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Primul cuvînt care ne-a venit în minte în decembrie
1989, pe străzile și în pieţele orașelor noastre, a fost cuvântul li-
bertate. De aici și până la libertatea cuvântului nu a fost decât un
pas. Azi, la trei decenii de la acel strigăt disperat al tinerilor care
eram, faţă cu o opresiune care părea că nu mai are sfârșit, am al-
cătuit pentru acest număr al Euphorion-ului (expresie, și ea,
această revistă a noastră, a libertăţii de după 1989, anul 2020 în-
semnând trei decenii de apariţie neîntreruptă, dar și necenzu-
rată, neinfluenţată de nimic ce ar fi putut sau ar putea îngrădi
cumva libertatea totală a cuvântului în care ne-am pus spera-
nţele noastre toate), un chestionar simplu, adresat câtorva co-
laboratori de marcă ai noștri, din generaţii diferite. Iată aceste
repere:

La trei decenii de la schimbarea paradigmei politice,
economice şi sociale a ţării noastre, vă rugăm să vă referiţi la ur-
mătoarele chestiuni din domeniul cultural şi literar:

* Ce schimbări a adus, în zona creaţiei literare, liberta-
tea de expresie de după 1989?

*Cum a fost percepută literatura de dinainte de 1989
atât din punctul de vedere al revizuirilor critice, cât şi din acela al
receptării de către cititori?

*Trei decenii reprezintă o perioadă „standard” pentru
apariţia unei noi generaţii de creaţie: cum percepeţi, în momen-
tul actual, acest algoritm literar?

*Ce autori credeţi că au avut de câştigat, în viziunea cri-
ticii şi a cititorilor, după 1989? Dar de pierdut?

*Este libertatea de creaţie un criteriu de fond al stabi-
lirii valorii estetice?

Primul cuvânt care îmi vine în minte la trei decenii de li-
bertate de expresie este cuvântul cenzură. Acestor trei decenii
de libertate le corespunde lipsa, benefică, a cenzurii. Nu e vorba
doar de faptul că erau cenzurate, în edituri sau redacţii (refe-
rindu-ne aici strict la domeniul literar), pagini întregi de litera-
tură sau cuvinte tabu, ci și de faptul că publicarea literaturii, în
volum sau revistă literară, era o aventură. S-a adăugat, desigur,
autocenzura, numeroși autori mergând la publicare cu textele
„adaptate” cerinţelor (nu vreau să-mi amintesc aici de textele
croite dinadins spre fastuoase celebrări, „opere” care azi sunt
aruncate în coșul de gunoi al istoriei literare sau fiind privite ca
niște curiozităţi aparte).

Primele defulări, și cele mai importante, cred, și care
au ocupat și ocupă și azi scena literară și culturală, au fost legate
de religie și de sex. Au venit firesc, odată cu libertatea religioasă
și cu liberalizarea, până la scăpatul din frâu, al erotismului. Tre-
buia să trecem și prin asta, desigur, ca și ceea ce a urmat, adică,
în limpede postmodernism fără postmodernitate, corectitudine
politică, feminism, critică sociologizantă etc. Cu alte cuvinte,
teme și motive literare pe care diverși autori le-au antamat ca
fiind deja valori în sine. Numai că valoarea literară, chiar dacă e
judecată și prin alte mijloacele decât cele estetice, nu este dată
nicidecum de tema în sine sau de motivul ales, ci de talent. Doar
că, într-o epocă a globalismului, prin alt aspect care a descătușat
total potenţialul omenesc (nu doar în bine, ci și în rău și foarte
rău!), adică internetul, lucrurile au luat-o, în zona creaţiei și a re-
ceptării, pe căi altădată de neimaginat. Numai că, tot așa, relati-
vizarea valorilor a luat-o pe căi altădată greu de gândit.

Am mai putea adăuga, peste acest aspect nu putem
trece, cenzura economică. Societatea noastră, în frunte cu insti-
tuţiile sale conducătoare, centrale sau locale, s-a adaptat perfect
legii capitalismului: nu contează ce și cât produci, contează cât
vinzi. Și încă ceva: oferta culturală, culmea, a crescust constant,
poate că tocmai datorită libertăţii de expresie atât de greu câ-
știgate. Și oferta literară s-a înmulţit constant (odată cu veșni-
cele canoniri „canonice”, orice postaci de pe facebook
crezându-se azi „canonic”), doar că cititorii au scăzut și ei, tot în
regresie geometrică.

Libertatea de expresie e un bun câștigat. Așa va și ră-
mâne, dincolo de o serie de opreliști, fie temporare, fie doar la
modă, venite din diverse interese ideologice, mai ales de tip glo-
balizant. A avut cultura noastră, literatura noastră de câștigat în
aceste trei decenii? Desigur. Un patrimoniu material și imaterial
care definește acestă epocă. Sigur, a avut și de pierdut, că, vorba
uncheșului meu Gheorghe, nu e bine doar cu binele, că ni se urcă
la cap, trebuie și cu răul, ca să știm de ce să ne ferim și să fim oa-
meni întregi.

Sau, cum spune Jaspers: „o gândire capabilă să ilumi-
neze, în noi şi dincolo de noi, temeiul de unde ne vine înţelesul
şi îndrumarea.”

Ioan Radu Văcărescu
Trei decenii de libertate

Editorial

4 1/ 2020



- Este limpede că, după 1989, scriitorilor nu li s-a mai impus, practic, nicio
limită de expresie - şi am în vedere, desigur, tot ce a fost (şi a fost mult,
dacă nu chiar tot) cenzurat sub regimul dictatorial. Libertate, aşadar, a
alegerii temelor - mă gândesc la proză, la roman în primul rând, de exem-
plu aşa-numitul „roman politic”, cel mai atent pus sub lupă de cenzori.
Ce nu s-a putut face atunci în înfăţişarea critică a „epocii de aur” s-a rea-
lizat, în parte, mai nou - deşi atenţia acordată, în general, trecutului to-
talitar, ba chiar evenimentelor tulburi din Decembrie 1989, mai are
destule temeiuri de reactivare.

Ion Pop
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expresie „virtuală”, sub influenţa sărăcirii grave a comunicării tele-
grafice, expeditive, atente mai curând la mesajul schematic-utilitar
şi la publicitate. Se observă însă şi încercări de ieşire din acest cerc
aparent foarte larg al comunicării („interacţiunii”, „socializării”), la
poeţi mai substanţial ancoraţi în existenţial şi chiar cu deschideri
către „metafizic”. Un procent de lirism recuperat se simte şi aici. În
proză nu-mi dau seama dacă se poate vorbi deocamdată de ceea
ce s-a numit, de la Tudor Vianu încoace, o „generaţie de creaţie”.
Umbrela foarte larg deschisă a „postmodernismului”, cu recuperări
de formule „vechi”, brasaje stilistice, hibridizări etc. face relativ con-
fuză pentru mine o asemenea grupare generaţionistă. Cercetători
mai pătrunzători vor putea da, să sperăm, imagini mai puţin miş-
cate ale generaţiei de prozatori actuali. În critică, văd multe spirite
noi, de mare înzestrare, foarte angajate şi perspicace, însă pentru
moment e o „lume în schimbare”, pentru care, un „program” fie şi
mai general-generaţionist, mi se configurează cu o anumite dificul-
tate. Vârstele noi ale criticii dau semne de aducere la zi a limbajului
critic, cu noi deschideri metodologice, dar o „direcţie nouă”, puter-
nic conturată, mai e de aşteptat. E salutar interesul câtorva critici
noi pentru literataura trecutului, chiar dacă nu mai arată un interes
marcat pentru istoria literară. Ca şi în poezie sau proză, şi critica tâ-
nără îşi caută închegări în câmpul magnetic al atâtor dispersări, re-
lativizări şi destructurări „postmoderne”. Promiţătoare mi se par
recitirile „modernismului” românesc, şantierele în lucru vizând nu-
mitul „roman politic” sub comunism (Alex Goldiş), investigaţia de
factură sociologică înnoită a literaturii (Mihai Iovănel), propunerile
de „istorie politică” a literaturii...

- Dintre scriitorii „canonici”, am sentimentul că micile-mari piedes-
taluri nu s-au clătinat grav. Au câştigat, oarecum prin aporturi cola-
terale, scriitori ca Mihail Sebastian - pentru care publicarea marelui
său Jurnal a însemnat o relansare spectaculoasă, deasupra valorii
prozei sale; a ajuns pe un loc mai în faţă, pe deplin meritat, şi un M.
Blecher; a intrat mai adânc în conştiinţa critică un I. D. Sârbu, mai
spectaculos în ... corespondenţa sa acut orginală; în poezia anilor
60, Adrian Păunescu şi-a compromis poziţia din pricinile ştiute, dar
nu toată opera lui merită oprobriul; dezvăluiri legate de dosarul de
informator al unui poet însemnat ca Ion Caraion nu cred că îi pot
afecta serios opera - caracterul omului e, însă, rău deteriorat; în
schimb, încercarea de a-l coborî (şi doborî) pe un Șt. Aug. Doinaş a
fost un eşec total - şi cred că va rămâne aşa... Sunt doar câteva
exemple.

- Nu cred aşa ceva. Sub un regim cu o mie de cenzuri, în lipsă de li-
bertate, s-au putut şi s-au scris numeroase opere literare valabile.
Desigur, ele ar fi arătat, procentual, altfel, dacă nici oprimarea din
afară nici calculele de acomodare subiective nu ar fi funcţionat; dar
numai un procent. Astăzi, când libertatea scrisului, şi ca mesaj re-
flexiv, şi nu raportul formulelor de creaţie, e practic neîngrădită,
scriitori mai vechi sau mai noi pot să creeze (sau nu sunt în stare să
o facă), chiar dacă au toate condiţiile de liberă exprimare. Poţi scrie
prostii (se întâmplă frecvent) şi în acest regim liberal şi democra-
tic... Depinde de înzestrările, existente ori nu, ale celui care scrie,
indiferent de circumstanţe. Dar acestea sunt consideraţii banale,
de ordinul evidenţei.
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Tot „veterani” ca Nicolae Breban, Augustin Buzura sau Dumitru Ţe-
peneag au rămas în primul rând statornici în interesul lor pentru
acest segment temporal (dar şi mai tinerii Dan Lungu, Dan Stanca,
Radu Aldulescu, Daniel Bănulescu, Filip Florian, Florina Ilis şi încă
destui...). În schimb „memoria” vieţii sub comunism a devenit, fi-
reşte, foarte activă - în numeroasele evocări, „autoficţiuni”, prezente
şi la autorii mai noi, însă şi multele n cărţi de memorii şi jurnale lă-
sate, în fine, să iasă la lumină ori să să fie compuse în timpul nostru
imediat, fără nicio constrângere. În poezie, a devenit inactual mult
folositul „limbaj esopic”, expresia directă a stărilor de spirit s-a dez-
lănţuit pur şi simplu, cu evidente ostilităţi faţă de expresia mediată
simbolic, cu bune şi cu rele, fiindcă defulările postdecembriste au
generat şi prea multe aluviuni impure, vulgarităţi adesea inutile sub
unghi estetic, ajungându-se, mai ales la promoţia „douămiistă”, la
nivele greu de imaginat: defulări explicabile după interdicţiile mai
vechi, dar şi ecoul în scris al degradării fără precedent a limbii ro-
mâne, pe fondul căderii dramatice a interesului pentru modelele
mai mult sau mai puţin „clasice” ale literaturii, a îndepărtării de Bi-
bliotecă şi a afirmării brutale a unui „prezenteism” nefiltrat. Liber-
tăţile există, dar nu toţi scriitorii au ştiut ce facă cu ele. Dacă a
existat - şi există încă! - o restrângere (mai degrabă constrângere) a
zisei libertăţi, ea ţine de limitele impuse publicării unor scriitori ro-
mâni de economia de piaţă. Tirajele mici, de pildă. Dar aceste ob-
stacole sunt încurajate de scăderea interesului pentru lectură şi
pentru cultura umanistă în general - problemă gravissimă, cauzată
de nivelul tot mai precar al pregătirii al învăţământului preuniver-
sitar care descurajează interesul pentru valorile spiritului, cele uma-
niste, cu adevărat formatoare.

- Despre „revizuiri” s-a dezbătut mult în presa literară (nu şi în mass
media cea mai ascultată, cum e televiziunea). Au existat şi mai exsită
reale ori false discuţii pe această temă şi în lumea internetului, a
„blogurilor” etc. cu inevitabilul arbitrariu în aprecieri ale unui scrii-
tor sau a altuia. Estimări nedrepte au fost făcute, o vreme, la adresa
„neomoderniştiloor” din anii ’60 ai recuperării esteticului după sin-
copa „realismului socialist”. Sintezele despre „literatura sub comu-
nism” au înregistrat toate aceste replici actuale date trecutului
apropiat, (cercetarea de referinţă e cea a lui Eugen Negrici, reedi-
tată, cu revizuiri, de curând), în formule adesea strident-polemice,
nu întodeauna nuanţate. Cel mai mult a suferit, îmi pare, zisul
„roman politic”, cu destule merite şi opere încă rezistente, dar con-
siderate uneori fără discernământul necesar. Ca de obicei, cel mai
bine a rezistat poezia, paradoxal „favorizată” chiar de cenzură să se
concentreze asupra consistenţei şi complexităţii „mesajului”. Scă-
zând drastic, în general, numărul cititorilor de carte literară, e greu
de evaluat cât s-a pierdut din interesul pentru aria mai mult sau mai
puţin precis delimitată a literaturii de dinainte de Decembrie 1989.
Operele valoroase de atunci, unele retipărite, nu cred că şi-au pier-
dut din interes pentru că ar fi fost scrise cu câteva decenii mai de-
vreme. Marele deficit îmi pare a fi, în aceast zonă, cel al dezbaterilor
de idei, de stiluri, de limbaje, într-o presă literară prea „sectară”,
prea puţin interesată de un dialog productiv între generaţii.
- Că a apărut o nouă generaţie, afirmată cu precădere în jurul anu-
lui 2000 până în prezent pare o evidenţă. În scrisul poetic, ea a
încremenit însă, în judecata cricilor, în formula „minimalist-mizera-
bilistă”, care încearcă, ce-i drept cu greu, a fi depăşită, dar care ră-
mâne substanţială, am impresia, şi în „travestiurile” formelor de
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La general vorbind, libertatea de expresie a readus în albia
„normalităţii” și creaţia literară (după ce două dictaturi, neagră și
roșie, au adus cenzura pe cele mai înalte culmi). La nivel particular,
pentru mine Revoluţia din decembrie 1989 n-a adus nici o schim-
bare în bine sau în rău la masa de scris. Și înainte de Revoluţie
scriam ce credeam de cuviinţă, fără nici o restricţie (că nu puteam
să public din cauza cenzurii ceea ce scriam, asta e altă poveste; e
adevărat, funcţia și autocenzura, dar nu cine știe ce; după Revolu-
ţie am publicat volume cu poeme și proză scrise înainte de Revolu-
ţie, fără să modific un cuvânt). Pur și simplu Revoluţia n-a avut nici
o importanţă la masa de scris poezie și proză pentru mine. În
schimb, am putut să mă bucur după Revoluţie de libertatea de ex-
presie în regim publicistic (interzis mie până la Revoluţie). Practic, a
explodat la mine pofta de scris articole politice și culturale (sau
eseuri) din 1990, având și rubrici la o sumedenie de ziare și reviste
literare, am pierdut timp preţios și energie scriind aceste texte pu-
blicistice, care nu-mi folosesc nici azi la nimic. Trebuia să mă exprim
și în acest registru publicistic, încă mai simt nevoia asta (continui să
am colaborări regulate la reviste de cultură; nu la ziare), deși nu fac
decât să lungesc boala zădărniciei.

Privind în curtea altora, gradul de libertate de expresie l-
am putem vedea între ceea ce scria Săptămâna și România Mare și
între Flacăra de dinainte și Flacăra de după Revoluţie, cu aceleași
metehne și aceiași titulari (cât au fost în viaţă). La nivelul revistelor
literare (lasă că au apărut reviste noi, inclusiv Euphorion), în afara
faptului că au dispărut omagiile ceaușiste din paginile lor, nu văd
nici o evoluţie care să se datoreze libertăţii de expresie, creaţia lite-
rară de valoare își păstrează ritmul ei natural. Sigur, au apărut noi
gusturi de receptare (din păcate, pare a fi pe sfârșite exerciţiul onest

de întâmpinare critică) și o generaţie de poeţi și prozatori „mai alt-
fel” (culmea, resentimentară faţă de moștenirea lăsată de înaintași).
O vreme s-a vorbit de „expiraţii” din literatura română, adică scrii-
torii care au publicat înainte de Revoluţie. Trecând 30 de ani de la
Revoluţie, cum altfel, sita a cernut, cum tot cerne de 150 de ani în li-
teratura scrisă în limba română, au rămas valorile; fără să conteze
epocile în care au publicat și ideologiile oficiale în care au supra-
vieţuit scriitorii, cu cenzură sau cu libertate „absolută” de expresie
(au apărut anul ăsta liste cu autori canonici, poeţi, prozatori, critici,
liste care dau măsura creaţiei literare originale de la noi din ultimii
o sută de ani; ele sunt orientative, demonstrează că avem și repere
scriitori / critici și opere perene în istoria noastră; dacă n-avem un
Premiu Nobel, nu e esenţial). Libertatea de creaţie n-are criterii de
fond în stabilirea valorii, la naiba!

După Revoluţie a avut de câștigat proza românească, pu-
blicând romane și poeţi de top, a fost infuzată sensibilitatea lirică în
proză (succesul lui Mircea Cărtărescu în proză, inclusiv în străină-
tate, e eclatant). Asta, după ce epica pătrunsese în lirica noastră pe
mâna acelorași poeţi de top înainte de Revoluţie (nu numai prin opt-
zeciști, ci și prin șaizeciști). De pierdut după Revoluţie a avut de pier-
dut spiritul critic, nu critica literară în sine (la bază cu criteriul ei
estetic). Per total, avem o Istorie critică a lui N. Manolescu care e
mărturie a acestor vremuri (lasă că în ultimii 30 de ani au avut de câ-
știgat, s-au impus personalităţi scriitoricești care înainte de Revo-
luţie nici nu debutaseră, în poezie, proză, eseu, teatru; de consultat
„contemporaneitatea” din Istoria critică...). Dinspre noua generaţie
literară douămiistă, să lăsăm criticii ei să o valorifice în viitor, când
„noi” nu vom mai fi pe aici (critici tineri care sunt azi ocupaţi cu...
ignorarea sau cu minimalizarea scriitorimii române „care nu mai e
tânără”).

10 februarie 2020.

Liviu Ioan Stoiciu



În mare parte cele mult aşteptate, atunci, pînă atunci în
preajma evenimentelor care au dus la schimbare, însă cu timpul aş-
teptările au scos la iveală o altă faţă a acestei libertăţi de exprimare.
În zona creaţiei literare, în primul rînd sertarele nu au scos la iveală
mare lucru, în afara unor jurnale sau a unor romane sechestrate de
fosta securitate. Multe scrieri de după 1990 s-au dovedit a fi rea-
daptări, contrafaceri, chiar jurnale ale unor aşa-zişi disidenţi care s-
au autodivulgat a fi anacronice, împănate cu un curaj de după
război. Falsuri, deci! Sau privind altfel, la ceea ce a putut modifica
această libertate, avem ca exemplu Jurnalul lui Mihail Sebastian, care
a obligat pe mulţi să schimbe unele „adevăruri” despre viaţa lite-
rară a intervalului cuprins în jurnal. Un alt aspect ar fi acela al re-
cuperării scriitorilor exilaţi, care au îmbogăţit patrimoniul valoric al
fondului literaturii şi culturii române. În fine, dacă ar fi să mă refer
doar la poezie, căreia i s-a scos din registru limbajul esopic, şopîrla
cum se spunea de cei ce făceau lectura cu lupa cenzurii, libertatea
de expresie a blocat multe mîini, care s-au avîntat în alte experi-
mente, care nu s-au ridicat la ceea ce se cunoştea deja din puterea
de creaţie a acestora. Mormîntul s-a dovedit a fi cam gol! Însă cu
timpul lucrurile s-au aşezat şi în cei treizeci de ani de libertate de
expresie, în spaţiul literaturii române s-au înregistrat cîteva reali-
zări care pot echivala cu marile realizări din celelalte literaturi eli-
berate de sub sabia lui Damocles, plină de furia mîniei bolşevice şi
sîngele nevinovat al victimilor care ar fi putut evolua altfel fără
această coerciţie. Numai că nu au şi fost, aceste realizări, eviden-
ţiate în vreun fel, în afară de una sau două care au prins locuri în va-
goanele unui tren ce duce spre gloria universală. Şi aici s-au făcut
trucaje de tot felul, cu succese ale unor amplificatori de reţete de
succes, care au ajuns prin editurile străine, mărind stocurile cărţilor
greu vandabile. Dar se cheamă că au avut succes, cu care au um-
plut paginile de laude în presa care-i agrea. Vînare de vînt!

Aici, în zona revizuirilor, pe ici
şi colo, prin părţile esenţiale, vorba personajului lui Nenea Iancu,
editurile consacrate acestui domeniu şi-au abandonat obiectul
muncii, trecînd şi ele pe succese de casă, cum se spune, iar ceea ce
s-a mai făcut, cu destulă greutate, dispărînd miza, s-a făcut spora-
dic sau neinteresant. Editura care trebuia să preia greul ediţiilor cri-
tice, al reviziurilor marilor scriitori interbelici şi mai ales postbelici,
nu şi-a făcut pe deplin datoria. Şi e vorba aici de Editura Academiei,
care, avînd în frunte un important critic literar, cu viziuni personale
asupra fenomenului literaturii române, a trecut un bun timp prin li-
bertate dezorientată şi fără oameni de specialitate, care să facă
aceste revizuiri. Doar cu un Mircea Coloşenco, cercetător aplicat
care a realizat cîteva ediţii critice, nu se face revizuirea şi repunerea
marilor valori în circuitul critic. Nici critica literară nu a mers prea
bine în ceea ce priveşte receptarea. Unul din marii criticii ai litera-
turii române postbelice, Nicolae Manolescu, a abandonat cronica li-
terară, în folosul altor proiecte, dintre care cel mai important a fost
Istoria critică a literaturii române, reeditată recent, cît şi cealaltă va-
riantă a acesteia, Istoria literaturii române pentru cei care citesc. Ceea
ce a urmat în presa literară din acest punct de vedere, al receptării
critice, a cronicii de întîmpinare, entuziasmul a scăzut, şi privind pe
zonele geografice se poate vedea efortul sforţat al unor critici de a

marca cum se cuvine noua litaratură. Ori orientarea altora, cum
este cea a lui Alex. Ştefănescu, care s-a întors la marele clasic al poe-
ziei noastre Mihai Eminescu. Or Gheorghe Grigurcu care a adunat cu
eforturi deosebite numele mai tuturor poeţilor români contempo-
rani în cărţile sale. În acest sens, dar cu o selecţie mai severă, poate
fi amintit aici şi Al. Cistelecan şi cu o privire mai de ansamblu Ioan
Holban. Aceasta, noua literatură la rîmdul ei, în alt plan al receptă-
rii, s-a lăsat greu acaparată şi de cititorul român, orientat spre lite-
ratura de succes, care a invadat piaţa de carte de la noi,
considerând, probabil, că timpul pentru literatura autohtonă mai
poate aştepta. Şi asta şi din cauza pierderii statutului scriitorului
român, a imaginii acestuia în mentalul colectiv, în marea masă de ci-
titorii pentru care scriitorii scriu. Paradoxul apare şi în fenomenul
aparţiei unor noi reviste literare, unele de valoare, dar cele mai
multe pentru a acoperi vanităţi şi orgolii locale, care au oferit sub-
produse ochilor avizi de lectură, care, dezamăgiţi, au abandonat lec-
tura acestora, orientîndu-se spre alte forme mai facile, cum ar fi
reţelele de socializare, unde s-au putut manifesta şi ei pofta de scris.
Şi acum şi în rîndul cititorilor mai mault se scrie, virtual desigur,
decît se citete.

Este un algoritm corect: ăsta este ritmul de apariţie a unei
generaţii, care la rândul ei, conform unei teorii a lui Laurenţiu Ulici,
un critic uitat de cei ce ar trebui să revizuiască, are promoţii, care
pot fi din zece în zece ani sau chiar cu un ritm mai rapid. Însă trebuie
să constatăm că după generaţia optzeci, care conţine în ea şi pro-
moţia nouăzeci şi ceva din ce a mai urmat pe componenta paradig-
mei optzeciste, nu a mai apărut conturată o nouă generaţie, ci mai
curînd un fel de coadă a acesteia, ca în spectrul fuzzy dîra de ceaţă,
de puf din care nu poţi alege o pană întreagă pentru a o pune la pă-
lărie. Promoţia două mii, denumită şi milenaristă, care iată are
acum douăzeci de ani de la apariţie, nu propune, mai ales în poezie,
nimic care să însemne o schimbare de paradigmă. Există aici un nou
loc comun, o miză falsă a autenticului, iscată din orientarea scrisu-
lui după modele perimate de aiurea. Fondul este unul generos ca
nume, dar sărac ca repere ce pot da caracteristica unei generaţii.
Poate pe viitor, cînd generaţia optzeci, care, iată, a mai scos în pei-
saj un ultim optzecist, după opinia lui Al. Cistelecan, şi anume pe
Cristina Ţeposu, această generaţie, deci, îşi va fi încheiat misia şi va
trece în stocul de fond al literaturii ce trebuie reevaluată, nu în sto-
cul de expiraţi ori depăşiţi, cum consideră cei din noile promoţii,
care spun că cu ei începe totul.

Totdeauna într-o astfel de reformă socială, de schimbare
totală a paradigmei în toate aspectele ei, cu prelungiri ale vechilor
formule ce pot fi văzute lesne într-o democraţie originală ca a noas-
tră, au de cîştigat scriitorii buni, dar aceştia, după cum se ştie, nu
prea ştiu să supravieţuiască, le iau locul oportuniştii, cei care se
adaptează oricînd la orice formă de existenţă, cameleonii. Însă sita
face cernerea de rigoare şi-i scoate pînă la urmă la suprafaţă pe cei
care reprezintă cu adevărat valorile pe care se poate construi un vii-
tor temeinic al literaturii române. Unii au avut norocul să fie pre-
luaţi de editurii cu vizibilitate, cum e situaţia lui Mircea Cărtărescu,
alţii n-au avut şansa unui management de o astfel de anvergură şi
trag mai greu la afirmarea în jungla din ce în ce mai plină de tot felu

Gellu Dorian

Revistă de literatură şi artă / SibiuEuphorion

1/ 20208



de liane pe care se agaţă cei mai vînjoşi şi cei mai tenace, luînd faţa, dar nu
pentru multă vreme. Critica defrişează atunci cînd o face profesional, nu cu
prejudecăţi şi partipriuri. Au apărut astfel, din păcate, sciitori care ocupă lo-
curi fruntaşe pe piedestal doar pentru că tenacitatea lor a fost una care i-a
adus în preajma unor mari critici care, abandonînd criteriile care i-au consa-
crat, le fac jocul pentru liniştea din preajmă. Or acest fenomen nedorit nu va
dura mult şi aceştia vor coborî de pe liane în zona terestră unde le este locul.
Sunt sechelele unor astfel de schimbări, fără de care nu se poate înainta. În
aceste trei decenii, caracuda a dominat şi încă va mai domina.

Ar putea fi, dar doar într-o literatură în care jocurile de culise sunt
abandonate. Libertatea de creaţie nu e pentru toată lumea, ci doar pentru cei
ce ştiu ce să facă şi cum să facă totul bine într-o astfel de libertate. Fondul
constă în actul estetic, cel care rezultă în urma unor arderi complete şi a ivi-
rii în lume a produsului finit dorit de exigenţele legitime.
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IIoonn  BBooggddaann  LLeefftteerr

TTrreeii  ddeecceenniiii  cciiuuddaattee

Deceniile – unul, două, trei... – pot fi perioade importante în evolu-
ţia unei literaturi şi a unei culturi, atunci cînd sînt dense, eferves-
cente, în „miezul” cîte unei epoci, precum cele interbelice pentru
modernitatea românească. Alteori sînt mai puţin consistente, „de
tranziţie” între marile etape sau curente, acumulări treptate de sim-
ptome care vor prinde cu adevărat cheag mai tîrziu sau diluări de
modele care-şi pierd poziţiile dominante, concurate din ce în ce mai
serios de noutăţile tot mai vivace.
Perioada de după 1990 a fost şi continuă să fie, literar şi artistic vor-
bind, ciudată, cu totul atipică (faţă de „standardul” oricît de aproxi-
mativ al marilor etape istorice), căci s-au suprapus două fenomene
cu logici diferite, distincte, chiar dacă în bună măsură congruente,
în orice caz defazate: debutase de un deceniu sau mai mult pos-
tmodernitatea; şi-a venit rapid, după implozia vechiului regim, în
decembrie 1989, şi democraţia postcomunistă. Prima – culturală şi
mai larg-socio-culturală. A doua – politică.

ÎÎnncceeppuuttuurriillee  ppoossttmmooddeerrnniittăăţţiiii  lliitteerraarree,,  îînnaaiinnttee  şşii  dduuppăă  11998899

Anticipată către finalul anilor 1960 şi în deceniul următor de diverse
experienţe scriitoriceşti şi din alte branşe, postmodernitatea crea-
tivă se instalase de-a lungul decadei a noua, promovată ca atare de
„noul val” literar de atunci, cu unele rezonanţe şi în restul zonelor
artistice. Termenul se răspîndise şi începuse să fie teoretizat în re-
laţie cu conceptul internaţional, mai ales americănesc, şi-n context
autohton: modernitatea locală, care se prelungise ca reluare ne-
omodernistă, după instalarea represivă a comunismului şi după
proletcultismul propagandistic, se istoriciza văzînd cu ochii. Scriito-
rii şi criticii „noului val” al anilor 1980 au rulat intens ideea, accep-
tată de mulţi colegi mai vîrstnici, validată rapid, chiar dacă nu va fi
fost chiar pe placul tuturor, în speţă al celor care ştiau sau doar in-
tuiau că sînt prea strict implicaţi în ţesătura epocii descendente. Pe
de altă parte, vitalitatea celei noi, emergente, fusese frînată de sis-
temul de constrîngeri al unui regim totalitar ostil libertăţii de gîndire
şi de simţire. După prăbuşirea şi „renaşterea” din 1989, energiile s-
au eliberat şi, în postcomunismul democratic, ar fi urmat eflores-
cenţa triumfătoare a postmodernităţii.
Într-adevăr, multe noutăţi „postdecembriste” au îngroşat tendinţa.
Tinerii autori cu afirmarea îngreunată pînă atunci şi-au publicat
imediat cărţile (o consistentă „literatură de sertar”, dar din sertare
mai – în acel moment – recente şi cu tematici arareori explicit poli-

tice, pre subtil-subversive pentru cei care visau în postcomunismul
incipient la virulente scrieri anticomuniste din vremea vechiului
regim, drept care au şi deplîns... absenţa „genului”!), unii dintre ei au
început să predea în universităţi şi au devenit intelectuali publici cu
voci puternice, au fondat reviste şi edituri, jucînd, pe cont propriu şi
laolaltă, roluri importante în dinamica perioadei. Alături de seriile
anterioare, prima generaţie asumat-postmodernă a dominat dece-
niile post-’89, ale propriei sale maturităţi, pînă către pragul senec-
tuţii. La rîndul lor, seriile sau „promoţiile” neomoderniste şi-au
completat operele, profilîndu-şi sau confirmîndu-şi marile valori.
Între timp, reeditaţi sau cu scrieri noi, „pionierii” mai vîrstnici ai pos-
tmodernităţii literare s-au impus drept „clasici” ai curentului. Radu
Petrescu şi Leonid Dimov, dispăruţi prea devreme, în 1982 şi 1987,
ca şi, imediat după 1990, Florin Mugur, apoi, mai longevivi, la fel de
regretaţii Gellu Naum, M. Ivănescu, Petre Stoica, Emil Brumaru, Mir-
cea Horia Simionescu sau Costache Olăreanu şi, în continuare ac-
tivi, Nora Iuga, Constantin Abăluţă, Şerban Foarţă sau Radu Cosaşu
au ajuns nume dintre cele mai „grele” ale istoriei noastre literare
postbelice. Alături de ei – postmodernii „plini”, cu conştiinţa lim-
pede a apartenenţei la respectiva paradigmă: Traian T. Coşovei, Ale-
xandru Muşina, Gheorghe Iova, Mariana Marin, Andrei Bodiu, Marta
Petreu, Ioan Moldovan, Traian Ştef, Petru Romoşan, Ion Mureşan,
Dumitru Chioaru, Liviu Ioan Stoiciu, Nichita Danilov, Călin Vlasie,
Florin Iaru, Magda Cârneci, Mircea Cărtărescu, Romulus Bucur,
Matei Vişniec, Bogdan Ghiu şi alţii (poeţi), Mircea Nedelciu, Gheor-
ghe Crăciun, Gheorghe Iova (din nou), Alexandru Vlad, Mircea Pora,
Viorel Marineasa, Daniel Vighi, Virgil Raţiu, Vasile Gogea, Ioan Gro-
şan, Ioan-Mihai Cochinescu, Cristian Teodorescu, Mircea Cărtărescu
(la fel), Adrian Oţoiu şi – iarăşi – alţii (prozatori) (dînd exemple doar
din cele două genuri literare „principale”, fără pretenţii de „ex-
haustivitate”).
Eflorescenţă – totuşi – triumfătoare?!

