui Isus Christos, lui Dante i se dezvăluie „a doua

În scurtul epilog al Vieţii noi, Dante afirmă că speră să
mai trăiască atîta timp cît să scrie despre Beatrice „ceea ce n-a
fost spus niciodată despre vreo femeie”. Şi, într-adevăr, în Di-
vina Comedie, Beatrice este altă femeie decît cea reală, fiind
produsul imaginaţiei vizionare a lui Dante, despre care marele
poet spune tot ceea ce nici un alt trubadur n-a rostit vreodată
mai frumos despre Doamna inimii lui, „iubită – ca să-l citez pe
Papini – şi glorificată ca nici o altă femeie după  Sfînta Maria”(1.
Ca şi Sfînta Fecioară, sufletul Beatricei s-a urcat la ceruri în
preajma lui Dumnezeu, de unde veghează încununată de glorie
asupra vieţii zbuciumate a lui Dante pe pămînt. Dante mar-
chează, sub influenţa gîndirii teologice creştine lui Toma
d’Aquino şi Bonaventura, dar şi a profeţiei lui Joachim de Flore
despre începutul unei noi ere sub semnul Sfîntului Duh,  deşi
Divina Comedie abundă şi în elemente de cultură păgîne înce-
pînd cu prezenţa poetului Vergiliu  drept călăuză, adevărata
mare răsturnare a mitului orfic, dînd călătoriei lui Orfeu în cău-
tarea Euridicei, după ce mai întîi coboară în Infern, un sens as-
censional prin Purgatoriu în Paradis.

Călătoria lui Dante se desfăşoară abia după o lungă pe-
rioadă de rătăcire prin „pădurea deasă”, cînd Beatrice, ascultînd
sfatul sfintei Lucia, îl roagă pe poetul antic Vergiliu să fie mesa-
gerul iubirii sale, călăuzindu-l prin Infern pînă la întîlnirea cu ea
în Purgatoriu. Asemenea Orfeului păgîn şi contrar dogmei cre-
ştine, Dante călătoreşte viu prin lumea de dincolo, trăind cu in-
tensitate dramatică fiecare moment în rolurile sale de actor şi
spectator, de martor şi judecător totodată, într-un discurs poe-
tic conceput la persoana întîi. Călătoria prin Infern este drama-
tică prin emoţiile puternice trăite de Dante mai ales în scenele
de întîlnire cu umbrele prietenilor şi duşmanilor săi, care – re-
marcă tot Papini – „sunt aproape le fel cu cei vii”(2, sau, în ex-
primarea lui Alexandru Balaci, „au rămas oameni, la fel ca şi pe
pămînt, după moarte”(3, făcînd  diferenţa dintre viziunea cre-
ştină şi cea păgînă din mit, dar şi din literatura antică, repre-
zentată de călătoria lui Ulise în Odiseea lui Homer şi a lui Enea
în Eneida lui Vergiliu. De altfel, întreaga galerie de personaje din
Divina Comedie reprezintă figuri mitice sau istorice cunoscute
de Dante, pe care puternica lui imaginaţie le-a transfigurat ale-
goric. În Scrisoarea a XIII-a, Dante însuşi îşi avertizează destina-
tarul/ cititorul asupra diferenţei dintre sensul literal/ istoric şi
sensul literar/ alegoric al operei sale, afirmînd că „pentru lim-
pedea înţelegere a celor ce sunt de spus, trebuie ştiut că înţe-
lesul acestei opere nu este simplu ci, dimpotrivă, poate fi numit
polysemos, adică cu mai multe înţelesuri. Într-adevăr cel dintîi
înţeles este cel care se dobîndeşte prin literă, celălalt este cel
care se dobîndeşte prin cele lăsate să se înţeleagă prin literă. Şi
primul se numeşte literal, iar al doilea alegoric sau moral sau
anagogic”(4. Dante străbate Infernul într-un continuu zbucium
sufletesc dominat, dacă nu de ură, cel puţin de o mare dorinţă,
deloc creştină, de răzbunare. Ipostaziindu-se în Judecătorul

Dumitru Chioaru
Dante (II)

Avatarele lui Orfeu
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frumuseţe” a iubitei sale, ca fiinţă cerească, simbolizînd Graţia
divină. Zguduit de asprimea judecăţii iubitei, Dante îşi mărturi-
seşte ca un creştin păcatele şi, ajutat de Matelda, trece prin rîul
uitării, Lete,  apoi prin rîul Eunoe, purificîndu-se de partea tru-
pească, păcătoasă, a omului, pentru a putea urca muntele Pur-
gatoriului spre Paradis. De aici, călăuza lui Dante devine
Beatrice, în ochii căreia se concentrează puterea iubirii,
atrăgîndu-l în sus prin cele nouă ceruri, pînă în Empireu, într-o
continuă transformare a fiinţei sub influenţa lucrurilor văzute în
jurul său:

„Şi-astfel mi se-ntări prin ochi simţirea,
că nici un foc nu mi-ar fi fost povară
şi-oricărui rugi-aş fi-nfruntat privirea.
Văzui un fluviu de lumină clară,
incandescent, cu maluri smălţuite
de-o veşnică şi dulce primăvară.
Şi din adînc ţîşneau scîntei menite
să cadă printre flori precum rubine,
de aur şi argint împrejmuite.
Ca bete de miresme şi lumine
se scufundau şi dintre unde-n urmă
se revărsau alte scîntei divine”.

Cunoaşterea bazată pe privire devine acum contem-
plaţie. Iar iubirea spiritualizată devine agape, acel eros dezinte-
resat din creştinismul primitiv, în care – scrie Anders Nygren în
cartea sa Eros şi Agape, referindu-se la Jean Climaque – omul
devine „asemenea lui Dumnezeu”(7. Contemplînd Roza, ca sim-
bol al perfecţiunii Creaţiei, Dante invocă divinitatea să-i dea pu-
terea de a exprima în versuri extazul  trăit în faţa frumuseţilor
vizibile şi invizibile ale lumii de dincolo:

„O, Doamne, tu, prin care-n cer văzui
regatu-ţi drept în slavă triumfînd,
putere dă-mi să spun cum îl văzui.
Lumină-i sus ce-arată scăpărînd
pe creator făpturii muritoare
ce-n el şi-adapă sufletul flămînd.
În cerc se-ntinde şi-ale ei hotare
sunt largi astfel, încît i-ar fi-n părere
şi soarelui prea strîmtă cingătoare.
Din sfînta rază naşte-a ei vedere
răsfrîntă-n prima sferă cristalină,
ce-şi ia dintr-însa viaţă şi putere.
Şi după cum se oglindeşte-o clină
în valea ei, părînd că se desfată
de flori şi iarbă, aşijderi în lumină
văzui cum se-oglindesc asupră-i, roată, 
în mii de praguri strînse dimpreună
toţi cei ce-avut-au cerul drept răsplată.
Şi dacă treapta cea mai joasă-adună
atîta foc, cît de imensă-i marea 
petalelor ce roza o-ncunună!”,

reprezentînd – în interpretarea lui Romano Guardini –„totalita-
tea existenţei în desăvărşirea ei eternă” şi, totodată, modelul
după care „forma eternă a individului trebuie să se realizeze ca
efect al graţiei”(8. În aceste imagini care conjugă vizionarismul
cu ştiinţa ocultă a simbolurilor, Dante descrie Paradisul la fel ca
Infernul, remarcă Francesco de Sanctis, „în forme pămînteşti”(9,
omeneşti, accesibile artei.

Din acest moment, Beatrice revine la locul ei din cer,
încredinţîndu-l pe Dante pentru a merge mai departe sfîntului
Bernard care îi îndreaptă atenţia spre contemplarea Sfintei Fe-
cioare înconjurate de sufletele preafericiţilor. Fiinţa lui se de-

materializează şi spiritualizează în această ascensiune, asem-
ănătoare scării lui Jacob, al cărei ultim scop este, ca pentru orice
creştin, după cum susţine Anders Nygren,  „contemplarea şi bu-
curia cunoaşterii lui Dumnezeu”(10 . Dante reprezintă, de fapt,
momentul sintezei dintre eros şi agape, denumită – conform co-
mentariilor lui Nygren asupra Divinei Comedii(11 – caritas, pe
care se fondează religia creştină. La vederea Divinităţii, poetul
sfîrşeşte în tăcere mistică, recunoscîndu-se, observă Francesco
de Sanctis, „pe sine în Dumnezeu, inteligenţă pură, iubire pură
şi act pur”(12. Dante înţelege că iubirea dintre el şi Beatrice în-
seamnă participarea la iubirea divină, inexprimabilă în cuvinte,
încheindu-şi epopeea mîntuirii sufletului cu celebrarea puterii ei
absolute:

„Mai mult să spun nu-s vrednic în cuvinte,
căci vrerii Sale potrivind pe-a mele
asemeni roţii mă-mpingea-nainte
iubirea ce roteşte sori şi stele”,

în faţa căreia dorinţa sa de cunoaştere este spulberată de un
fulger, umplîndu-l de tăria credinţei  pentru care – aşa cum
spune sfîntul Augustin bine citit de poet – „dacă vrei să-l vezi pe
Dumnezeu, trebuie să-ţi închipui doar că Dumnezeu este iu-
bire”(13.

În Divina Comedie, rolurile personajelor mitice Orfeu şi
Euridice se inversează, Beatrice, ca simbol al Graţiei divine, fiind
cea care intervine din iubire să salveze sufletul lui Dante, călău-
zindu-l spre viaţa veşnică. „Beatrice – afirmă criticul Philippe Sol-
lers – se opune în întregime Euridicei”(14, ea fiind cea care,
datorită iubirii de sorginte creştină, coboară din cer, în vreme ce
Dante urcă atras de puterea ei. Oamenii sunt în posesia iubirii
ce depăşeşte puterea destinului şi a morţii, dezvăluindu-le calea
nemuririi sufletului.  

Note:

Folosesc pentru citatele din Divina Comedie, traducerea Etei Boeriu apărută
la Editura pentru literatură universală, Bucureşti, 1965.

1.  Giovanni Papini, Dante vivant, Paris, Ed, Bernard Grasset, 1934, p. 56
2.  Ibid, p. 205
3. Alexandru Balaci, Dante Alighieri, Bucureşti, Editura pentru literatură,
1969, p.209
4. Dante Alighieri, Opere minore, Bucureşti, Ed. Univers, 1971, p. 745
5. Etienne Gilson, Dante et la philosophie, Paris, Librarie philosophique J.Vrin,
1953, p.9
6. Dante Alighieri, Ospăţul, în Opere minore, Bucureşti, Ed. Univers, 1971, p.
387
7. Andres Nygren, Érôs et Agapè, tome III, Paris, Ed. Aubier, 1952, p. 167
8. Romano Guardini, Dante, visionnaire de l’éternité, Paris, Ed. du Seuil, 1962,
p. 117 şi 118
9. Francesco de Sanctis, Istoria literaturii italiene, Bucureşti, Editura pentru li-
teratura universală, 1965, p. 261
10. Andres Nygren, op.cit, p. 75
11. Ibid., vezi paginile 185-190
12. Francesco de Sanctis, op. cit., p. 277
13. Augustin, Despre iubirea absolută, Ed. Polirom, 2003, p. 237
14. Philippe Sollers, Dante şi străbaterea scriiturii, în antologia Tel Quel, Pentru
o teorie a textului, Bucureşti, Ed. Univers, 1980, p. 347
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Oswald Rufeisen s-a născut în Polonia, în anul 1922, şi a
murit în 1998, în Israel. Traducător talentat, el a supravieţuit Ho-
locaustului, lucrând atât pentru Gestapo, cât şi pentru NKVD şi
reuşind, cu mari riscuri, să salveze, în acea perioadă tulbure,
vieţile a sute de oameni. După încheierea celui de-al Doilea Răz-
boi Mondial, se converteşte la catolicism, intră în Ordinul Car-
meliţilor Desculţi şi emigrează în Israel, unde va deveni
cunoscut pentru tendinţele sale de nerespectare a canoanelor
şi regulilor bisericeşti stricte, ca şi pentru afirmarea unui spirit
ecumenic prea puţin înţeles şi cu atât mai puţin acceptat de
către contemporanii / conaţionalii săi. 

De la aceste date ale realităţii porneşte scriitoarea Ludmila
Uliţkaia în romanul său, Daniel Stein, traducător, apărut în anul
2006 şi devenit rapid best-seller în Rusia şi nu numai. Protago-
nistul, Daniel Stein, este construit după modelul lui Rufeisen, a
cărui biografie uluitoare romanul o urmează, în linii mari, au-
toarea încercând să transpună în plan literar o existenţă care a
fost adesea numită – şi pe drept cuvânt! – incredibilă. Desigur,
diferenţe există, pentru că Stein nu e Rufeisen – cel care, în pa-
ranteză fie spus, în timpul marilor procese ale nazismului a fost
printre martorii cheie ai acuzării, identificând şi depunând măr-
turie împotriva a numeroşi membrii din Gestapo şi a torţiona-
rilor din lagărele de muncă forţată. Spre deosebire de el, Daniel
Stein înclină să-i ierte pe călăi, într-un spirit creştin străin de ati-
tudinile modelului real. Aici e şi problema cea mai spinoasă a
acestei cărţi a Ludmilei Uliţkaia (născută în 1943, în Urali) – şi, de
fapt, a oricărui text care porneşte în mod declarat de la date
reale: în ce manieră trebuie să se raporteze scriitorul la reali-
tate şi cum trebuie să folosească modelele reale şi faptele cu
adevărat petrecute pentru a construi un discurs narativ coerent
şi convingător? Autoarea de faţă propune recursul la docu-
mente – fie că e vorba despre scrisori, extrase din presa vremii,
mărturii ale supravieţuitorilor şi aşa mai departe – precum şi
autoincluderea, ca personaj, în textul cărţii, căci fiecare dintre
cele cinci părţi ale romanului se încheie cu câte o scrisoare sem-
nată L. sau Lusia, adresată Elenei Kostiukovici, agent literar al
Ludmilei Uliţkaia. Daniel Stein, traducător este, astfel, un soi de
roman-palimpsest, construit pe baza unor documente menite
a recompune în toate datele sale epoca în care acţiunile sunt
plasate, precum şi a convinge cititorii de veridicitatea celor re-
latate. 

Pericolul cel mai mare la care s-au expus numeroase ro-
mane istorice (mai vechi sau mai noi) a fost încercarea autorilor
de a susţine viabilitatea estetică a textului pornind de la pre-
misa că este suficient ca întâmplările povestite să se fi petrecut
în realitate. Romanul Ludmilei Uliţkaia intuieşte această cap-
cană şi reuşeşte să o evite uneori – din păcate, însă, nu întot-
deauna – prin accentuarea unor elemente care îl

individualizează pe Daniel Stein şi îl îndepărtează de modelul
real. Numai că adesea acestea sunt imperfecte sau de natură a
da naştere unor controverse şi mai mari decât aceea legată de
realitatea faptelor ca atare (aşa cum e, de pildă, înţelegerea pe
care o manifestă personajul romanului – e adevărat că doar la
vârsta senectuţii – faţă de foştii călăi ai nazismului). Astfel că,
deşi menit a convinge cititorii tocmai pentru că modelul său real
a convins o lume întreagă, Daniel Stein ca personaj rămâne in-
suficient conturat (sau prea putin aprofundat) exact în mo-
mentele cele mai delicate ori în situaţiile cele mai complicate
cu care se confruntă – mai exact spus, cele cu care autoarea îl
face să se confrunte. Faptul este cu atât mai evident, cu cât alte
personaje rezistă chiar dacă sunt de plan secundar, iar exem-
plul celor două supravieţuitoare ale prigoanei de la Emsk, Ewa
Manukian şi Esther Hantman, este cel mai potrivit în acest sens.
De altfel, cartea începe chiar cu întâlnirea acestora, la o petre-
cere din Boston, unde cele două invitate îşi vor descoperi nu-
meroase afinităţi, Esther fiind, în urmă cu peste patruzeci de
ani, martoră a naşterii, în condiţii extrem de grele, a Ewei, fiica
Ritei Kowacz, comunistă îndârjită. Amintirile celor două converg
spre Daniel Stein, tânărul care, pe atunci, ajutase sute de refu-
giaţi, mai cu seamă evrei, să evadeze din lagăre sau să pără-
sească ghetourile despre care se ştia că vor fi supuse terorii
naziste. Iar de aici, cartea Ludmilei Uliţkaia, care începe, trebuie
să recunoaştem, extrem de promiţător, şi care se menţine ast-
fel pe tot parcursul primei părţi (de altfel, şi cea mai realizată
din întregul roman!), mută cadrul de desfăşurare din Statele
Unite în Germania sau în Rusia, apoi în Israel, în epoci diferite,
puse sub semnul unor probleme pe care protagoniştii (şi mai
ales Stein) trebuie să le rezolve. Stabilit în Israel, Daniel Stein se
va confrunta cu opoziţia pe care conaţionalii săi o manifestau
faţă de ideile lui şi mai cu seamă faţă de convertirea la catoli-
cism, pe care majoritatea o considerau o blasfemie ce merita
aspru sancţionată. De aici procesul în care compare el şi, des-
igur, deciziile ulterioare pe care, ca urmare a acestei judecăţi şi
dezbateri publice, Stein le va lua. 

Cronologia nu este, deci, respectată decât în anumite frag-
mente ale cărţii, iar trecutul este recompus indirect, prin inter-
mediul scrisorilor supravieţuitorilor, a paginilor de jurnal, a
broşurilor de propagandă din perioada nazistă sau a amintirilor
personajelor implicate în evenimentele din acei ani. În plus,
Stein le vorbeşte el însuşi copiilor pe care îi întâlneşte sau vizi-
tatorilor zonei Haifa, unde se stabilise, despre ororile din timpul
războiului şi despre modul în care eroismul sau laşităţile ori tră-
dările de atunci ar trebui judecate – şi înţelese, iertate ori re-
compensate – de generaţiile prezente sau viitoare. Desigur,
convertirea la catolicism a lui Daniel este uşor de înţeles de
către orice cititor, ea fiind, de altfel, prefigurată suficient de de-

Rodica Grigore
Ludmila Uliţkaia. Schiţă de portret

Carte străină
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vedere tematic de celebrul roman Cititorul, iar în ceea ce pri-
veşte suspansul de mult premiatele pelicule Lista lui Schindler
sau Sophie’s Choice, romanul Ludmilei Uliţkaia nu are limpezi-
mea textului lui Schlink şi nici forţa de sugestie a filmelor men-
ţionate, cu toate că autoarea tinde, uneori, spre o viziune
cinematografică. Daniel Stein, traducător spune însă nu puţine
lucruri demne de reţinut despre traduceri, tălmăciri şi inter-
pretări. Dar, în egală măsură, despre trădări – ale oamenilor şi
ale istoriei.

Medeea era, în celebra tragedie a lui Euripide, femeia ne-
miloasă, vrăjitoarea atotputernică, cea care nu ezită deloc
atunci când e vorba de dorinţa de răzbunare pe care o nutreşte;
este cea care, în consecinţă, va ajunge chiar să-şi ucidă copiii
pentru a-şi pedepsi soţul ce dorea s-o abandoneze. Păstrând în
minte acest model – pe care ar fi fost imposibil să-l ignore,
având în vedere că numele eroinei antice e inclus în titlul cărţii
sale! – Ludmila Uliţkaia vorbeşte, în Medeea şi copiii ei, despre o
altfel de Medeea.

Apărut în anul 1996 şi având acţiunea plasată, în mare
parte, în vara lui 1976, romanul acesta este centrat în jurul Me-
deei Sinopli, femeie hotărâtă şi energică, născută în 1900 şi care,
şi la vârsta pe care o are, reprezintă, după caz, un model, un
sprijin, un reper sau pur şi simplu un refugiu pentru numeroşii
săi nepoţi şi nepoate. Ea însăşi lipsită de copii, văduvă a unui
evreu rus, Medeea îi primeşte şi, de fapt, îi aşteaptă în fiecare
vară, în casa ei din oraşul Feodosia, din Crimeea, pe ţărmul
Mării Negre, pe toţi copiii numeroasei sale familii lărgite, le con-
templă izbânzile sau eşecurile, le acceptă infidelităţile şi micile
ori mai marile trădări, esenţial fiind, din punctul ei de vedere,
să-i aibă pe toţi – iar dacă nu, pe câţi mai mulţi dintre ei – alături,
fie şi doar în perioada vacanţelor şi concediilor. În paralel cu re-
latarea verii lui ‘76, Medeea rememorează lungi şi însemnate
(pentru ea şi pentru întreaga familie Sinopli) perioade din tre-
cut, începând cu momentul stabilirii în Crimeea, care repetă, în
cheie modernă, întemeierea anticelor colonii greceşti pe acele
meleaguri. Iar neamul Sinopli, împreună cu familii de greci, ar-
meni sau evrei, s-au stabilit printre tătari, la începutul anilor
1900, punând bazele unui mod de viaţă aparte şi impunând un
veritabil model al convieţuirii paşnice. 