FFuunnddaalluull  ppoossttccoommuunniisstt  aall  ppoossttmmooddeerrnniittăăţţiiii

Importantissimă pentru istoria autohtonă, pentru întreaga naţie,
prăbuşirea regimului comunist ne-a eliberat pe toţi. Un sistem şi-a
dat obştescul sfîrşit, făcînd implozie, altul a prins viaţă. Asemeni ce-
lorlalte ţări din Europa Centrală în care Uniunea Sovietică şi-a ex-
portat modelul după al doilea război mondial, societatea
românească s-a reconstruit după 1990 ca democraţie: pluralism po-

Diagnostic de epocă prudent...
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litic, stat de drept, economie de piaţă, diversitate, concurenţă, con-
ectare la spaţiul occidental, integrare euro-atlantică şi globală. Trep-
tat, incomplet, cu precarităţi şi reculuri, însă revenind mereu şi
avansînd în direcţia epocii, cu mari progrese la activ, mai multe
etape fiind deja parcurse, pînă la stadiul actual. Fără alte detalii, aici
şi acum, concluzia provizorie nu poate fi decît aceea că, radical
transformată la 30 de ani după decembrie 1989, România arată cu
totul altfel decît atunci, de parc-ar fi o altă ţară!
La scara cîmpului cultural – evoluţii în acelaşi sens: schimbarea to-
tală a regulilor jocului, evaporarea cenzurii, noi sisteme instituţio-
nale şi de piaţă, remodelări în toate zonele artistice. În literatură, în
„cultura scrisă” – multe reviste noi alături de cele vechi, prăbuşirea
editurilor de stat, parte dispărute cu totul, restul recuperate şi re-
lansate de întreprinzători privaţi, într-o piaţă de carte efervescentă,
cu multe sute de case noi, cîteva dintre ele crescînd şi cucerind po-
ziţii dominante, tîrguri de profil, festivaluri şi alte forme dinamice de
manifestare.
Importante şi pentru societate, şi pentru „cultura scrisă” – specta-
culoasele dezvoltări tehnologice ale perioadei: răspîndirea compu-
terelor personale, apariţia telefoanelor mobile, apoi a celor
„inteligente” („smartphone”-uri), reţeaua globală, cea cu două nume,
„World Wide Web” (www) şi „Internet”, „universul virtual” astfel con-
stituit, multitudinea de programe („soft”-uri) care permit ramifica-
rea şi operaţionalizarea extinsă a tehnologiei informaţionale,
progresele inteligenţei artificiale. Şi societatea în care continuăm să
producem texte expresive a evoluat, şi modul în care le generăm e
altul: recurgem la notaţiile „de mînă” doar pentru notiţe şi „cîntăm”
la alte „claviaturi” decît cea a maşinii de pe vremuri, atingem ecrane
şi facem pe suprafeţele lor scurte mişcări glisante pentru a trans-
mite comenzi şi pentru a activa funcţii, pentru a rezolva o mulţime
de lucruri utile, pentru a vedea şi pentru a citi, pentru – nu în ulti-
mul rînd – pentru a scrie.
S-ar zice că pluralismul structural al postmodernismului, tolerant,
divers, multistilistic ş.a.m.d., şi-a primit – în sfîrşit – fundalul adec-
vat, omolog, al unei societăţi pluraliste pe care s-o exprime (socie-
tatea), pe care să se poată proiecta (fundalul).

CCoonnttiinnuuiittaattee  şşii  ddeeffaazzaajjee

Un scenariu de continuitate: incipientă înainte de 1989, postmo-
dernitatea a mers – vasăzică – mai departe.
Şi unul de ruptură: comunism pînă-n 1989, democraţie după 1990.
Cum am văzut, combinaţia a creat condiţii în principiu favorabile de
avans în sincronicitatea postmodern-democratică. Marea schim-
bare de regim, urmată de reconstrucţia pe cu totul alte baze a în-
tregii societăţi, la mai-toate nivelele, de la cel politico-administrativ
la cel legislativ, în economie, în toate ale vieţii curente, incluzînd li-
bertatea de gîndire şi de mişcare, de călătorie, evoluţii de mentali-
tate etc., n-a produs rupturi similare şi-n plan cultural. Structurile
mari ale literaturii şi-ale tuturor artelor n-au fost pulverizate de pră-
buşirea regimului politic. Logica ciclicităţilor istoriei culturale n-o
permitea: trecuse prea puţin timp de la marea reconfigurare pro-
dusă de istoricizarea modernismului şi de emergenţa postmoder-
nismului. Noul model literar şi artistic s-a stabilizat, s-a consolidat
şi aveau să-l ilustreze noi şi noi formule scriitoriceşti, plastice, de
toate felurile.
Au fost şi noutăţi tematice, mari „recuperări” de creaţii interzise

pînă-n 1989: cărţi de sertar sau „arestate”, confiscate de poliţia po-
litică a regimului comunist, cele ale scriitorilor români din exil, care
fusese „epurate” din biblioteci, numele autorilor nemaiputînd fi, tot
pînă-n 1989, deloc pomenite în public, precum şi amintitele cărţi
amînate, mai ales ale primului „val” postmodern. Similar – „recu-
perări” plastice, teatrale şi de alte feluri.
Însă omologia dintre postmodernism şi democraţia postcomunistă,
despre care am vorbit adineaori, n-a fost lină. Au intervenit şi per-
turbaţii, desincronizări, efecte inverse, nescontate. Combinaţia fe-
ricită dintre creativitatea literară şi artistică şi fundalul societăţii
contemporane a întîlnit şi întîlneşte şi obstacole, apar deformări şi
defazaje, pînă la trăsături sau momente de-a dreptul dizarmonice.
Ca de pildă:
Diversificarea extraordinară a atracţiilor vieţii cotidiene a diminuat
sever interesul anumite categorii de public mai larg-intelectual faţă
de cultură, faţă de arte, faţă de lectură.
Şi profesioniştii scrisului s-au risipit în alte şi alte ocupaţiuni, profi-
tînd de noile „oportunităţi” oferite de o societate „deschisă” (cu ter-
menul lui Karl Popper). Unele „promisiuni” n-au fost onorate. S-au
frînt prematur cariere care se-anunţau glorioase. Sita vremurilor a
cernut sever.
Iar nivelul de cultură asimilată profesional de noile „noi valuri” a în-
ceput să scadă, literatura, artele, „bunurile simbolice” (în sensul lui
Pierre Bourdieu) atrăgînd tineri nu atît de numeroşi ca-nainte şi şi
mai puţin focalizaţi asupra performanţelor intelectuale, „furaţi” de
toate celelalte minunăţii ale vieţii în libertate.
Din asemenea motive şi din altele s-au căscat falii generaţioniste
mai largi decît precedentele, iar „noile noi valuri”, în special de poeţi
şi prozatori, mai puţin criticii şi eseiştii, şi-au respins predecesorii
imediaţi nu doar cu fireasca atitudine nonconformistă, de afirmare
prin „negarea părinţilor”, ci – adeseori – prin refuzul de plano al co-
municării şi prin rejectarea chiar a reflecţiei teoretice asupra litera-
turii, care-ar fi clarificat – şi va mai putea clarifica – evoluţiile
macroculturale, de epocă. „Valurile” scriitorilor apăruţi în primele 2
decenii ale secolului XXI nu s-au mai coagulat, n-au mai generat o
nouă... generaţie, iar autorilor înşişi le-a fopst şi le este mai puţin
limpede faptul că formulele pe care le practică sînt în continuare
postmoderne, de multe ori simplificat-postmoderne, deşi avem şi
astăzi tineri autori valoroşi şi cărţi ale lor de vîrf, ca-ntotdeauna.
Cum altfel?!
O cartografiere detaliată a perioadei ar cere – fireşte – descrieri mult
mai ample, explicaţii, erxemplificări bogate, adică o secţiune con-
sistentă dintr-o istorie literară corpolentă! La capătul acestei schiţe
foarte rapide, aş formula un diagnostic de epocă prudent: avem şi-
acum – iarăşi: ca-ntotdeauna, cum altfel?! – o literatură eferves-
centă, însă poate că traversăm unul dintre momentele de maximă
„înflorire” a creativităţii autohtone (păstrînd metafora botanică). E
mult de citit şi sînt multe de văzut în galerii şi-n muzee, în sălile de
teatru şi de dans contemporan, la cinema sau pe ecranele care-au
proliferat în spaţiile private, pe cont propriu nu putem „consuma”
tot, în orice caz avem atîtea şi-atîtea de comentat, însă... nu strică
să facem şi cîte.un pas înapoi pentru a contempla, dintr-o perspec-
tivă cît mai cuprinzătoarea, istoria culturală în ansamblu, de la cei
vechi şi pînă-n zilele noastre cele prea-prea şi foarte-foarte agitate...
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Schimbările de după Revoluţie au fost majore și nu neapărat în
favoarea literaturii. Deceniile 6-9 au adus în literatura noastră un
”concert” de voci, de tendinţe, de modalităţi de scriere care să ex-
ceadă ideologicul, care să menţină autonomia esteticului și a lite-
raturii ca literatură. E de ajuns de amintit nume ca Nichita Stănescu,
Ana Blandiana, Virgil Mazilescu, Nicolae Breban, Alexandru Ivasiuc,
Augustin Buzura, Mircea Ivănescu, Cezar Ivănescu, Ileana Mălăn-
cioiu, Emil Brumaru, Luca Piţu, Șerban Foarţă, Mihai Ursachi, plus o
generaţie întreagă numită ”Generaţia 80”. Sunt de amintit și criticii
care au funcţionat normal în epocă, ei au ţinut sus steagul teoretic
și de valoare al literaturii, de fapt, Nicolae Manolescu, Laurenţiu
Ulici, Mircea Martin, Al. Cistelecan, Gheorghe Grigurcu, Cornel Un-
gureanu alţii și alţii. 

Scriitorii adevăraţi de dinainte de 1989 au rămas în aceiași para-
metri și după, deși nu a existat o evaluare critică a epocii, la nivelul
literaturii, au operat criteriile firești, cele care ţin de timp, de evo-
luţia gustului, de evoluţia sensibilităţii în raport cu dinamismul teh-
nologic etc. Nu cred că mai pot face carieră opere semnate de Dinu
Săraru sau Petre Sălcudeanu, de Titus Popovici sau Mircea Radu Ia-
coban, un Adrian Păunescu este citit pe sărite plus zeci de nume de
poeţi care au slujit ideologia comunistă au dispărut ca praful în faţa
crivăţului. Au fost scriitori care au scris la două mîini, gen Eugen
Barbu sau D.R. Popescu chiar, tot timpul și gustul vor decela ce ră-
mîne și ce nu.

Libertatea de creaţie nu este un criteriu de fond al stabilirii valo-
rii estetice, uneori dictatura poate să forţeze mîna și conștiinţa crea-
toare să disimuleze, să surprindă, să depășească contextele. E cazul
unor Gheorghe Crăciun, Alexandru Vlad, Ion Groșan sau Mircea Ne-
delciu, dintre prozatorii optzeciști, cum e și cazul poeţilor de la Ce-
naclul de Luni, a celor de la Echinox, a celor de la Iași, de la
Timișoara și „din toată ţara”. Ce observ la generaţiile mai noi, care
s-au afirmat în deplină libertate? Cu prea multă libertate de creaţie
ești liber să te ratezi mai lesne. Și mulţi o fac cu sentimentul că se
împlinesc. 

*
Am fost tentat şi împins de conjuncturi să văd, recent, un specta-

col de circ, într-un oraş de provincie. În cortul mare, după o publici-
tate zgomotoasă prin oraş, nu erau prezente mai mult de şaizeci,
şaptezeci de persoane, răsfirate pe rînduri, lucru care dădea şi mai
tare impresia de teatru pustiu. După ce o tobă şi un animator au
anunţat începutul “maaaarelui spectacol”, un clovn a apărut ca să
încălzească atmosfera. S-a rostogolit, împiedicîndu-se de umbra
unui stîlp de susţinere. Şi-a scos pălăria de pe cap în faţa publicului,
dar pe cap i-a rămas o pălărie asemenea; a scos-o şi pe aceasta, pe
cap i-a rămas o alta, şi aşa mai departe pînă la o duzină de pălării.
Scena a plăcut, aplauzele răzleţe ale publicului risipit prin arenă au
subliniat reuşita şi ineditul situaţiei. A scos flăcări din buzunar, din
gură, din urechi. A scăpat o bilă pe gît, a scos-o pe mînecă. Apoi, vîrf
de spectacol, a simulat stoarcerea unei pleoape, vreo jumătate de

litru de lacrimi s-a scurs pe rumeguşul arenei. Spectacolul mă prin-
sese, recunosc. Era nostim. Şi pentru că o bucurie, o uluire sau
măcar o curiozitate trebuie împărtăşite, am dat un ochi spre ceilalţi
participanţi la „taina spectacolului”. Erau mai mult puşti, unii înso-
ţiţi de bunici sau părinţi. Şi, în general, se ocupau cu altceva decît cu
„absorbirea” spectacolului. Unii scriau mesaje pe telefon; alţii as-
cultau muzică la căşti, bîţîindu-se în ritmul muzicii, privind absenţi
spre măscăriciul care îşi forţa limitele artei sale; alţii priveau fără
pic de amuzament pe faţă, de parcă ar fi aşteptat să treacă timpul;
iar alţii căscau de-a dreptul. Puţini erau cei care priveau cu interes
spectacolul, imberbii şi cei cărora secvenţele prezente le reanimau
amintiri. Un soi de autism plutea peste sală. Era un spectacol trist
iar tristeţea aceasta mi s-a impregnat în carne, a făcut întuneric în
inimă. M-am întrebat dacă şi clovnul ştia asta, dacă o simţea. Cînd
a sunat primul telefon mobil, îndelung şi cînd a început o conver-
saţie destul de sonoră despre o întîlnire ratată, am părăsit arena.
Afară, mai mult, era o lume care habar nu avea că în cort un clovn
stoarce lacrimi dintr-o pleoapă searbădă. 

M-am întrebat, apoi, dacă scriitorul român (şi de aiurea?) nu e în
postura acelui clovn, într-o arenă cu autişti. Pentru cine mai scrie
autorul român? Pentru cititori? Cititorii au devenit un orizont înde-
părtat, rarefiat, inconsistent. O dovedesc tirajele cărţilor, chiar a
celor considerate „sigure”, care nu depăşesc ordinul sutelor. 

Scrie, în acest caz, scriitorul român pentru susţinerea culturii na-
ţionale vii? Dar politicile culturale naţionale nu iau în calcul nici cît
negru sub unghie promovarea culturii de azi, promovarea literatu-
rii originale, slabele semnale care se mai dau pe ici, colo nu fac decît
să demonstreze indiferenţa şi dispreţul. Poate îşi asumă scriitorul
român o predestinare, o misiune în pustiu, precum un călugăr care
părăseşte gălăgia socială pentru a dialoga cu vocile sale interioare?
Poate scriu scriitorii români pentru o glorie postumă care să le de-
monstreze că „au avut dreptate”? Dar asta nu-i decît pariul pentru
o întîlnire fizică cu o „fata morgana” care se iţeşte în deşertul so-
cietar. 

*
Dacă m-ar întreba cineva, rapid, de ce au dispărut civilizaţiile

maya sau altele la fel de celebre, alături de naţii glorioase altă dată,
aş răspunde rapid că au dispărut datorită faptului că au lăsat pro-
pria cultură să piară. Dacă sufletul unei societăţi e cultura acelei so-
cietăţi, e clar că un trup decerebrat şi fără sensibilitate dispare
iremediabil. Naţia română pare să fie pe această pantă, a pierderii
identităţii culturale, a „aneantizării” propriului suflet. 

Se motivează (de către „politicieni”) constant că „e criză” şi în
vreme de criză toţi trebuie să fim tinichigii, salahori, agricultori, să
lăsăm deoparte fanteziile şi visele alambicate, să ne înfigem picio-
rele adînc în pămînt, să tragem aer în piept şi să ne dumirim pe ce
lume trăim. Şi în vreme de criză primul lucru pe care trebuie să-l
tăiem dintre priorităţi e visul. Sau cultura. 

Adrian Alui Gheorghe
Cu prea multă libertate de creaţie ești liber să te ratezi mai lesne
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Tăiem din banii pentru cărţi, pentru spectacole, pentru muzică, pentru pictură. 
Să ne întoarcem în peşteri, că e criză. 
Să ne sfîşiem unii pe alţii, că e criză. 
Să ne spălăm creierele, că e criză. 
Să ne dispreţuim propria istorie, că e criză. 
Să ne fie ruşine că sîntem normali, că e criză. 
Eventual am putea să spunem chiar că din cauza culturii, a sentimentului naţional agăţat de creier şi inimă patinăm acum în gol, că dacă

nu ne pierdeam vremea cu visatul, cu înmuiatul inimilor cu păguboasa artă, cu patriotismul bine izolat în cartea de istorie, acum eram mai
graşi, mai plini de bani, mai prosperi, ca orice fiinţă decerebrată care emană fericire din plin. Şi care e scopul vieţii de azi pe mîine, dacă
nu fericirea?

Politicile şi politicienii noştri ar putea considera talentul o boală, o infirmitate, consemnate în „nomenclatorul bolilor” şi i-ar trece pe ar-
tişti la ajutoare sociale minime, ca pe orice olog şi în felul acesta le-ar închide gura.  

Pictură? Dar avem în muzee, ce ne mai trebuie alta. 
Literatură? Dar avem din plin în biblioteci, ce ne mai trebuie cărţi noi.  
Muzică? De ce ne trebuie orchestre cu treizeci de violonişti, cînd o vioară şi un ţambal sau o orgă electronică pot să acopere efortul a

zeci de artişti ai sunetelor? 
Nu avem autostrăzi în România pentru că artiştii nu se implică. 
Nu avem o justiţie în România pentru că scriitorii inventează lumi care se interferează cu lumea noastră reală şi o conturbă. 
Nu avem industrie în România pentru că pictorii au deturnat exporturile României din cele cu produse practice, în cel cu opere de artă.

E greu să fii politician „pragmatic” în România de azi cînd ai de a face cu „elemente” care ţin cu tot dinadinsul să promoveze „nebuniile”
lor, să creadă că societatea mai are nevoie de artă, cînd „nostalgicii cititului” stau cu ochii ţintă pe o pagină de carte, în loc să scruteze cu
ochii în zare cotaţiile de la bursă.

Piatra Neamţ, 20 februarie, 2020
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La trei decenii de la schimbarea paradigmei politice, econo-
mice şi sociale a ţării noastre, vă rugăm să vă referiţi la următoa-
rele chestiuni din domeniul cultural şi literar:

Ce schimbări a adus, în zona creaţiei literare, libertatea de expresie
de după 1989?

Libertatea de expresie pe care ne-a adus-o așa-numita
noastră revoluţie e cu dus și întors. La modul că opinia
publică a avut impresia că poate aborda orice subiect,
poate înfiera orice politician și nu știu exact cât a durat,
dar au început să apară jurnaliști prin închisori. Acum nu
mai este cazul că-i zăpăcesc cu tot felul de facilităţi și de
plocoane mai mult sau mai puţin descoperite că aceștia
nu mai aleg să calce becul în picioare, chiar încălţaţi fiind.
Ca să revin la subiectul întrebării, pentru că am ţinut să
mă duc și în direcţia descrisă mai sus, din punct de ve-
dere literar a dispărut dușmanul care-i făcea pe scriitori
să recurgă la infinita imaginaţie pentru a taxa regimul.
Provocarea abia de atunci a început cu adevărat pentru
că în absenţa dictatorului și a totalitarismului trebuia să
fie o motivaţie foarte puternică pentru scris. Nu am dus
lipsă de așa ceva pe scena noastră literară post-revolu-
ţionară. De câţiva ani încoace această dimensiune socială
a scrisului a fost revigorată și, pare-se, a fost nevoie de
ea. Nu mă bucur pentru cauză, ci pentru efect. Ca urmare
au apărut și rezultatele, cum ar fi antologia de poezie #Re-
zist! Poezia (Ed. Paralela 45, 2017) și alte volume de autor
cu accente pur sociale.

Cum a fost percepută literatura de dinainte de 1989 atât din punc-
tul de vedere al revizuirilor critice, cât şi din acela al receptării de
către cititori?

Din punctul de vedere al revizuirilor critice cred că lucru-
rile erau mai așezate decât acum când criticii literari nu
prea mai au un loc al lor și sunt stingheri, de când coti-
dianele au renunţat la paginile culturale și mai sunt doar
câteva reviste literare credibile în care se pot exprima.
Atunci criticul literar x care lucra la revista literară y putea
trăi din asta cu toate actele în regulă: citea, scria și era
plătit și, foarte important, era respectat. Locul lui în so-
cietatea culturală era mult mai bine definit și era stabilit
prin alte criterii decât cel al profitului adus publicaţiei res-
pective. Cititorii, și ei erau mai mulţi, mai exigenţi, cu timp

mai mult la dispoziţie, cu alte scări valorice, dar fără a fi
perfecţi. S-au schimbat vremurile, s-a schimbat societa-
tea și odată cu ele lumea întreagă. Pe de altă parte acum
se scrie și se citește din pasiune, nu din dorinţa de a
umple timpul cu ceva (aici mă refer strict la citit). Cu toate
astea și atunci, în acel timp, chipurile mai așezat, tot scă-
pau nedescoperiţi poeţi sau treceau ușor cu vederea. Îi
readuce sub lupă Claudiu Komartin, dar în totalitate nu
va putea face nimeni nimic și niciodată. Se pare că acesta
e firescul lucrurilor și dacă nu am dreptate se va vedea.

Trei decenii reprezintă o perioadă „standard” pentru apariţia unei
noi generaţii de creaţie: cum percepeţi, în momentul actual, acest
algoritm literar?

Aș zice că trei decenii ar cam fi de ajuns. Problema gene-
raţiilor și a delimitărilor lor e una destul de întortocheată
pentru mine. Nu știu dacă e bine să se facă delimitări.
Sigur că există un spirit al vremii, dar nu cred că acesta
se schimbă imediat ce se trece în alt deceniu sau în altă
generaţie. Important e să se așeze stilul fiecărui poet /
prozator / critic literar cum trebuie, să nu fie nedreptăţi și
parti-pris-uri vizibile. 

Ce autori credeţi că au avut de câştigat, în viziunea criticii şi a citi-
torilor, după 1989? Dar de pierdut?

Au avut de câștigat cei care au fost consecvenţi și au scris
în continuare (nu mă refer nicidecum la frecvenţa apari-
ţiilor editoriale). De pierdut au avut tot cei care iniţial au
avut de câștigat la modul că s-au manierizat, dar de ma-
nierism nu scapă nimeni, contează pe ce sol se așează el.

Este libertatea de creaţie un criteriu de fond al stabilirii valorii es-
tetice? 

Cred că răspunsul este conţinut în parte de cel dat la
prima întrebare. Dacă scriitorul e talentat, dacă are geniu
e și mai bine, găsește metodele cu care să fenteze abse-
nţa libertăţii de creaţie. Totuși zic eu că cel mai bine ar fi
să aibă cât mai puţine opreliști sau să nu aibă nici una.

Cătălin-Mihai Ștefan
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Am trăit în perioada comunistă, astfel că am fost nevoită
să încerc să acopăr ceea ce nu am cunoscut cu lecturi relevante. Am
citit jurnale și corespondenţă, am privit către Memorialul Victimelor
Comunismului și al Rezistenţei, dar și către întemeietoarea acestuia,
Ana Blandiana, către conferinţele sale și al său concept literar (des-
tul de abstract încât să nu pot extrage atmosfera comunismului,
însă de înţeles ce ascund metaforele). Stilul de viaţă se implemen-
tase și în literatură (dar nu s-a scris în vreo formulă directă în acele
vremuri, se înţelege că de teamă, vezi cazul actual Asli Erdogan în
Turcia). Pe de altă parte, îndoctrinarea nu este străină nici astăzi so-
cietăţii românești, dacă Christian Moraru spunea într-o discuţie cu
Mihai Iovănel că la nivel Universitar în SUA nu aplică un set de opere
literare impuse, ci este liber să le aleagă, câtă vreme studenţii do-
bândesc cunoștinţele propuse în programă. Această libertate a pro-
fesorului (în SUA) de a alege, presupune și, probabil, un alt sistem de
testare a profesorilor și cu siguranţă că activitatea extracuriculară
a profesorilor se identifică cu interesul pentru evoluţia constantă (
educarea logicii și a interpretării nu presupune a învăţa mecanic
anumite cursuri, în facultatea românească, în două orașe diferite,
am avut parte de o astfel de abordare). Riri Silvia Manor consemna
în jurnalul său: „A trebuit să-mi dau seama de faptul că regimul co-
munist elimina din materia studiată în facultăţile umaniste pe cei
mai însemnaţi autori și gânditori dacă aceștia nu slujeau propa-
gandei. Sau îi comenta complet deformat de o critică vulgar-socio-
logică, pe care trebuia s-o reciţi ca un papagal la examene. Nu erai
încurajat să gândești, ci să repeţi slogane învăţate pe dinafară. (...)
Pare incredibilă această mascaradă din facultăţile umaniste de pe
vremea lui Gheoeghe Gherorghiu-Dej”1, pe de altă parte jurnalul lui
Jeni Acterian, un jurnal care se întinde pe mai mult de două decenii:
1930-1953, spune mult despre nivelul de cultură al vremii, cum erau
vânate filmele, cărţile și chiar și caietele sau instrumentele de scris.
Dar neajunsul este că nu vom ști niciodată nici măcar acest jurnal
cum arăta dinainte de a fi modificat de către fratele lui Jeni Acte-
rian, Arșavir Acterian, întrucât îngrijitorul și prefaţatorul jurnalului,
S. Skultéty, își începe prefaţa prin a nota: „Sub spectrul îndoielii pri-
vind publicarea jurnalului lui Jeni Acterian în anii 1980, Arșavir Ac-
terian, fratele ei, a pregătit, cu speranţă, pentru Editura Eminescu o
dactilogramă cu texte alese din caietele surorii sale, pe care le-a pre-
văzut cu note explicative de natură biografică. Selecţia textelor a
stat, așadar, sub semnul opţiunilor - mărturisite și nemărturisite -

ale fratelui „custode”, pentru care preţiosul manuscris a reprezen-
tat, cu siguranţă, în împrejurările acelor ani, o operă ce trebuia edi-
tată, chiar cu sacrificiul unor omisiuni - mai mărunte ori mai ample
- sau al unor modificări pe text. Cenzura fratelui - asumatele sale
pia silentia - răspundea nevoii de redimensionare a aspectelor cu
trimiteri politice ( admiraţia autoarei - studente faţă de profesorul
Nae Ionescu ) și de atenuare a impactului unor tușe socotite de el
prea severe în descrierea anumitor persoane/ personalităţi „încon-
deiate” de autoare în Jurnal.”2 Cartea* însumează corespondenţa
lui Jeni Acterian cu Arșavir Acterian, Haig Acterian, Emil Botta, Emil
Cioran, Mircea Eliade, Clody Bertola, Alice Botez - prin intermediul
dialogului colocvial cu aceștia ni se arată situaţia politică a Româ-
niei, lupta pentru cultură, chiar pentru păstrarea Teatrului Odeon,
lefurile mici și teama crâncenă de bombardamente. Totul era așa
de puţin, de limitat, de cenzurat. Emil Cioran, îi declară lui Jeni Ac-
terian nemulţumirea faţă de statutul femeii în România anului 1940:
„Mi-a părut rău că la București n-am putut vorbi mai multe. Tu ai
atins un grad de luciditate aproape inconceptibil la o fată. Și pe
lângă asta, în...România! Ce singură trebuie să fii! Eu am avut măcar
în viaţă șansa de a găsi un cadru nimerit destrămărilor și răspândi-
rilor sufletului. De n-aș fi fericit intemporal, aș fi un om impudic de
norocos.”3 Și dacă Jeni Acterian făcea parte dintr-o familie care a dat
trei copii și toţi trei scriitori, asta nu înseamnă că România era o ţară
în care - la nivelul anului în care Jeni și Cioran își scriu - femeile să
primească întâietate în privinţa studiilor. Ori, vedem că societăţile
care au evoluat fulminant sunt societăţile care au ușurat accesul fe-
meilor în școli și care au adoptat politici egalitariste de gen, reale și
nu doar propagandiste. O astfel de politică a adoptat și Republica
Socialistă România începând cu anul 1974 când Marea Adunare Na-
ţională prin unanimitate a decis instituirea funcţiei de președinte
lui Nicolae Ceaușescu, prin așa zisa „emancipare a femeii – femeia
muncitoare”, emancipare contrazisă de decretul 770/1966 care in-
terzicea avortul, sau permitea numai avortul terapeutic, numai în
cazuri extreme. 

Venind mai aproape de ‘89, probabil că mult mai mult s-a
putut creiona societatea după căderea comunismului, astfel că a
avut loc prin anii ‘90 o explozie a literaturii constituindu-se un scut
de avangardă cu limbaj de multe ori porno, (proces ciclic în litera-
tură și artă), după tăcerea de decenii s-a produs o explozie la nivel
de limbaj dar și la nivel de idei. Două romane care au șocat la nive-

Gabriela Feceoru
Libertatea de expresie în literatura română. O viziune feministă

Domnilor legislatori, doamnelor legislatoare din România, în numele libertăţii de expresie, vă îndemn să studiaţi Codul Civil și Codul Penal!
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lul anilor 2000 prin limbajul explicit pornografic, dar care identifi-
cau ca mesaj dinamica relaţiei de cuplu, obiectificarea femeii, fe-
meia-latrină în care partea masculină a cuplului își varsă dejecţiile
(chiar și fecale sau urină), abandonul, lupta pentru statut, lupta pen-
tru cuplu, cuplul văzut ca un război și fiecare parte din cuplu abor-
dând strategii de acaparare a celuilalt cu o imensă teamă de
singurătate și specificul pentru preferinţa apartenenţei ca stil de
viaţă, decadenţa femeii în interiorul unui cuplu toxic unde orice ar
face locul ei este de la început stabilit, un al doilea loc, precar - sunt
câteva dintre specificităţile romanelor: Fișă de înregistrare4 și Băgău5.

Nu știu dacă este necesar să structurez în vreo manieră
anume eseul de faţă dar cred că ar trebui punctate anume repere
de avangardă și revoluţie în poezia românească a anilor 2000: An-
gela Marinescu6; Marius Ianuș7; Nora Iuga8; Rodica Drăghincescu9,
Daniel Bănulescu1 Exista așa numitul trend de literatură testamen-
tară: Constantin Virgil Bănescu, dar și George Vasilievici. Reluaţi în
anii cei mai recenţi, acum Hyperliteratura pregătește un proiect de
recuperare a lui Vasilievici. Au fost ani sumbri pentru literatură, așa
cum sunt și cei de faţă, din punct de vedere economic. Încă nu avem
o piaţă serioasă de carte, despre care să nu avem senzaţia că se cla-
tină din toţi rărunchii, financiar vorbind. Și tocmai asta ar trebui să
ne fie una dintre mize, dincolo de micile viclenii și orgolii deșarte.

Aș puncta și traducerile din anii comunismului, destul de
multe apărute la editura Univers, dar așa cum spunea colegul meu
traducător, Kocsis Francisko, au fost ani în care traducerile erau atât
de căutate că trebuia să îţi rezervi prin diverse tertipuri acele cărţi
nou-apărute. Nici azi nu ne mișcăm într-o direcţie bună în privinţa
traducerilor. Sunt puţine proiecte finanţate, așa cum știm, traduce-
rile necesită investiţii. Există un interes mare pentru traduceri, dar
nu și pentru finanţarea lor, însă apreciez implicarea editurilor Black
Button, cartea de după, Paralela 45, Polirom, Humanitas, Tracus Arte,
frACTalia, Arthur, Posthum Journal.

Dincolo de aceste aspecte, trei romane relevante despre
perioada comunismului apărute în 2019: ca și cum nimic nu s-ar fi în-
tâmplat1; Cartea Reghinei1; Și se auzeau greierii1- evidenţiază prota-
goniste de gen feminin în relaţie cu semenii și cu politicile societăţii
- relaţia conflictuală de tip parteneriat marital, familii tradiţionale
alienate, cu membri toxici, care reproduc toxicitatea prin accepta-
rea unor practici torţionare, toate tipurile de violenţă, subminarea
și abandonul.

Poezia românească este în anii cei mai recenţi, sau, și-a
permis să devină tot mai curajoasă. Și mă refer aici la poezia scrisă
de femei, (bărbaţii încă nu și-au dat libertatea de a explora și alte
teme în afara temelor curente, dragoste, familie și acestea într-o
manieră foarte restrânsă, tradiţională, repetând tipare estetice de
un tip sau altul, alienare versus idealism, dar niciodată date con-
crete). Femeile însă, în noul val de feminism, care mie mi se pare că
a înviat o dată cu Medeea Iancu, în cartea de poeme Delacroix este
tabu: suita romînească1 și continuă pe această linie marcată în Dela-
croix este tabu: Amendamentele lirice1 dar și Cosmina Moroșan, Olga
Ștefan, Elena Vlădăreanu, Diana Geacăr, Daniela Hendea, Alexan-
dra Turcu, Anca Iulia-Beidac, Hristina Doroftei, etc., o serie de poete
care au ales să-și exprime în cărţile lor experienţele de gen, căci la
asta mă refer când spun cărţi feministe.

AAttaaccuurrii dure la adresa libertăţii de expresie în România,
sigur că au existat și am semnalat de fiecare dată că este o pro-
blemă pe care PEN România ar trebui să o trateze ca atare, cu mult

profesionalism, și să se implice - am înţeles că prin Radu Vancu și ac-
tuala formulă PEN România s-a produs o sesizare asupra cazului Asli
Erdogan, dar cred că implicarea ar trebui să devină activă și pe teri-
toriul ţării pe care o conţine titlul organizaţiei. Rog prietenește să
se revadă de către PEN România cazul Medeea Iancu1 și cazul Anas-
tasia Gavrilovici1. De asemenea, la fel de relevantă pentru verifica-
rea libertăţii de expresie în România sunt și protestele feministe.
Unul dintre cele mai vocale a fost cel din 8 martie 2019, în faţa Tri-
bunalului București, împotriva condamnărilor prea blânde primite
de agresorii care au abuzat copii.1 S-a dovedit că autorităţile sunt
foarte sensibile la acuzarea agresorilor și a Tribunalului care judecă
incorect violurile și agresiunile. Nu cred că ar trebui să mai aplicăm
cenzura în cadrul democraţiei, ci ar trebui dimpotrivă creat context
pentru discuţii pentru literatura care începe să fie și este din ce în
ce mai diversă. Am citit 2 antologii de poezie, unde poetele sunt re-
prezentate corect: Arta revendicării. Antologie de poezie feministă1 și
Un secol de poezie română scrisă de femei. Volumul I (1990-2019)2. De
asemenea, în anul 2019, apare și dorinţa poetelor feministe de a co-
responda cu surorile lor, apare cartea Dragă Virginia. Scrisori din ţara
mea2dar care nu a surprins chiar ideologia feministă, cât mai de-
grabă au fost niște scrisori care exprimă situaţia de viaţă a fiecăreia
dintre semnatarele scrisorilor și nu problematizare feministă, așa
cum ne-am fi așteptat, (pentru că nu se poate dialoga cu Virginia
pornind de la O cameră doar a ei2și a se emite numai și numai refe-
rinţe masculine în cursul scrisorii, e ca și cum ai exclude chiar genul
feminin și condiţia sa, pentru care Virginia Woolf pledează – vezi
scrisoarea Adelei Greceanu). 

Cred că totuși cu toţii, chiar și în spatele micilor intrigi ( de
altfel total neprofesioniste) fiecare dintre noi în locul în care este
pus, că ne place sau nu să credem, consolidăm lumea literară,
numai de noi depinde dacă o facem profesionist și fără ignoruri gra-
tuite, tot de noi depinde dacă vom ajunge cu literatura în punctul în
care ne-am dori, sau ar trebui să fim. Nu pot să nu amendez profe-
sorii din universităţi, chiar din cei care au avut acces la a preda în
universităţi din afara graniţei ţării noastre, aici întrebarea mea pen-
tru aceștia ar fi: de ce nu aţi intermediat reţele de traduceri trans-
parente și accesibile, reţele directe? Literatura are nevoie să fie
tradusă, acest pod este vital pentru evoluţia tuturor societăţilor, și
el nu se poate construi decât punând limba română alături de lim-
bile cele mai răspândite și literatura română pe același raft cu lite-
ratura universală. Această întrebare sinceră și prietenească se
adresează și Insitutului Cultural Român. De ce doar câteva nume
din literatură sunt traduse? Întreb naiv. Avem 4 scriitori și atât? Nu
cumva și aceasta ţine de libertatea de expresie? Libertatea de ex-
presie în România se măsoară în crenguţe de intermediari înţeleși
ca prieteni și nu neapărat evaluatori ai operelor literare, de aici de-
valorizarea literaturii și a pieţei de carte. Atât că nu suntem închiși
cu gratii, dar literatura ne este închisă între graniţele ţării. Mi-ar plă-
cea să văd mai multe proiecte care comasează autori tineri, și nu
doar autori tineri, pornind de la exemplul Author’s reading month,
sau Polifonic.

LLiibbeerrttaatteeaa  ddee  eexxpprreessiiee  îînn  ssoocciieettaatteeaa  rroommâânneeaassccăă  

Libertatea de expresie în România este parţială, aș spune
că nu există tocmai pentru că nu se poate vorbi despre un subiect
atât de sensibil măsurând pe jumătate. Mă refer aici la femeile care
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a fiilor și a fiicelor lor. Legile României resping femeile împreună cu
fii și fiicele lor. Pledez pentru egalitatea femeilor cu bărbaţii acestei
ţări, egalitate în drepturi și responsabilităţi faţă de societate și faţă
de copiii noștri! Pledez pentru libertatea de expresie a femeilor - li-
bertate înţelească ca voce care se aude, nu o voce care rămâne în-
chisă în romane și în poezii, nu suntem o astfel de voce! 

1 Riri Sylvia Manor, Bucuria de a nu fi perfectă, Memorii București-
Tel Aviv 1941-2015, Editura Humanitas, București, 2016, p.168;
2 Jeni Acterian, Jurnalul unei fete greu de mulţumit, Editura Humani-
tas, București, 2015; p. 5;
3 Jeni Acterin, corespondenţă, „fiecare rând e o infernală suferinţă”,
ediţie îngrijită de Fabian Anton, Editura Vremea, București, 2019;
Emil Cioran către Jeni Acterian, Paris, 1940, p. 30;
4 Ioana Baetica, Fișă de înregistrare, București, Editura Polirom,
2004;
5 Ioana Bradea, Băgău, Editura Est, 2004;
6 Angela Marinescu, Skanderberg, Editura Vinea, București, 1998;
7 Marius Ianuș, Manifest Anarhist, Editura Vinea, București, 2000;
8 Nora Iuga, Inima ca un pumn de boxeur, Editura Vinea, București,
2000;
9 Rodica Drăghincescu, Ah!, Editura Vinea, București, 1998;
10 Daniel Bănulescu, Republica Federală Daniel Bănulescu, Statul de
nord & Statul de sud, Editura Vinea, București, 2000;
11 Alina Nelega, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, Editura Polirom,
București, 2019;
12 Ioana Nicolaie, Cartea Reghinei, Editura Humanitas, București,
2019;
13 Corina Sabău, Și se auzeazu greierii, Editura Humanitas, Bucu-
rești, 2019;
14 Medeea Iancu, Delacroix este tabu: suita românească, Editura Car-
tea Românească, București, 2017;
15 Idem, Delacroix este tabu: Amendamentele lirice, Editura frACTa-
lia, București, 2019;
16 https://adevarul.ro/locale/botosani/cum-fost-sanctionata-poli-
tie-poeta-spus-public-Iti-introduc-penisul-lung-negru-pantec-ro-
mania-decizie-luata-trei-luni-incident-1_5abc8bd7df52022f75290d
c8/index.html;
17 https://www.scena9.ro/article/interviu-anastasia-gavrilovici;
18 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/femei-amendate-de-jan-
darmi-la-un-protest-pasnic-1096546;
19 Medeea Iancu (coord.), Arta revendicării. Antologie de poezie femi-
nistă, Editura pentru Literatură Feministă, 2019, pdf.;
20 Alina Purcaru și Paula Erizanu, Un secol de poezie română scrisă
de femei. Volumul I (1990-2019), Cartier, Chișinău, 2019;
21 Adela Greceanu Adina Rosetti Ana Maria Sandu Angela Mari-
nescu Cosmina Moroșan Diana Bădica Elena Stancu Elena Vlădă-
reanu Ioana Bâldea Constantinescu Lavinia Braniște Mihaela
Michailov Rucsandra Pop Svetlana Cârstean Teona Galgoţiu Ta-
tiana Ţîbuleac, Dragă Virginia. Scrisori din ţara mea, Editura Black
Button, București, 2019;
22 Virginia Woolf, O cameră doar a ei, Editura Black Button, Bucu-
rești, 2018;

nu pot să se ridice să chestioneze legile românești fără a fi trase la
răspundere. Libertatea de expresie se măsoară în stradă. Dacă
strada devine o potecă de junglă, unde ele sunt prăzi pentru ei,
acolo nu este libertate de expresie. Libertatea de expresie nu este
o formulare metaforică și nu se referă exclusiv la literatură sau artă,
libertatea de expresie este un construct politic, se referă la întreaga
societate și organizarea acesteia. Când statutul femeii va fi regle-
mentat în Codul Civil Românesc, abia atunci vom putea vorbi despre
libertate de expresie. Când statutul fiilor și fiicelor noastre va fi re-
glementat în Codul Civil Românesc, abia atunci vom putea vorbi
despre libertate de expresie în România. Când nicio femeie nu va
mai fi violată și omorâtă în această ţară, când procesele se vor fi-
naliza cu anchete severe pentru făptași, abia atunci vom putea
vorbi despre libertate de expresie în România. 

Domnilor legislatori, doamnelor legislatoare din România,
în numele libertăţii de expresie, vă îndemn să studiaţi Codul Civil și
Codul Penal, vă îndemn la un studiu comparativ, vă rog să compa-
raţi Codurile Românești cu alte Coduri ale statelor membre ale UE!
Vă îndemn să acordaţi o atenţie deosebită femeilor în orice lege
care privește genul feminin aţi dori să concepeţi! Pentru că vreau
să vă spun un lucru: libertatea de expresie va fi domeniul fiilor
noștri și fiicelor noastre în anii care vin, iar noi suntem cele care îi
naștem și îi educăm. Fiii noștri și fiicele noastre vor fi educaţi și edu-
cate în spiritul libertăţii de expresie chiar dacă legile pe care le-aţi
emis ne-au pauperizat, dar ei sunt cei care se vor ocupa în instituţii
de vlăstarele voastre în anii care vin. Stimaţi judecători și stimate ju-
decătoare, cum puteţi judeca împotriva fiilor și fiicelor noastre și
cum puteţi rezista tentaţiei de a chestiona legile care sunt împo-
triva stabilităţii, a evoluţie umane și a evoluţiei femeilor, dar care
pun în avantaj bărbaţii acestui stat? Cunosc cazuri de abandon al
familiei. Cunosc aceste cazuri în care femeile au dobândit statutul
de mame singure în urma abandonului săvârșit de către taţi. Cu-
nosc aceste cazuri ale căderii femeilor în dizgraţie fiind numite
mame singure în societatea românească. Cunosc taţii fiilor și fiice-
lor acelor femei care pleacă lăsând familia în urmă- datorită acestor
legi care ridică abandonul patern la rang de virtute. Cunosc mamele
acelor fii și fiice. Cunoașteţi efectele pe care le produc legile care
sunt de partea libertăţii de expresie și de mișcare a taţilor/ bărbaţi-
lor din România? Libertatea de expresie nu a decorat femeile din
această ţară, nu a valorificat munca lor de creaţie, nu a valorificat
munca lor de educare și creștere a copiilor, nu a valorificat umani-
tatea lor de a naște copii, nu a valorificat capacitatea lor de a lua
decizii, nu a valorificat abilitatea lor de a ocupa funcţii de condu-
cere. Libertatea de expresie în România înseamnă să poţi să vor-
bești fără să fii auzită. Libertatea de expresie în România înseamnă
să nu fii valorificată în timpul pledoariei tale. Abandonul de familie
este libertatea de expresie care stă în mâinile bărbaţilor României.
Libertatea de expresie aparţine bărbaţilor României. Dar este o
vreme a inechităţii care va apune, trebuie să se încheie această pată
neagră patriarhală, fiindcă, da, libertatea patriarhală de expresie
este în prezent favorita în România. Dar conceptul de moralitate ar
trebui chestionat într-o manieră revoluţionară. Abandonul familiei
este o infracţiune/ o atrocitate și pe fondul acesta, libertatea mea
de expresie este libertatea de expresie a tuturor femeilor din ţara
mea. Dacă eu nu beneficiez de libertatea de expresie, nu benefi-
ciază nicio femeie. Cazul meu este sau poate fi al oricărei femei din
România. Legile României resping libertatea de expresie a femeilor,
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Scriu aceste rânduri când în lume s-a declanșat deja pan-
demia de Covid-19, când primul site românesc distribuitor de fake-
news a fost propus pentru închidere și când o poetă premiată
pentru un volum de debut excepţional a fost supusă, în noile media,
zile la rând, unor atacuri halucinante din partea unor presupuși con-
fraţi de litere și spirit pentru vina de a fi folosit, în texte publicate,
niște cuvinte mai aţoase. Scriu aceste rânduri la capătul a treizeci de
ani de libertate de expresie, deci când prima generaţie cu totul eli-
berată de constrângerile cenzurii comuniste a ajuns la maturitate.
Cu un picior înainte de 1989, m-am format odată cu toate aceste ex-
crescenţe aberante devenite portavoce pentru o umanitate capa-
bilă, pentru prima dată în istorie, să strige în speranţa de a se face
auzită. Am experimentat, laolaltă cu milenariștii și cu milenialii, te-
leviziunea prin cablu, mediile tabloid, world wide web-ul, reţelele de
socializare. Suntem de altfel în mijlocul unei explozii informaţionale
și deformaţionale pentru care mintea omenească nu a fost pregă-
tită. Și cu atât mai mult se pune astăzi problema dacă, prin demo-
cratizarea punctului de vedere și prin crearea nenumăratelor
platforme de expunere, mai sunt funcţionale vechile rosturi și cri-
terii în judecarea Operei. Sau dacă mai este necesară o astfel de
abordare când, pe fundalul unui sistem economic de presupusă au-
toreglare a pieţei, este destul să produci ceea ce are desfacere. Ast-
fel, în ceea ce privește teritoriul larg al artei, în absenţa unor
(singure) autorităţi care să mimeze a fi punct de convergenţă și de
filtrare a zecilor de mii de like-uri și dislike-uri, cu oricâtă pomadă și-
ar travesti discursul un formator de opinie (critic, cronicar, recen-
zent, PR-ist, slugoi de marketing), nu există de fapt nicio formă de
cuantificare ori de ierarhizare, nicio posibilitate de orientare în faţa
acestei creșteri exponenţiale de creativitate. Ne găsim în plin exer-
ciţiu de grafomanie și de suficienţă intelectuală, în care orice tweet
și orice postare pe Facebook nasc vârtejuri de reacţii imediate. Ceea
ce ar fi fost de neconceput în urmă cu două decenii: când canalele
deversoare ale lui cred că erau mai înguste, când editurile se orien-
tau mai degrabă după relativul gust estetic (ori ideologic, după caz),
selecţia – prin însăși sinuozitatea drumului parcurs – devenea mai
aspră. Astăzi, cea mai mare parte a literaturii care se scrie și se pu-
blică/ se distribuie la noi vine din dezmăţul tipografiilor de aparta-
ment, din proliferarea blogurilor care scot la iveală mii de saga de
antieroi, din proteismul paginilor de autor de pe site-uri de litera-
tură și la clonarea – se înţelege, până la indiscernabil – a revistelor
literare. Cea mai mare parte a aisbergului literaturii noastre este în
aceste ape necunoscute, colcăitoare de vietăţi vag literate, nombri-
liste, dar peste măsură de simţitoare. Se înţelege că folosesc ter-
menul „literatură” cu sensul foarte larg al mesajului scris care
urmărește să folosească funcţia expresivă a limbii, în abandon și re-
lativizare faţă de criteriul estetic, care va mai fi astăzi și acela. Și
nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil în absenţa libertăţii de
expresie. 

Așa cum se întâmplă astăzi cu epidemia care a golit stră-
zile vechii Europe, dar care la noi lovește cu întârziere, mai moale și
cu – parcă – superioritatea benignă cu care ferești un olog, ce se în-
tâmplă aici, la porţile Orientului, a avut dintotdeauna dintru început
un iz de casă neaerisită. E destul să treci în revistă formele pe care
le-a îmbrăcat postmodernismul aici (e de la sine înţeles că și con-
ceptul acesta, cu polimorfismul său, este folositor numai în măsura
în care nu s-a impus un termen specific care să acopere modulaţiile
autohtone). Mai întâi, s-a făcut un import de americanism minus ca-
pitalismul în anii optzecismului lunedist; pe alături, un textualism
franţuzit și pedant, semnificativ numai sub aspectul experimentu-
lui. A urmat o dezăgăzuire a energiilor creatoare în ultimul deceniu
al veacului trecut, poate și sub impuls milenial. Dar ea s-a petrecut
în timpul celei mai crunte penurii a populaţiei – când evident că in-
teresul pentru actul de cultură a fost subminat de stringenţele su-
pravieţuirii – și când puţinele edituri relevante erau preocupate mai
ales de recuperarea memoriei comunismului și foarte puţin atente
la literatura celor care erau foarte tineri în primii ani postrevoluţio-
nari. Puţini scriitori au fost impuși publicului prin adopţia lor de im-
portante edituri. Din generaţii diferite, se poate vorbi aici despre
Mircea Cărtărescu, despre Simona Popescu sau despre Dan Sociu. A
fost vorba despre un postmodernism dezinhibat, facil, gros antica-
lofil, mai degrabă negator decât integrator, grăbit să hașureze zo-
nele de interdict: limbajul debutonat până la limita grotescului,
erotica voyeuristă, flegma străzii, senzaţionalismul, literatura „ne-
agră”, râsul dezabuzat, întregul carnaval al mizeriei fără miză. Al doi-
lea deceniu postrevoluţionar a adus o literatură mai puternică,
aceea a contestaţilor debutanţi din preajma anului 2000. Caustici,
contorsionaţi, convulsivi, dotaţi cu un nerv hipersensibil în raport
cu degringolada socială, „neoexpresioniști”, cei mai mulţi dintre ei
au continuat linia fierbinte a unor Angela Marinescu, Virgil Mazi-
lescu, Mariana Marin, Aurel Pantea, Ion Mureșan ori Ioan Es. Pop, ig-
norând acrobaţiile textualiste și „tezele” postmoderne. Dar proza
acestei promoţii este cu totul pasabilă. Libertatea de expresie ma-
laxată aproape în gol în anii nouăzeci n-a fost capabilă să scoată la
lumină nici mult visata „literatură de sertar” (de amintit aici sur-
prinzătorul roman, datat 1983, Pârtia al lui Emil Iordache, publicat
abia în 2017), nici varianta brută, necenzurată a capodoperelor pre-
decembriste, nici n-a adus un plus relevant prin recuperarea litera-
turii exilului. A fost încă o așteptare înșelată, de vreme ce nu s-a
repatriat, măcar literar, vreun Soljeniţîn. Însă nu vom uita curând
că, la firul ierbii, anii 90 au fost ai Plai-ului cu boi, ai Academiei Caţa-
vencu, dar și ai României Mari, cu discursuri fruste, bășcălioase, care
potoleau năduful proletariatului de pe tot cuprinsul ţării. Nu fără
vervă sau inteligenţă, dar cu impudoarea înjurăturii și fără anver-
gură, astfel de publicaţii au făcut deliciul maselor și au pervertit gus-
tul public. Și, mai cu seamă, au deschis larg ușa trivialităţii – și
îndeobște pentru televiziunile comerciale. Toate, în numele libertă-
ţii de expresie. 

Rita Chirian
Libertăţi, eliberaţi
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Poate părea că pun din neglijenţă laolaltă literatura „înaltă” cu bulevarderiile; în fapt, sigur, în orice societate, va exista
un element de continuitate culturală între „margini”: când vulgul consumă o televiziune interjecţională nu te poţi aștepta nici la
existenţa unei pieţe de carte, nici la profesionalizarea scriitorilor, nici la cărţi semnificative pentru mai mult de o mână de oa-
meni, condiţii sine qua non ale unei literaturi relevante. Când românii sunt receptori pasivi ai bâlciului de troglodiţi media, când
educaţia umanistă în învăţământul preuniversitar este o caricatură (vezi cursurile televizate de literatură română pentru pre-
gătirea bacalaureatului în timp de pandemie, în care profesori de liceu din Capitală fac confuzii conceptuale crase), cu sau fără
libertate de expresie, literatura noastră va rămâne periferică.

Totuși, aș fi nedreaptă dacă aș spune că literatura noastră, anemică și încercând să suplinească prin cantitate lipsa de
calitate (sunt contrariată mai mereu de zecile de nume care întăresc semnul enumerării în varii consideraţii critice), nu a făcut,
în ultimii treizeci de ani eforturi să se elibereze de provincialism: s-au fundat edituri (dar câte vor supravieţui?), s-au făcut festi-
valuri de literatură, s-au tipărit reviste de literatură, s-au energizat grupuri, cenacluri, întâlniri cu cititori din ţara în care 40% din-
tre elevi sunt analfabeţi funcţional. Libertatea de expresie, creativitatea fără frontiere, debușeul exprimării de sine devin cu atât
mai grav irelevante dacă nu inseminează masele. Nu numai că nu vorbim despre o literatură „mare” – nu vorbim nici măcar des-
pre una cu semnificaţie locală.
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1. Eu înţeleg noţiunea de libertate de expresie nu din simpla ei definiţie, ci cunoscînd absenţa sau îngrădirea ei ideolo-
gică din anii comunismului. N-am să intru în amănunte, dar îmi amintesc că cuvîntul cel mai des repetat de manifestanţii din
Decembrie 1989 a fost Libertate, care se referea și la libertatea cuvîntului. Libertatea dobîndită prin vărsare de sînge a marcat
despărţirea de utopie/ un regim totalitar și instaurarea democraţiei, chiar dacă în variantă ”originală”, în care libertatea cuvîn-
tului/ de expresie este cel puţin constituţional garantată. Societatea românească de azi riscă însă să alunece în libertinism, adică
în libertate fără răspundere, ceea ce poate duce la anarhie. Atmosfera socială încărcată se descarcă în violenţă verbală nu numai
pe stradă sau stadioane, ci și în instituţiile publice sau mediatice, inclusiv în parlament, degenerînd uneori în violenţă fizică.
Dacă înainte de 1989, oamenii tăceau ascultînd ”indicaţiile preţioase” din delirurile paranoice ale unui dictator, azi toţi vorbesc
fără să mai asculte, ceea ce face dificil, dacă nu imposibil, dialogul democratic. Cred însă că democraţia presupune un nivel de
civilizaţie și cultură, fără de care libertatea cuvîntului/ de expresie nu produce valori.

Din 1990 încoace, odată cu explozia mass-mediei, scriitorii nu se mai bucură de prestigiul dinainte, devenind o cate-
gorie marginală într-o societate absorbită de imaginea de la televizor/ internet. Și totuși se scrie și se publică mult mai mult
decît altădată, chiar dacă numărul cititorilor de carte s-ar putea să fie în curînd mai mic decît al scriitorilor. S-a creat un nou pu-
blic pentru literatura noilor scriitori care abordează teme tabuizate în comunism, precum intimitatea, sexualitatea, banalitatea
cotidiană, mizeria vieţii social-politice etc. Constat însă că în privinţa libertăţii de expresie, evoluţia literaturii nu se deosebește
de felul în care societatea sau presa de scandal concep libertatea cuvîntului, confundînd-o cu folosirea celui mai vulgar vocabular.
Literatura a fost și va rămîne arta cuvîntului, ceea ce nu înseamnă că n-are libertatea de a aborda orice temă/ subiect, ci că
acestea trebuie să fie tratate măcar cu o artă minimală. Acolo unde talentul lipsește, libertatea de expresie sporește confuzia
de valori.
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2. Înainte de Decembrie 1989, n-a existat carte care să nu fi trecut prin furcile caudine ale Cenzurii, ideologice și estetice. Scri-
torii făceau, ca să poată publica, compromisuri cu regimul ori găseau căi mai ocolite de expresie, pentru a trece de cenzură și a trans-
mite ce gîndeau cititorilor. Literatura era o supapă prin care cititorii respirau o libertate de expresie mai mare și diferită decît a presei
reduse la limba de lemn a propagandei partidului unic. Au existat și ”cărţi curajoase” ca, de pildă, romanul CCeell  mmaaii  iiuubbiitt  ddiinnttrree  ppăămmîînn--
tteennii  de Marin Preda, inspirat însă dintr-o etapă depășită și clarificată politic a comunismului și nu, așa cum titlul putea deruta cititorul,
din viaţa ”celui mai iubit fiu al poporului”, Nicolae Ceaușescu. Realitatea nu putea fi prezentată decît în culorile ”visului de aur al ome-
nirii” care tocmai se construia... Multe dintre aceste opere care se cumpărau atunci ca pîinea caldă și se citeau pe nerăsuflate, au fost
republicate azi, fără să mai aibă același impact asupra cititorilor, fie pentru că sunt prea datate istoric ori pentru că estetismul modei
literare de atunci nu mai corespunde cu gustul lor. Ș i
totuși, chiar dacă noii scriitori nu-s de acord, revoluţia română în literatură a început odată cu generaţia 80, care a dat tonul noncon-
formismului ideologic și estetic, făcînd în continuare parte din acest proces de schimbare a paradigmei de creaţie, ceea ce face ca opt-
zecistul Mircea Cărtărescu să fie cel mai citit și tradus scriitor român contemporan. E adevărat că revizuirile făcute cu bună credinţă de
noii critici au produs unele modificări semnificative în tabloul de valori ale canonului estetic, dar canonul didactic a rămas neschimbat
faţă de cel din comunism, pentru că școala românească este, din păcate, o instituţie încă foarte conservatoare.

3. Deși am participat în acei ani cu entuziasm la lansarea generaţiei 80, bătăliile ce au urmat mai ales între critici și istorici li-
terari m-au făcut să văd în succesiunea generaţiilor din zece în zece ani aceeași manie a planificării tuturor lucrurilor proprie comu-
nismului. Admit însă în continuare, reluînd sintetic ideile din prefaţa antologiei NNoouuaa  ppooeezziiee  nnoouuăă, Ed. Limes, 2011, că valurile 80, 90 și
2000 de poeţi/ scriitori fac parte din aceeași generaţie de creaţie, în sensul acordat de Tudor Vianu, reprezentînd cu diferenţele de nua-
nţe spiritul unei lumi în schimbare, pe care istoria literaturii o poate încadra în paradigma postmodernă. Remarc că din 2000 încoace,
această manie a dispărut, vorbindu-se mai mult despre grupări și individualităţi foarte active pe reţelele de socializare de pe internet,
ceea ce este firesc să se întîmple într-o societate democratică și tehnocratică. Poate că toate aceste grupări și individualităţi vor fi vă-
zute de istoria literaturii ca o nouă generaţie de creaţie, care nu știu ce nume o să poarte.

4. Din perioada comunistă, au pierdut marii susţinători și privilegiaţi ai regimului comunist ca Adrian Păunescu sau Eugen
Barbu, a căror operă este de valoare/ proprietate îndoielnică, au scăzut în imagine/ audienţă unii scriitori canonici răsfăţaţi ai criticii și
ai publicului ca Nichita Stănescu și Marin Sorescu sau care au colaborat cu fosta Securitate (ex. Ștefan Aug. Doinaș, Nicolae Breban
ș.a.), chiar dacă opera lor își păstrează valoarea, iar unii dintre ei sunt încă în manualele școlare, și au cîștigat unii scriitori marginali/
marginalizaţi atunci (Ion D. Sîrbu, Leonid Dimov, Mircea Ivănescu ș.a.) și canonizaţi acum. Deși, ca urmare a unei mediatizări favorabile,
pare că victoria aparţine ”tinerilor”, între care încă mai sunt număraţi și optzeciștii, împotriva ”bătrînilor”, s-ar putea sa fie doar una de
etapă. Valorile rămîn dincolo de trecătoarele mode.

5. Libertatea de expresie nu este o garanţie a valorii estetice a unei opere, în stabilirea căreia intră, evident, mai mulţi factori
despre care trebui făcută altă anchetă.



Poezie

Constantin Abălu0ă
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AMINTIRI INCOGNITO 

1.
Secundele în care Robert
se uită la mine.
Nu avem nimic de împărţit. 
Un fulg iese din pernă. 
Robert mă arată cu degetul,
apoi 
îmi dă o palmă.

2. 
Camelia e neconsolată.
Nimeni n-o iubește.
Eu nu zic nimic.
E un pod în Brooklin
pe care nu l-am văzut.

3.
Bolul cu peștișori
îmi aduce aminte că mama
mânca pufuleţi.

4.
Colbert o iubea pe Lavinia.
Colbert tăcea
în orice ocazie. 
Lavinia vorbea doar duminica.
În celelalte zile
privea oul de struţ
de deasupra pendulei.

5.
Noaptea
întotdeauna când tușesc
apare luna.
Iubitele mele sunt îngrozite
și mă părăsesc.

6.
Să fi stat Olga
în casa aceea dărăpănată
unde se duc să fete
pisicile? 
Sărmana fată 
mi-o amintesc mâncând ananas
noaptea
pe furiș.
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7.
E cazul să uit
străzile pe care
le-am colindat cu Cristina. 
Micuţe, florile bradului
se nasc doar pe crengile
dinspre nord.

8.
Geraldina întârzie
câteva zile 
la Cairo.
E nedumerită, își scutură cerceii
apoi pleacă mai departe
și nimeni n-o mai 
găsește ani întregi.

9.
Robert mă privește insistent.
Ce-o vrea de la mine?
Degetele lui de pianist
mă sperie
cum în copilărie
vântul pătunzând pe hornuri.

10.
Nu mai am 
multe de spus. 
Îmi amintesc dumbrava unde stătea 
odinioară Esmeralda.
Trag linii cu creta pe pereţi.
Doar eu știu unde sunt liniile.

11.
Faceţi ce vreţi.
Eu am plecat.
Voi colinda lumea.
Sângerie e orice despărţire.
Ochii goi ai măștii africane
vă vor privi de pe bufet.