Odată cu trecerea anilor şi pe măsură ce familia se mă-
reşte, membrii săi se risipesc care-ncotro, pe tot întinsul fostei
Uniuni Sovietice, de la Taşkent la Tbilisi, iar unii, mai îndrăzneţi
(sau doar mai norocoşi...), ajung să emigreze chiar în Statele
Unite, e adevărat că invocând şi originea evreiască – cu conse-
cinţe însemnate pentru cei apropiaţi. Interesant este că, deşi
plasat în perioada comunistă, şi în ciuda faptului că autoarea
însăşi, specialistă în genetică, a avut de suferit la începutul ani-
lor ‘70 de pe urma traducerii unei cărţi neconforme cu regimul
politic, romanul de faţă nu îşi propune să facă vreo critică acidă
a regimului lui Leonid Brejnev. Ci, cu o blândeţe deloc lipsită de
ironie, dar deopotrivă cu o nostalgie de netăgăduit, Uliţkaia des-
crie era de stagnare, de lipsuri materiale evidente, dar şi de re-
lativă acalmie în ceea ce priveşte virulenţa propagandei
sovietice, atât de agresive în deceniile anterioare. Căci, fără a
avea o maşină cu care să se deplaseze pe malul mării pentru a
lenevi o zi la plajă, nepoţii şi nepoatele Medeei îşi petrec mare

vreme în text, prin sublinierea dezamăgirii acestuia în faţa ati-
tudinii multora dintre semenii săi. Dar aceasta nu e singura con-
vertire din romanul Ludmilei Uliţkaia, unele dintre cele care
urmează nemaifiind atât de bine justificate (chiar dacă, impli-
cit, autoarea porneşte de la afirmaţia lui William James, cel care
susţinea că orice act de convertire e mai degrabă emoţional
decât raţional şi, deci, niciodată uşor de explicat). Astfel, Ewa
adoptă la rândul ei catolicismul, iar militanta Rita alege biserica
anglicană, alte personaje îmbrăţişând ortodoxismul rus. Acesta
este contextul în care clemenţa manifestată de Stein faţă de fo-
ştii nazişti rămâne destul de superficial rezolvată. Desigur, şi un
nazist poate să fie, în particular, o persoană agreabilă, însă asta
nu-i scuză crimele, iar existenţa lagărelor de exterminare nu
poate fi justificată – sau uitată – doar pentru că unii dintre cei
care le conduceau şi-au făcut „numai şi numai datoria”, urmând
ordinele care li se dădeau... Dar aceste amănunte nu le împie-
dică pe unele dintre călugăriţele catolice să-l considere sfânt pe
Daniel Stein, şi nici pe Uliţkaia să-l compare cu Isus, deşi sec-
venţele de acest gen par mai degrabă demonstraţii ale unor ipo-
teze (narative?) de lucru care, însă, nu se prea confirmă. Şi e
păcat că se întâmplă astfel, deoarece există, în cartea de faţă,
numeroase momente nu doar emoţionante, ci cu adevărat con-
vingătoare şi bine scrise, mai cu seamă amintirile personajelor
feminine despre teroarea nazistă. Ca şi în celelalte romane ale
sale, Minciunile femeilor sau Al dumneavoastră sincer, Şurik, am-
bele apărute în anul 2003, Ludmila Uliţkaia demonstrează că
ştie cum să abordeze psihologia feminină şi să construiască per-
sonaje credibile şi fără accente moralizatoare. Rita Kowacz şi
Ewa Manukian mai cu seamă rămân de neuitat, la fel ca şi si-
nuoasa lor relaţie, mama şi fiica îndepărtându-se, de multe ori,
incapabile să găsească punţile cele mai potrivite pentru a stabili
o reală comunicare, doar pentru ca, apoi, după ani de zile, să se
apropie şi să înţeleagă, fiecare în parte, că doar una prin cea-
laltă vor reuşi să depăşească singurătatea şi să înfrunte orice
spaimă – chiar şi spaima de umbrele trecutului care încă le bân-
tuie pe amândouă. 

În acest context, activitatea lui Daniel Stein primeşte noi
semnificaţii – şi, desigur, posibile noi interpretări. Căci, mai de-
grabă decât un sprijin pentru credincioşii care vin să-l asculte şi
care speră să găsească drumul spre Dumnezeu, el se dovedeşte
a fi călăuza de care aceştia au nevoie pentru a se putea recu-
noaşte pe ei înşişi. Traducătorul Stein din timpul războiului de-
vine, astfel, treptat, pe timp de pace – dar nu întotdeauna şi de
linişte! – un interpret al cuvântului Domnului, iar nu un simplu
mediator, fie el numit chiar „translator” („traducător”) al aces-
tuia. Dar oare se află cineva în posesia adevărurilor ultime, a
marilor adevăruri ale credinţei? Ludmila Uliţkaia lasă această
întrebare în suspensie, aşa cum se întâmplă şi cu altele de pe
parcursul cărţii, cititorului revenindu-i rolul de a găsi răspunsuri
sau de a merge pe calea speculaţiilor. Romanul menţine de la
început şi până la sfârşit un rimt alert, care îl face să fie citit, pe
alocuri, ca o carte de aventuri, cu atât mai mult cu cât efortul de
documentare al autoarei este uriaş. Dar viziunea rămâne, în
mod fatal, fragmentară, căci cele o sută şaptezeci de fragmente
din care portretul lui „Daniel Stein, traducător” este alcătuit
dau, uneori, impresia unui carusel uriaş în care până şi cititorul
cel mai experimentat riscă să se piardă. Apropiat din punct de
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parte din timp în casa ce seamănă cu o locuinţă din zonele ru-
rale ale Greciei, dar care, suficient de ironic, a aparţinut unei fa-
milii de tătari deportaţi în cruntele vremuri ale epurărilor
staliniste. Sau, dacă tinerii din familia Sinopli reuşesc, totuşi, să
ajungă la mare, drumul până acolo şi înapoi reprezintă o expe-
diţie de-a dreptul epopeică – şi care e relatată (şi, desigur,
trăită!) de protagonişti ca atare... 

Fără îndoială, ca în orice epopee (grecească, cum altfel...)
iubirile şi trădările se ţin lanţ, indiferent care ar fi subiectul (apa-
rent) major. Astfel, unul dintre nepoţii Medeei, geolog, Ghe-
orghi, e atras de pacea şi liniştea de la Feodosia şi decide să-şi
părăsească soţia, să se căsătorească tocmai cu o vecină a mă-
tuşii sale şi să înceapă o nouă viaţă departe de nebunia marilor
oraşe. Nika şi Maşa, alte nepoate, care au crescut împreună
după moartea prematură a părinţilor Maşei într-un tragic acci-
dent de maşină, şi care se iubesc asemenea unor surori bune, se
văd puse într-o acerbă competiţie pentru afecţiunea indiferen-
tului şi insensibilului Butonov, aflat şi el în vilegiatură la Feodo-
sia în timpul şederii acolo a celor două. Dincolo, însă, de toate
aceste aventuri, pe care Medeea, la capătul unei lungi şi nu o
dată dureroase experienţe de viaţă, nu-şi permite să le judece,
ci doar le priveşte de la distanţă, presimţind suferinţele pe care,
inevitabil, le vor aduce şi intuind repetarea aceloraşi şi acelo-
raşi greşeli săvârşite şi de generaţiile anterioare, Ludmila Uliţ-
kaia construieşte, cu subtilitate şi talent, un soi de roman în
roman, ba chiar două romane prinse în interiorul marelui
roman al iubirilor şi aventurilor de-o vară (sau de mai multe) ale
reprezentanţilor tinerei generaţii. Este vorba, pe de o parte, des-
pre rememorarea de către Medeea a trecutului personal, iar pe
de altă parte, despre meditaţia asupra trecutului întregii regiuni
prinse în vâltoarea istoriei şi a tuturor condiţionărilor ei în con-
textul fostului Impreiu Sovietic. 

Iar dacă prezentul nepoatelor Maşa şi Nika pare atât de plin
de întâmplări, prin comparaţie, viaţa Medeei, cu activităţile ei
liniştite şi ordonate de asistentă medicală, cu grija permanentă
pentru fraţii şi surorile mai mici, după moartea părinţilor, poate
da impresia unei previzibilităţi şi a unei rutine teribile. Numai
că Uliţkaia reuşeşte să-şi manifeste ironia fină şi la acest nivel,
câtă vreme trădările nepoatelor tind să nu ducă la nimic, iar
existenţa aparent plată şi neinteresantă a femeii în vârstă a fost
– este încă! – de natură să-i ţină pe toţi alături şi reprezintă ne-
cesarul factor de coeziune în familia Sinopli. Pe de altă parte,
dacă pasiunea manifestată de Nika pentru musculosul şi ex-
centricul (fie şi numai la nivel vestimentar...) Butonov poate fi
explicată şi înţeleasă de către cititor şi datorită firii nestatornice
a tinerei, obsesia pe care o dezvoltă sensibila şi educata Maşa,
cea căsătorită cu un bărbat afectuos şi inteligent, pentru spor-
tivul ratat pe care-l întâlneşte în vacanţă e dovada unui bova-
rism care nu duce – şi nu o duce – nicăieri, lăsând la o parte
faptul că fragmentele respective nu au nici nervul necesar şi nici
tensiunea narativă care să poată susţine o asemenea compli-
cată istorie a unui complicat (cum altfel, doar aşa sunt toate!)
triunghi amoros... Citită din această perspectivă, viaţa Medeei
alături de un soţ cu mari calităţi, dar şi cu destule defecte, de-
vine o reală lecţie de viaţă pentru Maşa, Nika şi pentru cititorul
atent la detalii. Căci Medeea demonstrează că, fără să fie lipsită
de înţelegere sau de intuiţie, ştie şi să ierte; şi că, în egală mă-

sură, fără să-i lipsească sensibilitatea, îşi dă seama că, uneori, în
viaţă, trebuie să ştii să-ţi învingi slăbiciunile, altfel totul ame-
ninţă să se prăbuşească. Sau, dacă nu, în cel mai bun caz, să se
risipească. Aşa cum se întâmplă cu mariajul Maşei, al cărei soţ
decide să părăsească Rusia pentru a se stabili în America. 

Sigur că, procedând astfel, Uliţkaia abordează indirect şi
realităţile epocii lui Brejnev, cu toate aspectele sale, fără să uite
să evidenţieze relativa relaxare a acelor ani, căci ar fi prea mult
să vorbim acum despre vreo libertate reală... Căci Statul Sovie-
tic îşi propune încă să controleze totul, viaţa oamenilor, sănă-
tatea lor, activităţile pe care fiecare le desfăşoară la serviciu,
numai că, în afara tuturor acestora, oamenii fac tot ce pot – iar
uneori chiar reuşesc – să-şi trăiască şi visele. E meritul acestei
cărţi, aparent un cuminte roman de familie, să spună câte ceva
cu adevărat esenţial despre toate astea, iar uneori să sugereze,
dar cu o extraordinară forţă estetică, astfel încât simpla aluzie
devine parcă mai pregnantă decât orice relatare programatică
ori militantă. 

Scriitoarea pune, apoi, în paralel istoria familiei sale cu
Marea Istorie, secvenţele plasate în prezent sunt la tot pasul în-
trerupte de relatări ale unor întâmplări trecute, adesea fiind
vorba despre evenimentele care au marcat existenţa Medeei,
în încercarea de a aduce alături tehnicile relatării orale, atât de
gustate în Rusia, cu elementele subtile ale unei poetici sui-ge-
neris a romanului. Şi chiar dacă Ludmila Uliţkaia nu demons-
trează întotdeauna autenticitatea colocvială a povestirii
tradiţionale şi nici eleganţa susţinută ori structura extrem de
elaborată a unei creaţii care a tins spre acelaşi scop, precum
Orele, de Michael Cunningham, Medeea şi copiii ei este o carte
de viaţă – şi, deopotrivă, de atmosferă. Un text care reconstru-
ieşte întreaga magie a unui teritoriu atât de mult discutat as-
tăzi, Crimeea, dar pe care, la capătul lecturii, cititorul va reuşi
să-l privească şi să-l înţeleagă şi altfel decât în contextul dispu-
telor politice... 

Comparat de unii exegeţi cu un film de Eric Rohmer, iar de
alţii, cu scrierile profetice, cu accente politice şi geografice, de
genul celor ale lui Vasili Aksionov, Insula Crimeea (şi nu numai),
romanul acesta, fără să vrea vreodată să devină un Război şi
Pace contemporan – aşa cum i s-a reproşat că nici măcar nu în-
cearcă, în ciuda arborelui genealogic foarte stufos ce devine de-
a dreptul multietnic şi sugerează multiculturalismul zilelor
noastre, pe care autoarea îl plasează la începutul cărţii, suge-
rează că, dincolo de orice posibile aparenţe, toată lumea are se-
crete bine păstrate, a căror dezvăluire poate, uneori, ameninţa
să arunce în aer stabilitatea unei existenţe liniştite. Dar, şi mai
important, Medeea şi copiii ei reprezintă modalitatea aleasă de
Ludmila Uliţkaia de a spune lucrurile esenţiale despre legătura
indestructibilă dintre trecut şi prezent, dar şi dintre membrii
unei familii; căci legăturile de sânge nu pot fi rupte ori uitate, iar
ele salvează, câteodată, un neam întreg – chiar şi de ameninţă-
rile istoriei, ale unui regim politic sau ale oricăror infidelităţi sau
trădări.

Ludmila Uliţkaia, Daniel Stein, traducător.  Traducere de Gabriela Russo,
Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2011.

Ludmila Uliţkaia, Medeea şi copiii ei. Traducere de Gabriela Russo,
Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2014
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Am dat tîrcoale, de ceva vreme, unei cărţi scrise de
Răzvan Enache (Relaţiile Publice din perspectivă sociologică, Iaşi,
Editura Institutul European, 2009), un intelectual discret, prea
modest pentru pîrjolul socio-politic pe care-l străbatem, un
mediu în care meritocraţia ţine doar de spaţiul virtual al dis-
cursului distopic. M-am tot învîrtit, aşadar, în jurul acestui op
şi, mărturisesc cu oarecare jenă, nu m-am învrednicit să scriu
despre autor şi ideile care ţes trama provocării (nu doar) socio-
logice a volumului, o lucrare faţă de care parcă şi autorul a avut,
el însuşi, o atitudine lejeră, neutră, cumva rece, şi asta pentru că
a lăsat cartea să intre pe mîinile cititorului fără să o creştineze,
id est: fără să-i facă obişnuitul botez al – cu un termen uşor bar-
baric – lansării. 

Dar, în cartea de faţă, Răzvan Enache însuşi face ocol
după ocol, se lasă prins de sensuri comune şi vrea să agaţe, fi-
nalmente, sensul sau perspectiva corectă a unui concept care
domină de ani buni spaţiul public: Relaţiile Publice (aşa orto-
grafiază autorul sintagma, iar eu voi renunţa de mai multe ori
la majuscule din varii motivaţii, inclusiv aceea a unei „strategii
de imagine”). Autorul este, aş putea spune, un conceptualist cu
un tupeu tandru, vrea peste tot ca ideile, cel puţin de la supra-
faţa discursului, să fie clare şi distincte, limpezi precum era
odată Ozana lui Creangă. Obsesia lui este însă, repet, întinsă
peste sfera şi conţinutul noţiunii – poate mai exact: al categoriei
– de relaţii publice.

Miezul obsesiei este relaţia, un punct deopotrivă cen-
tral şi ubicuu, un termen paradoxal şi, poate tocmai de aceea,
vital pentru structura vieţii în general, o structură care – să ne
amintim – l-a acroşat atît de energic şi pe Titu Maiorescu încît a
făcut din ea tema tezei sale de doctorat în filozofie. Dar să nu-l
amestecăm pe criticul de la Junimea în dezbaterea asupra rela-
ţiilor publice, chiar dacă despre acestea din urmă se spune că ar
fi la fel de vechi ca şi civilizaţia, aglutinîndu-se aproape indis-
tinct platitudini şi observaţii retorice (v. p. 10), confundîndu-se
într-un fel dialogul, cu multe dintre formele lui, cu forma de co-
municare specifică relaţiilor publice. Aşa s-a ajuns de altminteri ca
Aristotel sau alţi filosofi ai antichităţii să fie consideraţi pionie-
rii unor atare structuri (nu suntem împotriva sincretismului
unor începuturi, mai cu seamă cînd vorbim de gînditori de o
asemenea anvergură, numai că aici avem de-a face cu suprali-
citări absolut gratuite).  

Registrul în care îşi dezvoltă demonstraţiile Răzvan
Enache este unul sobru-ludic, cu grijă mare pentru vocabulă şi
pentru ameninţările semantice care pot veni dinspre divagaţie
sau digresiune, motiv pentru care eseistul se ţine foarte

aproape de ceea ce Confucius numea cîndva „denumirile co-
recte” (o teorie care a făcut pînă azi o frumoasă carieră). În plus,
vorbind din interiorul sistemului academic, din groapa (şi) cu lei
şi şoricei a mediului universitar, el se detaşează însă de orice
bănuială că asupra discursului său ar pluti cumva umbra ba-
vardajului, a vulgatei academice sau a – să mi se ierte sintagma
– alviţei universitare. Este cert un autor fascinat de limbaj – cel
pe care-l utilizează şi cel pe care-l deconstruieşte – şi poate de
aceea în straturile de adîncime ale frazării sale se ascunde un
poet aşa-zis eşuat. Însă ratat ca poet, căci nu ştiu să fi publicat
pînă acum vreun volum de versuri, ci doar ceva fragmente de
proză poetică, dar productiv în schimb ca spirit poetic, şi asta
pentru că induce în pasta cuvintelor sale globule estetice care
ambiguizează frumos şi eficient propoziţia, fraza, raţionamen-
tul.

Eseul despre care vorbim este scris ca o revoltă faţă de
impreciziile conceptuale care au planat şi planează încă asupra
unor discipline numite, generic şi cumva anodin, ştiinţe ale co-
municării (chiar şi pluralul din sintagmă a fost obiect de dispută
între „specialişti”), preocupări începute în forţă în spaţiile fran-
cez, englez, german, italian, american, ca să amintim pe cele
mai importante. Pentru foarte mulţi dintre cei ce emit păreri
calpe cu titlul de judecăţi categorice, comunicarea este un fe-
nomen obişnuit şi se suprapune perfect peste fenomenul vor-
birii. Descartes a oferit o formulă-şperaclu la îndemîna oricui şi
cu care echivalenţa dintre sfera vorbirii şi sfera comunicării de-
vine de la sine înţeleasă: „Vorbesc, deci comunic”. Desigur că nu
pot comunica fără ca, în acelaşi timp, să vorbesc, numai că acti-
vitatea (pentru că e o formă de activitate pentru cei ce fac din
ea o profesie) prin care comunicarea funcţionează în act are un
specific aparte, cu o sferă mult mai cuprinzătoare; ce vor spune
acei atoateştiutori despre acea falangă a comunicării nonver-
bale?! 

Şi iată cum se încurcă iţele războiului care ţese supra-
faţa comunicării şi se deformează grosolan desenul din covor.
După cum, pentru a fi riguroşi, îndoiala carteziană roade pe la
colţuri echivalenţa vorbire=comunicare şi ne trimite spre dife-
renţa specifică. Ajungem astfel mult mai aproape de punctul ne-
vralgic de la care au plecat şi nedumeririle lui Răzvan Enache, un
punct încercuit încă din prima frază a eseului său: „Ideea aces-
tei cărţi a apărut în urma constatării că Relaţiile Publice nu au
un statut bine configurat printre disciplinele şi profesiile din Ro-
mânia” (p. 7).