Din volumul în pregătire „Adevărul și peria de
haine”
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Poezie

1.

ssooaarreellee  aappuunneeaa dincolo de biserică, lent 

de parcă din adâncul înserării cineva ne-ar fi privit 

printre raze cu răbdarea prin care două fiinţe 

se decid să-și deschidă inima

și-un jar ca o promisiune 

în cărămizi și ziduri - eram tineri. 

eram tineri. totul era posibil. inima vedea 

înainte ca ochii să creadă. însăși viaţa 

părea că vine cu o briză - ne ajungeau 

voci îndepărtate, intime. 

însă ea stă acum acolo sub boltă 

în carnea-i bântuită de dureri și rare 

bucurii așteptând parcă smulgerea trupului 

de trup - să fie imaginaţia în stare de cele 

mai mari grozăvii?

nici o explicaţie nu e definitivă, pesemne

de ce ne place cel mai mult ne stingem.

pășesc pe cărarea dintre verzuiri în lină detașare.

în golul din lenta vibraţie a trunchiurilor mi se pare 

deodată că las în urmă un înger cu umbră de demon.

și-mi aduc aminte de sora bunicii venind zilnic 

pe jos la noi, deși bătrână și locuind ea tare departe.

și mereu când dădea să plece Buna mea șoptea:

„mergi cu dumnezeu ... „, iar mătușa surâdea 

și rostea din pragul ușii - „rămâneţi cu sfinţii ....”

Andrei Zanca



2.

aaiiddoommaa  ccoorrmmoorraanniilloorr crescuţi să prindă pești

se scrie pentru cei o mie care mai gustă 

poate azi poezia, însă frumuseţea 

nu te împarte cu nimeni

devorându-te

iar, dacă fiecare moare pentru sine

cel ce moare întru iubire, mai mântuie 

din beznă.

se spune că la început unii

erau vânători, alţii culegători

azi, doar cei din vârf sunt vânători

restul, gloata-s culegători 

năzuind însă cu toţii la rangul de vânător. 

e seară. 

bat clopotele
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așa cum au bătut mereu și cum vor bate

până ce sunetul va înfiora treptat 

adâncul fiecăruia:

nici apa nu se ridică la cer 

deodată, doar picătură cu picătură.

important, nu e nimeni.

important nu e important, iar dacă

un poet nu se stinge subit ci suferă îndelung

întru moarte, ultimele clipe vor constitui o dublă

tortură: -  ce va vedea atunci va fi mai important

decât tot ce-a înșirat vreodată.

eu am vorbit mereu dinspre un spaţiu 

înspre care mă mâna o sete adâncă, suferinţa -

e cu mâna, ne-a spus un dascăl.

uitându-mă la lume, îi dau dreptate, deși

- cum cel ce în durere se-ntreabă, unde e dumnezeu

și nu-și mai găsește nici în somn consolarea -

nu trebuie să aștepţi moartea 

spre a înţelege toate astea, însă cine

cine-s cei pe care-i aud 

din această depărtare atât de fragilă

să îndrăgim mereu propria durere întipărită 

pe un chip necunoscut?

eu l-am văzut în vis cum se ruga, și se ruga

atât de tare încât broboane de sânge

se adunau pe frunte, și se ruga

și ca duh ce știe, și se ruga 

și ca om ce ezită

3.

șșii  aassttffeell  aamm  ttrreeccuutt abia băgat în seamă - o filă 

din nesfârșita carte pe care o scriem și o rescriem

lăsând în urmă trena unor vorbe stinse peste meleaguri 

unde puţini au fost și sunt însetaţi

și-am fost mereu ostenit, căci mă odihneam doar

în frumuseţe, cum ai zări într-o limpede apă

o piatră purtând umbra unui surâs -

și mă-ntrebam mereu, ce file au fost oare smulse

din cartea vieţii aici, unde poezia a fost și este 

pe potriva păsărilor 

vestind înainte de-a putea fi zărit, ţărmul

cineva ne călăuzește mereu, altminteri ne-am mistui

lent în peisaj sorbiţi de ademeniri, uitând că suntem

inseparabili - vorbele se sting, intenţia rămâne.

nu sunt ceea ce se moare, nimic

nimic de luat, doar de lăsat

saltul nu se face cu ușurinţă - întrega viaţă

se schimbă în câteva clipe, și e începutul

lui a ști, începutul lui a fi

legaţi de nenumărate ancore, context 

de context, nu le bănuim, decât poate 

atunci când intrăm în simbioză

cu propria conștiinţă ieșind

din minte

și-apoi te-ntorci și nu ai cuvinte

și nu ai cuvinte pentru ce ai trăit

în câteva clipe, și goluri imense

se ivesc și se pierd în urmă

și totul e mult mai mult
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decât ce numim îndeobște

mister, unde ne așteaptă

un alt fel de iubire

dincolo chiar 

de lumină - 

revi

4.

vviinnee  îînnsspprree  mmiinnee

și-i simt durerea ca val

și ca semn al haosului urcând 

din trecutul nemântuit, o durere

hrănindu-se din durerile celor din jur, totul

învăluind așezări și meleaguri într-o 

eternizare efemeră

cu toţii, iertaţi de la început, căci niciodată 

nu poţi vorbi de iertare de unul singur, legaţi 

întru clipă și rătăcire, părtași 

la tot și la toate, încât te-ntrebi

unde e cel lângă care te-ar putea cuprinde 

o pace adâncă

și când îl simţi în preajmă e doar prelungirea 

de sfială a propriei inimi, ca tot ne ne-a rămas 

și ne rămâne

și-l auzi murmurând -  abia am reușit să mă 

desprind și ei iarăși mă trag înapoi ... 

nu-i iertare de unul singur, câtă vreme 

suntem atât de legaţi întru tot și toate.

există un drum al reculegerii, fără de grabă:

printre arbori se uită secolul, cel însingurat 

nu mai schimbă vorbe, doar înţelesuri.

sfâșiat între lume și sine 

am zăcut, însă cine te mai privește 

cu lumina din ochii unui câine?

noaptea, unii se zvârcoleau, alţii dormeau mai departe

convinși că dincolo de-o moarte nu-i mai ajunge 

nimic și nimeni, apoi

în zori a nins lent. a nins în plină lună mai

peste cireșii înfloriţi.

la ce bun însă să pătrunzi misterul de vreme ce 

măslinii sunt singurii martori, și apa -

atât de sacră de mă cutremur 

5.

iieerrii  nnooaapptteeaa  a murit în somn un cerșetor

sub un arbore al insulei, aproape de fluviu 

și-n noaptea următoare ardeau acolo câteva 

lumânări. nu se știe cine le-a pus, însă

două lebede nu se mai dezlipeau de mal

oare, doar atrase de lumina răsfrântă-n jur? 

trecut de miezul nopţii și era frig și cerul

doldora de stele. le priveam cum le-a privit 

și el înainte de a se stinge, simţind 

în clipa aceea

cum ceva ne soarbe orice am face, orice 

am gândi de-a lungul întregii vieţi 

fără să bănuim măcar

frunzele stinse foșneau 

încet peste iarba îngheţată

însă lumânările ardeau ocrotite de liniște
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și ramuri, cum s-a crezut și el ocrotit 

când s-a lăsat acolo contemplând

ca și mine, cerul.

privirea mea întămpină 

privirea lui răsfrântă

căci totul se reîntoarce. ne reîntoarcem 

și noi câtă vreme cineva ne va aprinde

nezărit în noapte, o lumânare
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CCâânntteecc

Motto: „Aproape de ţărm este temelia de umbră/ Acesta-i cântec
de jale şi de jale va rămâne”

Sub vânturi

care îngroapă

oţelite limbi

arzătoare

în aripa neagră a îngerului,

înmiit valul

din unghiul

stelat

ţese întuneric

peste gura care

îşi cere

Chipul - din străvezimea lucrurilor.

Mă predau

semnelor,

prin ele

mai cresc

o dată -

noapte de jur împrejur

din margini

în nemargini –

trup.

Un susur verde

mă ascultă

(coloană vertebrală arde cîntecul fără stea)

un vaet disciplinat

tulbură copacii

când

trec

pictată pe dinăuntru

femeie iluminând

case - ciuntite păsări de lemn - deschise

Lupului de seară

(care nu lasă nimic pentru a doua zi)

Mintea mea ucigaşă

reconstruieşte

în somnu-i

fiarele şi îngerii

femeile singure

lepădându-se

mereu de pielea lucioasă.

Victimele –

pietre înlăcrimate

îşi frâng

liniile.

La orice atingere

în irizări –

Copacul

le deschide

ultima volută a cântecului

în care

Preoteasa

stă în templul

pustiit

de prorocire. Mi-am înghiţit

clepsidra

şi ea se rotunjeşte

în pântecul meu

peşte mare alb

invocând

El Şadai, El Şadai

dă-mi-Te!

Odată eram

rătăcitoare corabie

cu pânzele umflate,

în patul pustiit –

oceanul ridica

săruri

viscerale,

în cală putrezeau

îngerii.

Mihaela Grancea
Poezie
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Diapazon -

mintea mea ucigaşă

perfora

straturi

straturi

Lumina

El Şadai

El Şadai

dă-mi-Te!

însetat, înfometat, devorat de imaginea Ta

diafan

delirând

arată-i-Te zilei,

hrană străveche,

o ivire

m-ar sătura...

Te-aş desface

ca pe un animal

sacrificat

pe altar -

din capul Tău

din ochiul Tău

din sângele Tău

din pielea Ta

mi-aş face

Masca.

Cearcănul ochiului meu

este

bătut

în cel mai bun

metal -

Masca-i de carne

filigranată

peste pomeţi

saltă

spre

pumnalul stelei

(subţire carne oţelită masca mea)

aşteptând,

jupuită,

zbaterea Ta.

El Şadai

El Şadai

dă-mi-Te!

Am ieşit din mine,

m-am încrustat

în nebunie –

Oglinzile surpate

lasă fisuri

peste tot.

Stau în ele

ca-ntr-o fântână.

Văd

Mult deasupra,

Oraşul arde –

adunate

sub Unghi

ard

acoperişurile - Misă a Încoronării.

Stă la fântână,

hău al neputinţei -

Mâna Ta

El Şadai

El Şadai

dă-mi-Te!

Creşte Templul

în pielea de piatră;

sămânţa de sânge,

refăcută, Lumina

se dă

trupului.

Din mine

Altarul

urcă la Tine.

El Şadai

El Şadai

mănânc aceea Carte

mult amară

ce lăcrimând

ai născut-o.

AAttuunnccii

Eşti

piatră

copac

pasăre

lup bântuit de lup,

lună

sfâşiindu-ţi

haloul

când nu-ţi atingi

faţa înstrăinată.

Pasărea morţii

stăpâneşte locul,

ţipătul dat
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îi umple guşa.

(Pisica roşie şi-a înghiţit limba cerată).

Aerul şuieră balada

hesperidei - tristă solie,

stea neagră -

vie în pielea -nodată,

vie şi moartă istorie de chip biruit.

Sub a patra pecete,

pulberea

viaţă dăruieşte

cu nebunie

în nebunie

fiarelor solzoase.

******

Pisica roşie şi-a înghiţit limba

cerată.

Aerul şuieră balada Hesperidei

- crinolină diafană în pantof împietrit.

Tremură umbra piciorului în somnul ploii-

solii de tristeţe prin palma grilată,

sub lemnul

învechit-

steaua neagră

mumificată în eter,

vie şi moartă-

vie în pielea înnodată,

vie şi moartă-

vie istorie

în chipuri, biruită

ca apa miraculoasă

Ieşită

din Infernul cuvintelor.

UUllttiimmuull  aacctt

Ucigaşul aplică perna imaculată

şi victimile devin fosforescente

păstratem apoi, în lungi cutii lăcuite,

depuse cu grijă de bărbaţi spilcuiţi -

redingote negre, mănuşi negre -

fără braţe redingote, fără degete mănuşi negre,

bărbaţi şi resorturi oarbe, gemene -

victime întipărite în mărunteiele urii -

în apa strălucitoare

din pupila neagră, trupuri în trupuri,

închise cu frică, pentru că sunt

adevărate în alte fiinţe - chipuri

aflate în fulgere, devorate înlănţuiri cauzale,

trupuri asemeni unui duel terminat

gradate de săbii, dormind pe săbii,

cu limba ca o spadă păstrată în cenuşă.

acestora doar le este șters chipul

din cartea nenăscută care crește în pântecul beznei

MMeellooppeeeeaa  îînnttooaarrcceerriiii

(Jocul cu apropierea ta

mă face un cântec mătăsos

desfăcut în ureche)

Şi-mi schimb culoarea precum

coralii care mor în ape caline,

de sângele şoptitor

aşteptată.

Vorbele-mi, fiinţe înrourate

subţire te-nfăşoară

când faţa ta se apleacă în lumină

pierzându-se deasupra mea

în neştiute prafuri aurii

întotdeauna astfel

ca eu să fiu acolo,

mereu, în ochii tăi,

frunză umezită

de răsuflarea zeului

fără umbră.

Imagini acolate, corăbii pornesc

mereu, în ochii tăi, spre insula

din care fiinţe noptatice

îşi trag urma.

Atunci, vin cu peştii albi şi trişti,

În umbra celor şapte porţi

îmi lepăd liniile,

în a şaptea, singurătatea

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

311 / 2020



luminii ce te atinge.

(Insula ridică cercuri,

ecoul înfăşurând piatră în piatră)

Intre Lethe şi Acheron

ascunşi în rune

treizeci şi cinci de peşti cuvântă

melopeea întoarcerii:

“Cine strigă în mine ca într-un munte,

când încă mai văd chipul lui Iuda –

înfrigurata fierii pecete?”

Ape aduc vocile închise;

împăcate ele respiră - tu nu porţi povara atingerii mele,

neştiind cum îţi zidesc

în armătură de os şi piatră

umbra, ochiul...

iubindu-te

semn sunt,

coborâtor

în lume.

VViiss

Te căutam, şi aceasta era singura mea dorinţă,

când s-a deschis visul şi am intrat -

într-o vale mărginită de douăsprezece dealuri arzânde;

lumini palide, uşor alungite se prelingeau

pe trupul împovărat al Umbrei.

În piatra poroasă, învechită de crepuscul,

casele se înălţau tăcute; intram în fiecare din ele,

ca într-o stâncă deschisă

şi, numele Tău vuia sub cupole, neiertător.

Apoi, treceam punţi peste văi secate - săbii scurte şi înguste-,

spre mereu alte margini, căutându-Te

spre mereu alte margini. Nimeni pretutindeni.Singur numele Tău

arcuit sub oglinda Umbrei –

acolo doar,

ceaţa rupe labirintul

cu ţipăt mare-

ceaţa pe care o iubesc

morţii şi necunoscuţii,

morţii.

VViiss IIIIII

Te părăsisem parcă...

Silită de lucruri am stat departe de Tine,

un timp departe, un timp fără rost

în locul unde oamenii poruncesc

zăpezi foşnitoare

Când a venit vremea reîntoarcerii

acele lucruri scoteau zgomote mici

precum sticla încălzită.

In casa noastră,

alţi oameni, aceeaşi?

îţi spuneau că eu nu exist;

când am intrat în odaia

construită din absenţa mea –

aveai trei linii adâncite

pe frunte.Nu le ştiam.

Ai zâmbit, şi ei, cei mulţi şi fireşti

au dispărut în alte umbre.

Pe o masă din lemn, în vase de pământ

am cinat apoi, în liniştea mistuitoare,

şi ea ne-a cunoscut

mirosul de pădure adormită.

În casa noastră, cercuri luminoase

ridicau pereţi, deschideau arcade,

ţeseau o altă casă -

pereţi şi arcade, vitralii,

chipul Tău pătruns de timpul întrebării;

totul creştea

din Tine, cel acum eliberat

de formele pe care le-am uitat

ca să te mai nasc odată –

în altă parte, cu mâinile împreunate

deasupra apei,

înălţând coloane subţiri, lumini

tot mai subţiri;

această casă umple

toate pragurile întrebării tale.

Trupul din vitralii rămâne

sub masca celui mai tânăr zeu,

acolo unde umbre nu sunt, doar ceţuri

care se aprind, răşini plângătoare

sub atingerea Ta.
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Black magic woman

Ai apărut iar,

în partea întunecată a camerei,

unde îi spuneai povești lui/locul de joacă al lui/Lovecraft.

Tu nu mai ești muză,

ești o fiinţă născută în umbră

din neamul ielelor,

creaturi ce trăiesc în turnul cu ceas al unei cetăţii medievale.

Apari de nicăieri,

vânezi oameni singuri, blazaţi,

creezi situaţii, mereu spontană,

semeni emoţie pură ce seamănă cu orgasmul.

Ești un păianjen,

ţeși în jurul oamenilor slabi 

o pânză cu amintiri

din care te hrănești.

Distruge-mă într-o clipită

să sufăr ca un adolescent după prima dragoste

ia-mi totul

inima care e doar un fruct uscat

topește-o în smoala magiei tale secrete.

Făuritorii de lumină

Într-o pivniţă veche părăsită,

la care ajungi pe scara în spirală,

găsești școala de alchimie modernă.

Mulţi se perindă,

caută prin tomuri, răscolesc rafturile ca să o găsească,

strâng pulberea roșie ce se adună pe cărţi 

o pun în cana cu apă și o beau,

sperând să primească darul.

Dar ei vor totul prea repede,

cunoașterea rapidă, 

instantă ca supa.

Mulţi se pierd, renunţă,

ce caută ei nu se vede,

nu se învaţă cu jumătăţi de măsură,

totul e în tine,

trebuie doar să îl descoperi,

și vei vedea totul.

Camera cu oglinzi care stau faţă în faţă,

golemii care ies din cărţi la simpla chemare a maeștrilor,

pe cei vechi,

care făuresc esenţa tuturor lucrurilor,

lumina.

Omul nou

Suntem singuri,

nu vorbim cu nimeni,

nici nu cred că mai știm.

Singurii prieteni pe care îi mai avem sunt furnizorii de gaz și cu-rent,

care ne trimit lunar emailuri sau sms-uri

„Stimate client, vi s-a emis factura decadentă”.

Bogdan Di0ă

Poezie
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Origini

Într-o zi mă întorc în orașul meu de provincie

intru ca un gladiator cu experienţă

în arena mare,

salut publicul,

tribunele sunt goale,

oamenii de azi nu mai cred în mituri,

toţi sunt în baruri 

ocupaţi cu bătutul butoanelor de la păcănele. 

Liceul e luminat de razele apusului,

nu de capete strălucitoare

biblioteca e închisă

paznicul stă acolo să nu spargă vreun nebun geamurile

nimeni nu mai fură cărţi.

Cobor în pivniţa liceului,

în Cimitirul Ultimilor Cavaleri ai Bastiliei

îmi îngrop oasele.

insuportabil de ușor, zbor dincolo de munte

spre o veche cetate germană

în căutarea Cărţii.

Poet fabricat

Sunt poet,

dar nu știu să scriu

versurile îmi sunt doar fire de nisip

Poezia e un parazit care se hrănește cu fricile mele

Nu e problemă

mâine vor inventa un soft

îl voi instala pe hardul meu intercranian

și versurile vor curge 

precum codurile în keygen...

Wonderkid

Fost copil teribil al generaţiei nimănui

nepătat de roșul tiranic, 

încerc să mă descurc,

păstrez șpaga pentru sticla de Captain Morgan, 

navighez pe apele liniștite ale Mării Iluziei.

Viaţa o joc frumos ca Brazilia 

chiar dacă o iau cinic cu 8-1.

Sunt un arc presat

gata să riposteze,

librar sau omul cu cărţile, mereu în discuţii cu creatorii, 

refulez din cauza superficialităţii societăţii,

nervii -mi iau formă de litere, gloanţe tăcute cu recul mare.

Umbrele vor să îmi arate calea spre măreţie,

refuz,

îmi vreau dreptul la nefericire,

liber și plin de întrebări, 

nu fericire de tip sablon, în schimbul sufletului, sacrificat
pe altarul uitării.

Tehnologie

Prizonierul ecranului de telefon,

inima nu-mi e un vânător singuratic,

e sedentară, 

de la prea mult jucat pe PC.

Legea spune că numărul imbecililor e mereu constant,

timpul a rămas doar un cuvânt în dicţionar,

mâine poate voi fi și în altă parte

clonă într-un hangar japonez

un eu cu software la zi.

Dimineaţa lui Novalis

Rămășiţele nopţii pe piele,

mirosul acela specific,

de încăpere veche de ţară neaerisită,

visele se învârt în jurul meu ca într-un ritual

libelule se topesc ușor în background

o nouă zi,

sper să o merit.
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— Nu știu ce se-ntâmplă, doamnă Stela, murmură ma-
chieuza cu voce schimbată, nu pot să vă scot culoarea!

Spunând asta, se trase puţin într-o parte, cu o bunăvoinţă
neajutorată, astfel ca Stela să se poată vedea în oglindă. Deși cu si-
guranţă nu avea să-i facă nicio plăcere. Și Stela își văzu faţa exact la
fel de neagră cum fusese pe scenă, în rolul negresei Barbara. Mai
întâi se întrebă dacă nu cumva Ermina îi joacă o festă, altminteri de
proastă calitate, și îi cercetă cu neîncredere ochii căutând umbre
ale unui resentiment pentru mutrele acre pe care recunoștea în
sinea ei că i le făcuse nu de puţine ori la ședinţele de machiaj. Dar
nu, machieuza arăta îngrijorată de-adevăratelea, aproape panicată.
O asemenea faţă nu mai văzuse la ea niciodată. Îngrijorarea ma-
chieuzei o molipsi și pe ea.

— Cu ce-ai încercat? o întrebă c-un tremur de neliniște. Și
printr-o dedublare actoricească auzi propria-i voce ca venind de la
un personaj străin, altul decât negresa Barbara, care începea să se
piardă cu firea.

— N-am schimbat nimica, doamnă Stela! o asigură ma-
chieuza într-o defensivă ultragiată care avea toate semnalmentele
uneia sincere. Am folosit aceeași cremă ca-ntotdeauna!

— Să știi că sinceritatea e-n defavoarea ta! replică Stela,
împingând-o pe machieuză și mai mult în plin tărâm al confuziei.

— Cum adică! Aţi prefera să vă mint?
— N-aș vrea să cred că până acuma am lucrat cu o profe-

sionistă de mâna a doua. Ca să nu zic mai mult!
— Vă rog din suflet, nu vă impacientaţi, o imploră ma-

chieuza. Mă-ntreb dacă nu ne-a făcut cineva o farsă.
— Ce fel de farsă? tresări revoltată Stela. Și ochii ei arun-

cară fulgere către Ermina.
— Să fi amestecat niște tinctură de propolis în...
— Dumnezeule! Dar tu nu ţi-ai dat seama după miros?

după culoare? o întrerupse furioasă Stela. Propolis! Încă o dată mă
faci să-mi pun unele întrebări.

— Doamnă Stela, cred că nu v-am dezamăgit niciodată
până acuma. Eu așa trag nădejde.

Machieuza aproape că se simţea umilită. Se apăra, cu mo-
liciunea ei fermă dintotdeauna.

— Am să-mi sun o colegă, doamnă Stela, să văd dacă nu
există ceva mai tare. Mă gândesc dacă n-aș putea încerca cu hidro-
chinonă.

— Ai putea încerca! o apostrofă Stela. Dacă vrei să faci ex-
perimente, încearcă pe cobai! Nu pe mine!

— Nu, nu e chiar un experiment. E un lucru cunoscut, hi-
drochinona se folosește chiar și la îndepărtarea petelor de bătrâ-
neţe.

— I-auzi la ea! Pete de bătrâneţe! Eu nu sunt bătrână, slavă
Domnului! Nu încă!

— E-adevărat. Sau cu rezorcină, doamnă Stela. Mă tem
însă că-i de durată.

— De durată! strigă Stela indignată. De-aicea știi tu unde
trebuie să mă duc? La aeroport! Abia dacă mai am timp să trec pe-
acasă. M-așteaptă soţul cu copiii mâine în zori, unde crezi? Taman la
Dortmund! La patru dimineaţă aterizează avionul la Dortmund!
Cum o să plec la aeroport în halul ăsta?

— Știţi, e vorba de melanină, doamnă Stela, încercă Er-
mina să dea o explicaţie. Hidrochinona o neutralizează. Cel puţin
așa zice teoria. Îmi pare rău să vă spun, personal n-am lucrat nicio-
dată cu hidrochinonă. Sau, mă rog, am putea încerca și cu alte sub-
stanţe, mai puţin agresive. Bismutul, de pildă. Cu bismut am mai
lucrat. De-aia ziceam, să sun repede să-ntreb o colegă.

— Vrei să spui că negreala mea ar putea fi de la melanină?
se arătă Stela oripilată. Adică a intrat în profunzime? În ţesut? De
unde până unde melanină?

— Nu știu, doamnă Stela. Mă întreb dacă nu-i o chestie de
metabolism. Când se produc arderi mai intense... Ar trebui să ridi-
căm un pic mâneca, să vedem cum e pielea de la încheietură în sus,
unde n-am dat cu smokey.

— Cu smokey!
Prompt, c-un gest nervos, Stela trase un pic de manșetă în

sus pe antebraţ. Iar ceea ce ieși la iveală le lăsă pe amândouă per-
plexe: pielea era întunecată și deasupra încheieturii. Cât? Stela ri-
dică și mai mult mâneca — și, la fel, aceeași culoare întunecată
peste tot. Machieuza se repezi să cerceteze alt loc, de la gât în jos,
pe ceafa actriţei, sub guler.

Tăcerea ei spunea totul.
— Cum e?
— Negru! șopti resemnată Ermina.
— Știi cum ești tu? Ești ca un doctor care nu știe să se

poarte cu pacienţii lui! îi reproșă Stela.
— Ce-aţi vrea să auziţi de la mine?
— Dacă ești un doctor care se respectă, nu-i spui pacien-

tului: Asta e, n-am ce să-ţi mai fac, du-te acasă și pregătește-te să
mori... Ermina deschise gura să spună ceva, dar actriţa i-o luă în-
ainte rostind cu vocea ei autoritară: — Deschide ușa pe coridor și

Paul Tumanian
Culoare

Proză
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vezi dacă nu trece cineva. Și, văzând-o pe machieuză că ezită, o în-
demnă răstit: — care am ajuns.

Ermina se execută: deschise ușa și se aplecă scoţându-și
capul afară pe coridor.

— Nu-i nimeni, doamnă Stela.
— Bine. Ne vedem în stagiunea viitoare. Dacă ne mai

vedem.
O porni impetuos către ușa rămasă pe jumătate deschisă,

trecu val-vârtej prin dreptul machieuzei, dar în clipa când scoase un
picior pe coridor, făcu brusc o piruetă și reintră precipitat în cameră
trântind ușa în urma ei:

— Tocmai trecea cineva. Al naibii ghinion.
— Adineaori chiar n-am văzut pe nimeni afară, doamnă

Stela, se grăbi Ermina să de dezvinovăţească.
— Nu ţi-am reproșat nimica, iubito. Evident că n-ai cum să

vezi prin pereţi. Nu știu ce se tot moșmondesc ăștia și nu mai pleacă
odată acasă!

Rămaseră amândouă tăcute, actriţa cu tot spatele reze-
mat de ușa închisă, marcată de eșec și cu ochii albi luminând în mij-
locul feţei întunecate, privind un îndepărtat punct insignifiant. Deja
începea să intre într-un rol pe care și machieuza îl privea cu scepti-
cism. Se gândi la personajul ei din piesă, la Barbara. Spectatorii pu-
teau să extrapoleze situaţia de pe scenă, ba chiar aveau datoria s-o
facă, și să-și imagineze suferinţele prin care trecea biata femeie de
culoare după ce avocatul îi aducea la cunoștinţă decizia comisiei de
adopţii. Asta se petrecea pe scenă, dar ce se întâmpla mai departe
nu se putea decât completa cu închipuirea.

— Scena e casa ei, își permise Ermina o observaţie. De
acolo în altă parte nu se mai duce. Ea. Cu dumneavoastră lucrurile
stau altfel, recunosc.

Surprinsă, Stela o privi pe vechea ei machieuză cu un in-
teres viu.

— În lipsa dumneavoastră, vorbi Ermina cu glas scăzut, ca-
n transă, toţi tabără cu gura pe ea și parcă văd că o sufocă cu între-
bări.

Actriţa își miji ochii spre ea:
— Tabără cu întrebări pe cine?
— Pe Barbara, răspunse Ermina cu gândul dus departe, ca

despre ceva de la sine înţeles. Și poate că nici nu-i dau timp să răs-
pundă, de curioși ce sunt. Noi nici nu ne putem închipui. Iar dac-ar
fi să le răspundă — vorbesc de cei din familia ei —, probabil că pre-
feră să tacă. Dumneavoastră în schimb, de îndată ce părăsiţi scena
vă descotorosiţi de tot și de toate. Și eu la fel, recunosc. Azi a fost o
zi proastă. Totuși, nu-i un capăt de lume. Singura mea grijă e cum să
vă albesc la loc. Dac-aș putea s-o iau asupra mea...

— Ce să iei asupra ta?
— Culoarea. Să știţi că n-aș fi foarte nefericită, așa cred. În

fond și la urma urmei, nu asta ne dorim cu toţii? Să-ncepem o viaţă
nouă?

La aeroport se anunţă că zborul spre Dortmund va avea o
întârziere de două ore din cauza unei defecţiuni tehnice. Noroc cu
un pianist în vârstă dar plin de entuziasm tineresc, care distra pu-
blicul pro bono. Alte curse decolau la timp și aterizau la timp, astfel
că traficul de persoane era cât se poate de intens în holul principal
al aeroportului, chiar și la acea oră de noapte. Mulţi se opreau să-l

asculte pe bătrânul pianist, zâmbeau încântaţi și făceau poze de la
mică distanţă. Alţii treceau târându-și valizele pe rotile și abia dacă
întorceau capul, fără a se opri, spre spectacolul ce se desfășura
lângă peretele de sticlă — unii fiind, poate, înclinaţi să-i condamne
pentru lipsă de sensibilitate; dar atât de multe și de diverse sunt
preocupările și grijile trecătorilor încât poate că până la urmă fie-
care are îndreptăţirea sa să se comporte într-un fel sau în altul.

Stela avea timp destul și ochii i se închideau, nu de somn
ci de o apatie ciudată și plăcută care îi dădea un fel de frisoane in-
terioare, ca înaintea unui eveniment nebulos, așteptat de-o viaţă
întreagă, de care se temuse o viaţă întreagă, constatând abia în ul-
tima clipă că n-avea niciun motiv de teamă. Ședea pe o băncuţă
joasă, rezemată cu spatele de peretele de sticlă, la doi pași de pia-
nist. Se apropie o negresă tânără cu o valiză pe role, viu colorată, cu
romburi curbate și triunghiuri verzi și roșii, și c-un pahar de limo-
nadă în mână. Din ochi îi ceru Stelei permisiunea să se așeze ală-
turi. Stela se dădu un pic într-o parte, făcându-i loc.

Preţ de câteva minute șezură amândouă în tăcere, una
lângă cealaltă, și urmăriră cu încântare dansul neastâmpărat al bă-
trânului pianist, care nu-și putea astâmpăra freamătul picioarelor în
ritmul propriei sale muzici. Era o plăcere să-l urmărești. Stela se trezi
c-un cot în coaste de la negresa cea tânără.

— Ce zici de tipu’ ăsta! Tare, nu?
Actriţa dădu moale din cap, încuviinţând. Cealaltă o privi

cu mai multă atenţie:
— Da’ tu nu prea ai trăsături de negresă, hm? Ia zi, unde te-

ai aranjat?
— E-o chestie de melamină, îi explică Stela.
— Mie-mi spui?
— Metabolism intens. Sunt actriţă. Se-ntâmplă multe pe

scenă.
Negresa cea tânără, lângă ea, înălţă fruntea în chip de ac-

ceptare a explicaţiei și lăsă pleoapele în jos dând din cap mai de-
grabă cu neîncredere. Păru a se trezi la un moment dat din reverie
și sorbi din limonadă folosindu-se de un pai.

— Vrei și tu? o îmbie ea. Scoase încă un pai și i-l întinse, re-
petând stăruitor invitaţia.