Înainte de toate, starea civilă a relaţiilor publice duce
indubitabil spre profesie, una dintre ele, şi nu spre vreo ocupa-

Ion Dur
Reflecţii eretice despre starea civilă şi puterea Relaţiilor Publice

Ciorne și zile
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ţie, formă sub care îi putem încadra însă pe aceia care, bu-
năoară, într-o organizaţie, răspund de relaţiile cu publicul. Dacă
pentru cei din urmă nu este nevoie de prea multă carte (să nu
înţelegem, deocamdată, că ar fi vorba de impostură sau con-
tracultură), căci cîteva instrucţiuni şi instructaje le sunt de
ajuns, ca să fii cu adevărat PR-ist (vom folosi de multe ori şi for-
mula piarist) trebuie ca profesia aceasta să fie legitimată şi re-
cunoscută de o formă de pregătire academică. Este aici o
condiţie sine qua non pe care o eludează însă multe organizaţii
care funcţionează ilicit, cu piarişti amatori. 

Să lăsăm însă în urmă această nuanţă şi să vedem ce
alte precauţii îşi ia autorul, din chiar introducerea cărţii sale,
pentru a ne oferi cu adevărat o perspectivă sociologică, poate
cea mai importantă, asupra relaţiilor publice şi a meseriei de
PR-ist. Răzvan Enache are în vedere, prioritar, rezultatele cer-
cetării de pînă acum în sfera relaţiilor publice şi constată, deza-
măgit, că bibliografia de specialitate în limba română şi în alte
idiomuri suferă de o carenţă fundamentală, şi anume, ea „tinde
să obtureze canalele teoretice care fac legătura dintre practica
de Relaţii Publice (RP) și resursele epistemologice ale aces-
teia”(p. 7).

Lacuna, să recunoaştem, nu este familiară doar acestui
domeniu, căci şi în media în ansamblu cezura a fost şi mai este
încă prezentă, practica (făcută de multe ori cu o profundă su-
perficialitate) luînd-o înaintea teoriei. Pentru a nu mai aminti
de faptul că absolvenţi de ştiinţe ale comunicării, odată anga-
jaţi, glisează prin ceea ce fac între teoria învăţată în anii facul-
tăţii şi «ce zice şefu’». Şi astfel, revenind din nou la relaţiile
publice serioase, acest mod invalid de a fi afectează grav carac-
terul interdisciplinar al acestora, o altă marcă de care nu prea se
ţine seama atunci cînd este invocată o asemenea formă de co-
municare. Aşa se face că sunt aruncate peste bord „componen-
tele teoretice fundamentale” care structurează relaţiile publice
(e vorba de antropologie, sociologie, pragmatică, psihologie,
chiar filosofia limbajului) şi se cantonează discursul în cheia lui
„cum să…”.

Se impune, cred, o precizare: rezervele lui Răzvan Ena-
che, pe care încă nu le-am epuizat, sunt făcute cu vreo şase-
şapte ani în urmă şi, într-un astfel de context, e firesc să ne
întrebăm cît de actuale mai sunt în consistenţa lor. E adecvat
să spunem că sistemul de vase comunicante practică-teorie a
început să dea roade şi asta nu de azi sau de ieri. Au apărut,
între timp, studii importante, cercetări autohtone sau traduceri,
specialiştii, atîţia cîţi sunt, s-au mai întîlnit pe la simpozioane de
profil, organizaţiile au făcut progrese în a include în organi-
grama lor piarişti get-beget şi nu dintre cei calificaţi la locul de
muncă prin sistemul des utilizat al lui „repede înainte”.

O evoluţie pozitivă au cunoscut chiar şi ceea ce numim
„seturi de practici” care alcătuiesc sfera relaţiilor publice, chiar
dacă acestea s-au transformat de multe ori în tot atîtea capete
de acuzare în raport cu publicurile ţintă cărora li se adresează
piariştii. Nu putem să nu amintim în acest context manipularea
exercitată asupra publicului specific sau a opiniei publice,
aceasta din urmă plutind ea însăşi, de multe ori, într-o ceaţă
conceptuală. 

*

Eseul lui Răzvan Enache este construit, trebuie să spu-
nem apăsat, pe un viguros şi riguros filon critic în raport cu au-
tori, idei sau practici piariste, operaţiile de corecţie sau
redefinire conceptuală fiind mereu aplicate nu atît observaţiilor
din domeniul RP, multe dintre ele întemeiate, cît mai degrabă
explicaţiilor şi justificărilor invocate, dimensiuni pe care eseistul
le branşează pas cu pas la încărcătura sociologică pe care o in-
cumbă discursul său, un mecanism care aruncă fascii de lumină
asupra a varii forme de comunicare publică.

Dar de ce a ales autorul ocheanul sociologic pentru a
oferi o privire (era să zic: privelişte, ceea ce n-ar fi, cred, inadec-
vat) fondatoare asupra relaţiilor publice? Vădit pornit împotriva
inflaţiei şi deflaţiei conceptuale, a discursului pletoric care, cum
ştim, din bunele intenţii ale clarităţii şi limpezimii ajunge să as-
fixieze semnificaţiile unor concepte întemeietoare, Răzvan Ena-
che, cu un doctorat meritoriu în sociologie, bine instruit în
jurnalism şi ştiinţele comunicării, este ferm convins că acesta
este tratamentul cel mai oportun pentru a înţelege nedeformat
natura organică a relaţiilor publice. 

În plus, ridicînd cu fermitate şi dezinvoltură schelăria
unei atare perspective, e convins că, pe fundalul sociologic şi
psiho-sociologic, dar şi pe o structură interdisciplinară, privirea
sociologică este poate prima dintre cele mai apte „să explice
mult mai bine decît altele de ce au apărut RP, de ce trebuie să
existe şi cum se pot realiza, cu o conştiinţă profesională liniş-
tită, obiectivele specifice” (v. p. 8). Şi face acest exerciţiu pe cont
propriu, dar sprijinindu-se pe cercetări nu doar sociologice fun-
damentale, surse de unde îşi procură uneltele necesare opera-
ţionalizării unor concepte esenţiale pentru sfera şi conţinutul
relaţiilor publice. Autorii de la care se revendică în dezbaterea
sa: J. Habermas, Pierre Bourdieu, Erving Goffman, Peter Berger,
Thomas Luckmann, Marshall McLuhan, Jean Baudrillard, Lucien
Sfez, Alex Mucchielli, Achim Mihu, Paul Watzlawick, John Searle,
pentru a-i aminti pe cei mai importanţi, l-au ajutat în a risipi în-
doielile de ordin teoretic şi relaţional, cel din urmă termen tra-
ducînd o situaţie cel puţin bizară: relaţiilor publice le lipsesc,
între altele, ce credeţi?!, tocmai relaţiile (situaţie, desigur, nu sin-
gulară).

Dar ce unghiuri de abordare alcătuiesc, în cele din
urmă, perspectiva sociologică asupra relaţiilor publice? Îmbinînd
cu dexteritate planul logic cu cel istoric, sincronia şi sincretis-
mul cu vederea diacronică, Răzvan Enache se opreşte, mai întîi,
la a desprinde geneza relaţiilor publice; este o poveste ca a în-
ceput cu economia de piaţă, esenţial fiind faptul că tocmai o
anume structură a inventat sau a născut relaţiile publice. Iată,
deci,  punctul acela de mişcare, vorba poetului, dar mai viguros
decît „boaba spumii”, punct genetic şi imperialist în expansiu-
nea sa, la care am adăuga de pe acum o corecţie extrem de im-
portantă pe care apasă intens şi Răzvan Enache: energia proprie
relaţiilor publice este persuasiunea (şi nu manipularea, formă
de comunicare maladivă, opiuasă, perversă, tendenţioasă şi de
cele mai multe ori foarte eficientă), forma specifică de comuni-
care pentru care ţinta este „obţinerea asentimentului cuiva
pentru ceva”. Dar să citez integral enunţul cu pricina pentru a
nu deforma prin parafrazare: „Ceea ce se poate spune cu certi-
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tudine este că prin RP se comunică mesaje (corespunzătoare in-
tenţiilor emiţătorului) de către cineva (de obicei, o organizaţie,
prin reprezentanţii săi) către altcineva (publicurile relevante),
pe anumite canale, cu scopul de a informa sau de a influenţa
percepţia receptorului asupra emiţătorului” (p. 10).

Şi tot ca punct de plecare sau central am adăuga o altă
delimitare conceptuală: diferenţa specifică dintre RP şi publici-
tatea comercială (advertising), de care Răzvan Enache se ocupă
de altminteri într-un scurt eseu (v. pp. 13-21), după cum nu ig-
noră diferenţierile faţă de comunicarea culturală şi politică în-
deosebi, dar am putea înşira aici variile forme de comunicare
care întreţin structura cîmpului societal. Merită reţinută obser-
vaţia legată de consanguinitatea iniţială dintre presă, publicitate
(îndeosebi cea politică şi cea comercială) şi relaţii publice, dar
Răzvan Enache nu eludează, mai cu seamă ca sociolog, influen-
ţele venite asupra acestora dinspre nexul cauzal al transformă-
rilor sociale şi economice, fără să supralicităm însă un astfel de
determinism.

Relaţiile publice au apărut, aşadar, odată cu presa, mai
exact cu corespondenţa privată (neelectonică, să ne înţelegem
bine), cea care a generat aproape în egală măsură presa de in-
formaţie şi pe cea de opinie. Sunt aici începuturile celei ce avea
să devină „cea de-a patra putere în stat” (după formula lui Bră-
tianu), ipostază care nu va mai păstra în compoziţia sa parfu-
murile particulare, ci va apela la mijloace uneori mai puţin
ortodoxe. Nu este aici locul unei demonstraţii la care ader, nu
vreau să intru în hăţişul determinaţiilor care au convertit „în-
treprinderea artizanală” a corespondenţei private în presă şi în
tot felul de relaţii, dar vreau să spun totuşi că statutul presei
(poate mai puţin în primii ani ai apariţiei sale) se întemeiază în
cea mai mare parte pe violenţă, persuasiune şi manipulare. Nu
ne putem altfel explica modul în care a fost dislocat spaţiul pu-
blic pentru a se putea aşeza la aceeaşi masă cu puterile: execu-
tivă, legislativă şi judecătorească (separaţia acestor patru puteri
are o dialectică aparte, pe care nu o pot expedia aici în două-
trei propoziţii).

Arcul de cerc al perspectivei alese face ca ocheanul so-
ciologic al eseistului să fie  îndreptat, succesiv, fie spre compo-
ziţia acţiunii efective, concrete, cu sistemele sale, fie spre
implicaţiile generate de fenomenul comunicării în societatea in-
formaţională, raţionamentele exegetului decupînd la nivelul or-
ganizaţiei (să nu uităm: este celula de bază a RP, am putea spune
chiar „cuibul” lor) multiplele conexiuni ivite între publicurile
ţintă şi tipurile de putere, limbajul utilizat (pragmatic vorbind) şi
catenele sale cu puterea mai cu seamă în spaţiul mediatic (şi me-
diatizant), după cum este manifestat interes pentru cultura or-
ganizaţională şi, deloc neînsemnată, imaginea instituţională, cea
care ne reaminteşte că „Doamna”  imagine a fost, şi rămîne, o
vedetă incontestabilă, cu puteri greu de cuantificat, a spaţiului
public încă de la începutul veacului trecut.

*

În ansamblul conceptual al eseului, Răzvan Enache in-
clude şi publicitatea comercială, despre care s-a scris pînă acum
în exces, cu vîrf şi îndesat. S-a ajuns pînă acolo încît se fac trai-
ninguri pe implicarea inteligenţei emoţionale în stabilirea unui

grafic al preţurilor, gurul bibliografiei fiind Daniel Goleman, un
autor al cărui discurs, cel puţin mie, îmi aminteşte de cursurile
şi lecturile pe care le făceam cu aproape patru decenii în urmă.
Nu neg, doamne fereşte, coeficientul de noutate al scrierilor
sale (inclusiv cartea despre inteligenţa socială), dar mi se pare
că noutatea sa – pentru mine, una cu vechime – a fost supraso-
licitată şi supralicitată prin pragmatismul teoriilor sale.

Într-o asemenea opulenţă a publicităţii (am în vedere
nu doar oferta, dar şi abordările de specialitate ale unor firme şi
numeroşi guru care au confiscat domeniul), legitim cerută e
drept, a izbucnit o epidemie care aproape că sufocă terminolo-
gic sfera şi conţinutul noţiunii. Suflet sau inimă a comerţului,
dar şi a jocului politic, reclama îşi trăieşte azi clipele ei de glorie
nesperată. Pe eseist, sociologic vorbind, îl interesează patul ger-
minativ care a generat atîta nevoie de publicitate şi relaţii pu-
blice. Demersul său pleacă şi e mereu însoţit de judecăţile de
valoare şi gust ale lui J. Habermas, autor tradus la noi încă pe
vremea comunismului (v. Cunoaştere şi comunicare, Ed. Politică,
1983), iar lucrarea pilot la care se apelează este Sfera publică şi
transformarea ei structurală (Ed. Univers, 1999).

Nu vom trece sub tăcere ideea sociologului german po-
trivit căreia editorul de ziar a devenit la începuturile presei, în
egală măsură, „vînzător de ştiri” şi „comerciant de opinie pu-
blică”, vectori specifici jurnalismului literar, după cum nu vom
ocoli distincţiile public-privat, atît de necesare raţionamentelor
sociologice. Nu-l vom urmări însă pe Răzvan Enache în de-
monstraţiile sale de legitimare habermasiană a binomului rela-
ţii publice-publicitate comercială, după cum nu vom insista nici
asupra determinaţiilor care dau specificul a două sintagme:
sfera publică şi opinia publică („unanimitatea finală a unui proces
laborios de luminare reciprocă”). În schimb, vom sublinia că ob-
servaţiile lui Habermas sunt nu doar atent invocate, ci şi co-
mentate cu detaşare critică şi, acolo unde este cazul, este
răsucit „firul ideologic marxist” al teoriilor acestui sociolog al
praxisului. Ne-am fi bucurat dacă exegetul, într-un atare con-
text, ar fi insistat asupra „comunicării integrate”, o sintagmă-
teorie la modă şi specioasă.

Dincolo de eseul liminar al interconexiunilor relaţii pu-
blice-publicitate comercială, discursul lui Răzvan Enache de-
construieşte binomul teorie-practică sub care se întind relaţiile
publice. Cum aminteam deja, interesul primar este aici pentru
sfera pragmaticului. Ansamblul acţiunilor concrete, o teorie in-
strumentată de Michel Crozier şi Erhard Friedberg (v. L’acteur et
le système. Les contraintes de l’action collective, Seuil, 1977), or-
ganizaţia văzută ca un construct social, dar şi raportul dintre in-
certitudine şi putere la nivelul acesteia (aici grila îi include pe
Ervin Goffman şi Paul Watzlawick, reprezentant al Şcolii de la
Palo Alto), precum şi statusul de actor social (în acţiune, des-
igur), conceptul polisemic al manipulării – iată vectorii care com-
pun grila minimală a RP.

Ne-au interesat în Relaţiile Publice din perspectivă so-
ciologică diferitele implicaţii pe care le identifică autorul în sfera
sau cîmpul (fizic vorbind) comunicării generalizate, şi asta cu
atît mai mult cu cît acestea sunt, după Răzvan Enache, „neaş-
teptate”. Exegetul preferat, Alex Mucchelli, este pus la lucru îm-
preună cu echipa sa pentru a descifra, aproape pe înţelesul
tuturor, teoria proceselor de comunicare. Ne apar astfel spornice
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şi limpezi concepte precum: autoritatea, situaţia de comunicare,
manipulare, modele de comunicare, putere şi limbaj (relaţie asu-
pra căreia mă aşteptam la o tratare mai detaliată), realitatea.  

* 

Lăsînd pentru o proximă ocazie alte comentarii, ne-am
opri puţin asupra binomului limbaj-putere, în care credem că
este investită poate cea mai mare şi mai semnificativă forţă a
comunicării umane (nu vom intra aici în dialog cu Lucien Sfez,
cu a lui critică a comunicării). Şi pentru Răzvan Enache aceasta
din urmă, comunicarea autentică, este o profesie şi, ca orice
profesie serioasă, ale pliurile sale de rafinament. Mai întîi, poli-
semia comunicării, la care am adăuga polisemia şi mai delicată
a tăcerii. Iar ceea ce se numeşte „manipularea previzibilităţii”
lărgeşte sfera puterii fie a individului (atenţie: noţiunea a fost
obiectul unui proces cognitiv care nu trebuie ignorat, şi asta
pentru că e greu să mai găsim azi in-divizi la nivel social), fie a
grupului, schimbîndu-se astfel optica asupra lui homo manipu-
lans, o ipostază opiomană care se joacă dezinvolt între alte două
stări: homo sapiens şi homo ludens.

Crozier şi Friedberg au extins într-adevăr benefic con-
ceptul de putere a actorului social (fie el insul uman sau gru-
pul), constatînd că aceasta, puterea, „este în funcţie de
mărimea zonei de incertitudine pe care imprevizibilitatea pro-
priului său comportament îi permite să o controleze în raport cu
partenerii săi” (apud eseul pe care-l comentăm, p. 52, infra). În
acest mod , orizontul favorabil specific acţiunii sociale şi al celui

organizaţional se modifică mult în implicaţiile sale, căci „cu cît
un actor social controlează o zonă de incertitudine mai extinsă
şi cu cît îşi permite să fie mai imprevizibil, reuşind, în acelaşi
timp,  să facă mai previzibil comportamentul celuilalt, cu atît se
află într-o poziţie mai favorabilă” (p. 52). Eseistul inventariază
tipurile de putere dintr-o organizaţie, inclusiv influenţa eficientă
pe care o are asupra acestora mediul ca atare. 

Jocurile de putere din interiorul unei organizaţii fac din
ea un „sistem de acţiune concret” (este o structură pliată pe ceea
ce se numeşte comunicare internă), iar în ceea ce priveşte inter-
faţa pe care organizaţia o are – e vorba de comunicarea externă
–, discursul său este centrat pe imagine şi pe rolul actorilor re-
levanţi (grupuri mai mai mult sau mai puţin instituţionalizate),
după cum e concentrat şi pe ansamblul reprezentărilor sociale
care construiesc o organizaţie. Utilizînd teorii sociologice şi psi-
hosociologice, Răzvan Enache demontează şi demonetizează
(bine face!) concepte şi atitudini rudimentare, multe dintre „fo-
losite pentru a dărîma discursuri grosolan alcătuite” (v. p. 158 ş.
u.; imaginea unei organizaţii nu renunţă la manipulări, dar de-
pinde cîtă ştiinţă perfuzezi într-o atare operaţie).

Şi tot puterea este augmentată de Răzvan Enache prin
revizitarea accepţiunilor date definiţiilor realităţii, calificate,
toate şi inevitabil, „manipulări”, şi asta plecînd de la „premisa că
utilizarea diverselor realităţi sociale semnificative cu scopul de
a transmite o anumită impresie, idee sau de a determina o ac-
ţiune este nu numai corectă în sine, ci şi una dintre calităţile
umane cele mai onorante” (v. p. 50) pentru ipostazele umane
mai sus amintite. Concluzia lui Răzvan Enache este că „vom fi
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nevoiţi să concepem într-un alt mod procedurile prin care me-
sajele RP, discursul jurnalistic, politic sau publicitar angajează
semnificaţii împărtăşite social cu scopul de a transmite o idee,
de a crea o anumită impresie etc.” (p. 51).

*

Pagini dense acordă Răzvan Enache legăturilor dintre
jurnalişti şi organizaţiile media, actori dintre cei mai activi pe su-
prafeţele atît de lucioase ale relaţiilor publice. Conjuncţia dintre
limbaj şi putere devine astfel poate cel mai energic (şi energe-
tic) vector al bunei sau proastei funcţionări nu doar a compli-
catelor relaţii publice. Perspectiva lui P. Bourdieu la care
apelează eseistul ni se pare şi nouă fundamentală. Teoria şi, in-
vitabil, practica survolate de sociologul francez în, cel puţin, Des-
pre televiziune urmat de Dominaţia jurnalismului (Ed. Meridiane,
1998), Limbaj şi putere simbolică (Ed. Seuil, 2001), La Distinc-
tion. Critique sociale du jugement (Ed. Minuit, 1979), Homo aca-
demicus, (Ed. Minuit, 1984) ni se dezvăluie ca fiind lucrări de bază
pentru judecata asupra mecanismelor media, mai cu seamă
dacă luăm în calcul dramatizarea realului prin grila violenţei sim-
bolice şi a perversităţii (sociologic vorbind, desigur) cu care e
manevrat „faptul divers”, cel cu care actorul-media ascunde pen-
tru a arăta, întocmai cum prestidigitează scamatorii (v. pp. 64-
71).

* 

Tot din perspectiva sociologică asupra relaţiilor publice
face parte şi cultura organizaţională (v. pp. 71-92), un fel de siaj
al ştiinţei – sau artei – managementului. Şi aici Răzvan Enache
salvează cumva, epistemologic, natura sintagmei cu pricina prin
ajutorul pe care-l primeşte de la un alt sociolog de prestigiu cum
este Edgar Morin, precum şi de la Charles Handy şi R. Harrison
cu ale lor teorii asupra culturii.

Dezvoltat metodic, foarte strîns ca strategie discursivă,
eseul lui Răzvan Enache propune, după toate aceste du-te-vino
la şi de la perspectiva sociologică asupra RP, o teorie revizitată a
acestora din urmă (v. pp. 93-139). Este probabil partea cea mai
tehnică a lucrării şi, poate tocmai de aceea, şi cea mai aridă,
asta pentru că nu uităm nicio clipă încărcătura poetică a limba-
jului utilizat de autor.

Nu tot aşa se întîmplă însă cînd eseistul abordează,
concis, societatea informaţională sau imaginea instituţională,
asupra celei din urmă subliniind lucruri cu adevărat indispen-
sabile bunei înţelegeri a funcţionării mecanismului social al re-
laţiilor publice. Plecînd de la fizica şi chimia realului, de la
dramatizarea goffmaniană a cotidianului, precum şi de la faptul
că „aceleaşi tehnologii cresc foarte mult probabilitatea ca o per-
soană sau instituţie să intre, fie şi fără să vrea, în atenţia pu-
blică” (p. 147), Răzvan Enache sparge în zeci de cioburi imaginea
virtuală a unei instituţii, indicînd apoi determinaţiile importante
care alcătuiesc felul în care este creată şi gestionată cu maxi-
mum de beneficiu imaginea reală a unei instituţii.

Ireductibilă la o deviză sau la un logo, imaginea unei in-
stituţii are, în act şi nu virtual, statutul unui fapt instituţional de
care e greu să nu ţii seama, funcţiile imaginii depinzînd  mult de
conexiunea dintre realitatea socială şi reprezentările sociale

care stau la baza formării imaginii ca atare (v. pp. 148-149). Iar
una din concluziile lui Răzvan Enache este că managementul im-
aginii şi reputaţia unei organizaţii pot asigura transformarea
„faptelor organizaţionale brute în fapte instituţionale” (p. 151).
Pentru a nu mai vorbi de sporul de eficienţă care vine dinspre
reprezentările sociale, înţelese, sugerează eseistul, în cheia Iva-
nei Markova, şi anume ca „gînduri în mişcare”, ca „fenomene di-
namice şi deschise”, apte, ambele, să înnobileze şi fondul
cultural în care ne desfăşurăm fiecare dintre noi activitatea. Şi
tot reprezentările sociale – în fond o altă formulare pentru
modul în care un ins gîndeşte social – apar altfel dacă punem la
lucru concepte precum themata (Serge Moscovici), adică o gar-
nitură de antinomii ale gîndirii ştiinţifice şi comune, sau nexus-
ul (Michel-Louis Rouquette), cel care traduce alte „noduri
afective prelogice” care îi solidarizează pe membrii unei socie-
tăţi (vezi conceptele discursului public: patriotism, progres,
dreapta, stînga, centru, democraţie, interes general ş. a.).

Binomul themata-nexus acţionează însă într-un mod
specific, mai cu seamă dacă acceptăm transformările petrecute
la nivelul sferei spaţiului – sau scenei – public; pe de altă parte, o
anumită democratizare a imaginii (venită dinspre relaţiile poli-
tice şi economice) a dus oarecum la o efasare parţială a statu-
tului ontic al acesteia (e vorba de imagine) care, atenţie, nu
substituie o realitate, ci are statut autoreferenţial şi pur (este la
mijloc în fond distincţia dintre material şi ideal: ideea de cîine
nu latră şi nici nu poţi împrumuta pe cineva cu imaginea unui,
să zicem, milion de dolari).

Răzvan Enache, în calitatea lui de sociolog-radiolog, ne
propune în fapt, prin cartea sa, un fel de RMN (el îi spune eco-
grafie) al relaţiilor publice, limpezindu-ne conceptul acestora,
iar acolo unde petele au fost mai evidente a dus repede şi efi-
cient conceptele şi atitudinile fals-piariste la curăţătorie (al)chi-
mică, în felul în care ne-a spus Wittgenstein să procedăm cu
vocabulele care, prin (ab)uz, se compromit ca sens şi semnifi-
caţie.

„Nimeni nu poate să nu comunice” – un truism carierist
şi el, dar mai nimeni nu se prea interesează de tăcere, aici fiind
în fapt bazinul de acumulare al vorbirii dătătoare de înţelesuri
comunicante. Răzvan Enache nu dă reţete în acest sens pentru
o comunicare de succes, ci se situează dincoace, adică în teme-
iuri, pentru a contura cît mai exact cu putinţă „premisele unei
comunicări reuşite” (p. 157), ceea ce, să recunoaştem, nu-i puţin
şi nici prea uşor. În plus, perspectiva eseistului, dincolo de evi-
denţierea complexităţii unor practici nu doar de comunicare,
este şi un mod de a privi sau a vedea micro- şi macro-sociologic
anatomia şi fiziologia unei situaţii de comunicare, sintagmă şi ea
aruncată de atîtea ori în confuzii vîscoase de pretinşi specialişti
în pragmatică.

Eseul lui Răzvan Enache, Relaţiile Publice din perspectivă
sociologică, este un discurs dens şi probează onest o certă au-
toritate epistemică (sintagma este a lui Bochenski), dincolo de
resemnificarea unei importante garnituri de concepte specifice
relaţiilor publice, un demers în stare să elimine judecăţile
mioape sau conjecturale nu doar asupra RP, ci şi asupra feno-
menului comunicării, a felului de a comunica specific lui homo
significans, comunicarea fiind, e drept, o sferă sau un arhipelag
controversat şi contorsionat, prea des confundată cu taifasul
pretins academic sau cu mica ori marea trăncăneală.
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Mircea Braga

A fura ceea ce dă viaţă unei cărţi – cum face Liesel din Hoţul
de cărţi al australianului Markus Zusak – este un alt fel de a
spune că o carte se naşte din alte cărţi, ocolind, totuşi, ideea că
ne putem mulţumi și cu una singură, în această ordine referi-
nţe existînd, cel puţin în spaţiul european, cînd pentru Biblie,
cînd pentru Iliada. Evantaiul literaturii conservă, însă, un prin-
cipiu, nu şi modul de întruchipare a acestuia, exceptînd “mate-
rialitatea” sa imediată, respectiv cuvîntul, limbajul. De altfel, din
cele două feţe ale aforismului lui Toma d’Aquino, “Mă tem de
omul unei singure cărţi”, una dintre acestea e eronată: oricît de
temeinic, de “complet” ai cunoaşte o carte, ea, cartea, nu va fi
niciodată limitată la orizontul unei unice înţelegeri. De aceea,
doar a doua faţă a aforismului este funcţională: cel ce absoluti-
zează adevărul pe care el îl conferă unei singure cărţi e un infirm
cultural sau, altfel spus, un dogmatic. Parafrazăm: Teme-te de
un dogmatic care îţi face cadou intoleranţa sa.

Întreaga viaţă a cărţilor, întinsă în diacronie și sincronie,
ar fi de regăsit doar într-o imposibil de imaginat şi la fel de im-
posibil de realizat, în spaţiul real, Bibliotecă Universală, aflată
mereu în extindere, minut cu minut, indice irepresibil nu doar al
continuităţii, ci al unei existenţe expansionare, reflex al unei ne-
cesităţi simplist explicabile prin legea consumistică, a cererii şi
ofertei. În inutilitatea ei, indiferent de motivele care pot fi invo-
cate, aşezate chiar într-un capitol al esteticii moderne, cartea
încă nu a dispărut. Şi, poate, ca principiu, nici n-o să dispară. Dar
am scris încă pentru a separa printr-un adverb mecanismul con-
trariilor dat de prezenţa speranţei şi a scepticismului: nu trans-
mutarea obiectului de hîrtie în virtual şi nici aproprierea de
către o întinsă categorie de cititori a subliteraturii stau la baza
acestui mecanism. În definitiv, tehnologia şi-a spus întotdeauna
cuvîntul şi în modul de a realiza o carte, iar un semnificativ seg-
ment de cititori a vizat, întotdeauna, literatura “de consum” (evi-
dent, avem în vedere beletristica). Chestionăm, în acest fel,
faptul dacă, procentual, necititorul reprezintă un simptom, o di-
recţie, sau se menţine într-o oricît de neconvenabilă, totuşi rea-
litate, care ne spune că niciodată numărul celor atrași de carte
nu a fost egal cu al... populaţiei. Dar glosăm într-o zonă destul
de tulbure, aflată nu sub zodia opţiunii personale, ci a cercetării
risipite (ori centrate) pe multe direcţii, dacă vom dori şi răspun-
suri.

Dintre acestea din urmă, două sînt aduse în scenă de tex-
tul lui Salman Rushdie intitulat Harun şi Marea de Poveşti, des-
prinse din problematica teoriei “interne” a literaturii, avînd în
obiectiv legile acesteia (dacă de legi poate fi vorba...) şi, apoi,
chiar a teoriei receptării, care conţine şi conştientizarea efecte-
lor lecturii. Cartea ni se înfăţişează, de fapt, ca o amplă alegorie,
cu o destinaţie – dacă acceptăm cele scrise mai înainte – cel
puţin ciudată, dar de intuit, cum vom vedea, chiar din compozi-

ţia eteroclită a textului. Nu calitatea scriiturii e de adus în dis-
cuţie, incontestabilă ca şi în cazul celorlalte opere ale sale, ci de
dificultatea de a depăşi, la lectură, suprafaţa textuală intenţio-
nat (sau neintenţionat?) realizată în tuşe groase. Aparenţa ne
provoacă pe aliniamentul “poveştii”, aşadar solicitînd un cod
simplu şi, în convingerea multora, inactual (“Cine se mai opre-
şte, astăzi, la poveşti?”), de unde prudenţa, poate chiar iritarea
în faţa revărsării de simboluri şi parabole. Dar dacă vom aplica
o altă grilă de lectură?...

Harun și Marea de Povești este, pînă la un punct, expresia
unei debusolări: după aruncarea fatwei de către Ayatollahul Ko-
meini asupra autorului Versetelor satanice, interpretate ca in-
sultă adusă Profetului şi religiei islamice, scriitorul se
abandonează gîndului că “nu merită” a se dedica literaturii. Ase-
rţiunea, desprinsă mai degrabă ca o constatare decît ca între-
bare, pe care o întîlnim într-un interviu din septembrie 2012,
unde sînt rememorate evenimentele, e însoţită şi de cîteva,
puţine, detalii privind scrierea efectivă a “poveştii” la care ne re-
ferim: începuse redactarea ca urmare a promisiunii făcute fiu-
lui său Zafar (a se vedea și dedicaţia în acrostih de pe prima
pagină a cărţii), marcat la rîndul său de actul de condamnare la
moarte a tatălui. În fond, fatwa nu era altceva decît forma ul-
timă, de supremă cenzură a libertăţii de creaţie: “Este o luptă
fără sfîrşit. Este lupta dintre Putere şi Imaginaţie şi continuă”. Iar cu
cît Puterea este mai monolitică, mai absolutistă, mai dictato-
rială, mijloacele de oprimare se radicalizează. Ideea se va regăsi
în carte, dar – ca să rămînem la factorii de iniţiere a scrierii –
efectul o va premerge prin actul regăsirii de sine în consecinţa
aflării răspunsului la întrebarea mascată de constatarea mai în-
ainte menţionată: “Este atît de ciudat că, probabil în cel mai întu-
necat moment al vieţii mele, am scris cartea cea mai veselă. Pînă
am terminat-o de scris, am redevenit scriitor. Mi-am amintit de ce
îmi place să fac ceea ce fac şi m-am reconectat”.

Dar, poate, corect ar fi trebuit spus “întrebările”, fiindcă
cea care se vădeşte a fi esenţială nu va avea niciodată un
răspuns simplu, direct, imediat: va fi un răspuns în trepte, cu
episoade explicative fragmentate, asemeni adevărurilor “pa-
rţiale” care tind să coaguleze. Pentru Salman Rushdie, întreba-
rea adiacentă, căreia îi dă răspunsul întreaga carte, a fost: “Ce
s-ar întîmpla dacă...”. În formalizare literară, răspunsurile au cu-
noscut, de-a lungul timpului, trei ipostaze, desprinse din for-
mele verbale ale întrebării: la trecut (ce s-ar fi întîmplat dacă),
explicaţia e naraţiunea cu ţinută de istorie contrafactuală; la vii-
tor (ce se va întîmpla dacă), răspunsul se divide prin direcţio-
nare perspectivală – utopie pozitivă, distopie şi proză
ştiinţifico-fantastică; la prezent, dar un prezent în derulare spre
o proximă, previzibilă destinaţie în imediat (ce s-ar întîmpla
dacă), lasă loc “poveştii” ca proiecţie a unei realităţi de atins pe

Poveștile lichide

Biblioteca și irealismul realită3ii 
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termen scurt, sprijinită pe logica operaţională prin date strin-
gente şi cunoscute. Harun şi Marea de Poveşti se află la capătul
acestui drum scurt care, prin şansa cunoaşterii parcursului, îşi
oferă soluţia antefactum, de pe pragul opţiunii.

Dar nu este o “poveste”, dacă în felul acesta ne referim la
specia epică aşa cum o delimitează tradiţionala teorie a genuri-
lor, aducînd-o pînă aproape de suprapunere cu structura bas-
mului. Prezenţa elementelor din respectiva zonă sînt cele de
felul veşmintelor suficient de transparente ca să ne permită să
vedem, prin ele şi dincolo de ele, altceva decît ceea ce ar fi dic-
tat logica formală a speciei. În acelaşi sens, şi rudimentele po-
sibil a fi înscrise ca intertextualitate (au fost invocate O mie şi
una de nopţi, Alice în Ţara Minunilor, Vrăjitorul din Oz etc.) sînt
simpli modùli ai captării atenţiei, de deschidere a lecturii sub
semnul familiarului. Fiindcă, destul de repede, planşa narativă
se dezvăluie ca fiind a romanului, povestea devine story, iar ba-
zinul semantic este încărcat cu problematica gravă a literaturii
ameninţate de colaps. Raşid Khalifa (cheia denumirilor ne este
dată în nota finală a cărţii) este “povestitorul”, deci autorul unei
“grămezi de povestiri, cu care jongla tot timpul şi pe care le menţi-
nea în mişcare într-un soi de vîrtej ameţitor, fără să facă vreodată
vreo greşeală”. În oraşul în care locuia şi unde “din coşurile fabri-
cilor de tristeţe se revărsa un fum negru ce plutea [...] ca o ameni-
nţare”, el aducea puţină lumină şi bucurie celor care-l ascultau.
Cînd soţia îl părăseşte, invocînd ca argument risipa sa de im-
aginaţie, şi cînd propriul copil, Harun, îi mărturiseşte că nu înţe-

lege rostul poveştilor din moment ce “nici măcar nu sînt ade-
vărate”, Raşid – poate într-un moment de cumpănă, de intero-
gare a sensului propriului destin – îşi pierde harul: metafora, cu
iz tehnic, dezvăluie blocarea accesului la puterile “lichide”, de
regulă necunoscute, ale actului de creaţie.

Soluţia – în căutarea căreia se află, cu deosebire, Harun,
intuind acum că efectul “poveștii” se află dincolo de adevărul
formal al relatării – nu este de natura miracolului, conturîndu-
se exclusiv ca înţelegere şi opţiune, trimiterea revenind astfel
asupra conflictualului ce decurge din opoziţia Putere/Imagina-
ţie. După un şir de întîmplări, acestea pigmentate fantastic, dar
nedesprinse de realitate (menţionăm doar încercarea politicu-
lui de a-şi supune literatura, explicită în secvenţa din Valea K,
unde se dorește cîștigarea alegerilor prin “povestiri optimiste”,
excluse fiind “basme de-astea mohorîte”), lui Harun i se va oferi
prilejul de a cunoaşte momentul pre-constituirii formelor nara-
tive, ale literarităţii înseşi, dezvoltat ca un imaginar Ocean cu
Şuvoaie de Poveşti: “Se uită în apă şi văzu că era formată dintr-o
mie şi-o mie şi-o mie unul de curenţi, fiecare de altă culoare, îm-
pletindu-se şi despletindu-se ca-ntr-o imensă tapiserie lichidă de o
complexitate uluitoare; şi Dakkă (Duhul Apei – n.n.) îi spuse că
acestea erau Şuvoaiele de Poveşti, că fiecare fîşie colorată repre-
zenta şi conţinea o singură poveste. Diferitele părţi ale Oceanului
conţineau diferite feluri de poveşti, şi cum toate poveştile care fu-
seseră spuse vreodată, precum şi cele care erau încă pe cale de a fi
inventate se aflau acolo, Oceanul cu Şuvoaie de Poveşti era de fapt
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cea mai mare bibliotecă din univers. Şi pentru că erau sub formă
fluidă, poveştile aveau puterea de a se schimba, de a se transforma
în noi versiuni ale lor însele, de a se uni cu alte povestiri devenind
astfel mereu alte şi alte istorii; aşa că, spre deosebire de o biblio-
tecă de cărţi, Oceanul cu Şuvoaie de Poveşti era mult mai mult decît
un depozit de basme. Nu era mort, ci viu”.

De fapt, nu de “cea mai mare bibliotecă din univers” este
vorba; Oceanul este Biblioteca Absolută, cuprinzînd nu numai
cărţile trecutului şi pe ale prezentului, ci şi pe cele ale viitorului,
care încă nu sînt cărţi. Iar cum absolutului nu i se poate
răspunde decît tot prin absolut, durata devine viaţă, “memoria”
– ca principiu al bibliotecii – îşi asumă nu doar funcţia de con-
servare şi reconstituire, ci şi pe cea anticipativă, împlinindu-se
prin capacitatea inepuizabilă de a genera mereu noi celule ale
actului creativ. Sub acest unghi, trecutul şi viitorul nu sînt al-
tceva decît ipostaze, în fond nesemnificative, ale unui prezent
continuu. Parabola devine, astfel, suport al deconstrucţiei spa-
ţiului, timpului şi al “gesticulaţiei”, al modalităţii aparte de im-
plicare în viaţa omului a literaturii. Oceanul cu Şuvoaie de
Poveşti se află pe Kahani (“poveste”), denumire pentru un al doi-
lea satelit natural al Terei, aşadar parte a acelei mecanici com-
plexe a Universului căreia i se datorează întinsul registru al
particularităţilor planetei noastre. Ca şi Luna, Kahani are o parte
veşnic luminată şi o alta întotdeauna neatinsă de lumină, din
această poziţionare decurgînd calitatea şi funcţia puterilor care
acţionează în zonele respective. Cele două ţinuturi, separate
printr-un zid de forţă, sînt populate cu personaje ciudate, fan-
tastice, mai degrabă metafore decît personificări ale îndeletni-
cirilor fiecăruia. Cele din Gup (“bîrfă”, “vorbire”, “discuţie”,
“născocire”, “fabulaţie”), ţinutul luminat, se ocupă cu întreţine-
rea şi supravegherea bunei funcţionări a Oceanului cu Şuvoaie
de Poveşti, la nevoie chiar cu apărarea acestuia, soldaţii fiind
numiţi Pagini: “Armatele obişnuite sînt formate din plutoane, şi re-
gimente şi alte asemenea; Paginile noastre sînt organizate în Capi-
tole şi Volume. Fiecare Volum este condus de o Pagină Prima sau
Pagină de Titlu; şi acolo sus este conducătorul întregii «Biblioteci»
– numele nostru pentru armată – Generalul Kitab (“carte”) însuşi”.
Cei din ţinutul Chup (“tăcut”), conduşi de maleficul Khattam-
Şud (“gata”, “sfîrşit”), au drept ţintă extinderea întunericului prin
interzicerea cuvîntului, a vorbirii: în trecut, Khattam-Şud pro-
povăduise “ura numai faţă de poveşti şi fantezii şi vise; dar acum
a devenit mai sever şi se opune Vorbitului, indiferent în ce scop ar
fi”. Ţinutul Chup a devenit, astfel, “un tărîm al umbrelor, al cărţi-
lor sub lacăt şi al limbilor smulse; al comploturilor secrete şi al ine-
lelor cu otravă” – o lume a tăcerii în care, totuşi, unica voce care
se mai poate auzi este cea a dictatorului. El nu urmează legea,
el este chiar legea, iar ţelul său este distrugerea Oceanului cu
Şuvoaie de Poveşti.