Stela acceptă paiul și se aplecă cu precauţie spre paharul
negresei cufundându-și paiul în limonadă. Aproape să-i atingă ne-
gresei faţa? Ba nu, chiar i-o atinse. De foarte aproape, depărtându-
și totuși un pic capul, negresa o privi drept în ochi părând a fi atrasă
de amănunt senzaţional de pe faţa ei, un amănunt pe care îl cer-
cetă fără a-și ascunde mirarea amestecată cu încântare.

— Hei! Dar tu ai ochi albaștri! strigă. Pe-asta cum ai mai
făcut-o?

Stela îi zâmbi înălţând din umeri cu modestie.
În jurul pianistului, cercul de curioși se îngroșase ca nicio-

dată, semn că multe zboruri erau întârziate din cauza unor defe-
cţiuni tehnice. Picioarele pianistului nu se mai puteau opri în ritmul
muzicii. Ba chiar își ridicase un pic fundul de pe scaun dansând în-
drăcit. Vârsta nu conta pentru el.
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- AAnnccaa  SSîîrrgghhiiee:: Stimată Ana Blandiana, sunteţi o poetă de anvergură
largă, internaţională, invitată în diverse centre culturale ale lumii,
pretutindeni admirată, ascultată, premiată. V-aţi întors de curând
din Canada continentului american cu un nou premiu literar. Dar
nu a fost totdeauna așa. Vă propun să ne întoarcem la prima des-
cindere peste Atlantic. Cu ce stare de spirit aţi călătorit prima dată în
America? Ce amintiri păstraţi acum din acel prim voiaj, pe care în car-
tea „Cea mai frumoasă dintre lumile posibile”, apărută în 1978, o so-
coteaţi unică Dumneavoastră șansă, chiar „marea aventură” a vieţii ?
-AAnnaa  BBllaannddiiaannaa: Cartea mea Cea mai frumoasă dintre lumile posibile
nu cuprinde decât fragmente, fărâme din impresiile mele despre în-
depărtata călătorie (din decembrie 1974 până în mai 1975) în Ame-
rica. Întâmplarea a făcut ca pe la mijlocul drumului, la sosirea într-o
dimineaţă în Los Angeles, să-mi uit în Greyhound caietul cu mai
mult de o sută de pagini acoperite de note în care scrisesem noap-
tea până adormisem. De fapt, mai mult decât de întâmplare, era

vorba de oboseală: ca să ne ajungă pentru turul Statelor Unite banii
pe care reușisem să-i economisim din bursa Universităţii Iowa, în-
cercasem pe cât posibil să eludăm hotelurile, dormind în autobuz.
Ceea ce a fost interesant și ne-a rămas în memorie ca un element al
experienţei americane a fost faptul că apelând – când am descope-
rit, peste cel mult o oră, pierderea – la biroul „lost and found” din au-
togară, am fost întrebată cât costase caietul, care era valoarea lui,
din ce material era confecţionat, iar când am răspuns că nu avea
valoare materială, ci literară, că era simplu, din hârtie și carton, mi-
au explicat că obiectele fără valoare sunt aruncate imediat pentru
a nu aglomera rafturile. Dar, ca să revin la întrebarea Dumnea-
voastră, starea de spirit cu care am făcut atunci acea călătorie, ca și
altele descrise în Cea mai frumoasă dintre lumile posibile, este defi-
nită chiar de titlul cărţii: Lumea pe care o descopeream era cea mai
frumoasă pentru că – după dificultăţile pe care le presupusese obţi-
nerea vizei de ieșire din ţară, însăși descoperirea ei era un miracol
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despre care nu aveam cum spera că se va repeta, deci tot ce ve-
deam, tot ce înţelegeam avea valoarea unicatului, se petrecea oa-
recum prin absurd, era cuprins într-o lumină aproape magică. În
aceste condiţii, lumea pe care o descopeream, uimiţi și emoţionaţi
de propriul nostru noroc, era mai frumoasă decât adevărata lume
și evident mult mai interesantă și mai plină de mister decât lumea
prin care circul, mai mult sau mai puţin indiferentă, acum. 

- AA..SS..:: Așa cum am fost colege de grupă în anii Facultăţii de Filologie
de la Cluj, aveam să traversăm anii socialismului românesc, trăind
aceleași spaime că ne va fi interzisă “vederea lumii”, în expresia unui
cărturar român din vechime. A ieși dincolo de cortina de fier spre
centrul și vestul Europei sau a trece peste Atlantic în anii când ţi se
interzicea să ai la tine orice formă de valută necesară călătoriei îţi
producea niște umilinţe greu de imaginat pentru generaţiile tineri-
lor români de astăzi. De aceea, impresiile cu care vă întorceaţi dintr-
o asemenea escapadă transatlantică ori din Apusul Europei, ca
scriitori, erau așteptate în ţară cu aviditate de cititorii dornici de cu-
noaștere. Cele două cărţi memorialistice ale periplului vostru ame-
rican au fost primite cu un interes imens în deceniul VIII al secolului
al XX-lea ale României socialiste și așa a rămas și mai târziu. Dar
destinul a făcut să trăim o răsturnare epocală și de 30 de ani să res-
pirăm în libertate. Ce puncte geografice aţi atins în cele două Americi
până în prezent și cum le particularizaţi?

- AA..BB.: Am fost în Statele Unite, atunci, în 1974, apoi în 1996 și în
2015 ; În Canada, atunci (pentru că autobusul Greyhound se rotea
în cercuri largi care cuprindeau și Canada și Mexicul ), în 1990 și în
2018 ; în Mexic, la Guadalajara în 1996 și 2017, și în Columbia în
2018. Cele două călătorii, prima si ultima, în State au fost esenţial di-
ferite nu pentru că se schimbase America, ci pentru că noi și, mai
ales, poziţia noastră în lume, nu mai eram la fel. Prima călătorie a
fost descrisă complex și nuanţat în cartea lui Romulus Rusan Ame-
rica Ogarului Cenușiu, un bestseller care a cunoscut până acum 5
ediţii de zeci de mii de exemplare. Despre cea de a doua n-am scris
niciunul, el pentru că nu mai avea cum, eu pentru că între timp mi
se schimbaseră accentele întregii existenţe. Punctul de plecare a
fost participarea mea la târgul de carte de la New York cu volumul
My Native Land A4 apărut la Londra. Acestui punct de program i s-a
adăugat un recital de poezie și o conferinţă despre “Memorialul Vic-
timelor Comunismului” la Institutul Cultural Român de la New York,
o dezbatere despre “ Memorie și Memorial” cu participarea, alături
de noi doi, a lui Dennis Deletant și Virgil Nemoianu, la Library of
Congress din Washington și o vizită la românii din Silicon Valley în
California. Am traversat continentul și am ajuns pe Coasta de Vest
pentru că, pe de o parte, de mai mulţi ani primeam mesaje de invi-
taţie de la acea mare comunitate de intelectuali români (atât de
mare încât și-a construit și o biserică românească de dimensiunile
unei catedrale) care lucrează în centrul electronic al planetei, iar pe
de altă parte la Los Angeles, unde locuiește Dr. Miron Costin, re-
prezentantul Memorialului Sighet în Statele Unite, cel ce a reușit să
strângă în jurul lui o comunitate românească nedesprinsă de me-
moria și istoria ţării din care au plecat, comunitate care a repre-
zentat pentru noi, de-a lungul ultimelor două decenii de edificare a
Memorialului, un real punct de sprijin. Dar, ca să închei răspunsul la
această întrebare, trebuie să adaug că în Canada am fost întâia oară
la prima reuniune de după revoluţie a Academiei Româno-Ameri-
cane, iar a doua oară la ceremonia de decernare a prestigiosului
“Griffin Prize for excellence in Poetry”; de asemenea trebuie să spun

că în America Latină am fost prima oară în 1996 la Congresul Mon-
dial al Scriitorilor de la Guadalajara (International PEN) unde eram
propusă de Pen Clubul englez și de Pen Clubul francez ca președinte
al organizaţiei. Am revenit apoi în 2017 tot în Guadalajara la marele
târg de carte cu cele 8 cărţi care îmi apăruseră în Spania și care se
difuzau evident și în ţările de limbă spaniolă ale Americii Centrale.
Tot la un târg de carte – Celebrul FILBO – am fost în 1918 la Bogota
în Columbia.

- AA..SS..:: De la prima călătorie s-au schimbat multe. În patru decenii s-
au făcut progrese tehnice atât în Lumea Nouă cât și în România
noastră. Cum regăsiţi comunităţile românilor din cele două Americi la
început de secol XXI ?

- AA..BB.: Cel mai tare am fost impresionată la întâlnirea cu informati-
cienii, fizicienii, chimiștii români din Silicon Valley de faptul că la în-
trebarea „Când aţi plecat din ţară?” aproape toţi răspundeau
„Imediat după mineriada din iunie 1990”. Desigur, nu era nevoie să
ajung în California ca să descopăr cât de dezastruoase au fost con-
secinţele acelei situaţii politice de ev mediu. Știam din statistici că,
în 1990, exact 600.000 de români, în majoritate intelectuali și în ma-
joritate tineri, ceruseră plecarea definitivă din România, dar întâl-
nirea cu toate acele personalităţi dezamăgite de propria lor ţară, cu
toţi acei oameni care și-au schimbat destinul într-un moment în
care ar fi trebuit să poată să și-l împlinească acasă, mi s-a părut sfâ-
șietor. Iar faptul că rămăseseră în continuare legaţi de tot ce se în-
tâmpla acolo, peste un continent și un ocean, că urmăreau canalele
românești de televiziune, ba chiar aveau aparate prin care le înre-
gistrau când se desfășurau în paralel ca să le poată vedea pe toate,
dovedea o dragoste de ţară care, oricât de înșelată, nu renunţase
la speranţă. Ceea ce este și mai impresionant.

- AA..SS.: În primăvara anului 2015 am vizitat și eu California și în Sili-
con Valley am întâlnit câţiva foști elevi sibieni stabiliţi în acel para-
dis al Americii. Îmi amintesc că la Casa Română de lângă San
Francisco am ţinut o conferinţă despre filonul elegiac din poezia lui
Mihai Eminescu, Lucian Blaga și Radu Stanca. Am lansat cărţile mele
recente și am avut succes cu Lucian Blaga și ultima lui muză, care în
ţară avea să primească în curând Premiul „Octavian Goga” la Uni-
unea Scriitorilor din România. Am remarcat niște ingineri români
care s-au antrenat în lectura poeziilor lui Blaga în momentul inte-
ractiv pe care l-am realizat după conferinţă. Ușor de observat era
faptul că acelei comunităţi îi lipsea un om de iniţiativă literară care
să organizeze un cerc de lectură, dacă nu existau forţe creatoare
pentru un cenaclu, așa cum era în Denver Colorado Cenaclul româ-
nesc „Mircea Eliade”, al cărui director mă însoţea în acea călătorie.
Am găsit și un cui al lui Pepelea în vestea că în zonă trăiește un
nepot al lui Lucian Blaga. Ei bine, se mândreau că cu vreo 10 ani în
urmă îl invitaseră la o reuniune... Dar atât! Le-am sugerat ideea ca
în luna mai a fiecărui an să se realizeze în prezenţa acelui domn o
dezbatere pe anumite motive poetice sau pur și simplu un recital
din versurile lui Blaga. În fiecare lună poate fi evocat un alt scriitor
român reprezentativ și cel mai important lucru este să se citească
fragmente din opera lui. Aș fi realmente curioasă dacă îndemnul
nostru de atunci a avut vreun ecou practic, pentru că o asemenea
structură culturală cum este cenaclul literar sau cercul de lectură
acţionează ca un vector pentru păstrarea identităţii noastre
naţionale în comunităţile care trăiesc atât de departe de ţară. Da, aţi
remarcat foarte exact ideea că românii diasporei nu-și uită patria, se
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interesează de tot ce se întâmplă acasă. Călătoriţi pretutin-
deni în lume, dragă Ana Blandiana, având șansa de a cunoa-
ște personalităţi reprezentative din diferite ţări de pe absolut
toate continentele mapamondului. Criticul Nicolae Mano-
lescu estimase că diaspora nu aduce nicio contribuţie la con-
figurarea patrimoniului literar românesc. Dumneavoastră ce
opinie v-aţi făcut în acest sens?

- AA..BB.: Aproape jumătate de secol de comunism a făcut ca o
parte dintre scriitorii filozofii, istoricii, lingviștii români din
exil să înceapă să scrie în limbile ţărilor lor de adopţie. Pe cei
plecaţi după război nu e nevoie să îi citez, sunt foarte cunos-
cuţi, iar suferinţa care trebuie să fi însoţit această dramatică
resetare a fost compensată de integrarea lor, în felul acesta,
în cultura universală. Astfel, cum spune proverbul, „tot răul
a fost spre bine”. Și chiar dacă strictu sensu ei nu aparţin is-
toriei literare românești, ei trebuie recuperaţi de spirituali-
tatea românească. Acest lucru s-a și întâmplat în cazurile lui
Eliade (ca istoric al religiilor, pentru că literatură a continuat
să scrie doar în română), Cioran, Ionescu, dar mai puţin în
alte cazuri, ca Eugen Coșeriu sau Matyla Ghika. Există scriitori
numeroși care au continuat să scrie în românește și, chiar
dacă după ‘89 au fost publicaţi în ţară, din punct de vedere al
criticii nu au fost așezaţi în canonul de acasă. Trăiesc, de ase-
menea, la această oră în Germania, Elveţia, Spania, Suedia,
scriitori de origine română din generaţiile mai noi care scriu
în limbile de circulaţie ale noilor lor ţări și au succes, dar care
sunt practic necunoscuţi în România. Astfel sunt Cătălin Do-
rian Florescu, Claudiu Florian, Andrei Mihăilescu care scriu în
germană, Marius Daniel Popescu, care scrie în franceză, Alina
Diaconu care scrie în spaniolă, ceea ce mi se pare nedrept.
În general însă noţiunea de diaspora este prea nouă, se în-
tinde pe o perioadă prea redusă de timp pentru ca să se
poată face analize și trage concluzii despre valorile pe care
ar putea să le producă. 

- AA..SS.: Călătorind în America de Nord în mod frecvent în ulti-
mii 20 de ani, sunt invitată să ţin conferinţe pe teme literare
nu numai la I.C.R. și la Consulatul General al României de la
New York, ci și în societăţi, în cenacluri literare sau la săli so-
ciale ale unor biserici. În turneul meu literar ad-hoc din ia-
nuarie-februarie 2019 o temă pivot a conferinţelor mele a
fost „Poezia iubirii în opera Anei Blandiana”, făcând o aco-
ladă de la lirica începuturilor dumneavoastră până la noua
ipostază a dragostei ce învinge moartea din volumul Varia-
ţiuni pe o temă dată. Surpriza mea la românii Statelor Unite
ale Americii, atât din Colorado, cât și din Michigan, apoi Ohio
sau la cei din Ontario Canada –așadar din puncte geografice
foarte diferite- a fost să constat că vă cunosc nu numai ver-
surile, ci și proza, ba chiar biografia. Este extraordinar! Am
observat că iubitorii de poezie vă numesc „Blandiana noas-
tră”, iar când am ascultat împreună cu ei vocea dumnea-
voastră inconfundabilă ca melodicitate în recitarea poeziilor
imprimate la Radio Trinitas, doresc să reţineţi că emoţia pro-
dusă a fost maximă. Aveţi în vedere pentru viitorul apropiat,
dragă Ana Blandiana, nu doar prezenţa la foruri oficiale, ci pro-
iecte menite să vă apropie de românii americani care vă iubesc
și s-ar bucura să vă invite în comunităţile lor?

- AA..BB.: Mă bucur că numele meu spune ceva comunităţilor ro-
mânești din diaspora și mi se pare firesc ca interesul pentru
poeţii de acasă să fie o parte a nostalgiei și a dorului de ţară.
Am fost întotdeauna impresionată până la lacrimi când mi s-a
întâmplat să-mi fie aduse de către români – la sesiunile de au-
tografe din cadrul festivalurilor internaţionale de poezie – cărţi
ale mele vechi pe care le luaseră în puţinele bagaje cu care pă-
răsiseră ţara.

- AA..SS.: Da, un asemenea semn de preţuire spune totul. Opera
dumneavoastră circulă în lumea întreagă, tradusă în zeci de
limbi străine, cum prea puţini scriitori ai contemporaneităţii
noastre au reușit să vă egaleze. Ce experienţă aveţi din contac-
tul direct cu cititorii altor popoare? Puteţi da câteva exemple?

- AA..BB.: Scriu acum o carte care este un fel de continuare a Fal-
sului tratat de manipulare în care tocmai am terminat un capi-
tol despre festivalurile de poezie care sunt deosebite între ele
și poartă marca psihologică a firii popoarelor care le organi-
zează. Am participat în Italia, Spania, Portugalia, la festivaluri
de-a dreptul somptuoase, exuberante, în care poezia ţinea
locul misterelor antice, în timp ce în ţările mai nordice, Olanda,
Germania, Norvegia, lucrurile se petrec mai sobru, iar celebra-
rea poeziei ia forma luminii interioare. Există festivaluri orga-
nizate de ţări mici unde celebrarea poeziei devine un brand de
ţară, cum se întâmplă în Macedonia cu Festivalul Cununii de
Aur de la Strunga, sau în Slovenia cu Marele Festival și Premiu
de la Vilenica. (Și într-un caz și în altul mi s-a decernat Marele
Premiu al Festivalului și am trăit pe cont propriu realitatea per-
ceperii poeziei ca o valoare magică și aproape supranaturală,
poeţii fiind trataţi ca niște emisari ai unor mesaje venite din
alte lumi.) Ultima descoperire pentru mine au fost mulţimile
îndrăgostite de poezie de la târgurile de carte din Columbia și
Mexic, unde am avut realmente sentimentul că utopia Acade-
miei Mondiale de Poezie potrivit căreia „poezia va salva lumea”
este posibilă.

-AA..SS.: Mulţumesc pentru gândurile pe care mi le-aţi împărtășit
în acest dialog în care am găsit un punct comun în interesul
pentru America. Nu știu dacă aţi aflat că rodul descinderilor
mele în Lumea Nouă se constituie într-o trilogie memorialistică
America visului românesc din care în 2017 am publicat volumul
I, cu un frumos succes la New York, în alte câteva orașe de
peste Atlantic, precum și în ţară, după cum a consemnat presa
prin recenzii și reportaje. Acum apare al II-lea volum, iar în 2020
cel de-al III-lea. Nu cred că este o noutate să vă mărturisesc în
încheiere, stimată colegă și prietenă, că pentru promoţia noas-
tră de filologi clujeni aţi fost și rămâneţi steaua supremă, atât
prin ce aţi scris cât și prin sensibilitatea, modestia și demni-
tatea pentru care vă admirăm. Dar, așa cum am constatat în
călătoriile mele peste Atlantic, ţin să vă asigur că sunteţi aștep-
tată de conaţionalii noștri din America, în micile Românii de
acolo, ca să le alinaţi prin prezenţă și prin vers aleanul de a trăi
atât de departe de patrie. Vă doresc sănătate, multă sănătate
ca să rezistaţi în continuare solicitărilor care vin nu doar din
ţară, ci din lumea întreagă, ca dovadă a gloriei pe care o meri-
taţi! 

(Dialog înregistrat la București de Anca Sîrghie în iunie 2019 ) 
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Poetă cuminte, atît de discretă încît pare a locui într-o as-
cunzătoare, Ileana Urcan e, de fapt, o provocatoare. Provocarea pe
care o lansează – reluată acum în antologia Închisoarea de crini (Edi-
tura Junimea, Iași, 2019) – e, într-un fel, o sfidare din exces de ana-
cronism. Ileana face și ea, ca toată lumea de-o vreme, biografism, ba
chiar unul metodic, luînd-o din prenatal pînă la ultimele zile visă-
toare de la catedră. Poemele sînt un fel de memorialistică și propun
biografia ca reverie. E și asta o sfidare în sine (căci memorialele poe-
tice preferă traumele), dar nu cea mai importantă. Adevărata sfi-
dare constă într-un fel de reciclare a nostalgiilor sămănătoriste,
într-o reluată cîntare de natale și de doruri de plai. Că e vorba de o
rescriere cu ironie și tandreţe a programei de duioșii sămănătoriste
se vede, pe de o parte, din umorul evocărilor (cînd mai cald, cînd
mai caustic – acolo unde tematica se apropie de cotidianul imediat),
iar pe de altă parte din marcajul ostentativ livresc (plin de tot felul
de referinţe de contrast cu inocenţa paradisului rural) al rupturii de
naivitate. Ileana știe că-și riscă evocările prin nostalgia înduioșată în
care le scaldă și de aceea își ia precauţii de conservare prin mobili-
zarea referinţelor. Pe plaiul ei joacă deodată - și laolaltă - miei, zei
și compozitori/scriitori care salvează zburda inocentă prin refere-
nţialitatea livrescă. Se mai adaugă acestora și un strop de „realism”
al notaţiilor, menit să fie contrafortul celor atinse de preţiozitate și
să dea concreteţe icoanelor în care, de regulă, se sublimează amin-
tirea: „Aplecată de șale, mama ţinea cu o mînă mănunchiul galben
de spice, iar cu cealaltă secera, tulburînd liniștea căsuţelor de fur-
nici, prînzul frugal al păsării, visul cafeniu al iepurelui sălbatic. Cît
vedeai cu ochii, doar cerul și marea de grîu” etc. (Time over). La au-
tentificarea anamnezei contribuie și un discret – dar eficient – vo-
cabular de regionalisme, într-un amestec de modernă și dialectală.
Sînt parole care declanșează viitura amintirii și se răsfaţă în inven-
tare incantatorii prin sine: „Sub grindă, crucea bogată de spice, mă-
nunchiul de busuioc, ulcica numai pentru apă sfinţită; icoanele,
ștergarele. Patul de lemn, strujacul de cînepă, umflat cu paiele
mereu proaspete, cearceaful aspru cu cipcă, ţolul de lînă-nvrîstată”
etc. Odată căzută în capcana feerică a amintirilor, Ileana reface pe
fir epic (e un roman dedesubtul poemelor) tot soiul de episoade și
ritualuri, transformînd în ceremonialuri chiar și cele mai chinuitoare
munci (cum e făcutul văioagelor de aici): „Din coca mare de lut pre-
gătit,/ pus pe masa de bîrne,/ tata rupea cu o fîșie de scîndură/ ţin-
ută cu ambele mîini/ bucăţi potrivite,/ cît să/ nu depășească prea
mult/ forma de cărămidă,/ o trîntea în cutia de lemn,/ o umplea
bine, să nu rămînă goluri,/ nici straturi subţiri,/ trecea bucata de
scîndură/ peste forma de lemn,/ îndepărtînd în felul acesta priso-
sul,/ presăra nisip peste ea cu cealaltă mînă,/ iar mama,/ cîteodată
și eu, în joacă,/ duceam lădiţa în braţe ca pe-o comoară,/ o răstur-
nam/ la rînd, după cea precedentă” (Casa noastră). În cîntecul amin-
tirii toate devin reverii, chiar și frustrarea de a nu fi avut la vremea
potrivită sanie și de a se fi consolat „cu ligheanul de tablă” ori „cu
opleana cioplită în lemn de bunicul”. E o predispoziţie spre reverie
care antrenează toate amintirile într-un miraj tonic. 

Dar nota de fond a acestei partituri de nostalgii transpuse
în reverii rămîne o sensibilitate pe cît de delicată pe atît de îndure-
rată. Ileana participă, de fapt, la un parastas, omagiind cu vibraţie
rănită amintirea mamei (dar nu doar a ei) în imagini care contopesc
rafinamentul preţios cu sublimarea suferinţei: „Zîmbetul ei înflo-
rind/ cu discreţia năucitoare a florilor de măr/ deasupra ierbii de pe
mormînt” (Portretul mamei la șaptesprezece ani). Astfel de boabe im-
agistice, în care nota funebră reverberează în peisaj feeric, sînt ti-
pice sensibilităţii de care beneficiază imaginaţia Ilenei: „Sub pereţii
de lemn ai bisericii/ cu ferestruici de culoarea lilionului albastru,/
roiesc albinele peste mormîntul unei fetiţe” (Dealul meu). Din loc în
loc verva cam vorbăreaţă a amintirilor cristalizează în astfel de chi-
nezării sau haiku-uri. „Tapiserii cu ghiocei” scrie Ileana cînd aminti-
rea se precipită și provoacă melancolizarea stărilor. Dar și
melancolia Ilenei e una strict tonică, una care vine ca o senzaţie
pregnantă de copilărie și-„mprăștie-n jur miros de gutui și iasomie”.
Legănîndu-se tot timpul „pe puntea dintre concret și fantezie”,
Ileana se refugiază, de fapt, în amintire cu atîta elan încît trăiește
acolo: „Mă pierd hohotind fericită pe deasupra frunzișului primă-
văratic,/ abia răsărit din zăpadă./ Mă leagăn în poiana din visul de
februarie al ghioceilor” etc. (Imitaţie după Chagall). Într-adevăr, acolo
de pierde, căci poemele care înfruntă realitatea imediată devin sar-
castice, moralizatoare, crispate. 

Al. Cistelecan
Biografia ca reverie

Despre
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Să treci prin poezia Anastasiei Gavrilovici se aseamănă cu
momentele de exasperantă lentoare a apusurilor peste metropole,
de o frumuseţe copleșitoare, în culori de neînţeles, și care te stri-
vesc. Știi totuși că toată această explozie policromă se naște din chi-
mii cu nume complicate, că lumina trecând prin infernul gazelor
celor mai toxice își găsește calea să se joace de-a mirajul. Și mai știi
că substanţele acestea te vor ucide în cele din urmă, în cea mai per-
versă tranzacţie. De aceea, Industria liniștirii adulţilor, volumul pu-
blicat de Casa de Editură Max Blecher anul trecut, are forţa
monolitică a unei cărţi – aș risca să spun asta – reper. Poezia Anas-
tasiei Gavrilovici nu are scăderi de tensiune, este atent și metrono-
mic elaborată. Și mai ales nu seamănă cu versurile ezitant-emfatice
ori epatante ale unui debutant. Volumul a fost, de altfel, distins cu
Premiul Naţional „Mihai Eminescu” – Opus Primum, și îndrăznesc să
zic că nu a avut niciun contracandidat redutabil. Se întâmplă astfel
și pentru că, poate, se hrănește dintr-o experienţă biografică ati-
pică, dintr-o așezare neobișnuită a recuzitei interioare care ţine de
o altă vârstă poetică, biologică și emoţională, deși poezia ar trebui
să fie, prin ea însăși, teribila garantă graţioasă a unei priviri infra-,
dincolo de suprafeţele lucioase ale realităţii.

Stranietatea acestor versuri se construiește din survolul
sigur și mut, ca al păsărilor de noapte, deasupra micilor și marilor
dezastre. O făptură hieratică înregistrează, mai întotdeauna fără
spasm, adeseori fără sarcasm, tectonica apocaliptică a unei lumi
care și-a pierdut coerenţa, iar insolitarea este produsă lucid și cal-
culat prin plasarea consecutivă a categoriilor net opozabile: fragili-
tatea este un succedaneu al ororii, sacrul este înlocuit de trivialitate,
frumuseţea se articulează în debușeul grotescului. Astfel, fiecare
poem al Anastasiei Gavrilovici urmărește trecerea elegantă a sub-
stanţei poetice, dus-întors, prin toate gradele scalei de emoţii (ca
pentru a fi domesticite ori, simplu, contabilizate), iar creșterea și
descreșterea în cilindrul afectiv vor fi, efect cu totul rar în poezia
cea mai nouă, infailibil muzicale. În acest parcurs de sinusoidă, nu
există decât rare și deplin neglijabile impredictibilităţi, mai degrabă
voluntare, ca pentru a testa simţurile tocite ale cititorului. Un astfel
de poem simfonic este Lucruri simple: „Poate că oamenii chiar dau
tot ce e mai bun din ei doar/ atunci când sunt zdrobiţi, ca măslinele./
Sau poate că nu, ce știu eu, mintea mea e un șvaiţer prin care/
șuieră muzica șoarecilor de laborator când îi îmbrăţișează șublerul./
Nu sunt alergică la nimic și totuși sufăr din orice, e suficient să-mi
spui că/ nu-ţi place marţipanul și voi începe să plâng. Căldură
umană eliberată/ haotic, conţinuturi psihice descărcate aiurea,
nervi de dimineaţă, de/ nesomn și lehamite, proiectaţi în cei dragi
ca un avion care își/ golește dejecţiile deasupra unui vas de croa-
zieră. Nu-i nimic, te uiţi spre/ paharul cu bere, aproape că ai putea
să-i vezi jumătatea plină, dacă n-ar fi acoperită de amprente pe care,

cu puţin noroc, va mai dura/ 10 ani până să le reproducă maeștrii cy-
borg.” Versurile aruncă diapozitiv după diapozitiv și creează, de-
opotrivă, iluzia confesiunii directe, fără zgomot alb, trecându-te, ca
într-un montagne russe, prin contemplaţii dezabuzate, prin jocul per-
spectivelor defetiste, prin alienări golite de histrionism, prin intui-
ţii de precizie medicală ale suferinţei. Intensitatea sonoră este
intenţionat scăzută, sentinţe cataclismice se transmit șoptit, învă-
luitor – și cu atât mai crud, un antidot pentru realitatea de flecă-
reală și eufemism: „Aici nu-ţi va fi niciodată dor de casă, vei înţelege/
stupiditatea acestei false intuiţii etimologice. Gândește-te la/ suflet
ca la o sobă micuţă în care sunt sterilizate cele mai/ infectate in-
strumente. Aici, la noi, poţi/ fi singur pentru tot restul vieţii.” (Aici).
Aceleiași mecanici expresive i se supun dragostea, lenea domestică,
zbuciumul controlat al maternităţii, nevoia de prezervare a confor-
tului și a binelui micii lumi a cuplului în faţa fluxului de orduri din
afară. Poeziei sincopate, exsanguinate, sterilizate a congenerilor ei,
Anastasia Gavrilovici îi opune o lirică a umanităţii celei mai făţișe,
deopotrivă nudă și ingenuă, cu slăbiciuni și friabilităţi, laolaltă cu
gesturi de luare în posesie și expansiune autoritară. Aceste replieri
ale identităţii subiectului poetizant care conced plasticităţii și vol-
tajului liric, aceste recalibrări vizionare care vin dintr-o variaţie nu
de tensiune a versurilor, ci din deplasarea unghiului de observaţie
sunt neobișnuite în tânăra poezie de astăzi, destul de monocordă și
indistinctă. Poate și din această cauză, este cu atât mai surprinză-
toare o poezie în care nimic nu pare redundant, și în care nu se
creează senzaţia că, în aceeași formulă, textul se poate autogenera
indefinit: „delfinii dresaţi pentru misiuni militare/ te împing cu botul
spre mal depozitele de organe au program non stop orice/ haină are
o parașută încorporată poţi încerca orice nu ai/ cum să ieși din asta/
ridică totuși cortina trage cu ochiul la spectacolul corect și dement/
nu-ţi întoarce capul ridică și voalurile de pe faţa mea zbârcită/ de
atâta râs pentru tine i-am lăsat să-mi umple cortexul/ cu grăunţe
pentru tine zornăitul compulsiv și gesturile de bărbat cu/ sindromul
peter pan cândva o să-mi crească/ bâte de baseball în loc de pi-
cioare o să/ merg până la capăt./ nu ai de ce să-ţi faci griji.” (Ce mai
fac). În această cheie, poezia Anastasiei Gavrilovici se face, ca-ntr-un
celebru film, instrument de sensibilizare într-un mediu special con-
ceput pentru atrofiere senzorială. Ţi se zice că, fie că ești insecta,
fie privitorul cerebral, oricum suntem actorii unei entropii ineluc-
tabile: „mă simţeam ca un avion forţat să aterizeze pe mlaștina Oke-
fenokee un/ băiat de mingi neîndemânatic și anemic insecta care ţi
se așază pe ecran în/ timpul unui film în care oricum nu supra-
vieţuiește nimeni/ oare ce ţi-aș fi putut spune atunci despre efectul
voltaic al fricii/ despre fetiţa care își face somnul de amiază într-o
casă în flăcări/ înconjurată de fiare sălbatice?” (Poligon). 