Apariţia poluării este sesizată de supraveghetorii Oceanu-
lui, dar primul care trăieşte efectul acesteia este Harun, ajuns
din întîmplare consumator al unei poveşti. În normalitate, orice
poveste (dar “poveste” este o generalizare prin contragere, din
moment ce şi Romeo şi Julieta este invocată în aceste fel) dislocă
cititorul, aducîndu-l – asemeni visului – în starea de identificare
cu universul care îi este oferit: “E un procedeu cunoscut sub nu-
mele de Extaz. Şi dacă există suficientă îndemînare (din partea au-
torului – n.n.), persoana poate să se şi trezească în locul spre care

este purtată de vis; să se trezească, adică, în interiorul visului”
(subl. aut. – n.n.). Or, în urma poluării, sensurile şi semnificaţiile
trăirii prin lectură sînt deturnate, “otrăvite”, făcînd loc urîtului,
fricii, disperării şi, în cele din urmă, indiferenţei şi refuzului.
Efectul Kahani, ca satelit natural, nu este unul în ordinea meca-
nicii efective a Universului, ci în cea a spiritului, din care, acum,
dinamica mareelor este suprimată ca urmare a întunericului
dat de necuvînt. În cauză nu poate fi nici întîmplarea, nici acci-
dentul, ambele posibile, fiindcă, în cele din urmă, “orice poveste
care se respectă poate să reziste la un pic de scuturătură”, așadar
principiul autoreglării face parte din “economia” generală a cul-
turii. Nici erorile de “întreţinere” a Oceanului nu sînt decît tem-
porar semnificative, din moment ce, odată sesizate, devin uşor
remediabile, cum nici interminabilele discuţii, dezbaterile, con-
troversele, chiar bîrfele, aparent acte de dezbinare, nu ating
“ţelul comun” şi, mai ales, se definesc în raport cu o cerinţă fun-
damentală: “... dar ce rost are să dai cuiva Libertatea Cuvîntului
[...] dacă nu se poate folosi de ea? Şi nu e Puterea Cuvîntului cea
mai mare dintre toate Puterile? E clar deci că trebuie exercitată la
maxim”. Un grad sporit de nocivitate rezultă doar din tentaţia, la
nivel individual, de a pătrunde dincolo de zidul care separă ţin-
uturile, şi aceasta pentru că întunericul corupe, precum şi din
privilegierea exclusivă a noutăţii, deoarece Oceanul însuşi în-
seamnă continuitate, adică întreg: “Ne-am tăiat rădăcinile, am
întrerupt legăturile cu începuturile, cu Izvorul Nesecat, cu Sursa.
Plictisitor, am zis, nu se mai poartă, surplus la cerere”. Dar, aflată
în conflict acut cu puteri ostile, biblioteca – ipostaziată metafo-
ric ca armată – îşi anihilează direcţiile, făcîndu-şi vizibilă direcţia.

Ca în orice regim totalitar, fiinţele aflate pe tărîmul întu-
necat trăiesc prin separare, o sciziune care aduce în prim plan
simulacrul afirmat prin umbră: o lume în care conflictualul co-
boară pînă la separarea actantului de propria sa proiecţie.
Urmat îndeosebi de umbre, el însuşi avînd capacitatea divizării,
Khattam-Şud ilustrează, la ultim nivel, paranoia puterii. Otrăvi-
rea Oceanului, şuvoi cu şuvoi, e mai degrabă un pas pregătitor,
un experiment cu efect redus atîta timp cît Sursa nu va fi afec-
tată: mereu şi mereu, noi şuvoaie vor fi generate de imaginaţie,
de fantezie, prin expresia şi cuvîntul liber al poveştii. Doar ani-
hilarea sursei deschide drum împlinirii obsesiei lui Khattam-
Şud de a supune lumea prin întunericul nevorbirii, al nepoveştii:
“Lumea e făcută pentru a fi Controlată. [...] Lumea ta, lumea mea,
toate lumile... Toate există pentru a fi Conduse. Şi în fiecare poveste,
în interiorul fiecărui Şuvoi din Ocean, se află o lume, o lume de po-
veste, pe care eu nu o pot Controla deloc”. Şi va eşua, fiindcă do-
rinţa de lumină, liberă, nu va putea fi înfruntată de umbre. Iar
“noul guvern al Ţării Chup, condus de Mudra (rebelul care se al-
ăturase Gupilor – n.n.), îşi anunţă dorinţa de a ajunge la o pace
lungă şi durabilă cu Ţara Gup, o pace în care Noaptea şi Ziua, Vor-
bele şi Tăcerea să nu mai fie separate în Zone diferite de Fîşii Cre-
pusculare şi Ziduri ale Forţei”.

Romanul lui Salman Rushdie are ceea ce se numeşte final
fericit. Dar chiar faptul că povestea însăşi fusese posibilă îi oferă
lui Harun codul ascuns al unei relaţionări nu de fiecare dată ar-
monizate: “Atît în poveşti, cît şi în viaţă, finalurile fericite sînt mult
mai rare decît îşi imaginează de fapt oamenii. Aproape că poţi să
spui că sînt excepţia, nu regula”.
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TEXTE: de Cătălin Ştefănescu (O noapte, O înmormîntare, Un interviu, Un cio-

ban, Un cap) şi Ada Milea (Un bloc)

REGIA: Alexandru Dabija; ASISTENT REGIE: Bogdan Sărătean;
SCENOGRAFIE: Dragoş Buhagiar; ASISTENT SCENOGRAFIE: Irina
Chirilă; CÂNTECE: Ada Milea; ÎN DISTRIBUŢIE: Veronica Arizancu,
Mihai Coman, Alexandru Malaicu, Adrian Matioc, Fatma Moha-
med, Serenela Mureşan, Cătălin Neghină, Ioan Paraschiv,
Eduard Pătraşcu, Cristina Ragos, Vlad Robaş, Cristian Stanca,
Dana Taloş, Arina Ioana Trif, Cendana Trifan, Marius Turdeanu,
Alexandru Udrea, Ema Veţean, Liviu Vlad.

Din acestă primăvară, Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu
şi-a îmbăgăţit repertoriul cu un nou spectacol foarte iubit de
public. Mixând câteva texte contemporane, scrise de Cătălin
Ştefănescu şi Ada Milea, regizorul Alexandru Dabija creează în
Moroi o imagine oximoronică a vieţii şi a morţii, a lumii de „aici”
şi a celei de „dincolo”, a spaţiului rural şi a a celui urban.  Sce-
nariul― ce se remarcă prin umorul negru alunecând adesea îns-
pre satiră, suculenţa graiului popular, imprecaţiile, vorbele de
duh şi superstiţiile încă prezente în satele româneşti―este pus
în valoare mai ales de jocul actoriceasc şi de muzica Adei Milea,
interpretată live. 

Moroi

Anda Ionaș

Teatru

Fotocredit: Sebastian Marcovici
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Alcătuit din mai multe tablouri, spectacolul se desfăşoară pe
fundalul unui cer înstelat, realizat din fibră optică, ce pote-
nţează misterul întâmplărilor prezentate. Luna plină este şi ea
un simbol al unei lumi intangibile, a supraomenescului. Încă din
deschidere, aceasta devine subiect de polemică pentru Vasile şi
Bertine. A călcat sau nu a călcat cu adevărat omul pe lună? De
ce s-a dus pe lună şi nu pe Marte? Sunt întrebări pe care şi le
pune omul simplu, încercând să pătrundă sensurile unei lumi
desacralizate, în care ştiinţa tinde să ia locul credinţelor străve-
chi, fără însă a putea oferi răspunsuri satisfăcătoare.  

Vasile e sătean înstărit. Are propriul cimitir, unde plantează
zmeură, pe care apoi o vinde străinilor. El nu vrea să lase la voia
întâmplării trecerea lui pe lumea cealaltă. De aceea îşi face po-
mana încă din timpul vieţii. Vrea să fie sigur că femeile din sat
îl vor boci aşa cum se cuvine iar arcuşul lăutarilor va vibra de
tristeţea pierderii suferite: „Vă rog eu: hai să ne pară rău acum!
După aia, când o fi, treaba voastră…” La îndemnurile sale, tân-
guirile femeilor se împletesc cu melodiile săltăreaţe ale muzi-
canţilor, într-o notă comico-parodică ce aminteşte de Cimitirul
Vesel: „În cimitir zmeura-i dulce, zmeura-i bună/ Zmeura creşte
până la lună.” Sătencele şuşotesc între ele. Nu doar zmeura
crescută pe morminte le intrigă, ci şi secretul bine păstrat des-
pre grozăvia naşterii lui Vasile. Se spune că ar fi venit pe lume cu
„tichie”, ceea ce înseamnă că după morte s-ar putea transforma
în stigoi sau moroi. 

Satul tradiţional trăieşte în ritmul unor obiceiuri străvechi, a
unor credinţe şi superstiţii ce nu încetează să uimească lumea
modernă. Existenţa moroilor (aşa-zişii morţi-vii, care rătăcesc
fără linişte între cele două lumi), a vârcolacilor (oameni urmăriţi
de duhuri necurate, ce le poruncesc să se transforme în ani-
male, mai ales în nopţile cu lună plină), a pricolicilor, a celor „în-
semnaţi” şi a altor fiinţe înspăimântătoare, sunt fenomene de
netăgăduit, puternic înrădăcinate în concepţia colectivă. Pen-
tru cei din afară, însă, ele sunt simple curiozităţi. În al doilea ta-
blou al spectacolului se întâlnesc două universuri: cel rural,

magic-religios cu ale sale farmece, descântece, vrăji, blesteme,
eresuri şi cel urban, desacralizat, ce se apropie cu interes şi
neîncredere de primul. Intersecţia lor este ilustrată de interviul
pe care tânăra jurnalistă îl ia femeilor din sat. Vestimentaţia dar
şi limbajul contrastant al celor două tipuri de personaje creează
o situaţie hilară, provocând râsul. Femeile povestesc cum viaţa
comunităţii este din când în când tulburată de întâmplări bi-
zare, la graniţa dintre real şi fabulos: Gheorghe, deşi mort obi-
şnuieşte să revină sub forma unui duh în propria casă,
bântuindu-şi văduva, cu paşi şi larmă în şură şi chiar lăsând-o
însărcinată cu un prunc pe care ea îl arde de teamă să nu devină
moroi după moarte, iar Gliogor pleacă de la nevastă şi se întorce
transformat în lup, pentru ca apoi să-şi recapate figura umană.
Tânăra jurnalistă mai are parte de un alt interlocutor, unul cu

Fotocredit: Sebastian Marcovici
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totul aparte: un moroi nefericit, care legat la gât cu o sfoară este
„plimbat” între lumea de „aici” şi cea de „dincolo”. El descrie ma-
gistral neastâmpărul ce-l simte ca „o nălucire, o înfiorare care
nu se mai termină”, „un fel de dor”, ca „secunda dinainte să-ţi
dea lacrimile”. 

Lumea cealată, aşa cum reiese din antepenultimul tabou, nu
este până la urmă decât o continuare a celei de aici, cu bune şi
cu rele, chiar aşa cum este ea definită în debutul spectacolului:
„Cum e lumea asta? Când ţi-e dragă, când îţi vine să te duci

dracu’!” Ciobanul este la fel de ataşat de oaia lui ca şi în timpul
vieţii. O aşează în sicriu alături de el, parcă pregătindu-se de
somn şi îi spune povestea Mioriţei, când din sicriul alăturat
apare un tânăr gay. Nepotivirea dintre două moduri de exis-
tenţă, mentalităţi, perspective asupra lumii este încă o dată de
natură să şocheze. Pe de o parte, ciobanul este oripilat de orien-
tarea sexuală a tânărului, acesta fiind nevoit să poarte şi după
moarte povara discriminării (homosexual şi rom) şi pe de altă
parte, băiatul interpretează dragostea ciobanului pentru oaia
lui, ca o înclinaţie zoofilă. 

Penultimul tablou duce mitul strigoilor în derizoriul unui azil în
care babele alienate tulbură liniştea singurului locatar viu, şi el
schizofrenic. Episodul călătoriei cu autobuzul pentru vizitarea

unor „moaşte” se consumă într-un continuu bavardaj, o ceartă
nesfârşită a unor strigoaice senile. Viziunea carnavalescă mi-
zează pe comicul dus până la grotesc al întâmplărilor, al costu-
melor dar şi pe inventivitatea şi expresivitatea verbală
românească, reflectată în folosirea regionalismelor, imprecaţii-
lor, rimelor sau  a omonimiei (moaşte /moaş’ –ta). 

Finalul spectacolului repune lumea satului românesc pe harta
cosmică. Vizita straniului drumeţ la casa familiei de gospodari
nu este altceva decât o epifanie. Apariţia unui cap, fără corp,

chiar dacă surprinde puţin cuplul de ţărani, nu e totuşi de na-
tură să şocheze, străinul fiind ospătat cum se cuvine şi găzduit
peste noapte. Lumea fizică şi ce metafizică comunică perma-
nent printr-o „crăpătură”, cum explica unul dintre strigoi. Spa-
ţiul rural, particularizat regional prin graiul ardelenesc, devine
emblema unui mod de a fi în care tradiţia, obiceiurile şi credi-
nţele ancestrale au rol hotărâtor. Magicul îi este constitutiv. Per-
manent există o tânjire spre un „dincolo”, o nostalgie, un dor.
Moroii înşişi nu sunt decât simbolul „împreunării cu un vis”.
Viaţa este uneori un descântec şoptit de un personaj necunos-
cut ce traversează scena şi alteori o adevărată bufonerie. Tragi-
cul şi comicul, solemnul şi ludicul, sacrul şi profanul, liricul şi
dramaticul coexistă firesc în ritmul inspiraţiei şi al expiraţiei.

Fotocredit: Sebastian Marcovici
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Emil Cătălin Neghină
Masca în teatru

The word “mask” came via
masque and either maschera or
Spanish máscara .Conform DEX:
MÁSCĂ s.f. 1. Faţă falsă de carton,
de stofă etc. cu care îşi acoperă
cineva figura (pentru a se
deghiza). ♦ Figură de lemn cu care
actorii antici de tragedie şi de
comedie îşi acopereau faţa. 2.
Persoană mascată. 3. (Fig.) În-
făţişare, figură falsă; imagine con-
venţională. ♦ Înfăţişare a feţei
cauzată de un sentiment puter-
nic; aspectul feţei în anumite boli.
4. Machiaj. ♦ Preparat cosmetic
care se aplică pe faţă pentru în-
grijirea tenului. 5. Mască mortuară
= mulaj în ghips al feţei unui mort.
6. Dispozitiv, aparat care acoperă
sau protejează corpul sau faţa
unui om, a unui animal etc.; [Cf.
fr. - masque, it. -maschera, germ. -
maske, rus. - maska, sp.- rimel,
Possible ancestors are  (not clas-
sical) mascus , masca = “ghost”;
masecha = “mask”; maskharah
ٌۃَرَخْسَم = , “man in “, maskhara
َرَخْسَم = “he ridiculed, he mocked”,
masakha َخَسَم = “he transformed” (
).lat. - mascus, masca = „fantomă”,
ebraică - masecha, arabă ۃرخسم  -
maskharah = măscărici, رخسم
maskhara = „… a ridiculizat, el a
batjocorit”, masakha خسم =„el a
transformat”. ]

Masca (prosopon gr.) era un element nelipsit de la ritualurile
ceremoniale şi de sărbători închinate zeului Dionysos. Dovezi fizice
ale existenţei măştilor nu există, pentru că acestea erau con-
fecţionate din materiale organice. Oricum, şansele ca ele să ajungă
până la noi intacte erau foarte mici, dat fiind că unul dintre obiceiuri
era de a se depune măştile folosite în spectacol, ca ofrande, pe al-
tarul lui Dionysos, unde sfârşeau în flăcări. 

Primul actor care a purtat mască se pare că a fost Thespis.
Există însă dovezi ale existenţe măştilor pe vaze pictate care
datează de prin secolul 5 î.HR. Masca era folosită încă de pe vremea
lui Eschil, fiind una dintre convenţiile iconice ale teatrului clasic gre-
cesc. Măştile protagoniştilor acopereau toată faţa şi capul, aveau
două găuri pentru ochi şi una mică pentru gură. Uneori erau dotată
şi cu perucă. E foarte interesant de observat că în toate picturile an-

tice greceşti de pe vase în care apar măşti şi actori, aceştia din urmă
nu sunt prezentaţi cu măştile pe faţă în timpul jocului, ci cu ele în
mâini, înainte sau după spectacol, ca într-o anticameră atemporală,
spaţiu tampon între mit şi realitate, înainte de topirea actorului în
rol prin intermediul măştii sau după rextragerea lui din transa
scenică. 

Dacă protagoniştii aveau măşti unicat, membrii corului, în
număr de doisprezece, purtau cu toţii clonele aceleiaşi măşti, pen-
tru că reprezentau un singur caracter. Aceste măşti dădeau un sen-
timent de unitate şi uniformitate, de interdependenţă în grup, plus
o sensibilitate sporită între membrii corului..

Măştile erau confecţionate din cârpe, piele, lemn sau plută,
iar perucile din păr uman sau animal. Orientarea în spaţiu era
destul de grea cu masca pe figură, de asemenea auzul era în dilemă,
ca şi echilibrul. Se crede că urechile nu erau acoperite cu masca pro-
priuzisă, ci doar cu păr.

S-a crezut multă vreme că măştile funcţionau şi pe post de
rezonator-amplificator al vorbelor actorilor, însă dimensiunile mici
ale orificiului gurii nu susţin prea mult această teorie. De asemenea
s-a sugerat (Vovolis Thanos) că masca servea şi la consolidarea acus-
tică vocală, modificând calitatea sunetului emis de actor, rezultatul
fiind o metamorfoză de o calitate mai mare a actorului în rol. Toate
astea îmi par discuţii în van, pentru că experienţa personală în am-
fiteatre antice în Cipru, Budva (Muntenegru) sau Merida (Spania)
mi-a dovedit că respectivele edificii erau atât de bine construite
pentru actul scenic încât se auzea şoapta actorului până în ultimul
rând.

Teatrele în aer liber erau destul încăpătoare. Ca să vadă bine
şi spectatorii din ultimele rânduri, măştile erau supradimensionate
şi expresiile exagerate, pentru a aduce caracterele aproape de ochii
publicului. Această practică dădea actorilor şansa să joace mai
multe roluri şi nu exista posibilitatea ca personajele să semene între
ele, măştile fiind personalizate.

Alături de măşti se foloseau şi alte elemente distinctive. Ast-
fel, personajele tragice purtau încălţăris speciale (cothurnuses) care
le deosebea de celelalte personaje mai puţin importante, iar actorii
care întruchipau personaje feminine purtau la piept sâni falşi din
lemn (prosterneda) şi în zona abdomenului (progastreda). Despre cât
de comode erau toate aceste accesorii la un loc nu s-au păstrat măr-
turii.

Peste tot în lume măştile au fost şi sunt folosite pentru ex-
presivitatea lor atât în teatru cât şi în ritualuri. Distanţa dintre rit-
ual şi teatral ţine, până la urma urmei de nuanţă, căci ce altceva
este teatrul decât un ritual? În Roma antică cuvântul persona
însemna mască şi se referea la orice individ care avea cetăţenie ro-
mană. Vechimea unei familii romane se putea demonstra prin

Teatru
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măştile mortuare ale strămoşilor. Se pare că până şi la înmormân-
tările actorilor se purtau măşti. Legătura pe care masca o face între
lumea reală şi cea de dincolo este absolut clară, dedublarea şi posi-
bilitatea reîncarnării fiind o certitudine fără putinţă de tăgadă. Şi, de
ce nu, până la urmă, şansa de a da mâna cu zeii. Folosirea măştilor
e o constantă în foarte multe forme de arte scenice în toate culturile
lumii şi au o lungă tradiţie. Masca joacă un rol cheie în tradiţia
teatrală şi continuă să fie folosită şi în teatrul contemporan.

Artiştii avantgardişti de la începutul secolului al XIX-lea, Al-
fred Jarry, Pablo Picasso, Oskar Schlemmer, reprezentanţii şcolii
Bauhaus, suprarealiştii, dadaiştii, cu toţii au folosit măşti şi mari-
onete în spectacolele în care au fost parteneri. Mai apoi, în secolul
al XX-lea, în fuga de naturalism, nume sonore ale teatrului Meyer-
hold, Edward Gordon Craig, Jacqes Copeau şi alţii s-au întors la sim-
plitatea teatrului oriental şi la Commedia dell’arte, spaţii culturale
în care măşile sunt primordiale. Craig a preamărit virtuţiile măştii
iar ideile sale au fost preluate şi duse mai departe de Brecht,
Cocteau, Genet, Eugene O’Neill, Arden, Grotowski, Peter Brook şi
mulţi alţii.

Regizorul francez Jacques Copeau a folosit masca la început
pentru a-şi scăpa actorii de stângăcii. Elevii săi, Etienne Decroux,
Jean Daste şi Jacques Lecoq au continuat lucrul cu măşti. Lecoq,
odată ajuns director de mişcare la Teatro Piccolo din Italia, a început
o colaborare fructuoasă cu sculptorul Amleto Satori. Roadele s-au
văzut în noile tehnici de confecţionare a măştilor din piele pentru
Commedia dell’arte şi în naşterea unui obiect-concept nou: masca
neutră. Această mască era folosită pentru antrenamentele tinerilor
actori aflaţi la început de drum şi pentru a face o trecere lină către
măştile cu caractere expresive. În final, proba ce mai grea era jocul
cu nasul roşu de clovn – “cea mai mică mască din lume”.

Un alt pilon al măştilor în teatru a fost Peter Schumann, care
a fondat în Statele Unite “The Bread and Puppet Theater” (Pâine şi
teatru de păpuşi) Curentul s-a răspândit şi acum sunt mai multe
companii care fac spectacole, şi de stradă, de cele mai mlte ori cu
tentă politică, folosindu-se de măşti, marionete, muzică, dans,
proiecţii pe clădiri, etc. Influienţa lui Schumann s-a simţit şi în Eu-
ropa, mai ales în Anglia, unde un grup de artişti avantgardişti au în-
fiinţat Moving Picture Show Mime, practicând un teatru narativ în
care se împreunează măşti, marionete, proiecţii video, film, pictură
şi alte forme vizuale.

Două scurte note după o nouă lectură a cărţii lui
Mihai Măniuţiu: „Act şi mimare” 

Regizorul şi scriitorul Mihai Măniuţiu spune că „… masca e
orice rol pe care actorul îl adoptă spre a se pune în joc pe sine ca pe
altcineva, pentru a trăi o aventură esenţial intimă sub aparenţe vizibil-
atrăgătoare.” Histrionul are nevoie de acest tip de mască şi se simte
bine folosindu-se de ea. Masca îl susţine pe actor în riscul jocului
scenic, e protectoarea şi cea care ajută la metamorfozare. Masca
face imposibilul posibil. Rolul e aşadar masca. Dăruieşte energie,
dar şi constrânge, pune accente şi validează estetic tot ce este exces
personal.

Acelaşi Mihai Măniuţiu mai spune, de data asta referindu-
se la masca-obiect: “Masca nu subtituie mimicii vii, emoţional-psiho-
logice a feţei un obiect fizionomic ori o expresie facială îngheţată, ci
înlocuieşte eventualul portret evolutiv şi mobil al personajului întrupat
de actor printr-un semn care arată acţiunea personajului în cel mai in-
tensiv punct al său.” Masca ar fi o conciliere între spiritul histrionu-
lui şi materie. Corpul actorului e supus măştii. Corpul cu mască pare

acelaşi cu cel al actorului, însă el are capacităţi mult schimbate, su-
perioare, oferind expresivitate generală mult mai precisă. Divagaţi-
ile dispar şi în locul lor apar lucrurile clare. Din acelaşi motiv
mişcările mimilor sunt cât se poate de uşor de înţeles, raportările
fiind făcute la obiect, fără deraieri fanteziste. Masca face trupul să
gândească, cum ar spune A. Artoud. 

In Europe Schumann’s influence combined with the
early avant-garde artists to encourage groups like
Moving Picture Mime Show and (both in the UK).
Câteva exemple de măşti

Măştile sunt universale şi misterul lor e la fel de viu ca în tre-
cut, investindu-i pe cei ce ce le poartă cu putere, farmec, defecte ori
calităţi recognoscibile de privitori. Nu este loc de pe lumea asta în
care să nu se găsească măşti. În Africa măştile sunt cioplite din lemn
şi reprezintă de cele mai multe ori animale - masca de dans Djolé,
măştile Yoruba, Igbo şi Edo de comunicare cu spiritele, măştile de
frumuseţe Punu sau Idia din Gabon şi Benin, şi altele; în Malaezia
masca e un instrument de revelaţie, fiind un conector la astral şi
trecut; În Papua Noua Guinee sunt măşti duk-duk care apără de bău-
turi spirtoase; în America de nord, în zona arctică, şamanii folosesc
în ceremoniile lor cu dansuri abstracte măşti din plută, piei de ani-
male, oase şi pene; în America de Sud absolut fermecătoare sunt
măştile Xiuhtecuhtli şi Mixtec de aur, cupru, lut sau cele din cranii de
oameni; măştile ilustrând epopeele Mahabharata şi Ramayana diIn
ancient Rome the word  meant ‘a mask’; it also referred to an indi-
vidual who had full  .Masks are a familiar and vivid element in many
and traditional ,  , and  , and are often of an ancient origin.n India,
Indonezia, Java, Bali, Thailanda ori Vietnam sunt încă la mare cin-
ste; măştile fioroase uriaşe hinduse sau budiste alungă demonii;
măştile şamanice şi budiste din China, Shigong, aduc mulţumiri
zeilor; în Japonia măştile de teatru şi teatru dans ori numai dans,
Gigacu, Noh, Bugaku, Kyogen sau Kabuki au o îndelungată tradiţie; în
Orientul Mijlociu măştile erau folosite pentru teatru dans, pan-
tomimă, farse ori jonglerii în că de acum 2500 de ani; măştile din
Europa sunt în strânsă legătură cu obiceiuri populare, cele mai
multe fiind groteşti şi întruchipând demoni, şi asociate cu demonii
şi au, ca peste tot în lume rolul de a alunga forţele răului; măştile
medievale în Europa civilizată aveau legătură cu misterele şi mira-
colele bisericii şi reprezentau făpturi alegorice sau personaje bib-
lice; în perioada Renaşterii, în Franţa, s-a dezvoltat baletul de la
curtea regală, care era mai mult un divertisment mascat, convenţi-
ile de atunci se pare că s-au păstrat până în secolul al XVIII-lea; stră-
moşii clovnilor moderni sunt personajele mascate din Commedia
dell’arte, iar masca era folosită deseori alături de marionete, teatrul
fiind atunci mai degrabă vizual decât verbal.
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S-a împlinit în 2016 un secol de la întemeierea mişcării da-
daiste, la Zürich în Elvetia, în clubul „Cabaret Voltaire”, de către un
grup de scriitori şi artişti, germanii Hugo Ball şi Richard, Huelsen-
beck, sculptorul francez Hans Arp, dar şi doi români, poetul Tristan
Tzara şi pictorul Marcel Iancu.

Manifestul  lansat atunci, voia să fie programul unui
protest împotriva războiului, un răspuns dat absurdului prin absurd,
încercând să sfideze, să şocheze şi implicit, să acuze astfel
burghezia, pe care ei o considerau răspunzătoare de cumplitele
orori. De aceea ei neagă cu vehemenţă toate consacratele valori ale
culturii, civilizaţiei, politicii şi ideologiei, moralei şi artei, proclamând
şi zădărnicia raţiunii, a logicii, subliniind falimentul acestora, în-
trucât nu au reuşit să împiedice izbucnirea războiului, ba mai mult,
ştiinţa a contribuit esenţial la prelungirea lui, sporindu-i mon-
struozităţile prin noi arme nimicitore.

Şi în acest context, Marcel Iancu va scrie: Ne-am pierdut în-
crederea în cultura actuală. Tot ceea ce este, la momentul actual, tre-
buie distrus, demolat. Trebuie să reîncepem actul creaţiei pornind de
la o tabula rasa. La Cabaret Voltaire, noi vrem să zguduim ideile, opinia
publică, educaţia, instituţiile, muzeele, bunul simţ aşa cum este el
definit la momentul actual, pe scurt, tot ceea ce ţine de vechea ordine.

Se cerea desfiinţarea valorilor tradiţionale, prin provo-
carea dezordinii a scandalului şi prin abolirea artei, a gustului es-
tetic şi a eticii, toate acestea fiind puse la îndoială (Apriori, dada pune
înaintea acţiunii şi înainte de tot: Îndoiala. Dada se îndoieşte de tot!,
cum clama Tzara). Dar nu este îndoiala carteziană, metodică, dorind
cunoaşterea, adevărul, certitudinea, ci îndoiala care pune sub sem-
nul întrebării pentru a protesta, contesta, a desfiinţa . (Orice  om tre-
buie să ţipe. Este de îndeplinit o mare lucrare negativă, destructivă! –
Tzara). Iar cultivarea absurdului, a incoerenţei şi degringoladei,
urma să ducă la dezintegrarea şi distrugerea valorilor şi afirmarea
unei libertăţi fără limite, a unei noi creaţii, plină de îndrăzneală şi ex-
perimentând totul. (Artistul nou protestează: el nu mai zugrăveşte –
reproducere simbolică şi iluzionistă –, ci creează direct în piatră, lemn,
fier…). Ei au pledat astfel pentru dizolvarea formei din lucrările de
artă, pentru construirea lor spontan şi aleatoriu, supunându-le haz-
ardului, inspiraţiei („opera de  artă nu trebuie să fie frumuseţea în sine,
căci ea a murit”). Ca şi în literatură, unde acelaşi Tristan Tzara, a for-
mulat faimoasa metodă de a crea poezie decupând cuvinte cu o
foarfecă şi amestecându-le „în pălărie” (dură negare şi denigrare a
construcţiei literare temeinic elaborate), şi în artă, dada afirmă re-
zolut că vechea creaţie nu mai poate fi acceptată, iar artiştii creează
o antiartă, similară antiliteraturii, însă cu mijloacele specifice fiecă-
reia din ele. Se spunea că astfel se atingea extrema limită: divorţul
dintre gândire şi expresie, pentru ca apoi să se nască o nouă ordine
în lume şi în artă: Aspirăm la o ordine nouă, în stare să restabilească
echilibrul între cer şi iad. – scria Hans Arp.

Oricât se voiau de originali, radicali şi „negaţionişti” ai tre-
cutului, dadaiştii au avut şi ei „antecedente teoretice”, în Manifestul
Pictorilor Futurişti al lui Marinetti (1909), dar şi în  Manifestul literar
publicat de Hugo Ball şi Richard Huelsenbeck la Berlin în 1915, două
personalităţi care vor participa apoi activ la întemeierea şi răspân-
direa noii mişcări. În artă, îndrăzneţe încălcări  ale tradiţiei şi „bu-
nului gust”, adevărate aberaţii, fuseseră considerate expoziţia
fauviştilor din 1905 şi cea cubistă a lui Braque din 1908. Şi abstrac-
ţionismul se afirmase deja, dar nu printr-o expoziţie reprezentativă
şi nici prin manifeste şi proteste violente, ci printr-un extraordinar
tratat de artă şi azi admirat şi urmat: Über das Geistige in der Kunst;
Insbesondere in der Malerei / „Despre spiritualul în artă şi în special
în pictură”/, scris de Kandinsky în 1910 şi publicat prima dată în
1912.

Marele succes european al mişcării dada se datorează mai

cu seamă lui Tzara, care a ştiut să dea scandalului o anvergură de
eveniment maxumal, organizând împreună cu grupul său specta-
cole gălăgioase, neconvenţionale şi chiar aiuritoare, care au şocat
publicul: poezie dans, pictură, improvizaţii, foto, colaj, dar şi film,
totul creând dezordine, stupoare, revoltă, oroare a burghezului fi-
listin.

În S.U.A răspândirea dadaismului s-a datorat lui Marcel
Duchamp, Francis Picabia şi Man Rey (cu acelaşi scop al eliberării
artei de sub tirania tradiţiei), apoi a continuat să se manifesteze
după război, în Germania şi în multe părţi ale Europei (şi în Româ-
nia interbelică), deşi fără a avea aceeaşi amploare. Era un protest de
tip intelectual, ideologic, doar în subsidiar (şi nu programatic), unul
social sau politic, însă care nu se adresa direct maselor.

Aşadar, dada a fost mai mult decât celelalte curente şi ma-
nifestări de frondă artistică actul final de eliberare a artei şi a de-
venit indirect punctul de pornire a unor noi generaţii de artişti (Dada
trebuia să fie un punct de întâlnire a energiilor abstracte şi o trambu-
lină pentru noile mişcări artistice internaţionale. – Richard Huelsen-
beck.

Deja Marinetti declarase în Manifestul său, că totul se
schimbă şi trebuie să fie activ, de aceea noţiunile de formă şi cu-
loare nu mai pot fi înţelese ca în trecut, căci mişcarea şi lumina dis-
trug materialitatea corpurilor. Artistul trebuie să surprindă acest
dinamism universal, în care spaţiul nu mai există decât ca un fel de
atmosferă, în care corpurile se mişcă, se suprapun, se întrepătrund.
Culoarea devine iradiantă, scânteietoare, iar umbrele sunt lumini
pâlpâitoare şi de aceea imitaţia naturii e de dispreţuit în favoarea
originalităţii. Dar preluând unele idei şi concepţii proclamate de fu-
turişti, mişcarea dada, le dă o mult mai mare amploare, iar câţiva
importanţi artişti futurişti (Duchamp, Picabia), vor adera şi ei la Da-
daism. Iar dacă la început dadaiştii voiau doar să şocheze, să con-
teste şi nu prea ştiau ce să facă pe lângă zgomotoasele spectacole
şi violentele manifeste negatoare, după ce s-au ivit câteva reuşite
ale artei moderne, ele  au fost adunate la un loc şi numite Dada. De
altfel, la rândul lor, André Breton şi noii săi adepţi (după publicarea
în 1924 a Manifestul Suprarealismului, când curentul luase am-
ploare), nu vor ezita să preia şi (re)interpreteze numeroase mani-
festări şi direcţii programatice ale Dadaismului, declarându-le
începuturi ale Suprarealismului.

Ajunsă în Germania după război, mişcare capătă şi colora-
tură de protest social, cu unele tendinţe revoluţionare. Iar la un mo-
ment dat, adoptă chiar note anarhiste, unii dintre adepţii ei aderând
la lozinca lui Bakunin: „Şi distrugerea este o creaţie!”. Nu e deci de
mirare că, continuând retorica şi propaganda lui Marinetti, ce în-
demna la a fi mereu activ şi violent, mişcarea dada din Germania a
căpătat nuanţe „proto-fasciste”, care nu erau departe de sloganul
de mai târziu al lui Mussolini: „Vivere pericolosamante!”. Să obser-
văm însă că, nici unul dintre mentorii şi membrii marcanţi ai Da-
daismului nu se află în postura de lider al acestor mişcări.

La prima vedere dadaiştii au avut mult succes mai ales
prin scandal şi gălăgie, printr-un manifestul însăilat din afirmaţii in-
cendiare şi contestări fulminante. Azi denigratorii curentului arată
că, după dinamitarea trecutului, ei vorbesc despre înnoirea birui-
toare care-i va lua locul, dar nu găsesc, nu descoperă direcţia, dru-
mul şi coordonatele noului. Dar cu toate obiecţiile şi acuzele de
superficialitatea şi nebulozitate a programului lor, trebuie totuşi su-
bliniat că, în acest program se pot găsi şi câteva coordonate de in-
spiraţie filozofică, pe care ei nu le-au recunoscut (ori ascuns, cu sau
fără intenţie) şi care de aceea au fost (complet?) acoperite de zarva
propagandistică, de iconoclasmul, teribilismul şi înverşunarea lor
destructivă şi demolatoare. Să amintim că Hugo Ball şi Richard Hu-
elsenbeck aveau studii de filozofie şi în îndemnul dadaist de a apela

Valentin Mureșan
Centenarul Dada
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tei mişcări, protestatare (menţionate aici doar parţial şi fragmen-
tar), căci mai importante sunt ecourile şi consecinţele lui pe planul
creaţiei artistice. Or, din acest punct de vedere, aprecierea curen-
tului în perspectiva veacului ce s-a scurs de la apariţia lui, poate
părea îndoielnică (dar nu declarau ei că totul trebuie pus la îndo-
ială?). Astfel, dada apare azi mai ales ca o frondă teribilistă atotne-
gatoare, agresiv-polemică, proclamând arbitrariul şi hazardul ca
principii de creaţie, încercând o anume propensiune pentru gestul
distructiv, pentru revolta şi ofensiva retorică… Dacă în literatură au
apărut autori şi scrieri pertinente ce poartă o amprentă dadaistă
(Jarry, Urmuz…), în cadrul artelor plastice sunt prea puţine opere
autentice, valoroase, care aparţin mişcării. Autorii dadaiştii nu au
reuşit să impună un stil, caracteristica majoră rămânând improvi-
zaţia de efect, „găselniţa”, fantezia, compoziţia fără rigori, forma
fără coerenţă, şi acordând o mai mare importanţă nu lucrării, cât
denigrării ei, sau insolitului, şocului produs prin intermediul ei. De
aceea nu vorbim decât cu rezerve de „artă dadaistă”, lucrările lor,
(chiar realizate de autori azi consacraţi), fiind mai degrabă ilustra-
tive pentru concepţia cvasi-absurdă şi cvasi-nihilistă a curentului.
Cele care au rezistat timpului, sunt acelea care, ieşind de sub inci-
denţa radicalelor principii ritos proclamate, au fost (cum am ară-
tat), considerate opere suprarealiste, sau de sorginte expresionistă.

Însă, după ce am trecut în revistă caracteristicile Dadais-
mului în arta plastică, apoi câteva calităţi şi mai multele sale de-
fecte, spre a evidenţia realmente şi deplin meritele sale, e suficient
să ne închipuim cum ar fi evoluat arta plastică europeană şi ameri-
cană dacă mişcarea dada nu ar fi apărut…

la hazard, la spontaneitatea pură apropiată de reflex, fără inter-
venţia discernământului, s-ar putea descifra ecouri din Bergson.
Apelul la intuiţie şi încrederea în viaţa ca evoluţie creatoare (ber-
gsonianul elan vital), în instinctul infailibil al artistului de a crea, dar
şi convingerea că acest instinct creator nu are nevoie de gândire fi-
indcă găseşte calea cea bună prin intuiţie, fără a apela la concepte
şi judecăţi, (nu-i spunea Picasso lui Brassai în dialogurile lor despre
subiectele, temele, sursa de inspiraţie a lucrărilor sale: „Eu nu caut,
eu găsesc!”?), sunt tot atâtea afirmaţii apropiate de ideile filozofu-
lui francez, din cartea sa: Evoluţia creatoare (1907). Gândirea – spun
dadaiştii –, denaturează spontaneitatea, prospeţimea stilului şi o
anume ingenuitate a creaţiei, căci gândirea e însuşită, învăţată, edu-
cată, e tributară moralei, filozofiei, societăţii, tradiţiei…, care impie-
tează asupra operei. Şi dezbaterea asupra încărcăturii
(rudimentelor?) filozofice a teoretizărilor dadaiste, ar putea conti-
nua, cu aflarea unor împrumuturi esenţiale de la Maurice Barrès,
pe care apoi l-au denigrat şi „judecat” cu asprime într-un fictiv „pro-
ces dadaist”. În romanul său Sous l’œil des Barbares (1888), Barrès
lansa ideea că eul (deci şi eul creator!), nu este imuabil, ci trebuie
mereu apărat şi permanent îmbunătăţit, reconstruit. Preluând
această idee, corifeii curentului dadaist, cu „zgomotul şi furia” lor
demolatoare, revoluţionar-înnoitoare, i-au conferit alte dimensiuni
şi conotaţii  de mare influenţă şi amplitudine, care au jucat un im-
portant rol istoric în impulsionarea creatorilor către libera inspira-
ţie, către subiectivizarea creaţiei şi cultivarea originalităţii în artă şi
literatură.