Rita Chirian
Lumi autosustenabile
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PPooeezziiee  aa  ffrraaggiilliittăăţţiiii,,  IInndduussttrriiaa  lliinniișșttiirriiii  aadduullţţiilloorr eessttee  uunn  ccaattaalloogg  ssuummbbrruu  ddee
iinnssttiittuuţţiiii,,  ffoorrmmaallee  oorrii  aadd  hhoocc,,  aallee  aalliieennăărriiii  șșii  ddeessttrruuccttuurrăărriiii..  SSppiittaallee,,  aazziilluurrii,,  mmuullttii--
nnaaţţiioonnaallee,,  llooccuurrii  ddee  jjooaaccăă  uunnddee  ccooppiiiiii  îîșșii  ggrriijjeesscc  ddeejjaa  oobbeeddiieennţţeellee,, aappaarrttaammeennttee
ssppeeccttrraallee  îînngghhiiţţiittee  îînn  ppââccllaa  uunnoorr  ppeettrreecceerrii  ggrrootteeșșttii,,  ccaassee  aallee  ppooppoorruulluuii  ccaarree  ssee  rrii--
ddiiccăă  mmoonnssttrruuooss  îînn  iinniimmaa  oorraașșeelloorr  PPootteemmkkiinn,,  llaabboorraattooaarree  ddiiaabboolliiccee  îînn  ccaarree  ssee  ffaa--
bbrriiccăă  oommuull  ddee  aazzii,, ggeeooggrraaffiiiillee  ccoonnssuummeerriissttee,,  pprriinn  ttooaattee  aacceessttee  ssppaaţţiiii  uullttrraaggiiaannttee
aarree  lloocc  uunn  ssppeeccttaaccooll mmaassoocchhiisstt  ddee ssiinngguurrăăttăăţţii,,  „„cceevvaa  ssccuurrtt  șșii  ccuupprriinnzzăăttoorr,,  nnooii  îînnttrr--
oo  ccaarrttee  ddeesspprree  aappooccaalliippssăă//  ccuu  iilluussttrraaţţiiiillee  aauuttoorruulluuii””  ((IInnssttrruuccţţiiuunnii))..  AAssttffeell,,  mmiizzaa  cceeaa
mmaaii  iimmppoorrttaannttăă  aa  AAnnaassttaassiieeii  GGaavvrriilloovviiccii,,  dduuppăă  aacceeaassttăă  pprriimmăă  ccaarrttee  ssppeeccttaaccuullooaassăă,,
vvaa  ffii  ssăă  ppăăssttrreezzee  tteerriittoorriiiillee  ppooeettiiccee  îînn  ccaarree  șșii--aa  îînnffiipptt  sstteeaagguull..  UUnneeii  aassttffeell  ddee  ccoonn--
șșttiiiinnţţee  lluucciiddee  nnuu  ccrreedd  ssăă--ii  ffiiee  ppeessttee  ppuutteerrii..
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Dacă în poezia „banalului” a dece-
niilor trecute, cultivată cu inteligenţă de
poeţi precum Khasis, elementul aparent
nesemnificativ al realităţii apropiate de-
cupa o falie în ecranul percepţiei prin care
se întrezărea un univers coerent / com-
plementar ce decodifica voalat statismul
referentului iniţial, marea criză (aș risca să
spun a) noii poezii subsumate aceleiași ca-
tegorii tematice vine tocmai din incapaci-
tatea observatorului de a depăși propria
percepţie. Evident, anumiţi poeţi, și aici
mă refer în special la Constantin Acosmei,
au intuit această tranziţie acum aproape
un deceniu, operând o schimbare de per-
spectivă șocantă și, la vremea sa, extrem
de originală prin senzaţia claustrofobică
de neputinţă a iterării escapismului poe-
tic. Totuși, așa cum au semnalat mulţi cri-
tici la momentul apariţiei volumului

Andrei C. Șerban
Un cap pentru toate exponatele
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actuali, spectaculozitatea ar fi o consecinţă tocmai a ne-spectaculozităţii, sufocarea până la extincţie a emoţiei ar fi, de fapt, o po-
tenţare subtilă a unui discurs visceral latent, mutismul ar ascunde revoltă, iar răscolirea în gol a unor elemente desprinse din de-
corurile austere ale spaţiului domestic ar vorbi despre o traumă insuportabilă ce clocotește în subtext. Vidul axiologic pare să
devină, în acest sens, un adevărat catalizator al unor experienţe la limită, pe când, de fapt, adevărul este poate mai mult decât evi-
dent, iar poezia aceasta este strict banalitatea pe care o descrie, fără alte nuanţări hermeneutice, și pe care trebuie să o acceptăm
ca pe tablou alb al lui Robert Rauschenberg și nu ca pe un codex medieval ce trebuie descifrat. Nu știu (sau m-ar întrista teribil) dacă
acest vid axiologic ce transpare natural din multe volume nou-apărute este, de fapt, trăsătura dominantă / condiţia / amprenta noii
generaţii de poeţi. Sau poate a noii generaţii, în general, care s-a trezit în faţa unui destin post-istoric / ne-metafizic sec și a unui lim-
baj redundant, fără a mai deţine instrumentele de a depăși statismul gesturilor sociale repetitive. În același timp, tentativele aces-
tor poeţi de a lupta cu armele predecesorilor pentru a cuceri și depăși universurile mici pe care le ipostaziază sunt la fel de inutile,
din moment ce percepţia lor este, de cele mai multe ori, la fel de superficială ca și obiectele pe care ei se amăgesc că le analizează.
Ca o (altă) consecinţă, nici încercarea acestor poeţi de a-și adjudeca o oarecare originalitate pe unele căi ocolitoare riscă să nu mai
impresioneze. Mă amuză ostentaţia cu care ei își enumeră lecturile. Toţi declamă cum citesc Kerouac și Bolaño (sau, mai nou, Hou-
ellebecq și Vodolazkin), de parcă astfel de referinţe ar fi relevante pentru înţelegerea mai subtilă a poeziei lor sau de parcă faptul
că ar fi niște lupi de stepă cu dor de ducă i-ar face mai interesanţi. Tot astfel, sexul în camere insalubre devine o constantă a uni-
versului lor poetic, de parcă o asemenea imagine în sine ar mai șoca sau ar mai spune ceva nou cititorului actual. Nu lipsesc nici
secvenţele în care se vomită în veceuri publice, nici privitul în gol al tavanului, nici căcatul de cioară, nici rulatul de ţigări, nici bău-
tul în neștire până dimineaţa, nici cafeaua solubilă pe care o consumă în pat, nici hainele urât mirositoare etc. în spatele cărora au-
torii (și chiar și cronicarii) au convingerea că se mai poate ascunde un nucleu pur de sensibilitate, în absenţa unui context mai larg
care să împingă asemenea imagini înspre un adevăr personal coerent și inedit. Din această perspectivă, poate marele risc la care
poeţii respectivi se expun este similitudinea frapantă a propriilor discursuri care nu reușesc, în ultimă instanţă, să personalizeze
un arsenal imagistic comun.
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Jucăria mortului, un astfel de gest radical (de a devoala nu neapărat banalitatea realităţii, cât banalitatea cuvintelor însele, micimea
lor în faţa unei lumi carceral-domestice, de-spiritualizate și anoste) pare să fi epuizat orice tentativă ulterioară de a împinge mai
departe limitele unei astfel de atitudini. Și asta pentru că anumite gesturi artistice izolate și aparent „meteoritice” au radicalismul
necesar pentru a deschide și a epuiza simultan o direcţie novatoare care este, în același timp, unică, irepetabilă și sterilă pentru
orice succesor. Sfidarea unei astfel de evidenţe poate duce la rezultate îndoielnice. E ca și cum ai încerca să scrii un text „mai da-
daist” decât un altul sau să compui o muzică a tăcerii mai sugestivă decât 4:33 a lui John Cage. Sau, pentru a reveni la punctul de
plecare, e ca și cum ai vrea să scrii la ora actuală un vers „mai acosmian”, ca și cum ai putea crede că poţi suge mai poetic o măsea
cariată.

Lucrul care, dincolo de tentativele în sine ale tinerilor poeţi ce bifează această categorie, pare deopotrivă mai deranjantă și
(câteodată, din păcate) mai hilară este încercarea cititorilor de a umple cu sens vidurile evidente ale acestor texte care excelează
fie prin locuri comune, fie printr-un limbaj steril ce nu reușește să depășească monotonia cotidianului pe care poetul îl contemplă.
Mai precis, orice minus al unor asemenea volume se pot transforma oricând, prin astfel de exerciţii de admiraţie critică, în plusuri,
ca și cum negarea unei absenţe trimite automat la o prezenţă sau la o consistenţă ideatică specială. Astfel, în cazul multor poeţi

Nu aș vrea ca acest text să fie perceput ca unul radical și aplicabil tuturor volumelor de poezie (în special celor semnate de
debutanţi) ale momentului. Dacă vreţi, citiţi aceste cuvinte ca pe o simplă revoltă a unui cititor limitat și nostalgic, total depășit de
tendinţele editoriale sau de gusturile juraţilor care premiază voci tinere și nonconformiste în cadrul marilor concursuri de poezie.
Și nu!, nu mă refer la debutul care a primit Premiul Eminescu, ci la două volume-vedetă ale Concursului Alexandru Mușina 2019, la
două voci care, în ciuda potenţialului lor, nu par decât niște ecouri similare și nu neapărat necesare ale unei poezii care știa să nu
se complacă în propria monotonie.



La ieșirea de pe aeroportul din Denpasar, Bali, se găsește o statuie impozantă ce înfăţișează două personaje din textul
sacru hindus „Mahabharata”. Sculptată în maniera estetică tipică insulei, colorată în alb și pictată cu auriu, statuia, ce se află pe o
fântână arteziană, pare desprinsă direct într-un tărâm fantastic. De fapt, ea prezintă un episod mitic în care eroul, Ghatotkacha, e
învins de prinţul Karnai. Motivul pentru care această statuie se află exact în faţa aeroportului din aglomeratul oraș de 800.000 de

locuitori este simbolistica personajelor în mitologia balineză, Gha-
totkacha reprezentând protecţia spirituală a tot ceea ce se află în
aer, el însuși fiind capabil să zboare. Întregul său car de luptă sim-
bolizează zborul prin formele aerodinamice și prin evanescenţa
surprinsă în piatră. Statuia se află acolo pentru a deschide ochii
celui ce intră pentru prima dată în lumea balineză asupra reali-
tăţilor fundamental diferite specifice acestei insule, ce trăiește în
continuare într-o surprinzătoare prelungire a mitologiei hinduse.
În Bali, zeii trăiesc și se află peste tot în jur.

Corina Gruber
Mitopoezia balineză

Fantazia
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Fascinată de această consubstanţialitate a transcendenţei mitologice cu viaţa de zi cu zi și încercând să înţeleg hinduis-
mul în varianta sa balineză, am explorat hăţișul internetului, căutând o carte de ficţiune care să înfăţișeze această mitologie prin
ochii ochi europeni sau americani. Prin densitatea și prin permeabilitatea naraţiunii la aspecte din sfera credinţei, a filozofiei și a
eticii, textele originale ale mitologiei balineze prezintă un epic volatil, extrem de greu de perceput în termenii pe care am ajuns să-
i considerăm esenţiali pentru naraţiune, devenind astfel foarte greu de înţeles în complexitatea lor. De asemenea, textele mitolo-
gice balineze au fost transcrise doar în anii recenţi (epoca medievală s-a încheiat în insulă după 1960) și nu au fost traduse din



templele balineze, în care poveștile diferiţilor eroi sunt dramatizate
și îmbinate cu elemente de cântec și dans, devenind un fel de po-
vești moralizatoare pentru publicul larg. Practica mizează pe devo-
ţiunea indiscutabilă a balinezilor faţă de tot ceea ce e sacru în
cultura locală, fiind, în același timp, o formă de divertisment și una
de educaţie. La baza unora dintre aceste reprezentaţii teatrale stau
anumite legende, care, în timp, au fost redactate sub formă scrisă,
în stilul epopeilor. Mai exact, cartea Dianei Darling se bazează pe
drama tradiţională intitulată „Dukuh Siladri”, un text al cărui ma-
nuscris se regăsește în biblioteca Universităţii din Sydney, fiind
transcris cu caractere latine abia în 1990. Anterior, fusese redactat
în 1933, cu caractere balineze, de către Pedanda Ngoerah din Ban-
jar Teges Gianyar. După cum afirmă Wayan Cika, profesor la Uni-
versitatea din Denpasar la catedra de Studii hinduse balineze,
„Dukuh Siladri” face parte din categoria textelor „greguritane”, ce
au ca scop educarea omului în sensul învăţării demnităţiii. În același
timp, aceste texte oferă umanităţii oportunitatea de a înţelege exis-
tenţa, generând idei pline de semnificaţie, ce pot satisface nevoia
umana de contemplaţie. În drama tradiţională, există un aspect na-
rativ, dar, în cuprinsul ei prevalează o mulţime de elemente de ri-
tual, spiritualitate și devoţiune religioasă. În romanulv Dianei
Darling, epicul e scos la suprafaţă, cu toate că aspectele de ritual și
spiritualitate nu se pierd. Mai mult romanul e îmbogăţit cu ele-
mente de modernitate, prin intermediul cărora autoarea punctează
momentele de maximă concentrare a acţiunii, anume intriga și
punctul culminant. 

Romanul prezintă ppoovveesstteeaa unui ascet, pe nume Dukuh Si-
ladri, ce alege la un moment dat să renunţe la viaţa sa în mijlocul fa-
miliei din Mameling, un sat balinez, urmând o cale spirituală,
izolându-se de lume și învăţând de la un alt ascet, Mpu Dibiaja. În-
soţit de soţia sa, Kadek, și de Kusuma Sari, nepoata sa (Siladri și fra-
tele său Kerti își schimbă copiii, pentru că băieţelul lui Siladri,
Mudita, trebuie să rămână să ajute familia când va crește, conform
tradiţiei balineze), Siladri pleacă în căutarea ascetului, în munţi. În
paralel cu drumul lor, e relatat momentul în care zeul suprem,
Shiva, alege să trimită din nou în lume un spirit nesupus, pe nume
Klinyar, dându-i o nouă șansă de redempţiune. Siladri își pierde
soţia în timpul unei furtuni, ea murind exact în faţa casei ascetului.
Între timp, Klinyar e trimisă în lume ca fiică a doi adolescenţi, ce au
conceput-o profanând templul din cimitir. În Gunung Kawi, în casa
ascetului, Siladri e iniţiat în complexităţile spiritualităţii animiste,
iar Kusuma Sari învaţă să comunice cu animalele, fiind alăptată de
o leoaică și de o căprioară. Fetiţa învaţă să scrie, în ciuda opoziţiei
tatălui ei și devine o tânără femeie cu profunde înclinaţii livrești și
spirituale. După moartea lui Mpu Dibiaja, Siladri devine el însuși
ascet, trăind alături de Kusuma Sari într-o pace absolută. Klinyar,
care își înspăimântă părinţii din copilărie, e luată de Dayu Datu, o
vrăjitoare temută ce o învaţă magia neagră, dar în același timp se
atașează de ea. În satul Mameling, de unde provin toate toate per-
sonajele din roman, tânărul Mudita, fiul natural al lui Siladri se
adaptează mult mai bine lumii moderne. El află ca fost crescut de
unchiul și de mătușa sa și, la moartea acestora, pleacă în căutarea
tatălui. Rătăcindu-se, o întâlnește pe Kusuma Sari și se îndrăgoste-
ște de ea, primind mai târziu permisiunea lui Siladri de a se căsători.

indoneziană nici măcar în engleză. Norocul cititorului interesat de
acest domeniu, dar care nu vorbește limba, este faptul că un număr
destul de mare de europeni și americani au ales să trăiască în in-
sulă începând cu anii ‘80, transformând-o într-unul dintre cele mai
căutate locuri din lume ce găzduiesc comunităţi de expatriaţi. Car-
tea Dianei Darling, „Alfabetul pictat” (The Painted Alphabet) s-a do-
vedit a fi exact ceea ce căutam, un roman mitic ce reușește să se
plaseze în grilele epicului anglo-saxoni. De asemenea, romanul do-
vedește o mare apropiere de normele genului fantasy, în ciuda fap-
tului că romanul nu își asumă în niciun caz această direcţie.

Apropierea spiritualităţii asiatice de fantastic și suprana-
tural nu este o idee a secolului XXI. De fapt, în momentul în care
lumea vestică a început să descopere cu adevărat profunzimile
lumii estice, în secolul al XIX-lea, mulţi dintre scriitori sau filozofi
vremii au sesizat cât de variată și de ofertantă este mitologia estică
sub aspect supranatural, spre deosebire de sistemul raţional și oa-
recum rigid al religiilor vestice. Încă din 1821, filozoful german Georg
Wilhelm Friedrich Hegel separa ideea de religie a spiritului de cea de
religie a naturii, identificând în a doua instanţă manifestări carac-
teristice hinduismului și budhismuluiii. Despre hinduism, filozoful
afirma că este o religie lipsită de dogmatismul rigid sau de raţiona-
lismul abstract al religiilor vestice. De asemenea, vechimea acestui
tip de spiritualitate, ce precede credinţele vestice monoteiste, a
făcut-o să fie interesantă pentru un mare număr de scriitori ai vre-
mii, ce au preluat elemente și le-au transpus în propriile creaţii.
Schlegel, Georg Forster și Willhelm von Humbold sunt doar câţiva
dintre autorii germani ce au tradus textele sacre hinduse, utilizând
apoi diverse concepte în operele proprii. Nici cazul lui Eminescu nu
este diferit, el fiind primul dintre autorii români care a manifestat
un interes în direcţia spiritualităţii hinduse. Cu toate acestea, pri-
mul contact cultural al lumii vestice cu hinduismul s-a manifestat
ca o încercare de integrare a setului de valori aferente acestei spi-
ritualităţi în magma gândirii romantice. Astfel, în mare parte, spiri-
tualitatea hindusă a devenit un simplu element decorativ, structura
de bază fiind reprezentată în continuare de o înţelegere a lumii pro-
fund vestică. Coexistenţa divinului cu umanul, plurivalenţa figuri-
lor devine (zei ce au câte 5-6 chipuri și sunt în același timp buni și răi)
principiile filozofice fundamentale de Kharma și Dharma și scopul
suprem al depășirii individualităţii umane și al infinitei deschideri
spirituale sunt aspecte ce se găsesc prea puţin în tot ceea ce în-
seamnă acel romantism exotic de prim contact al vestului cu estul.
A fost nevoie de mai bine de 100 de ani și de o sedimentare a tot
ceea ce înseamnă genul fantasy în literatura anglo-saxonă pentru
ca, la un moment dat, spiritul autentic estic să se poată suprapune
structurii epice rigide pe care o solicită romanul vestic modern.

Romanul Dianei Darling a apărut 1992, bucurandu-se de
aprecieri ce subliniau, pe de o parte, originalitatea în planul prozei
de limbă engleză și, pe de altă parte, autenticitatea atmosferei spe-
cifică insulei. Deja, în anii ‘90, un număr semnificativ de americani
deveniseră rezidenţi permanenţi în Bali. Deși trăiește în continuare
pe insulă, autoarea a renunţat să publice literatură, dedicându-se
diferitelor proiecte de susţinere a modului de viaţă tradiţional bali-
nez, a artei locale și a turismului sustenabil. Sursa de inspiraţie a
romanului e reprezentată de o formă de teatru ritualic practicat în
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Al zecelea capitol al cărţii introduce antieroul, Wayan Buyar, un in-
divid ce nu are niciun fel de respect pentru tradiţie și consideră că i
se cuvine orice, pentru că e bogat. El se îndrăgostește de Kusuma
Sari și vrea să se însoare cu ea. Când însă Siladri se opune căsătoriei
pentru că deja Kusuma și Mudita erau căsătoriţi, Wayan devine vio-
lent și încearcă să-l ucidă pe ascet. Acesta e apărat de animalele pe
care le avea permanenţă în jur, iar oamenii lui Wayan sunt uciși, sin-
gurii care scapă fiind pretendentul și Pagok. Furios, Wayan cere aju-
tor vrăjitoarei Dayu Datu, care o trimite pe Kilymar să-l ucidă pe
Siladri. Kilymar reușește să-l seducă pe Mudita, iar cei doi sunt sur-
prinși de Kusuma Sari, care, mânată de gelozie, o atacă pe Kilymar.
Lupta dintre cele două e dublată de forţele supranaturale pe care
ambele le invocă și devine o luptă între forţele zeilor buni și ale celor
malefici, ce să manifestă prin viziuni. Kilymar e învinsă, dar Kusuma,
într-un act de bună voinţă o vindecă și apoi își cere iertare că a în-
cercat să o ucidă. La sfatul lui Siladri, Kusuma renunţă la magie și
reușește s-o convingă și pe Kilymar părăsească acest drum al dam-
nării și să se întoarcă la familia ei. Furioasă ca fost părăsită, Dayu își
adună forţele malefice pentru a se răzbuna pe Siladri, care, pregă-
tit pentru asalt, îi trimite pe cei doi tineri să îndeplinească ultima
dorinţă a părinţilor lui Kusuma și să le ridice rugul. În chipul reginei
iadului, Dhurga, Dayu e învinsă de Siladri care apoi își sacrifică pu-
ritatea spirituală și trimite tigrii și maimuţele să o ucidă. La nunta lui
Mudita cu Kusuma, Wayan o răpește pe fată, dar înnebunește la
scurt timp după aceea și e ucis de toţi bărbaţii din sat care, astfel,
împart vina crimei. Într-un gest de mărinimie caracteristică, Ku-
suma îi oferă adăpost tatălui lui Wayan, primindu-l în casa ei. Epi-
logul surprinde întâlnirea între Siladri și fantoma lui Dayu, care îi
relatează retrospectiv viaţa lor și modul în care, gemeni fiind, fuse-
seră despărţiţi în copilărie. Ea îl iartă pe Siladri pentru că a ucis-o,
spunându-i, că, de fapt, îi este recunoscătoare că scăpat-o de o viaţă
greșită.

EEppiiccuull romanului reflectă fidel epicul dramei tradiţionale,
însă reușește să cearnă îndeajuns de mult încărcătura ritualică a
textului original, înlocuind-o cu una de natură epică. Acest lucru e
realizat printr-o fină, aproape imperceptibilă (și din acest motiv sur-
prinzătătoare) raportare a textului la contemporaneitate. Deși în-
cepe într-o dimensiune mitică, aparent atemporală, substanţa epică
a romanului e catalizată de impactul modernităţii asupra lumii ba-
lineze tradiţionale. Siladri ia decizia de a se desprinde de satul natal
atunci când înţelege că în lumea lui se întâmplă ceva ce nu se mai
întâmplase niciodată, când tinerii încep să vândă orezăriile ce fuse-
seră în familiile lor de generaţii și se despart de posesiuni nepreţuite
(pumnalul sacru kris, moștenit din tată în fiu în fiecare familie bali-
neză) în goana după bani. Suferind de o permanentă întristare cau-
zată de o lume pe care începe să nu o mai înţeleagă, Siladri alege,
în linia spiritualităţii contemplative ce îi definește existenţa, să de-
vină ascet. Aceasta este, din punct de vedere epic, intriga romanu-
lui, momentul declanșator al acţiunilor ulterioare. Ceea ce se
petrece apoi e o ilustrare a felului în care tradiţiile locale definesc
existenţa indivizilor, acţionând ca legi ale comunităţii. Kadek, soţia
lui Siladri, nu e obligată de acesta să îl urmeze în asceză. Ea alege să
facă acest lucru, în numele unei iubiri infinite, iraţionale și ideale.
Mai ciudat pentru cititorul străin de cultura locală e faptul că Siladri
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decide să își lase în urmă fiul, pe Mudita, și să o ia în locul lui pe ne-
poata sa, Kusuma Sari. Decizia aceasta e consecinţa datoriei pe care
bărbatul o are faţă de familia sa extinsă în cultura balineză. Siladri,
ca frate mai mare, e dator să se asigure că mama și familia fratelui
său vor avea asigurat ajutorul necesar. Ca atare, îl numește pe fra-
tele său cap al familiei atunci când decide să plece și își lasă fiul pen-
tru a-i putea ajuta atunci când crește, pentru că forţa de muncă a
unui bărbat e mai valorizată decât forţa de muncă a unei femei într-
o civilizaţie preponderent agrară.

Al doilea moment de impact epic major e reprezentat de
punctul culminant, respectiv bătălia de proporţii cosmice între Si-
ladri și Dayu Datu și nunta lui Mudita cu Kusuma Sari. Ambele sunt
consecinţa raportării la modernitate. Mudita, deși crește în spiritul
tradiţiei, nu are nicio problemă în a accepta noul chip al insulei, in-
vadată de turiști sumar îmbrăcaţi și dornici de a-și cheltui banii pe
suveniruri. El învaţă cum să își ducă mai departe viaţa și tradiţiile și
în mijlocul acestui nou tumult, pe care îl acceptă aproape ca pe un
rău necesar. În acest personaj e conturat fidel chipul localnicului
balinez contemporan, ce continuă să trăiască în lumea imensă, vă-
zută și nevăzută, a tot ceea ce e sacru în tradiţia insulei, dar în ace-
lași timp știe să își croiască și o existenţă pragmatică, marcată de
permanenta interacţiune cu străinul. Tocmai din acest motiv, Mu-
dita e de acord să plece împreună cu Kusuma Sari înapoi în sat,
unde trebuie să îndeplinească ritualurile necesare pentru incinera-
rea părinţilor lui Kusuma Sari, care ceruseră pe patul de moarte să
fie lăsaţi să se odihnească în pământ vreme de un an înainte de in-
cinerarea cerută de tradiţie. După ridicarea rugului, cei doi tineri
așteaptă 42 de zile, după care organizează nunta, ce va fi întreruptă
de violentul Wayan Buyar, care o răpește pe Kusuma, dar apoi, într-
o răzbunare kharmică, își pierde minţile și e ucis de bărbaţii din sat,
conduși de Mudita. În alt plan, Siladri întâmpină forţele răului con-
duse de vrăjitoarea transformată în Dhurga, zeiţa iadului, ce vine
să se răzbune pentru că, din vina lui Siladri, ea o pierde pe Klinyar.
Ascetul învinge armata de demoni a vrăjitoarei invocând puterea
elementelor naturii, dar nu o ucide pe Dayu Datu, care se retrage în
Gunung Mumbul. Conștient că vrăjitoarea trebuie distrusă defini-
tiv, Siladri se luptă cu propria conștiinţă și percepte morale, calita-
tea de ascet și urmărirea fidelă a legii dharmei interzicându-i să
practice magia neagră sau să ia vieţi. Până la urmă, el alege să își sa-
crifice puritatea sufletească și își trimite animalele pentru a o ucide
pe Dayu. Epilogul dezvăluie însă faptul că sacrificiul lui Siladri nu e
în zadar, fiindcă, de fapt, el îi eliberează sufletul surorii gemene des-
pre care nici măcar nu știa că există (Dayu Datu) și o readuce pe
calea purităţii spirituale.

Dincolo de aspectul epic, punctat clar, prin intensificări na-
rative care să ţină treaz interesul cititorului, romanul are marea ca-
litate de a reconstitui o lume greu de înţeles pentru cei ce vin din
exterior, adică lumea complexă a rriittuuaalluurriilloorr  bbaalliinneezzee, ce mar-
chează fiecare moment al zilei, cât și toate momentele importante
din existenţa umană. Viaţa pe insulă e o poezie a ritualurilor, por-
nind de la cele mai simple (împletirea coșurilor pentru ofrandele zil-
nice, plasate în cele mai importante puncte ale spaţiului de viaţă, ce
simbolizează zeii fundamentali) și până la ceremoniile complexe de-
dicate copiilor nou-născuţi, morţilor sau celor ce se căsătoresc. Ri-



Sari e prezent acel element pe care Hegel îl asocia hinduismului, și
anume un profund naturalism, o legătură cu tot ceea ce e viu în jur.
Ambii pot comunica cu animalele și cu forţele naturii și le pot con-
trola. Dayu Datu, pe de altă parte, sfidează natura cu fiecare acţiune
magică pe care o face și nu se dă în lături de la a ucide, chiar și în nu-
mele altora (e plătită de Wayan). Ea ajunge să își regrete faptele
doar după moarte, când înţelege eroarea din spatele felului în care
percepea lumea. Modul în care sunt plasate spaţiile proprii lui Si-
ladri (Gunung Kawi) și Dayu (Gunung Mumbul) reflectă geografia in-
sulei și simbolistica ei. Gunung Kawi se află pe munte, în nordul
insulei. În Bali, vulcanul Agung, aflat în zona nordică, e văzut drept
spaţiu al începutului și al creaţiei, muntele fiind asociat cu acestea.
Pentru a ajunge la munte, Kadek, soţia lui Siladri, trebuie să își dea
viaţa. Gunung Mumbul, sediul vrăjitoarei, se află în sud, lângă
ocean, spaţiu al sfârșitului, al morţii. Astfel, la nivel simbolic, sudul
și oceanul sunt permeabile pentru străinii ce îi determină pe oa-
meni să uite de bine și de tradiţii, în timp ce nordul rămâne curat din
punct de vedere spiritual. 

Supranaturalul și mitologia își fac simţită prezenţa și în în-
fruntarea de proporţii gigantice dintre Kusuma Sari și Ni Klinyar.
Singurul lucru ce o poate scoate din minţi pe Kusuma Sari, ce o
poate face să uite de legile dharmei, e gelozia. Klinyar îl seduce pe
Mudita, care cade pradă sentimentului de milă pe care vrăjitoarea
cu piele iridiscentă știe să îl răscolească. În luptă, Kusuma îl înde-
părtează pe Mudita și apoi invocă puterile diferiţilor zei pentru a o
învinge pe Klinyar. Descrierea luptei e făcută după regulile textelor
sacre hinduse și nu seamănă deloc cu ceea ce ar aștepta un cititor
occidental „Din nou, Kusuma Sari intră în transă. Chemă cei mai pu-
ternici zei din înalturi și, într-o convulsie de sunet și furie termică de-
veni viziunea numită Amurti Sanghyang Ongkara Wisnu Sakti, Cel
Trei în Unul Singur. Kusuma Sari ridică frecvenţa radiaţiei sale și de-
veni Dualitatea Adevărului. Sclipi cu teroare sacră și se lansă înspre
inamicul de foc, cu multe capete. Cu un răget teribil, apariţia ex-
plodă, lasând-o pe Klinyar prăbușită pe malul râului.” După ce vră-
jitoarea e înfrântă, Siladri o aduce pe calea dharmei pe Kusuma,
aducându-i aminte că magia nu îi aparţine „o astfel de putere nu e
doar a ta” și că folosirea ei are un preţ. Înţelegând că a fost salvată
de mila pe care i-a arătat-o lui Klinyar când a lăsat-o în viaţă, Ku-
suma se întoarce la locul luptei, pe care îl curăţă, pentru a îndepărta
și ultimele urme de magie impură. Aici, o reîntâlnește pe Klinyar,
căreia îi cere iertare pentru că a vrut să o ucidă. Dezarmată în faţa
gestului, Klinyar înţelege că există și un alt mod de a trăi, în afara
răului pe care îl învăţase de la Dayu Datu. Acesta e momentul în
care spiritul ei își aduce aminte motivul pentru care a fost reîncar-
nat de către Shiva, pentru a învăţa că există și bine și că „ea e în-
treaga lume”. 