Nu este nevoie de o prezentare şi mai detaliată a Dadais-
mului cu scurta sa istorie (1916-1923), cu răspândirea şi voga aces-
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Daniela Dordea

simt cum mâna tape sub hainele mele 
e a doua apocalipsă

care va punecapac la tot. piciorul meu în mâinile tale şi firele de păr nearanjate
e a doua noastră întâlnire de genul ăsta şi 
nu mi-aş fi imaginat că ochii noştri vor forma o linie fixă
de cinci km până la inimă. ne plecăm capetele 
ca şi cum am vrea să ne fixăm poziţia de luptă
nu putem să ne imaginăm că suntem în death or alive şi 
mai bine ne aşezăm pe canapea şi deschidem un volum de poezii
sigur ne vom simţi mai bine. sigur vom alunga teama
şi o pungă de praf. în grădina asta în care credem că 
suntem în rai nu o să găsim ceea ce căutăm. 

suntem în oraşul în care unul 
are un ochi strâmb, iar altul are o mână în buzunarul celuilalt
ceasul arată 20:14 e semnul că în curând 
cerul ne va înghite pe toţi. gesturile pe care le faci sunt 
doar nebunia care pleacă din stomac şi ajunge în cerul gurii

îţi mai aduci aminte când ne jucam cu păpuşile? afară ploua
a fost ziua în care am descoperit că oamenii se cunosc pe ei
atunci când se uită în oglindă. oamenii se cunosc. oamenii sunt
păpuşile cu care ne jucam. îţi aduci aminte? eram în luna octombrie
pe atunci învăţam să spunem: mama are mere şi ne-o imaginam
pe mama cu o plasă de mere ionatan. îţi aduci aminte? 
era acum câteva secunde. eu îţi povesteam despre timp şi tu încercai să
să-ţi dai seama de forma monştrilor din ceaşca de cafea
mişcările tale lente, tricoul turcoaz şi mâinile reci. 

Premiile revistei

nu putem să găsim drumul înapoi 

în podul ăsta purtăm aceleaşi haine şi spunem că
totul se întâmplă atunci când nu mai suntem.
în fiecare zi dezastrul se repetă

în zece secunde mâinile noastre se pot juca 
de-a salvarea faci prima mişcare şi nimic nu mai e la fel 

psihologia noastră inversă: totul enormal 
atunci când oamenii nu sunt curajoşi 
când suntem acasă ne întindem picioarele pe marginea
canapelei şi citim despre cum e construită cetatea de vis-a-vis

fumul din care nu vom ieşi vii şi durerea
care e doar în capul nostru. la paişpe ani 
nu mai cerşim. timpul e o gură de aer 

din colţul camerei toată lumea îşi ia antidotul 
vorbim în şoaptă şi privim cum inima nu mai bate.
departe de casă în pungi de plastic avem grijă să 
ducem viaţa fără să o zgâriem pe la colţuri.
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azi soarele încălzește doar jumătate de oraș

din când în când ne înghesuim să găsim sensul la capătul unui infinit 
desenat pe mâna unui copil și credem că singurătatea va dispărea 
ne privim în oglindă și înghiţim în sec

am așezat mâinile reci pe genunchi și vedem că 
doar când ne ascundem la marginea patului simţim că existăm

de frică am construit un bloc în faţa sufletului 
îmi vei spune: din tine a mai rămas doar o bucată de inimă învelită în celofan 
nu e bine dar suntem fericiţi. mâine va fi mai rău

am consumat zilele alea în care bunica ne aducea prăjituri și 
ne întreba dacă ce am făcut azi e mai grav 
ca ieri am păstrat
fiorul ei rece care se plimbă în întreg trupul.
nimeni nu înţelege cine suntem. 
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timp, cancerul mamar poate fi învins. Sau cel puţin asta spunea
afișul imens lipit pe ușa cabinetului de planificare familială. Tre-
buie să aibă încredere. Mingile îi dădeau, într-adevăr , senzaţia
relaxantă pe care o căpăta atingând testiculele prietenului său.
Însă el e departe și mingile astea nu costă prea mult. Așa le că
le luă. 
Dar  cum au ajuns aici? Se afla exact în aceeași poziţie. Cu pi-
cioarele ușor depărtate. Cu faţa ţintită către  fereastră. Nu se
deplasase niciun centimetru. Nu-și aducea aminte să o fi făcut.
Doar am privit ghiveciul. Ca de obicei. Și totuși cutia fusese des-
chisă. Mingile îi erau între degete. Zări pe manșeta stângă a blu-
zei pe care o purta o pată uleioasă. Închise pentru o clipă ochii.
Își imagină un pește prăjit.  Strânse palmele. Și-l imagină pe prie-
tenul ei încruntându-se. Încetează. Precis asta i-ar zice. Culcă-
te
Se trezi  spre dimineaţă tremurând. Se ridică și se analiză în
oglinda lipită de dulap. Oglinda era identică în toate camerele
din cămin. De fapt, toate camerele erau identice. Și eu sunt
aceeași .Scoase penseta din trusa cu ustensile pentru înfrumu-
seţare . Nu o mai folosise niciodată. Duse penseta către sprân-
ceana stângă, apoi către cea dreaptă, iar în cele din urmă o puse
la loc fără să smulgă vreun fir de păr. Asta nu. Forma pensetei
îi apărea înainte ochilor ca un mers crăcănat și dizgraţios. În pri-
mii ani ai pubertăţii, când cuvântul reproducere începuse să-și
facă apariţia constant în orice conversaţie,  auzise de multe ori
spunându-se că fetele care fac sex des sunt crăcănate. Dacă se
întâmpla să întâlnească pe stradă o femeie cu  „paranteze”, în-
torcea capul scârbită și se ruga în minte.
Slavă cerului c-a fost doar un zvon. Își făcu cruce apoi trase

unghieraafară din trusă și își tăie unghiile din carne. Pe vârful
degetelor se iviră stropi mici de sânge. Ca să rezolve problema
își băgă pe rând fiecare deget în gură și îl supse ca și cum ar
trage cu paiul suc de portocale . După ce termină , înmuie un
tampon demachiant în acetonă și îl trecu de câteva ori pe sub
nas. Soarele nu răsărise încă. Cobii aveau să vină ceva mai târ-
ziu. Sunt complet singură. Deschise fereastra și așteptă ca frigul
să-i întărească sfârcurile. De după colţ auzi un taximetrist fluie-
rând solitar. Știa că e un taximetrist pentru îl mai întâlnise.
Chiar îl studiase cu atenţie odată. Ascunsă după un panou pu-
blicitar îi înregistrase cu exactitate fiecare gest. Nici nu fusese
prea greu. Bărbatul aproape că nu se mișca. Își sprijinea trupul
greoi de capotă și fluiera nepăsător același cântec ca și acum.
Părea să fie unicul pe care îl cunoaște. N-are importanţă. Mie-mi
place oricum. Probabil că n-a mai avut un client de-o veșnicie.
Probabil că nici nu vrea un client .Doar stă acolo și fluieră ca să
treacă timpul mai repede.                           
Așa și trebuie . Și închise fereastra.

Premiul „Vladimir Munteanu” în cadrul Concursului Naţional de
Creaţie Literară pentru liceeni „Iustin Panţa”, ediţia a VI-a, Sibiu

Se întoarse cu faţa către fereastră. Pe pervaz erau toate la
locul lor. Oala cu pește prinsese mucegai, dar părea să nu de-
ranjeze pe nimeni. Se făcuse frig afară și nu mirosea. Dacă ceva
nu pute,are șanse mari să rămână neobservat. Își duse nasul
către subraţ și inspiră. E bine. Trecuse aproape o lună de când
lăsase oala acolo. Spera pe ascuns ca altcineva, poate unul din
corbii uriași care își izbeau ciocurile în sticlă dimineaţa devreme,
trezind-o din somn și cercetând-o cu atenţie, ca și cum asta ar
fi fost datoria lor zilnică, poate unul dintre ei își va vărsa saliva
înăuntru și-apoi, frecând-o cu penele, ar face-o din nou curată.
Atunci ea n-ar mai fi nevoită să mestece mâncarea rece și sleită.
Ar pune-o la încălzit pe ochiul cel mic din bucătărioara căminu-
lui și ar aștepta cuminte, cu fruntea lipită de faianţă, ca primii
aburi să se ivească. Nu se dădea în vânt după mâncarea fier-
binte, însă cea rece îi provoca de-a dreptul greaţă. Se crispă gân-
dindu-se la gustul de carne abia scoasă din frigider. Ar fi bine
să fac ceva în privinţa asta, îi trecu prin minte,dar mai târziu.
Lângă oală așezase ghiveciul cu pământ. Pământ și atât. Fără
vreo plantă sau sămânţă pusă la încolţit. Îi plăcea să admire ghi-
veciul. Era ceva firesc și liniștitor. Pământul cel negru îl strân-
sese cu mâinile ei vara trecută. Îl luase din mușuroaiele de
cârtiţă proaspete și îl așezase în saci de rafie, să-l știe pregătit la
nevoie. Era parte din pământul acela familiar într-un ghiveci
simplu, de plastic, cel mai probabil fabricat în China. Sau pe
vapor, în drumul spre ţară. Tatei îi plăcea să spună despre
aproape orice obiect că vine de pe vapor, își aminti. Tata le lua
în mână, le examina cu atenţie, de parcă ar fi fost un expert în
artefacte egiptene căruia i se cere să deosebească un Tutanka-
mon fals de cel real, iar în final concluziona:  dă-i în mă-sa, ăsta
nu-i original, l-au încropit pe vapor.
În mintea ei de copil toate lucrurile, fără excepţie, de la periuţa
de dinţi până la atlasul cu animale preistorice și chiloţii cu pisi-
cuţe fără mustăţi , plutiseră îndelung peste mări și oceane.
Seară de seară se întindea și își pipăia lenjeria, imaginându-și
drumul pe care l-a parcurs până să îi acopere patul. Atunci patul
începea și el să se legene, în stânga și-n dreapta, ca o mică am-
barcaţiune deasupra unei ape adânci și curate, prin care poţi
privi peștii înotând împreună în forma unei păpădii, pe care era
de ajuns să o sufle încetișor, ca somnul să se aștearnă blând
peste trupul ei de fetiţă naivă, cum și rămăsese.
Simţi ceva moale în palme. Dar cum au ajuns aici? Degetele i se
încleștaseră pe nesimţite în jurul celor două mingi colorate de
silicon. Păstra mingile într-o cutie murdară de ulei. O găsise
abandonată pe strada cu multe second hand-uri. Fiecare oraș
are o stradă cu multe second hand-uri. Când mergea într-un loc
nou, primul lucru pe care îl făcea era să repereze această stradă.
Se orienta ușor mai apoi. Mingile și le cumpărase în aceeași zi în
care găsise cutia. Chiar înainte cu câteva ore. Intrase întâmplă-
tor într-un magazin cu articole sportive și, văzându-le una lângă
alta pe un raft aproape gol, se gândi la două testicule aruncate
pe un câmp pârlit de secetă. Așa cum sunt câmpurile în drumul
spre casă. Le ridică de pe raft cu atenţie și le palpă, imitând mi-
șcarea cu care își examina sânii imediat după ciclu. Depistat la

Cătălina Suditu
Așa și trebuie

Premiile revistei
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Pentru Polux
de la Castor

învinge
viteza şi gravitaţia
dovedeşte că acel dincolo
mai înseamnă ceva

aş putea să le simt
m-am învăţat cu ele
tu ai crăpat coaja oului
în direcţia inversă

stai acum pe
planeta internă
grad de caniculă
temperatura corpului

inima mea arde
fără tine Polux
îmi e frig

De ce pe vârfuri

de ce păşeşti pe vârfuri
prin promisiunile tinereţii
doar nu există zid în spatele ei

totul e clar
toţi se servesc încântaţi
priveşte-te de sus pe tine în viermuială
cum îţi iei bucăţica

şi uite
nici nu se observă
şi cine totuşi observă
a observat oricum mult prea mult

şi-atunci de ce pe vârfuri

Timpul a trecut

timpul a trecut
jucăm în prelungiri
foaia e îngustă
drumul e lung
ţinta lipseşte

sau ţinta e drumul?
drumul e ţintă
de-aceea ai grijă
ce e pe margine
şi peste ce treci

mulţumesc pentru florile de pe margine
şi pentru urzici
şi pentru ce-o mai fi fost şi
pentru drumul în sine mulţumesc

Hai, vorbeşte cu mine

Hai, vorbeşte cu mine este titlul unei poezii apărută la
Sibiu (într-un volum pe care îl voi numi îndată). Neputând să re-
zist la această invitaţie încep cu mărturisirea: Sibiul îl pot con-
sidera fără să trişez al doilea oraş natal al meu după Bucureşti,
fiindcă aici am scris prima poezie şi am descoperit cum mă gă-
sesc stările fără să le chem.

Dar nu despre mine vreau să vorbesc acum, ci despre
acei poeţi germani trăitori în Transilvania care nu s-au „repa-
triat”, după ce neamul lor s-a rostuit pe pământul acesta vreme
de opt secole. Mă refer de exemplu la Georg Hoprich, pe care l-
am prezentat şi tradus tot în revista Euphorion. Şi iată azi des-
copăr alt poet, la fel de singular ca Hoprich, care ar fi reuşit
poate prin vocea lui atipică să joace un rol important pe scena
poeziei germane din România. 

Poetul pe care l-am auzit pentru prima dată în vara tre-
cută, citind în cadrul turnirului poetic „Artgotica”, se numeşte
Wolfgang Fuchs şi e autorul volumului Der Ahn schnitt Rohr (Stră-
bunul tăia trestie), apărut la Editura Honterus, Sibiu, 2006, când
scriitorul împlinea 63 de ani. Placheta galbenă, cu o grafică sur-
dinizată, de mare rafinament, semnată de apreciatul grafician
Stefan Orth, se bucură de prefaţa scriitorului Joachim Wittstock.
Acesta remarcă stilul lapidar, melancolia, gesticulaţia simplă,
autoironia şi tonul sarcastic, dominante în lirica acestui poet, a
cărui voce distinctă se impune imediat. În ciuda unui instinct
poetic care frapează cititorul, se pare că autorul s-a ocupat de
multe alte lucruri, fără prea mare legătură cu ceea ce ne place
să numim „poezie”. S-ar putea ca tocmai acest aparent „puţin
îmi pasă”, sub care se ascunde o mare suferinţă, să fie nota do-
minantă, prezentată adesea cinic, a unui talent neobişnuit. 

Cine ştie ce surprize ne mai fac confraţii noştri germani
care – poate sînt eu subiectivă – n-au fost încolonaţi şi-au scris
când şi cum le-a venit, pe cont propriu. Aici ar trebui s-o men-
ţionez şi pe Christel Ungar-Ţopescu, conducătoarea „en titre” a
emisiunii de limbă germană, transmisă pe TVR 1, care nu se
sfieşte să scrie poezie de dragoste în cheie feminină, nu femi-
nistă, arătându-ne o faţă nouă a poeziei germane din România,
personală, necunoscută cititorului român, în care mesajul indi-
vidual, semnul incontestabil al poeziei dintotdeauna, apare în
prim-plan, atingând doar aluziv şi tangenţial tematica social-
politică, în spatele căreia, nu ştiu de ce, parcă răzbate mereu o
comandă.

N. I.

Wolfgang Fuchs

Traduceri
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vino cu mine-n stufăriş
numai anul ăsta
numai anul ăsta

stuful când se rupe taie mâna
coceni bruni compacţi
fărămiţează sămânţa
când bâtlanul trece pe picioroange
flutură vâsleşte lipeşte acoperă petele de ulei

atunci la anul

Turturea albă

trag cu ochiul la lumea ta teafără
furt şi cuţit înfipt în acelaş timp
de parcă pescăruşul
n-ar fi zburat chiar acum
din eleşteu

de parcă nu chiar acum
un câine vagabond îţi fură pâinea la cină

de parcă pe deal peste sat
vântul n-ar fi zvântat lacrimi

nimeni nu ia asta de-aici
era acolo un râu o vâlcea
şi muguri erau şi pipirig

şi încă mai simt o mână
şi pe urmă?

trec pe lângă noroc
spre succes spre trista siguranţă domestică
spre nimic fiindcă totu-i nimic spre ce mă-ndrept

cine ştie turturea albă cine ştie

pentru mamă şi pentru copii

foaia e îngustă
cum spuneam timpul a trecut
joc în prelungiri
nu mă deranjează
ţinta e cumplit de departe
mulţumesc pentru drum

Aici e o fetiţă

aici e o piatră
nici un munte nu-i aparţine

aici e un peşte
nici o mare nu-i aparţine

aici e o fetiţă

Culegi vânt în păr

galben-roşiatice frunze
val static
aproape de mal

în fiecare an
în fiecare an

pata de ulei adună frunze grămezi
în fiecare an în fiecare an

faci surf pe valuri
culegi vânt în păr
zbori peste frunze
frunze pe ulei
pe apă

îţi dau frunzele jos c-un sărut

Tr
ad

uc
er

e 
şi

 p
re

ze
nt

ar
e 

de
 

N
or

a 
Iu

ga

Fo
to

cr
ed

it:
 D

an
 Pă

un



2 / 2016 93

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

Fără tine

De când m-ai părăsit
mă simt
ca un megafon uitat
într-un oraş pustiu
sunetele sale atârnând
ca pânzele de păianjen în colţurile caselor

Absent prezent

De când praful
s-a ridicat de pe cărţi
dezvăluind
privirea uimită în ochi străini
deşi nu am văzut niciodată
tortul tău aniversar
cunoşteam dorinţele tale
când sufli în lumânări.

Aşteptare

Cu fiecare zi
fără vorbele tale
moartea se apropie de mine.
De n-ar fi neliniştea care se împotriveşte
şi cu fiecare adiere de vânt învie os după os
frigul ar îngheţa
şi cel mai fierbinte gând.

Dependentă

De mă părăseşti
atârn în gol
ca aţele
într-un
câmp de hamei
toamna. 

Foc de paie vâlvătaie

M-ai aprins
doar ca să vezi rugul meu 
cum arde vălvătaie

acum ard
în privirea ta

dar n-o poţi vedea
de atâta cenuşă

Uitucă

Încă
mă întreb
oare erau meri
sau totuşi doar
sălcii plângătoare
acolo
pe povârniş
când fericirea
era tangibilă?

Greutatea mea cea mai dragă

Câteodată apasă
atât de greu
încât mă scufund în adânc
până aud iarba crescând
apoi este 
atât de uşor ca un fulg
încât mă înalţ
până aud îngerii cântând
de când
s-a încastrat
în mine
nu îi mai dau drumul

greutăţii mele celei mai dragi.

Atât de tare atât de încet

Focul de artificii
a pornit de bună seamă
fiindcă noi am suprimat
strigătul nostru de bucurie

Christel Ungar

Traduceri
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în adâncurile
apei
atât de adânc
încât nici luminile înşelătoare
nu-l vor mai putea găsi
atât de adânc
încât 
a rămas al nostru
pentru totdeauna.

Chemare

Ţin
cu dinţii
de gândul

că 
aceeaşi bătaie de clopot
te-a făcut şi pe tine să tresari. 

Adumbrit

De-a lungul zidului mănăstirii
se prelinge timid de după colţ
umbra ta
din piatră în piatră
vrând parcă să cuprindă
părerea umbrei mele
ce s-a căznit
în trecere 
să lase urme. 

În zare

Cât timp 
ochii tăi
înoată în apa ochilor mei
în zare malul nostru se zăreşte
până ce ochii mei se revarsă
şi ai tăi se sting.

Clipită

Prinsă cu ghearele
în învelişul
din chihlimbar şi cristal
o minusculă mână
se odihneşte într-o mână mare
în clipa primei priviri

Ciudat

Privirile de coţofană
desprind inelele
de pe degetele altora
nu de
sub ochii
proprii

Traducerea de 

Beatrice Ungar
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Walter Johrend este un caz aparte în literatura noastră
de azi. Bistriţean de origine, licenţiat în anglistică la Cluj în urmă
cu jumătate de veac, apoi adoptat de Sibiu, unde a fost profesor
de engleză (fără să aibă şansa, din motive politice, să predea la
facultate). Iar în anii 80, la fel ca mulţi conaţionali de-ai săi, a
emigrat în Germania, de unde revine la Sibiu, vreo câteva luni pe
an. Aceste repere biografice, sumare, se regăsesc, ca momente
substanţiale sau ca fundal deloc întâmplător în versurile sale,
mai ales Clujul studenţiei şi Sibiul de altădată şi de acum. 

Chestiunea importantă este că Walter Johrend este
poet român, el scriindu-şi versurile în limba română. Şi nu una
oarecare, ci o limbă cum puţini scriitori de azi stăpânesc. Iată
de exemplu volumul său de debut (foarte întârziat, abia în
2012!), „Evul Mediu după ploaie”: o carte ce cuprinde patru ci-
cluri de poeme şi care ar fi putut fi tot atâtea volume de sine
stătătoare, la vremea vremii lor, în anii şaptezeci ai secolului
trecut. Însă aceste versuri nu sunt doar de „sertar”, amânate ca
publicare din pricina vreunui cuvânt sau a neaderenţei la regi-
mul trecut, ci sunt o mărturie a unor vremuri şi a unei vieţi trăite
cu intensitate, reflectată în versuri de şugubeaţă viziune, dra-
goste de literatură şi, mai ales, dragoste de aproapele nostru
numit femeie (excelente şi cu totul nonconformiste poeme de
dragoste), poeme care prin chiar substanţa lor, antisistemică,
ironică, intertextuală, erotică, parodică, n-ar fi putut apărea în-
ainte de 1989. Iată că versurile lui Johrend apar acum, foarte
târziu, dar cu atâta mai speciale, mai ales că tehnica poetică a
neamţului care scrie româneşte este impecabilă (lucru iarăşi rar
la noi, într-o lume poetică în care postmodernismul a uniformi-
zat – globalizat poezia în stil de mare corporaţie, astfel încât
mare parte din producţiune lirică de azi are gust de băutură ră-
coritoare). Nu înseamnă însă că Walter Johrend ar fi doar un cla-
sic, aşa-zicând. Nici pe departe, numai că poezia sa este cu totul
originală (am putea face unele trimiteri la Minulescu, Brumaru,
Sorescu, Radu Stanca, Dimov, Teodor Pîcă sau Tudor George,
unii dintre aceştia azi, din păcate, uitaţi): şi nu doar pentru că
porneşte dintr-un imbold (apropo de Evul Mediu) vechi germa-
nic, acela al celor trei lucruri esenţiale cântate de călugării go-
liarzi sau de poeţii vagabonzi, cele trei W, Wein, Weib, Wurfel
(vinul, femeia şi zarurile). Numai că Johrend, ca orice neamţ care
se respectă bea bere, admirând sau punând la index nebănuite
şi fără capăt serii aparţinând sexului frumos (într-o suită care
ne face, fără complexe, pe faţă – dar şi pe dos! –  să vedem şi să
simţim cu adevărat de ce iubim femeile), iar zarurile sunt înlo-
cuite de infatigabile, uneori fastuoase, deseori excomunicante
jocuri de cuvinte. 

Cam în acelaşi stil este şi celălalt volum aşa-zis de
debut al lui Johrend, „Singurătatea profetului”, doar că întâlnim
aici lung poem de factură filosofico-religioasă (manuscrisul e din
anii 70), astfel că putem aminti aici şi de faptul că poetul are o
vastă cultură, de care nu se sfieşte să facă dovadă mereu, ori în
ordinea serioasă a lucrurilor, ori în stranie şi cinică derâdere:
„La începul a fost sărutul/ pe carenea unei scoici deschise/ ui-
tată-ntâmplător în lutul/ din care lumea-o plămădise.// Şi s-a
trezit în ea dorinţa,/ din nu se ştie care genă,/ să-nfrunte zeul şi
credinţa/ cu carnea moale şi obscenă.// Şi să tânjească la-mpli-
nire/ privirii-ascunse sub upercul/ în bezna unde doar iubirea/
mai poate să închidă cercul.// Şi astfel perfectat, sărutul/ e-n
duh şi piatră începutul.”

Tot în 2012, Johrend a publicat una dintre cărţile sale
cele mai originale, „Frumuseţile patriei”. Dar sub acest titlu de
o banalitate crasă, se ascunde o carte care „geme” la fiecare pa-
gină: este vorba de imnuri sau ode (doar că sensul e schimbat!)
puse sub numele unor localităţi din România, pe regiuni geo-
grafice, personagiul fiind „fata mea” din locul cu pricina, rezul-
tând astfel o inedită hartă erotică şi erotizantă a patriei!
„Ilustratele” care compun acest volum, Daniele, Juliete, alte şi
alte siluete, ne fac, desigur, să ne mândrim, noi românii, că
avem cu ce să ne lăudăm în lumea largă, cea mai atentă pană li-
rică fiind, iată, pana neamţului care scrie în daco-română: „Fata
mea de la Avrig/ plină de cristaluri/ se-nvelise într-un vig/ roşu,
de tergaluri,// ca să nu o ia cu frig,/ când o ia cu valuri./ fata mea
de la Avrig,/ plină de cristaluri,// avea grijă să nu strig/ după
idealuri,/ când îi străbăteam prin dig/ valea fără maluri,// prins
ca peştele-n cârlig” („Avrig”, „Ardealul”). 

Periplul liric al lui Johrend a continuat în aceşti ani, cu
poeme mai vechi sau cu totul proaspete, în „Intim shop” (2012),
„Vipere sibiene” (2012), „Cercul nebun” (2013), „Ţara Năsăudu-
lui” (2013), „Desculţ prin Barcelona” (2014), „La Casa Frieda”
(2014), „Cristal de Boemia” (2015), alături de câteva antologii, în
primul rând „Vremea lebedei stacojii”(2014).   În „Intim shop” Jo-
hrend continuă să ridice pe noi culmi de erotism limba ce şi-a
ales-o pentru a-şi scrie versurile iar în „Vipere sibiene” perso-
nagiile sunt „vip-uri” de ieri şi de azi, precum şi „vipere” mascu-
line şi feminine, cu şi fără corn, mai mult sau mai puţin
veninoase, din oraşul prihănit de pe malurile fumurii ale Cibi-
nului: „Sibiul e oraşul cu reptile/ ascunse-n poduri după solzi de
ţiglă/ - trasă nemţeşte, deci precis, la riglă - / cu ochii aţintiţi pe
anglofile/ femele trecătoare pe pavaje,/ uitate de regizori din
montaje.// Omisele acestea şi nu numai/ au jar în vine, magmă
în mucoase,/ propulsii infernale-n cururi joase/ şi-s iuţi cum pe-

Ioan Radu Văcărescu

Wein, Weib, Wűrfel

Schatzkammer
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mai ales undeva într-o memorie afectivă şi selectivă, şi într-un
prezent în care nimic nu mai e ce-a fost, nici chiar cel care, nos-
talgic, dar nu prea tare, rememorează, compară, trimite săgeţi
când otrăvite, când blânde, spre companioni, prieteni, iubite de
altădată, chelnăriţe, autorul acestor rânduri, prefaţatori, edi-
tori, crâşmari, suavi sau aprigi băutori, actriţe trecute, ceasor-
nicari, foşti ziarişti, actuali politicieni minoritari, mari boemi
care s-au lăsat de băut, Casa Frieda, Călugărul, barurile din Piaţa
Mică, Haller (şi cu şi fără Marcel): „Cad din pom albastre frunze
de compost,/ câinii vagabonzi dorm lungiţi prin curte,/ nopţile-
s mai lungi, zilele mai scurte,/ şi nici Casa Frieda nu mai e ce-a
fost.” 

Celălalt volum e iarăşi cu totul aparte: este vorba de
aşa-zise scrisori în versuri (însă nu e vorba de genul epistolar, ci
de poeme sadea), adresate unor personaje istorice sau literare,
scriitori sau artişti, foarte cunoscuţi cu toţii, de o deconcertantă
diversitate: de la Isus (nenumit însă în titlu, ci doar e dat de în-
ţeles acest lucru) la Napoleon şi Lenin, de la Eva, Cleopatra şi o
exilată româncă la Boudicea, Ann Boleyn şi Isadora Duncan, de
la Bacovia, Ştefan cel Mare şi Hitler, la Hamlet, Ceauşescu, eroii
din Vaslui, Elena din Troia şi, bineînţeles, faimosul Neacşu din
Câmpulung. Cu totul, sunt 53 de „scrisori sigilate”, în care Jo-
hrend demistifică şi demitizează cu graţie„eroi şi morminte”, dă
jos de pe soclu, cu sarcasm, dar şi cu omenească înţelegere sta-
tui poleite, coboară în „rândul lumii” faimoşi cuceritori, dicta-
tori, învingători şi învinşi, ca şi cum aceştia toţi ar sta cu noi la
masă la Casa Frieda, cu o Becks în faţă, şi ar asculta cu mare
atenţie interpelările şi băgarea de vină a unor comeseni plini de
haz, între care şi un poet germano-român care-o omagiază pe
mama noastră a tuturor, Eva, în felul acesta: „Dumnezeu ţi-a
dat structura de atom şi moleculă/ cu particule hoinare pe elip-
tice orbite,/ şi ţi-a pus un ygrec tandru în nucleul din celulă/ care
să atragă icsul cel trecut prin multe site.// Şi ţi-a pus şi circuite
de rezervă sub calotă/ ca să nu sucombi când mustul fructului
strivit sub dinte/ peste buze se revarsă cu parfum de berga-
motă/ care-ţi taie răsuflarea şi tot şirul de cuvinte.// Ai fost sin-
gura femeie doar cu un bărbat unită,/ şi mă roade-o întrebare
veche şi contrariantă:/ ai fi fost şi ar fi lumea azi ceva mai feri-
cită/ dacă şarpelui-satană i-ai fi fost puţin amantă?” 

peronii-s şi surcuma-i./ Lecţii ar da turistelor naive/ ce trag în
chip arcade şi ogive.// Când peste cuburi se prelinge-amurgul/ şi
zboară-n urma prăzii cucuvele/ şi paraşute pline de inele/ agaţă
tăntălăi şi tâmpi în burgul/ fixat din pod de ochi de crocodile,/
poetul doarme, beat, visând reptile...”.   Iar în ”Ţara Năsăudu-
lui” asistăm, nedumeriţi la început, apoi dumiriţi şi încântaţi, la
o impecabilă (tehnic) şi superbă pastişare a versurilor bădiţei
din Hordoul nord-transilvan: Walter Johrend pastişează o reto-
rică şi deconstruieşte un mit (nu doar de natură poetică, ci şi et-
nică şi etică), încumetându-se să transforme blânda idilă
coşbuciană în poemă acut erotică, în care regăsim o ţară în care
mucegaiurile, izurile grele, apăsările cooperatiste de ieri şi cele
euro-corporatiste de azi, miresmele verii şi rigorile transilvane
se întrepătrund pe ritmuri ce capătă străluciri lirice noi şi care,
ciudat, ni-l aduc în atenţie încă o dată pe „poetul ţărănimii”: „E
singură pe lume şi visează/ cum mor în ape peşti cu burta-n
sus,/ când braconierii îi dinamitează.../ Şi-atunci, să-şi mai înlă-
ture din groază,/ îşi toarce flocii, ştreanguri, cu un fus.// E tâ-
nără. N-are cui să-i ofere/ pământu-n parte spre a fi lucrat?/
Pentr-un pogon, cât naiba poate cere/ unul nătâng, ce n-a avut
muiere/ şi-al cărui plug e dornic de arat?// N-o întreba, căci o ră-
neşti în fala/ de fostă doamnă cu bărbat distins./ Şi-apoi, îşi ştie
dânsa socoteala,/ că-şi pune fusul, făcăleţ, în oala/ în care mă-
măligile s-au prins.// Dar jalea trece, ca şi amintirea.../ Trecutul
va rămâne la strigoi/ şi mîine-o răstigneşte iar iubirea,/ de-o să
trosnească, din vertebre, şira/ sub plugul pus în brazdă – fără
boi...” („Hobgoblin”). Nu doar spaţiul nostru liric îl atrage pe Jo-
hrend înspre alcătuiri poeticeşti, ci, poet european goliardic şi
vagabond fiind, şi alte spaţii geografice şi culturale. Dintre cele
mai ispititoare face parte şi capitala Cataluniei, volumul „Des-
culţ prin Barcelona” revelîndu-ne încă o dată calităţile de fin ob-
servator al realităţii din jur a neamţului de la Sibiu, realitate care
generează apoi, printr-o uşurinţă contemplativă de invidiat, noi
şi noi pasaje lirice de calitate. Ba, chiar credem că acest volum,
tradus în catalană (sau, de ce nu, castiliană), ar prinde foarte
bine la un popor, cel iberic, mare iubitor de literatură bună. La
sibieni, iată, au prins foarte bine volumele lui Johrend (din pă-
cate doar aici, cărţile sale, în penibilă tradiţie postdecembristă,
nefiind distribuite în ţară mai deloc), cum ar fi, de exemplu, „La
Casa Frieda”, în care Walter Johrend reuşeşte o excelentă hete-
rotopie românească a locului sibian şi special care se numeşte
Casa Frieda, printr-o suită de personaje şi întâmplări de toate
felurile, care se citeşte cu sufletul la gură şi care ridică particu-
larul unui spaţiu la o generalitate care devine, prin artă, spaţiu
sacru (chiar dacă acesta este construit, în parte, prin desacrali-
zare).

Cele mai recente volume de versuri ale lui Walter Jo-
hrend, apărute anul acesta, sunt „Pelerinaj în tristeţe” şi „Scri-
sori sigilate”. Primul volum amintit seamănă, la motive şi teme
mă gândesc, cu volumele lui Johrend despre Sibiu, cu personaje
(feminine dar şi masculine, de tot soiul), întâmplări, crâşme şi
terase de ieri şi de azi, cu menţiunea, importantă (de unde şi tit-
lul cărţii, care ar fi trebuit să fie, ne mărturiseşte autorul, doar
„Pelerinaje”), că toate stau sub semnul lui „unde sunt zăpezile
de altădată”. Pelerinajul lui Walter Johrend nu e, de astă dată,
nici pe străzile Barcelonei, nici pe coclaurile frumuseţilor patriei
sau ale Năsăudului, ci pe străzile oraşului unde revine mereu,
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MIRCEA CĂRTĂRESCU

PE MAREA PIETRUITĂ,PE OCEANUL PAVAT
(fragment)

vitrine golite de cărţi, pline de faruri,
anvelope,bujii şi zaruri
de polistiren,pur decorative,
toată strada asta prost pietruită
e de vitrine asemănătoare copleşită,
aşa că din acest motiv şi din alte motive

în zilele puţine când norii încă nu şi-au
risipit carnea de apă,ci numai stau
ameninţători,scârţâind pe la fiecare încheietură,
eu trec în pas gimnast pe respectivele străzi,
strecurându-mă şi printre pubele,coşuri şi lăzi
şi, lătrat de câinii de prin rarele ogrăzi,
mă îndrept binedispus spre editură

Parodii

odată am surprins şi un incendiu,
eram şi atunci,ca de obicei,în concediu
plătit,de creaţie
şi, lovită de revelaţie,
şi-n aripa stângă şi-n aripa dreaptă,
inspiraţia mea a devenit din nou aptă
de a-mi aşterne ca-n palmă,imediat,
un poem despre marea pietruită şi oceanul pavat
şi despre vitrinele şi cauciucurile ce foc au luat!

Lucian Perţa
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Simpozionul Naţional „Actualitatea Cercului
Literar de la Sibiu”, ediţia a XIV-a

Revista Euphorion a organizat a XIV-a ediţie a Simpo-
zionului Naţional „Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu”, în
perioada 20-21 mai la Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong”.
Tema conferinţelor a fost „Femeile scriitoare ale Cercului Lite-
rar”.

În cadrul programului acestui an s-au regăsit Viorica
Guy Marica, Al. Cistelecan, Aurel Pantea, Ligia Dimitriu, Mariana
Cheţan, Carmen Oprișor, Valentin Mureșan, Dumitru Chioaru,
Ioan Radu Văcărescu, Lerida Buchholtzer și Rita Chirian. 

Simpozionul Naţional „Actualitatea Cercului Literar de
la Sibiu” a fost deschis de către Dumitru Chioaru - redactor șef
al Revistei Euphorion. În prima zi a avut loc conferinţa cu tema
„Femeile scriitoare ale Cercului Literar” moderată de Al. Ciste-
lecan și decernarea premiillor simpozionului. Juriul constituit
din Dumitru Chioaru, Ioan Radu Văcărescu, Mircea Braga, Silviu
Guga, Joachim Wittstock. a decis acordarea a două premii:

- Premiul „CERCUL LITERAR DE LA SIBIU”: Viorica Guy
Marica

- Premiul „EUPHORION”: Aurel Pantea

În a doua zi a simpozionului, Dumitru Chioaru a pre-
zentat revista Euphorion nr. 1/2016, cu tema „Diaspora literară
românească din America”, lansare urmată de masa rotundă cu
tema „Revistele literare, azi” moderată de Aurel Pantea și Ioan
Radu Văcărescu. Un alt moment important al simpozionului a
fost decernarea premiilor la cea de-a VI-a ediţie a Concursului
Naţional de Creaţie Literară pentru liceeni „Iustin Panţa”. Astfel,
juriul format din Dumitru Chioaru, Ioan Radu Văcărescu și Rita
Chirian (președinte) a hotărât acordarea următoarelor premii:

- Premiul „Iustin Panţa”: Alina Iuliana Verdeş (Suceava)
- Premiul „Șt. Aug. Doinaș”: Daniela Dordea (Sibiu)
- Premiul „Vladimir Munteanu”: Cătălina Suditu (Iaşi)
Cea de-a XIV-a ediţia a Simpozionului Naţional „Actua-

litatea Cercului Literar de la Sibiu” s-a încheiat cu recitalul ac-
triţei Lerida Buchholtzer din poezia Etei Boeriu.

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din
România pentru anul 2015

Duminică, 22 mai 2016, a avut loc, la Săliștea Sibiului,
festivitatea de acordare a premiilor Filialei Sibiu a Uniunii Scrii-
torilor din România pentru volume apărute în anul 2015. Eve-
nimentul s-a desfășurat în cadrul manifestărilor culturale care
au marcat împlinirea a 400 de ani de atestare documentară a
Școlii din Săliște și a beneficiat de sprijinul Consiliului Judeţean
Sibiu și al Primăriei orașului din Mărginimea Sibiului. Premierea
a avut loc în Sala de Festivităţi a Școlii de Jos, proaspăt refăcută,
ca, de altfel, întreg localul școlii din oraș. 

Pentru acordarea premiilor filialei sibiene a USR pe
anul 2015 juriul a fost format din criticii literari Ion Dur (preșe-
dintele juriului), Dumitru Chioaru și Dragoș Varga. Evenimentul
a fost moderat de președintele Filialei Sibiu a USR, scriitorul
Ioan Radu Văcărescu și a beneficiat de un public numeros și se-
lect, mai ales din sfera scriitoricească sau cea a educaţiei, atât
din Sibiu, cât și din Săliște, „capitala Mărginimii”, localitate care
a dat culturii noastre șapte membri ai Academiei Române. 

Premiile acordate sunt următoarele: 
Două premii Cartea Anului 2015, pentru volumul Ecce

Nietzsche de Mircea Braga, Ed. Academiei Române și pentru vo-
lumul Realismul magic în proza latino-americană a secolului XX.
(Re)configurări formale şi de conţinut de Rodica Grigore, Ed.
Casa Cărţii de Știinţă.

Premiul pentru Poezie Cercul Literar de la Sibiu, volu-
mul Hiatus de Mariana Codruţ, Ed. Paralela 45.

Premiul de eseu și critică literară Piaţa Aurarilor,  volu-
mul Utopii, dileme, solitudini - pragurile poeticului în secolul XX
de Diana Câmpan, Ed. Academiei Române.

Premiul pentru Publicistică Octavian Goga, volumul Lu-
cian Blaga și ultima lui muză de Anca Sârghie, Ed. TechnoMedia.

Premiul pentru Debut pentru volumul de poeme Ca-
drul 25 de Ana Donţu, Casa de Editură Max Blecher. 

Activită3i
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