Probabil că aspectul cel mai surprinzător al romanului „Al-
fabetul pictat”, dincolo de atmosfera mitului și naturii balineze re-
create extraordinar de fidel, este inserarea eelleemmeenntteelloorr  ddee
mmooddeerrnniittaattee. Deși debutul acţiunii pare a plasa personajele într-o
dimensiune atemporală, pentru că o lume atât de mult dominată
de tradiţie poate exista în orice perioadă, introducerea personaju-
lui Dayu Datu și, apoi, capitolul în care se conturează personajul Mu-
dita aduc acţiunea într-un evident secol XX. În casa sa din Gunung
Mumbul, acolo unde trăiește educându-și discipolii în magie neagră
și ignorând tradiţiile ancestrale, Dayu Datu îi oferă protejatei sale,

tualul ofrandelor zilnice e descris în roman în repetate rânduri. Ele
reprezintă o modalitate antică de împărţire a timpului (pentru că
sunt puse la răsăritul soarelui, miezul zilei și apusul soarelui) și, în
același timp, o permanentă reafirmare a legăturii profunde dintre
om, elemente și zei. Kusuma Sari învaţă de la Mpu Dibiaja să pre-
pare sambal, un fel de mâncare de orez „esenţa fericirii omului de
a mânca orez” și care, pe lângă faptul că reprezintă un aliment de
bază, e parte integtantă a ofrandelor. Gestul zilnic al perparării
acestui fel de mâncare are în el o poezie mistică „o mână de ardei
iuţi mici, cepe mici și usturoi dolofan, pasta de creveţi, adevărat
leac, sare de mare, grunjoasă și dură, ulei extras din nuca de cocos,
parfumul proaspăt de lemongrass și floarea aromată, ca de ceară
numită kecicang; toate acestea zdobite împreună cu ardei gras
verde și, uneori, pui de ţipar prăjiţi și afumaţi”. Ca parte a ofrande-
lor, acest fel de mâncare e plasat în bucătărie (ce simbolizează
focul), lângă o sursă de apă, în templul casei, în aer, în curte (ce sim-
bolizează pământul) și pe acoperișul casei. Descrierea ritualurilor e
legată în roman de prezenţa personajului Kusuma Sari, ce ajunge
să reprezinte simbolul unei purităţi spirituale definite de modul de
viaţă tradiţional. Existenţa ei în Gunung Kawi e un fel de rai atem-
poral, în care omul și natura trăiesc într-un consens perfect, nede-
ranjaţi de impactul civilizaţiei și de corupţia morală cauzată de bani.
În dimineaţa în care apare Wayan pentru a o cere de soţie de la tatăl
ei, el tulbură de fapt pacea unui loc perfect „Kusuma Sari era în bu-
cătărie și, în pacea templului casei, Dukuh Siladri stătea afundat în
rugăciune [...] păsări sălbatice zburau în pădure și, în livadă, încon-
jurat de un roi de albine, Mudita le ajuta să polenizeze florile copa-
cilor.” Pacea aceasta interioară a locului e și ea o consecinţă a
modului de viaţă fidel tradiţiei. 

Alături de elementele ritualice, romanul prezintă o serie
de sseeccvveennţţee  mmiittiiccee, în care lumea supranaturală a zeilor și a ele-
mentelor naturale și cea umană se întâlnesc, se ajută sau se con-
fruntă. Prima ocurenţă cu adevărat supranaturală apare în capitolul
al treilea, când cititorul este transpus în lumea spiritelor și o întâl-
nește pentru prima dată pe Ni Klinyar. După primele două capitole,
ce surprind cititorul, atât din cauza numelor personajelor, cât și din
cauza deciziilor ce nu se înscriu în codul etic occidental, capitolul al
treilea plonjează direct în lumea lui Shiva, după un minim avertis-
ment „La vremea când Siladri și Madé Kerti se minunau de degetele
copiilor lor, Klinyar orbecăia în nefiinţă, nenăscut, mai subtil decât
un virus, încă nici măcar plasmă virtuală, poate doar un trop al unei
idei ascunse în somnul zeilor. În timp ce Siladri îi făcea inelul lui Mu-
dita, o constelaţie ciudată se forma pe tărâmul deciziilor ancestrale.
Sufletul lui Klinyar era pe punctul de a fi condamnat la reîncarnare.”
Expulzat până și din iad pentru răutatea sa, Klinyar e condamnat
de Shiva să se reîncarneze și să evolueze, depășindu-și condiţia ma-
lefică. Shiva îi spune „Micul meu Klinyar. Mai ai mult pentru a înţe-
lege lumea. Eu sunt lumea. Și tu la fel. Acum, întoarce-te la școală și
dă-ţi seama de asta. Te trimit în Bali. Nu e așa departe de noi.” Em-
blematic, ultimul enunţ definește starea existenţei spirituale a in-
sulei, unde zeii și supranaturalul par a păși printre oameni. Acest
fapt e evident în acţiunile magice ale diverselor personaje. Dacă
Dukuh Siladri și Kusuma Sari sunt dedicaţi (aproape) integral utili-
zării supranaturalului pe care îl au la dispoziţie pentru a respecta
legea firii, Dayu Datu și Ni Klinyar îmbrăţișează magia neagră fără
niciun regret. În magia lui Siladri și, în special în cea a lui Kusuma
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Klinyar, o privire asupra a ceea ce înseamnă lumea fizică în care tră-
iesc. Prin magia cărţilor ei, în paginile cărora cititorul poate intra,
Klinyar vizitează „Paris, Disneyland, mall-urile comerciale din Sin-
gapore și Dallas” și învaţă ce înseamnă „profunzimea minimalistă a
Antarcticii și Australiei centrale”. În contrast evident, Mudita află
esenţialul despre lume de la bunica sa, Ni Sabuk:
„-Suntem balinezi, Mudita, adică fiinţe umane. Treaba noastră e să
avem grijă de ceea ce e viu în lume.
-Cât de mare e lumea, Nini?
-O, e foarte mare. Mult mai mare decât Mameling. Munţii sunt de-
parte în nord și marea e departe în sud. Munţii sunt începutul tu-
turor lucrurilor, iar marea e sfârșitul tuturor lucrurilor.
-Și noi suntem în mijloc?
-Da. Exact în mijlocul a tot. Aici avem tot ce ne trebuie.”
Dialogul de mai sus, privit prin grila vestică a noţiunilor, e naiv și
neinformat. Tot prin grila vestică, educaţia primită de tânăra vrăji-
toare, iniţiată în societatea de consum și în cultura albă seculară, e
mult mai utilă. În grila estică, mai exact a spiritualităţii balineze, lu-
crurile stau exact pe dos. Ceea ce învaţă Mudita e simplu și esenţial.
Geografia insulei și modul de viaţă ancestral sunt atemporale și pot
rezista chiar și în faţa milioanelor de turiști. Ceea ce învaţă Klinyar
e străin, corupe sufletul și îl îndepărtează de la ce e important. Până
la urmă, epicul romanului e astfel construit încât să demonstreze
că valorile perene sunt cele ancestrale, lipsite de timp, nu cele adap-
tate vremurilor, oricare ar fi filosofia din spatele lor. Dincolo de
aceste ocurenţe moderne ce deschid poarta înţelegerii profunde a
lumilor descrise de roman, modernitatea e deseori prezentată hilar.
Dayu Datu, în furia de a o pierde pe Klinyar, provoacă o furtună atât
de puternică, încât hotelurile de pe litoralul balinez intră în pană de
curent, iar în piscine apar animale moarte. Un alt exemplu de ilari-
tate (și ironie) e momentul în care Kusuma Sari revine în sat și e ui-
mită de „un bărbat și o femeie foarte albi, ce se plimbau pe
marginea drumului, îmbrăcaţi în ceea ce părea a fi doar lenjerie”.
Atunci când își privește soţul întrebător, acesta îi spune zâmbind că
sunt „turiști”. 

Un ultim aspect esenţial al romanului, care îl transformă,
dincolo de elementele de mit și ritual, într-o autentică experienţă a
insulei, este ssttiilluull  ssccrriiiittuurriiii. Descrierea amplă e o trăsătură defini-
torie a autorilor din zona asiatică. Însă tipul descrierii diferă foarte
mult, în funcţie de zonă și ţară, iar, în Indonezia, diferă și în funcţie
de insulă. Stilul dramelor sacre balineze e descriptiv-incantatoriu.
Natura și ritualurile nu sunt doar prezentate cu lux de amănunte,
sunt incantate în enunţuri ce reușesc să redea, dincolo de aspectul
vizibil, profunda devoţiune a omului, ce consideră că sarcina sa ese-
nţială în această lume este să respecte și să creeze echilibru pentru
tot ceea ce e viu. Vibraţia gândirii hinduse se regăsește până și în
acest mod de a „înșira” cuvintele. Diana Darling, deși scrie un roman
în care narativul vestic e clar delimitat (uneori prea clar), reușește
să redea, măcar parţial, această manieră descriptivă. Sunt multe
astfel de fragmente în roman, însă unul dintre primele, în care fra-
ţii Siladri și Kerti merg în câmpul de orez la răsărit, redă, prin ochii
viitorului ascet, esenţa trăirii balineze „Luna mare, în descreștere, se
vedea încă înspre vest, iar aerul era roz; vegetaţia era scăldată într-
o lumină de culoarea lavandei. Siladri simţi aerul curat ce îi răcorea
nările și se gândi: acesta e cea mai sacră oră. Și are loc în fiecare zi!”.
Atitudinea personajului e evident contemplativă, cum este, de fapt,

atitudinea tuturor personajelor din roman (poate cu excepţia lui
Wayan). Dar e ceva mai mult decât simpla contemplaţie în faţa fe-
nomenelor naturii, e o stare de infinit calm, o bunăvoinţă în raport
cu tot ceea ce îi înconjoară. E un fel de prezenţă a spiritualităţii și a
compasiunii în orice, așa cum îi spune și Shiva lui Klinyar înainte de
a-i retremite spiritul în lume „Eu sunt totul.”

Ar fi impropriu să clasificăm cartea Dianei Darling drept
fantasy. Fantasy e un gen literar vestic, ce percepe ficţiunea prin
prismele fundamentale ale gândirii vestice. În Bali, în hinduism, su-
pranaturalul nu e circumscris ficţiunii, ca în lumea vestică raţională.
E viu, ca și zeii ce trăiesc printre oameni. E o realitate la fel de vi-
brantă ca și oricare alta. Romanul are marele merit de a transpune
toate acestea într-o naraţiune mitică pe care o reconstruiește după
niște coordonate familiare cititorului străin de această lume. Nara-
ţiunea autentic balineză din care se inspiră autoarea, ce nu fun-
cţionează după principiul epic, ci după cel descriptiv și spiritual, e
mult mai greu de înţeles. E, de asemenea, foarte interesant de ob-
servat cum romanul încalcă multe dintre principiile literaturii fan-
tasy de sorginte vestică: lumile supranaturale nu sunt descrise în
detaliu (luptele dintre personajele magice sunt foarte rezumative),
universul cărţii nu e o „lume secundară” (Tolkien) ruptă de realitate,
ci e extrem de ancorat în ea, iar descrierile nu contribuie la contu-
rarea acţiunii, ci la dezvăluirea profunzimilor spirituale ale perso-
najelor. Romanul reușește, în ciuda tuturor acestor încălcări ale
normelor, să transpună o lume extrem de vibrantă, înţesată de
magie și crezând cu tărie în supranatural, în care lucrurile nu stau
deloc așa cum am fost învăţaţi. Ceea ce e și mai spectaculos e că ea
există în realitate și își păstrează caracteristicile chiar și în contem-
poraneitate.

1 https://www.indoindians.com/bali-sculpture/, 24.02.2018.
2 Edward Hower, „Demons, Dangerous when Annoyed”, New York Times, 22

martie, 1992, online la https://www.nytimes.com/1992/03/22/books/de-
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3 Paul Cruysberghs, „Hinduism, A Religion of Fantasy”, în Hegel’s Philosophy

of the Historical Religions, Critical Studies in German Idealism Series, Volume:

6, Brill Publishing House, 2012, online la https://brill.com/view/book/ed-

coll/9789004228153/B9789004228153_004.xml.
4 I Wayan Cika, „Imprementation of Hindu teachings in the Dukuh Siladri

Greguritan text”, în International Seminar Bali Hinduism, Tradition and In-

terreligious Studies, Hindu University of Indonesia, Denpasar - Bali, 2018, p.

302-307, online la https: //docplayer.net/158335501-Implementation-of-

hindu-teachings-in-the-dukuh-siladri-geguritan-text.html.
5 Diana Darling, „The Painted Alphabet”, Singapore, Editions Didier Millet,

1992.



Rainer Maria Rilke este marele poet care încheie ciclul is-
toric al avatarelor lui Orfeu, retrăind mitul ca experienţă perso-
nală de viaţă şi artă. Născut la Praga, el a fost însă un homo viator,
apatrid, călătorind toată viaţa prin mai multe ţări şi oraşe, cu
lungi perioade de şedere în locuri izolate, ca invitat al unor femei
aristocrate să-şi scrie în linişte cărţile. Jurnalele şi corespondenţa
lui din tinereţe dezvăluie impactul pe care l-au avut asupra sa Ita-
lia, în special arta Renaşterii din muzeele Florenţei, şi Rusia, unde
a fost însoţit de prietena de o viaţă Lou Andreas-Salomé, fiind im-
presionat de religiozitatea mistică a ruşilor şi de vizita la marele
prozator Lev Tolstoi. Dar oraşul în care se întorcea mereu ca la un
loc magic era Parisul începutuilui de secol XX, în ciuda faptului că
prima impresie asupra capitalei franceze, descrisă în scrisorile
către soţia sa Clara Westhoff şi în originalul roman ÎÎnnsseemmnnăărriillee  lluuii
MMaallttee  LLaauurriiddss  BBrriiggggee, a fost de atmosferă decadentă, bolnăvi-
cioasă, chiar morbidă. În acest centru mondial al modernităţii,
Rilke a fost o vreme de doi ani – recomandat de soţia sa Clara, ea
însăşi sculptoriţă – secretarul lui Auguste Rodin, întîlnire care i-a
marcat profund viaţa şi concepţia despre artă, cum mărturiseşte
într-o scrisoare adresată maestrului: „...am venit la dvs. pentru a
vă întreba cum trebuie să trăieşti. Şi mi-aţi răspuns: muncind. Am
înţeles. Simt că a munci înseamnă viaţă”(1, şi din care a rezultat
micromonografia consacrată marelui sculptor. 

Muncind cu abnegaţie şi dăruindu-şi viaţa artei, Rilke a
parcurs un drum lung şi anevoios, de la debutul modest cu VViiaaţţăă  şşii
ccîînntteeccee (1894), urmat de JJeerrttffeellee  llaarriilloorr  (1896) la marea operă care
trece prin CCaarrtteeaa  iimmaaggiinniilloorr (1902) şi PPooeemmee  nnooii  (1907), culminînd cu
EElleeggiiiillee  ddiinn  DDuuiinnoo  şi SSoonneettee  ccăăttrree  OOrrffeeuu, ambele din 1923. Concep-
ţia lui despre poezie s-a consolidat, ca şi opera, treptat, prin îmbo-
găţirea experienţei de viaţă şi o tot mai mare deschidere spirituală,
în contact cu simbolismul francez, influenţă recognoscibilă mai ales
în poemele scrise în limba franceză, şi cu expresionismul german,
atingîndu-şi deplina originalitate în redimensionarea modernă a or-
fismului. Reflectînd asupra substanţei poeziei, el spune în ÎÎnnsseemm--
nnăărriillee  lluuii  MMaallttee  LLaauurriiddss  BBrriiggggee că „versurile nu sunt, cum cred unii,
sentimente (pe care le ai destul de timpuriu) – sunt experienţe”(2.
Iar condiţia necesară marii arte este, afirmă Rilke în SSccrriissoorrii  ccăăttrree  uunn
ttîînnăărr  ppooeett, „singurătatea, marea singurătate interioară”(3, care în-
seamnă, de fapt, detaşare de grijile şi plăcerile existenţei comune,
şi adîncirea în lumea sa interioară, ca într-o catabază orfică menită
nu să recupereze femeia iubită din Infern, ci să-i smulgă o operă au-
tentică, pentru a transcende trecerea timpului şi limita morţii. Poe-
tul s-a detaşat de familie, divorţînd în cele din urmă de Clara şi

neglijîndu-şi fiica, Ruth, dar trăind în compania altor femei devo-
tate, care i-au restituit libertatea de creaţie. Rilke dă astfel un alt
final mitului lui Orfeu, care nu mai este sfîşiat ci protejat de Me-
nade. 

Întîlnirea lui Rilke cu Orfeu coincide cu deplina maturizare
poetică din volumul PPooeemmee  nnooii, în care poemul narativ OOrrffeeuu,,  EEuurrii--
ddiiccee,,  HHeerrmmeess rescrie episodul întoarcerii lui Orfeu din Infern, chi-
nuit de îndoiala că Euridice îl urmează, conform înţelegerii cu zeii,
însoţită de Hermes, zeul soliei:

„El îşi spunea că vin şi ei;

spunea cu voce tare şi-şi asculta ecoul.

Da, vin şi ei (numai să fie doi!),

dar merg cumplit de-ncet. Dacă i-ar fi 

îngăduit o dată măcar să-ntoarne capul

(şi dacă o privire în urmă n-ar strica

tot ce de-abia a fost înfăptuit)

el i-ar vedea pe ceilalţi doi cum vin

atît de-ncet şi de tăcuţi în urmă”.

Atenţia se focalizează însă pe umbra Euridicei, modificînd
– constată Charles Segal – „perspectiva din exterior în interior”(4

pentru a-i descrie apariţia în detalii semnificative:

„Acum mergea de zeu călăuzită,

cu paşi împiedecaţi de giulgiul strîmt,

şovăitoare, blîndă şi fără nerăbdare.

Şi era singură-n ea însăşi

şi plină parcă de-o nădejde-naltă,

nu se gîndea nici la bărbatul care 

mergea în faţa ei şi nici la drumul

care urca spre viaţă şi lumină.

Şi singură-n ea însăşi era. Şi moartea ei

Dumitru Chioaru
Rainer Maria Rilke

Avatarele lui Orfeu
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o împlinea ca un belşug”.

În viziunea lui Rilke, Euridice îşi împlinise prin moarte destinul
uman, neînţelegînd sensul pactului făcut de iubitul său cu zeul In-
fernului. După ce, încălcînd pactul, Orfeu întoarce capul spre a o
vedea venind în urma lui, Euridice revine la locul ei din lumea mor-
ţilor. Cel care pierde acest joc cu viaţa şi moartea, mediat între oa-
meni şi zei de magia cîntecului, este Orfeu. Eşecul său provine din
încercarea de a schimba condiţia umană, intrînd viu în lumea mor-
ţilor pentru a-şi recupera iubita moartă în lumea celor vii. Dar este
numai eşecul omului şi nu al poetului, care continuă să-şi cînte tra-
gica sa poveste de iubire, căci privirea întoarsă în urmă înseamnă,
remarcă Maurice Blanchot în eseul PPrriivviirreeaa  lluuii  OOrrffeeuu, întoarcerea
„către originea operei”(5.

Adevărata poezie orfică a lui Rilke, se află însă în volumele
SSoonneettee  ccăăttrree  OOrrffeeuu, precedat de EElleeggiiiillee  ddiinn  DDuuiinnoo, sinteză a operei
sale. EElleeggiiiillee  au fost scrise vreme de peste un deceniu, începînd din
1911, în şederile sale la castelul din Duino, bucurîndu-se de ospita-
litatea prinţesei Marie de Thurn et Taxis care, scrie Ralph Freedman
în monumentala monografie consacrată poetului, „a fost factorul
esenţial în renaşterea artistică a lui Rilke”(6, atunci cînd creativitatea
lui alterna cu lungi perioade de criză. În centrul lor nu se află Orfeu,
ci Îngerul, un înger despre care acelaşi Ralph Freedman afirmă că
„nu are nimic din cerul creştin”, ca în volumul CCeeaasslloovv, ci devine „fi-
gura perfectă şi atotputernică a creaţiei divine, a fiinţei care înglo-
bează cele două sexe (chiar dacă masculinul predomină) şi întreaga
realitate, atît vizibilă, cît şi invizibilă”(7. 

În viziunea lui Rilke din PPrriimmaa  eelleeggiiee, „cumplit e orişice
înger”, tocmai pentru că îngerul reprezintă o prezenţă invizibilă
care, conform analizei lui Romano Guardini, „nu se află, ca omul,
aici pe sfera Pămîntului, nici dincolo în lumea morţilor, ci într-un tot
ce se înalţă deasupra acestora”(.8. Rilke însuşi spune într-o scrisoare
către baronul Witold Hulewicz: „Îngerul din EElleeggiiii  este acea fiinţă
care reprezintă garantul recunoaşterii în invizibil un grad superior
de realitate”(9, fiind asociat frumosului conceput ca „începutul cum-
plitului” care, la fel ca sacrul/ numinosul lui Rudolf Otto(10, inspiră de-
opotrivă teamă şi atracţie/ admiraţie:

„Cine, dac-aş striga, m-ar auzi, din cetele

îngerilor? şi chiar dacă unul m-ar lua

deodată pe inima lui: aş pieri înaintea

prezenţei prea tari. Căci frumosul nu-i altceva

decît începutul cumplitului pe care abia-l îndurăm

şi-l admirăm atît pentru că nepăsător, din dispreţ,

nu ne distruge”.

Dar în AA  ddoouuaa  eelleeggiiee, poetul îi invocă cu un patetism co-
locvial pe îndrăgostiţi care, prin iubire, refac androginul originar,
asemănător îngerului:

„Voi însă, care sporiţi fiecare în extazul celuilalt, pînă cînd 

dominat, celălalt vă imploră: destul! voi care fiecare în mîinile

celuilalt

vă întrece cu totul, pe voi vă întreb ce sîntem. Ştiu

că în atingerea voastră fericirea e atît de mare

pentru că dezmierdarea ţine pe loc,

pentru că locul pe care dragostea voastră -l cuprinde

nu piere, pentru vă simţiţi acolo durata

pură. De aceea îmbrăţişarea vi se pare o promisiune

de eternitate”.

Îmbrăţişarea lor este, aşadar, regăsirea androginului, dar
despărţirea însemnă căderea din eternitate în timp. Dar timpul
poate fi învins de iubirea care continuă, la fel ca pentru cuplul Orfeu
şi Euridice, şi dincolo de moarte. Iubirea se dezvăluie ca seva vitală
ce traversează generaţiile de oameni care, murind, nu dispar ci se
aşează la temelia existenţei:

„Noi, bine vezi, nu iubim dintr-un singur an, asemenea 

florilor;

în braţe, iubind, ni se urcă suc dinainte de vremi.

Copilo, o, aceasta: că iubit-am în noi

nu vreo alcătuire anume cu îndepliniri viitoare, ci

noianul germinator; nu un copil stingher

ci străbunii care, grohot de minte sfărîmat

la temelie ne zac; ci uscata matcă de fluviu

a duselor mame –; şi întregul tăcut tărîm sub zodie bună

sau aspră – : aceasta, copilo, te-a preîntîmpinat”.

(AA  ttrreeiiaa  eelleeggiiee)

viziune care nu este creştină, ci orfică, prin rolul germinator al vie-
ţii acordat Erosului. 

De altă parte, AA  ppaattrraa  eelleeggiiee, îngerul este asociat copilului
care stă singur în „spaţiul dintre jucării şi lume”, reinventînd prin
jocul său paradisul, „locu-acela care-a fost creat/ dintru-nceputuri
pentru fapta pură”. Astfel, soarta omului nu este decît „o conden-
sare a copilăriei” (AA  şşaapptteeaa  eelleeggiiee), încăt chiar moartea i se dezvăluie
poetului ca un dat ontologic înscris în miezul acestei vărste paradi-
siace:

„Cine frămîntă moartea pruncilor

din pîine cenuşie, care se-ntăreşte –

sau cine-o lasă înăutru-n gura

rotundă, ca pe o rămăşiţă dintr-un măr

frumos?...Pe asasini e prea uşor 
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să-i dibuieşti. Dar moartea, moartea-ntreagă

senin să o conţii încă-nainte

de viaţă şi să nu fii rău deloc,

aceasta e de nedescris”,

plastic asociată mărului biblic din care a muşcat Adam, „omul pri-
mordial care – pentru Mircea Eliade – a fost androgin”(11, deci înger.
Căci moartea – remarcă Nicolae Balotă citind EElleeggiiiillee – „rodeşte în
om asemnea unei opere de artă”(12.

În concepţia lui Rilke, geniul poetului înseamnă o conti-
nuare a copilăriei la maturitate. În centrul lumii sale, „nu se află –
observă Robert Pitrou – omul, nici Zeul, ci lucrurile”(13. Asemenea
copilului care în jocul său inocent transformă imaginar realitatea
exterioară într-o lume interioară, dînd lucrurilor alt sens decît cel
comun, poetul este chemat în AA  nnoouuaa  eelleeggiiee să transfigureze lucru-
rile decăzute, trecîndu-le – ca să-l citez pe Heidegger – „în spaţiul in-
terior al inimii”(14, ca printr-un purgatoriu, spre a le elibera de
greutatea materei, spiritualizîndu-le:

„Iată,

lucrurile – aceste trăind din petrecere, înţeleg că tu le 
preamăreşti

trecătoare fiind, se încred în noi ca-ntr-un mîntuitor

în noi, cei mai trecători.

Atît e nevoie: să vroim! Lucrurile, toate, trebuiesc 

preschimbate

în inima nezărită, în – o, nesfîrşit – în noi înşine!”.

Lucrurile au nevoie de poet pentru a-şi redobîndi sensul spiritual,
misiune pe care acesta o poate realiza în măsura în care trăieşte re-
laţia cu lucrurile – afirmă Rilke însuşi într-o scrisoare despre Cé-
zanne adresată Clarei – „aidoma întîiului om”(15 înainte de cădere.
Pămîntul însuşi năzuieşte să renască tocmai prin puterea poetului
de a transforma prin cuvînt materia în spirit, vizibilul în invizibi:

„Pămîntule, oare nu asta e voia ta: nevăzut

în noi să renaşti? – Nu-i oare visul tău

cîndva să ajungi nevăzut? – Pămîntule, nevăzut!”

Abia odată cu SSoonneetteellee  ccăăttrree  OOrrffeeuu, Rilke celebrează lu-
crurile în mod propriu-zis orfic. Volumul, scris sub impulsul unei in-
spiraţii de o noapte, se deschide cu preamărirea lui Orfeu care, prin
cîntecul său, „un templu în auz” le-a creat tuturor fiinţelor şi lucru-
rilor. În lumea modernă desacralizată, redimensionarea orfismului
prin poezie înseamnă o reinvestire a artei cu puteri creatoare sacre.
Aceasta reprezintă puntea de legătură/ comunicare dintre vizibil şi
invizibil, realizînd o alchimie orfică a lumii. Rostind lucrurile în ver-
suri, poetul le redă misterul originar, le resacralizează. Astfel, în so-
netul consacrat oglinzilor, Rilke valorifică motivul oglinzii din mitul
lui Narcis, pentru a descrie experienţa artei. Oglinda rilkeană nu

este naturală ca în mit, ci artificială, aşa cum artificială este şi arta
modernă. Aceasta nu imită lumea, ci o construieşte figurativ sau
abstract:

„Oglinzi: pînă-acum nimeni n-a spus încă

Ce sînteţi voi în firea voastră-adîncă.

Lacune ale vremii, împînzite

Parcă numai de găuri de site.

În goale săli lumina voastră se risipeşte...

Adînci ca nişte codri sînteţi în seri albastre...

Şi candelabrul ca un cerb păşeşte

prin nepătrunderile voastre”.

Ca şi oglinda, poezia orfică modernă transcende lucrurile din sta-
rea lor naturală sau artificială, reconstruind lumea într-o nouă vi-
ziune :

„Cîteodată sînteţi pline de figuri pictate.

Unele par în voi scufundate,

pe altele, de frică, departe le-aţi trimis”.

Idealul acestei poezii este depăşirea narcisismului, pentru ca poe-
tul să se identifice  total cu arta/ opera sa, oglindă prin care se eli-
berează spiritual:

„Dar cea mai frumoasă va sta ca un vis, 

pînă cînd prin obrajii păstraţi va străbate

limpedele, slobodul Narcis”,

făcîndu-l pe Philippe Jacottet să afirme că „ceea ce se aseamănă mai
mult cu Dumnezeu este arta”(16. După declaraţia lui Nietzsche „Dum-
nezeu a murit!”, poetului i-a rămas doar credinţa salvării prin artă,
încît – scria André Gide în memoria lui Rilke – „s-a transpus tot în
operă”(17. Rilke este marele poet modern care a întemeiat o adevă-
rată religie a artei. El problematizează însă puterea cuvintelor de a
numi misterul lucrurilor, „un prisos de existenţă care – remarcă
Wolf Aichelburg – îl putem identifica cu inexprimabilul”(18, păstrînd
în tradiţie simbolistă încrederea în puterea lor de a-l sugera muzical.
Dintr-un instrument convenţional în lumea profană, cuvîntul devine
în poezie receptacol al sacrului, redobîndind forţa creatoare de
Verb. 

Sinteză magică dintre sunet şi sens, poezia orfică modernă
încearcă să refacă armonia şi unitatea originară a Fiinţei. Rilke reac-
tualizează astfel credinţa antică conform căreia – susţine Irène Gay-
raud – „sensul fiinţei rezidă în cîntec”(19. Mai mult, poetul orfic
modern reprezentat de Rilke – afirmă Nicolae Balotă, făcînd o com-
paraţie cu Lucian Blaga – „nu cîntă lumea, ci o face să cînte”(20, pen-
tru că esenţa ei este cîntare, idee la care traducătorul său în limba
franceză, Maurice Betz, adaugă în RRiillkkee  vviivvaanntt  că a „a cînta în-
seamnă a fi”(21, prin urmare, poezia are funcţie ontologică. Rilke ştia,
încă de la volumul său de debut, că între viaţă şi cîntec există o uni-
tate indestructibilă. În acest sens, versurile: „Ţărîna de te va uita,/
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grăieşte ţărnei mute: - s unduirea,/ iar apei repezi spune-i: iată, sînt”
din ultimul sonet al volumului, dezvăluie încrederea poetului în
transcenderea timpului şi a morţii prin artă.

Rilke nu marchează, cum pe bună dreptate constată Elisa-
beth Sewell, „sfîrşitul poveştii”(22 orfice, ci o deschidere. Reafirm deci
ideea enunţată la început că Rilke reprezintă încheierea unui ciclu
istoric al mitului lui Orfeu, odată cu care se deschide altul.

Note:
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Născut în 1936 la Arequipa, în Peru, și afirmat de timpuriu în
literatură și jurnalistică, recompensat cu numeroase premii naţio-
nale și internaţionale, iar în 2010 cu Premiul Nobel pentru Litera-
tură („pentru cartografierea structurilor puterii, pentru descrierile
sale pătrunzătoare care vorbesc despre rezistenţa individului, re-
volta și eșecul său”), Mario Vargas Llosa e cel mai complet scriitor al
întregii sale generaţii, marcând un punct de reper în ansamblul li-
teraturii latino-americane încă de la începuturile sale literare, dacă
ne gândim la romanele Orașul și câinii (1963), Casa Verde (1966), Con-
versaţie la Catedrala (1969), Pantaleon și vizitatoarele (1973), dar și la
excelentele studii dedicate unor mari scriitori clasici sau contem-
porani, de la Gabriel García Márquez. Historia de un deicidio (1971),
unul dintre cele mai aplicate până atunci analize ale operei (încă)
prietenului său columbian, sau Orgia perpetuă. Flaubert și Doamna
Bovary (1975) și până la Între Sartre și Camus (1981). Incluzând note
diverse, de la ironie și umor la accente tragice care duc spre semni-
ficaţiile profunde ale condiţiei umane, creaţia sa impune noi mo-
dele structurale și stilistice în literatura epocii, marcând deopotrivă
legăturile de substanţă cu celebra generaţie a Boom-ului, dar și de-
pășirea idealismului tinereţii și trezirea din utopia ideologiei de
stânga, odată ce situaţia din Cuba se complică, iar regimul lui Fidel
Castro își dezvăluie mecanismele de propagandă și sistemul dublei
măsuri. Aderarea scriitorului la ideile neoliberale reprezintă nu doar
o schimbare de optică în plan politic, ci și o evidentă maturizare la
nivel estetic, evidentă în toate textele pe care le-a publicat de la ju-
mătatea anilor ’70 încolo.  

Războiul sfârșitului lumii (1981)1, marele roman al lui Mario Var-
gas Llosa reprezintă (și) încercarea acestuia de a oferi cititorului o
altă versiune – o altfel de versiune – cu privire la evenimentele tra-
gice petrecute la Canudos, în Brazilia, la sfârșitul secolului al XIX-
lea. Veritabilă „crimă împotriva alterităţii”, așa cum au numit-o
exegeţii recenţi2, reprimarea sângeroasă a mișcării yagunzilor re-
prezintă și răspunsul dat de populaţia derutată (și căreia nu i s-a ex-
plicat niciodată ce înseamnă „ordinea și progresul” înscrise pe
drapelul brazilian) unor conducători lipsiţi de vreo legătură reală cu
oamenii în fruntea cărora se găseau.               

Cu aproape un veac înainte, dintre-o altă perspectivă, sociolo-
gul și jurnalistul brazilian Euclides de Cunha (1866 – 1909) încercase
să explice cauzele și să evalueze efectele revoltei yagunzilor și în-
ăbușirea brutală a acesteia, la capătul așa-numitului Război de la
Canudos, de către forţele armate guvernamentale, în celebra sa lu-
crare intitulată Os Sertões (1902). Apreciat de Robert Lowell, care îl
considera egal sau chiar superior marilor construcţii narative ale
secolului al XIX-lea, comparându-l chiar cu Război și Pace, de Tolstoi,
textul acesta care, în paranteză fie spus, a suscitat și interesul lui
Jorge Luis Borges, după cum se vede în Trei versiuni ale lui Iuda, in-
terpretează zona de coastă a Braziliei drept expresia unor civilizaţii

succesive sau simultane care au influenţat însăși indentitatea bra-
ziliană, în vreme ce teritoriile centrale ale ţării ar reprezenta o re-
giune mai puţin dezvoltată, chiar inferioară din punct de vedere
cultural și, deci, expusă (supusă...) agresiunilor venite din exterior,
fiind lipsită de mijloacele esenţiale de apărare atât la nivel spiritual,
cât și în ceea ce privește puterea de a răspunde eventualelor pro-
vocări sau conflicte. Cartea lui da Cunha va reprezenta unul dintre
punctele cele mai importante de inspiraţie pentru Mario Vargas
Llosa în elaborarea romanului Războiul sfârșitului lumii. Din per-
spectiva scriitorului peruan, Os Sertões devine o adevărată poetică,
mai precis un text întemeietor (cu veritabile calităţi interpretative)
în ceea ce privește capacitatea omului de cultură de a evidenţia pro-
blemele vremii sale, și mai cu seamă de a analiza cauzele și efectele
violenţei care a caracterizat perioade atât de îndelungate istoria
zbuciumată a Americii Latine.

Relatând confruntările armate din timpul Războiului din Ca-
nudos, evenimentul istoric care a marcat Brazilia la sfârșitul seco-
lului al XIX-lea, și descriind pe de o parte o galerie extraordinară de
personaje, iar pe de alta, o serie de întâmplări (unele dintre ele ates-
tate de documentele epocii) care le configurează destinele, Mario
Vargas Llosa a reușit ca în monumentalul său roman Războiul sfâ-
rșitului lumii să sugereze atât sfârșitul unei epoci (foarte bine de-
terminate din punct de vedere socio-istoric), cât și, simbolic vorbind,
al istoriei însăși – ori, dacă nu, cel puţin al ideologiilor care au însu-
fleţit o anumită perioadă din trecutul Braziliei. În același timp, ro-
manul include numeroase meditaţii cu privire la rolul și
semnificaţiile ficţiunii în raport cu existenţa umană, dar și la locul in-
telectualului într-o societate dominată de violenţă, în încercarea sa
mereu reluată de a da un sens marii Istorii. Textul demonstrează
forţa literaturii și, în egală măsură, încrederea în literatură pe care
scriitorul peruan a reușit întotdeauna să și-o păstreze. 

Interesant este însă că, oricât e de convins de valoarea litera-
turii, chiar și în cele mai zbuciumate epoci, Vargas Llosa se inspiră
din istorie, evidenţiind încă o dată responsabilitatea pe care autorii
latino-americani o au faţă de realitatea pe care o reprezintă și din
mijlocul căreia s-au ridicat. Elaborarea Războiului sfârșitului lumii co-
respunde, în linii mari, cu schimbarea de optică evidentă în cazul lui
Mario Vargas Llosa, care, după o etapă de simpatie și încredere,
chiar de euforie faţă de Revoluţia Cubaneză, se îndreaptă spre o po-
ziţie neo-liberală pe care și-a păstrat-o de atunci. Dezamăgirea lui
faţă de utopia politică a socialismului se reflectă, așadar, și în evo-
luţia creaţiei sale, scriitorul afirmând că „deși nu am nimic împo-
triva ficţiunilor, există unele care afectează existenţa umană și
reprezintă chiar un izvor al violenţei.” Relaţia complicată dintre li-
teratură și istorie, dar și între literatură și politică, așa cum e ea re-
flectată de ideologiile dominante ale unei anumite epoci a
reprezentat întotdeauna o preocupare de seamă a scriitorului pe-
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ruan, iar opera sa narativă, adesea intenţionat centrată asupra unor
teme sau subiecte istorice, aduce în discuţie punctele nevralgice ale
istoriei, pentru a sublinia necesitatea raţionalismului și a gândirii
critice în orice circumstanţe. Aparent paradoxal, în acest mare
roman (considerat capodopera ce demonstrează delina maturitate
a prozei latino-americane și cea mai mare realizare a lui Vargas
Llosa), autorul meditează, direct și indirect, asupra rolului literatu-
rii în ceea ce privește evidenţierea lipsei de logică și de raţiune a is-
toriei în ansamblul său.

Apărută în 1981, cartea e expresia eforturilor autorului de a ela-
bora un veritabil roman total(izator), și rezultatul unui proces de
creaţie întins pe aproape un deceniu. Astfel, în anul 1972, regizorul
brazilian Rui Guerra i-a solicitat lui Mario Vargas Llosa colaborarea
la un proiect de anvergură, constând în realizarea unei pelicule des-
pre Războiul din Canudos, pentru care scriitorul ar fi urmat să ela-
boreze scenariul. Revolta populară nelipsită de accente mesianice a
locuitorilor din nord-estul defavorizat al Braziliei care a necesitat nu
una, ci patru expediţii militare pentru a fi înfrântă a suscitat întot-
deauna un viu interes în Brazilia și în întreaga Americă Latină, iar
Vargas Llosa s-a implicat cu entuziasm în proiectul care, însă, în pa-
ranteză fie spus, nu se va realiza niciodată. În plus, după cum a ob-
servat José Miguel Oviedo, Războiul sfârșitului lumii reprezintă prima
deplasare a interesului autorului către un alt spaţiu cultural, el pă-
răsind, acum, natalul Peru sau experienţele personale și îndrep-
tându-și atenţia către Brazilia și către domeniul larg al istoriei
continentului sud american. Ca să reușească să scrie scenariul ce-i
fusese solicitat, Vargas Llosa a început, încă din 1972, să studieze
cu asiduitate relatările jurnalistice din periodicele vremii cu privire
la evenimentele din Canudos, dar și numeroase tratate istorice care
au abordat această perioadă tumultuoasă din trecutul Braziliei.
Însă, în primul rând, a recitit de mai multe ori textul lui Euclides da
Cunha, Os Sertoes (curpinzând pagini de analiză sociologică și isto-
rică, fără a exclude complet elementele ficţionale), care va deveni
nu doar sursa cea mai importantă de inspiraţie pentru cartea pe
care o va scrie ulterior, ci și intertextul privilegiat al acesteia. Pe par-
cursul acestor cercetări, au existat mai multe variante ale scena-
riului plănuit, între timp Vargas Llosa conferenţiind și în Statele
Unite, la Columbia University, pe tema textului lui da Cunha și a rea-
lităţilor dure ale Războiului din Canudos și făcându-și, de aseme-
nea, publică dezamăgirea faţă de ideologia de stânga. Apoi, în 1979,
având deja câteva sute de pagini scrise, a vizitat el însuși Canudos
pentru a vedea cu ochii săi regiunea și pentru a discuta cu urmașii
celor implicaţi în acele teribile evenimente. Și, cum între timp se re-
nunţase la proiectul cinematografic, scriitorul a decis să definitiveze
cartea în care, treptat, se transfomaseră paginile sale de ciorne pen-
tru scenariul plănuit cu ani în urmă.3

„În istoria de la Canudos am fost convins că descopăr o ade-
vărată sinteză a istoriei ţărilor noastre, mai precis, istoria fanatis-
mului nostru, a clipelor noastre de intransigenţă și a ideologiilor
care ne-au influenţat, care au anulat comunicarea dintre noi și care
au atins nu o dată pragul absurdului, ducând la inimaginabile ma-
sacre”, spunea Mario Vargas Llosa în încercarea de a explica, fie și
parţial, aplecarea spre acest eveniment important al istoriei latino-
americane și momentul care, practic, a consacrat intrarea extrem
de violentă a Braziliei în epoca numită, în sens larg, modernă. Deloc
întâmplător, vorbind, la un moment dat, despre eșecul uneia dintre
expediţiile militare contra yagunzilor, Galileo Gall, unul dintre per-

sonajele romanului, afirmă: „Evul Mediu încă mai trăiește aici. - Îm-
potriva lui luptăm”, îi răspunde Epaminondas Goncalves, directorul
publicaţiei Jornal de Noticias, „de aceea vrem să modernizăm ţara
asta.” De altfel, tensiunile dintre arhaic și modern, mai precis spus,
dintre variatele modalităţi de concepere și percepere a acestor con-
cepte străbat Războiul sfârșitului lumii de la un capăt la celălalt. 

Antonio Cornejo Polar, analizând textul acesta, considera ca
„prima impresie pe care o lasă cititorului cartea lui Vargas Llosa este
aceea a amplitudinii.”4 Sute de personaje sunt surprinse în acţiunile
lor, pe parcursul unui eveniment esenţial pentru istoria braziliană,
la Canudos, un spaţiu considerat de unele personaje de-a dreptul
sacru, datorită spiritului lui Antonio Sfătuitorul, conducătorul ya-
gunzilor, iar de alţii, adevăratul centru al rebeliunii îndreptate îm-
potriva ordinii și progresului, conceptele de bază ale noului stat
brazilian. Însă ideologia lui Antonio Consejero e, în fapt, un soi de
sincretism religios (în care regăsim note creștine, dar și accentele
unui sebastianism nedisimulat), care justifică și încurajează viole-
nţa îndreptată împotriva laicizării Braziliei (separarea Statului de Bi-
serică), împotriva dorinţei de modernizare a ţării, dar și împotriva
opresiunii la adresa ţăranilor și sărăcimii orașelor, toate acestea
fiind mai mult sau mai puţin evidente în ideile vehiculate de clasa
conducătoare a Braziliei, identificată, tocmai de aceea, de revoltaţii
de la Canudos, cu imaginea Antihristului. Liberalismul și progresul
sunt opuse dogmatismului religios și anarhiei, aceasta pare a fi im-
aginea fundamentală, în jurul căreia e construită întreaga carte.
Însă lucrurile nu sunt atât de simple, câtă vreme exponenţii ideilor
progresiste nu sunt deloc lipsiţi de ipocrizie și de intenţii complet
opuse progresului real, după cum nici oamenii din jurul lui Antonio
Sfătuitorul nu sunt atât de retrograzi cum par la prima vedere (ori
cum sunt ei făcuţi să pară de relatările jurnaliștilor plătiţi de Parti-
dul Republican). Această diferenţiere în umanitatea ce reprezintă
forţele ce se înfruntă pe câmpul de luptă determină și eșecul total
al primelor două expediţii militare, care vor fi copleșite de spiritul de
luptă al unor oameni aflaţi acolo din disperarea pe care doar foa-
mea și lipsurile o pot aduce. Urmarea va fi, însă, că forţele armate
guvernamentale vor reveni, întărite, și, după alte două încercări, vor
distruge totul la Canudos, provocând un carnagiu fără seamăn (în-
registrându-se între douăzeci și cinci și treizeci de mii de victime din
rândul rebelilor yagunzi). Interesant este, de asemenea, că în pe-
rioada cuprinsă între anii 1893 și 1897, la Canudos s-au pus bazele
unei societăţi neobișnuite, întemeiate pe baze religioase, și extrem
de asemănătoare (prin elementele sale esenţiale, cum ar fi pro-
prietatea colectivă, absenţa banilor, spiritul primitiv-democratic
etc.) cu imaginea utopiilor libertariene ale sfârșitului veacului tre-
cut.         

Evenimentul central al naraţiunii e, desigur, „războiul sfârșitu-
lui lumii”, confruntarea între forţe deloc dispuse să cedeze și care
vor constitui sisteme de semnificaţie opuse: ţărani împotriva mili-
tarilor, fanatici religioși și politicieni versatili, fiecare vrând să im-
prime o anumită direcţie în dezvoltarea viitoare a Braziliei, dar
neezitând să manipuleze gândirea celor implicaţi în conflict și, ade-
sea, să distorsioneze adevărul pentru ca acesta (transformat din
concept ideal în ideologie de moment!) să servească propriilor lor
scopuri. Textul lui Vargas Llosa se constituie din numeroase nara-
ţiuni semi-independente, centrate în jurul figurilor esenţiale ale ro-
manului: Antonio Sfătuitorul și cei care-l urmează, pe de o parte, și
politicianul Epaminondas Goncalves plus colonelul Moreira Cesar,

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

551 / 2020



pe de alta. În fiecare tabără sunt, apoi, mai multe figuri menite a
sublinia linia ideologică sau a prefigura acţiunile întreprinse de cele
două părţi implicate în conflict, dar și figuri oarecum marginale sau,
în orice caz, greu de inclus definitiv în vreuna din tabere, precum
anarhistul Galileo Gall, ziaristul miop sau Baronul de Cañabrava, cu
toţii meditând asupra evenimentelor pe măsură ce acestea se des-
fășoară. Cele patru secţiuni în care e împărţit romanul vor oferi, prin
urmare, o perspectivă diferită asupra întâmplărilor: în prima parte
se relatează adunarea oamenilor pe care îi va conduce Sfătuitorul și
deplasarea, apoi stabilirea lor la Canudos; în cea de-a doua, elabo-
rarea de către Partidul Republican a unei strategii menite să des-
curajeze rebelii; în a treia e prezentată campania militară în sine;
iar în ultima, cititorul are în faţă un adevărat comentariu retros-
pectiv cu rol de concluzie simbolică a romanului (și a evenimentelor
prezentate) sub forma unui dialog între două dintre personajele im-
portante ale cărţii. 

Pentru a fi convingător în demersul său, autorul istorisește
modul în care Antonio Sfătuitorul ajunge să fie urmat de tot mai
mulţi oameni sărmani din orașele mici din „sertao” și mai ales cre-
șterea exponenţială a numărului acestora după marea secetă din
anul 1877, pentru ca, în cele din urmă, să fie cu toţii implicaţi în con-
fruntarea cu forţele armate trimise de Guvern pentru a restabili or-
dinea la Canudos. Fundalul pe care au loc toate acestea e
metamorfoza Braziliei însăși, care schimbă, în anul 1889, forma de
guvernământ, trecând de la monarhie la republică, trecând prin
etapa (care, de asemenea, a produs mari frământări sociale!) aboli-
rii sclaviei din 1888. Iar dacă forţele sociale progresiste (reprezen-
tate mai ales de politicieni și de armată) au considerat că toate
acestea sunt pași însemnaţi înspre modernitate, absolut necesari
pentru o Brazilie care, până atunci, fusese preponderent rurală și
subdezvoltată, ţăranii și locuitorii orășelelor sărace, aflaţi, în mare
măsură, în sfera de influenţă a unor conducători religioși nostalgici,
pentru care trecutul era veritabila epocă de aur a ţării, au fost ușor
determinaţi să vadă în toate aceste aspecte ale unei epoci moderne
semnele sfârșitului lumii și să se teamă de guvernele care urmă-
reau secularizarea averilor mănăstirești sau impunerea unui sistem
omogen de taxe și impozite. Cartea lui Vargas Llosa include și nu-
meroase aluzii la tensiunile determinate de mutarea vechii capitale
de la Bahia, dar autorul nu rămâne cantonat la domeniul luptelor
politice și al tensiunilor ideologice dintre partide, ci se concentrează
asupra revoltei populare de anvergură de la Canudos, depășind, în
acest fel, cadrul strict al politicii de clasă. 

Sfătuitorul este cel care oferă oamenilor din sertao perspectiva
unei existenţe diferite, într-o lume mai bună, întemeiată pe princi-
piile creștine consacrate de Biblie. Asemenea, până la un punct, pre-
dicatorilor din timpurile străvechi, acesta își transmite mesajul
propovăduind în mijlocul comunităţilor defavorizate, împodobindu-
și discursurile cu accente și imagini mesianice voite, pentru a fi mai
ușor receptat și acceptat într-un mediu format mai cu seamă din
persoane lipsite de educaţie – e vorba despre foști sclavi, foști de-
ţinuţi, preoţi excomunicaţi, infirmi și bătrâni respinși de familie și
de societate, copii de pripas, care nu-și găsiseră locul în comunităţile
catolice ale regiunii nord-estice a Braziliei și care alcătuiau, deci, o
imensă periferie, ignorată de societate. Numai că, dată fiind lipsa
lor de știinţă de carte, oamenii aceștia nu au avut niciodată acces la
textul biblic propriu-zis, prin urmare se vor mulţumi și vor primi de-
a gata ideile lui Antonio Sfătuitorul, convinși fiind că el le spune în-

totdeauna ceea ce scrie în cartea sfântă, în vreme ce, în realitate,
acesta interpreta în felul său respectivul text. Distorisionările voite,
oralitatea, simplificările parabolelor și explicaţiile forţate caracteri-
zează intervenţiile Sfătuitorului, însă yagunzii nu au cum să facă dis-
tincţia între adevărul spuselor acestuia și adevărul biblic, aici
intervenind ironia lui Mario Vargas Llosa și subtextul pe care auto-
rul îl construiește pe parcursul romanului său. Violenţa care va do-
mina întreaga lume descrisă și mai ales contextul sângeros al
confruntărilor dintre yagunzi și forţele republicane e determinată,
așadar, și de modul în care realitatea le-a fost prezentată acestor
oameni simpli, trecută fiind, mereu, prin filtrul înţelegerii și alege-
rilor personale ale Sfătuitorului, deci, ale unui intermediar. Para-
doxul evident pentru cititorii și criticii latino-americani tocmai aici e
de găsit, căci, din epoca Conquistei, armatele (implicate în acţiunile
de represiune din Lumea Nouă) fuseseră călăuzite de ideile catolice
(reinterpretate...), pe când, acum, cel care reinterpretează dogma
catolică e tocmai cel care conduce gruparea opusă armatei guver-
namentale (susţinută de Statul Brazilian și catolică prin definiţie!).
Ideile cu privire la civilizaţie și progres sunt fundamental diferite în
cazul celor două forţe care se înfruntă în Războiul sfârșitului lumii,
căci progresul reprezentat de armata regulată susţine civilizaţia mo-
dernităţii, însă aceasta e incompatibilă cu viziunea despre progres
a yagunzilor (inspirată de ideile Sfătuitorului), care interpretează ci-
vilizaţia drept o reîntoarcere totală la valorile creștinismului înce-
puturilor (Republica e, pentru ei, Antihristul pe pământ etc.).
Tensiunile dintre centru și periferie se ascut, astfel, conflictul și fi-
nalul tragic devenind, practic, inevitabile într-un asemenea context.      

Începutul romanului urmărește traiectoria adepţilor Sfătuito-
rului, o grupare eterogenă și, aparent, complet lipsită de elemente
comune, câtă vreme cei care o formează fac parte din rase diferite,
au ocupaţii diverse și la prima vedere nu există nici un liant care să-
i unească. Însă liantul acesta e reprezentat tocmai de (pseudo)doc-
trina Sfătuitorului, care dă cititorului strania senzaţie că reușește
să-i transforme pe toţi acești oameni din simpli indivizi în repre-
zentanţii unei ideologii, oricât e ea de primitivă. Căci, deși nu puţini
dintre oamenii din jurul lui Antonio Consejero sunt foști deţinuţi,
persoane aflate în afara legii sau grav certate cu aceasta, odată cu
integrarea lor în așa-numita armată a yagunzilor, destinul lor se
schimbă și, după convertirea lor la noile învăţături, devin parte in-
tegrantă a unei mișcări care, într-un alt context, ar fi fost de ne-
imaginat. Pe măsură ce această armată sui-generis se îndreaptă spre
Canudos, ea va fi urmată de alte numeroase personaje, observatori
și martori ai evenimentelor, soldaţi de ocazie și povestitori de vo-
caţie ori de circumstanţă. În acest fel, Canudos se transformă într-
un veritabil „spaţiu al Istoriei”5, fiind descris într-o manieră
fragmentară, Vargas Llosa utilizând și aici tehnica punctului de ve-
dere pe care, în paranteză fie spus, o exersase în romanele ante-
rioare, de la Orașul și câinii la Casa Verde. Așezarea devenită sediul
armatei Sfătuitorului apare, așadar, drept contraponderea capitalei,
câtă vreme orașul Rio de Janeiro e prezentat ca un centru formal
care-și pierde treptat coerenţa și capacitatea de coagulare a ener-
giilor Braziliei și de unde reprezentanţii puterii politice se mulţu-
mesc doar să evalueze situaţia, însă fără să înţeleagă motivele care
au determinat-o. Interesant este că exact întrepătrunderea acestor
două spaţii ficţionale (al centrului politic și administrativ și al peri-
feriei revoltate) reprezintă esenţa textului lui Vargas Llosa, căci au-
torul subliniază mereu că această carte, dincolo de latura
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eschatologică și de planul acţiunilor propriu-zise, este un text des-
pre însăși activitatea – vocaţia – de a povesti, abordând, așadar, cu
mijloacele unei ficţiuni istorice, chiar responsabilitatea scriitorului
în perioada contemporană, atât faţă de cititori, cât și faţă de actul
scrisului. 

Michelle Clayton consideră chiar că Războiul sfârșitului lumii
este „un roman despre credinţă”6, vizând pe de o parte modul în
care un fapt istoric poate fi relatat în mod convingător și viabil din
punct de vedere estetic, iar pe de alta, evidenţiind modul în care
credinţa se poate transforma în dogmatism, poate distorsiona eve-
nimentele și felul în care sunt ele prezentate oamenilor simpli și
poate genera, nu o dată, intoleranţa și neașteptate manifestări ale
violenţei. Simbolic, chiar relatarea, transpunerea faptului brut la ni-
velul scriiturii pare a deschide porţile violenţei, o violenţă care, încă
din timpul confruntărilor de la Canudos, prefigurează imaginile apo-
caliptice de final. Nu trebuie să uităm, în acest sens, că fiecare din-
tre personajele centrale se implică în mod activ în producerea,
punerea în circulaţie sau receptarea diverselor istorisiri care stră-
bat textul, iar diferenţele dintre versiunile ce relatează adesea ace-
leași fapte trebuie puse pe seama modului fundamental diferit în
care respectivele personaje concep povestirea sau modul în care se
raportează la actul rememorării evenimentelor la care au fost mar-
tori. Astfel, unele personaje sunt dominate de credinţa absolută,
exemplul cel mai concludent fiind, desigur, cel al Sfătuitorului, care
reușește să-i convingă să-l urmeze până și pe cei mai înrăiţi crimi-
nali, făcând apel, paradoxal, tocmai la sufletele lor, prin interme-
diul unui discurs ce pare a rosti numai adevărurile de care toţi
ceilalţi se fereau ori pe care voiau să le ascundă. Evident, în ideolo-
gia pe care o susţine Sfătuitorul, cititorul regăsește imaginea per-
fectă a unei utopii sociale cu acente religioase clare, câtă vreme
Antonio își îmbracă ideile într-un veșmânt extrem de accesibil oa-
menilor obișnuiţi, marginalizaţilor societăţii, esenţial fiind și faptul
că, oricât ar vorbi el despre sfârșitul lumii, cuvintele sale dau (unui
cititor atent la detalii) senzaţia că nu se apropie atât de mult de tex-
tul biblic, ci mai degrabă de cel al menestrelilor rătăcitori din timpul
Evului Mediu. 

La rândul său, Galileo Gall e convins că ideile sale și ale Sfătu-
ritorului sunt, practic, identice, unica diferenţă constând în modul
de expunere a acestora. Însă istiorisirile lui Gall, izvorâte dintr-o
ideologie anarhistă evidentă și lipsite complet de orice înveliș este-
tic, nu reușesc să ajungă la sufletul ascultătorilor, Gall părând a
vorbi o altă limbă, imposibil de înţeles de către cei din jurul său, de-
taliu evident mai mult decât oriunde în timpul întâlnirii lui cu rebe-
lii, moment care subliniază lipsa de legătură a lui Gall cu cei cărora
vrea să li se adreseze. Spre deosebire de istorisirile lui Gall, aride și
imposibil de înţeles pentru cei de la Canudos, cuvintele Piticului par
a se constitui pe loc în povești captivante, ascultate cu sufletul la
gură de toţi cei care trec pe acolo. Cazul rebelului Satan Joao e rele-
vant, mai cu seamă deoarece primele sale amintiri sunt legate de
cântecele menestrelilor, cei care încercau să ia, simbolic, lumea în
stăpânire prin intermediul cuvântului și al relatărilor de călătorii.
Deloc întâmplător, unele dintre aceste relatări au ajuns în Lumea
Nouă din Europa, iar într-o Americă atât de frământată de conflicte
politice și ideologice, ele vor fi reevaluate și reconfigurate. Chiar po-
vestea lui Gall, cel care, după ce o violează pe Jurema, soţia lui Ru-
fino, e marcat de imposibilitatea de a depăși momentul, va fi prinsă
într-o asemenea relatare ce preia forma vechilor poeme trubadu-

rești, fiind accentuat codul onoarei și normele unui comportament
cavaleresc extrem de frecvent întâlnite și în moralităţile medievale,
dar și în creaţiile reprezentative ale teatrului Secolului de Aur spa-
niol. 

Practic, toate personajele încearcă să elaboreze și să transmită
propria versiune a faptelor și evenimentelor și, mai mult decât atât,
să afirme adevărul acestora, cu toate că motivaţiile și credinţele lor
sunt fundamental diferite, iar adevărul izvodit astfel nu e altceva
decât o ficţiune. Astfel, adepţii fideli ai Sfătuitorului sunt convinși
de veridicitatea spuselor acestuia, nepunând niciodată nimic sub
semnul întrebării, în vreme ce Gall încearcă să-și răspândească
ideile proprii cu privire la o societate utopică ce-ar putea fi înteme-
iată la Canudos, iar candidatul republican Epaminonda Gonçalves
inventează, cu cinism, istoria implicării Marii Britanii în politica Bra-
ziliei și susţinerea venită din partea monarhiei britanice pentru mi-
șcarea yagunzilor pentru ca, în acest fel, să determine forţele
armate guvernamentale să treacă mai repede la represiune. Inte-
resant este și că majoritatea personajelor care pretind a spune ade-
vărul nici măcar nu-și asumă responsabilitatea asupra faptelor
relatate sau a pseudo-adevărurilor vehiculate, odată ce acestea se
dovedesc a fi false, pretinzând că n-au făcut altceva decât să trans-
mită, să spună mai departe ceea ce chiar ei auziseră... Personajele
încearcă, în mod simbolic, să ia în stăpânire lumea prin intermediul
istorisirilor în care vor să creadă sau despre care ajung chiar să fie
convinse că surprind întreaga Mare Istorie, dar, spre deosebire de
universul lui Alejo Carpentier, de pildă, sau chiar de al lui Gabriel
Garcia Márquez (din Un veac de singurătate), în Războiul sfârșitului
lumii nu mai e suficient să numești lucrurile și, astfel, să re-înteme-
iezi lumea prin cuvânt, câtă vreme acest univers uman e în destră-
mare, se află pe marginea prăpastiei și în pragul (auto)distrugerii.
Căci violenţa domină totul, ea distruge coerenţa lumii, doar forţa e,
acum, chemată să rezolve conflictele, cuvintele sunt menite doar să
relateze ceea ce nu s-a petrecut și nu se va petrece, în realitate, ni-
ciodată. Și, chiar dacă Sfătuitorul a reușit să ajungă la inimile oa-
menilor amărâţi și la cele ale marginalizaţilor societăţii, finalul
romanului va demonstra că nu e suficientă doar schimbarea nu-
melui și adoptarea unora creștine (Satan João devine João Abade),
căci legătura profundă cu sacrul este, în acest univers supus doar le-
gilor violenţei dezlănţuite, cu totul pierdută. Nici legătura cu dome-
niul știinţific nu există, așa cum s-ar putea crede la o primă lectură,
căci prenumele lui Gall, Galileo, ne duce cu gândul la marele Galilei,
însă Gall trimite la întemeietorul pseudo-știinţei frenologiei, de aici
inadecvarea personajului la realităţile cu care se confruntă și la
modul de înţelegere al oamenilor de care e înconjurat.  

Universul descris în această carte de Mario Vargas Llosa evi-
denţiază, la multe niveluri, legătura cu literatura latino-americană
anterioară, una dintre influenţele (doar aparent neașteptate ori pa-
radoxale) pe care le putem descoperi fiind cea a romanului Pedro
Páramo, al lui Juan Rulfo. Yagunzii sunt identificaţi de armata gu-
vernamentală în primul rând drept o lume a vocilor, un ansamblu al
glasurilor și al murmurelor care nu pot fi descifrate și care, tocmai
de accea, par cu atât mai înspăimântătoare pentru soldaţii trimiși să
înfrângă armata ţranilor revoltaţi. Doar Sfătuitorul e capabil să iden-
tifice aceste voci și să înţeleagă mesajele transmise în acest fel, ba
chiar să recunoască identităţile din spatele glasurilor, transfor-
mând, practic, Canudos, într-o insulă a purgatoriului, dar și un cen-
tru al fraternităţii pentru cei porniţi pe un drum fără întoarcere.
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Însă, în mod ironic, majoritatea personajelor nu înţeleg direcţia în
care se îndreaptă și nici semnificaţiile experienţelor prin care trec,
fiecare părând captiv pe traseul pe care a pornit și neîncercând să
stabilească un dialog real cu ceilalţi, ori să pună cap la cap elemen-
tele evidente ale realităţii pentru a-și da seama de eroarea în care
se găsește. De pildă, mulţi dintre oamenii lui Antonio Sfătuitorul
sunt convinși că armata care asediază Canudos intenţionează să
contribuie la reinstaurarea sclaviei, în vreme ce soldaţii forţelor gu-
vernamentale cred că luptă cu oameni sprijiniţi din exterior, de o
coaliţie formată din susţinătorii monarhiei braziliene și de agenţi
infiltraţi englezi. În plus, fiecare din părţile implicate are câte un per-
sonaj care își dedică viaţa înregistrării evenimentelor într-un mod
cât mai exact – numai că, din nou, această exactitate e, de fapt, is-
toria tuturor inexactităţilor care circulă la Canudos. Astfel, Leul din
Natuba vrea să reţină tot ce spune Sfătuitorul și să transmită în scris
mesajul său, convins că acesta va deveni o nouă evanghelie. Gall, la
rândul său, scrie un soi de istorie personală, un memorandum pe
care i-l încredinţează Baronului de Canabrava, care ar vrea să-l ex-
pedieze, dar nu reușește să facă documentul să ajungă la destina-
ţie. Moreira Cesar e decis să impună propria versiune cu privire la
tot ce se petrece și, în acest sens, îi cere ajutorul ziaristului miop,
prea înspăimântat de aceste evenimente pentru a mai avea încre-
dere în sine însuși și în capacitatea sa de a duce la îndeplinire
această dificilă însărcinare (cu toate că, la începutul romanului,
deloc lipsit de cinism, acesta încerca să se pună în slujba celui care
l-ar fi recompensat mai bine...) 

După experienţa-limită de care are parte pe câmpul de luptă
de la Canudos, ziaristul miop va fi convins că trebuie să-și asume, în
sfârșit, responsabilitatea – nu numai faţă de profesia sa, ci și faţă
de adevărul pe care încearcă / vrea să-l transmită prin intermediul
cuvântului scris. Și, pentru ca oamenii să nu uite ce s-a întâmplat, el
decide să fie unul dintre aceia care păstrează vie amintirea celor pe-
trecute, așa încât va medita și va rememora el însuși, apoi va eva-
lua, în lungi dialoguri cu alte personaje implicate (mai ales Baronul
de Cañabrava), toate evenimentele care au culminat cu uciderea a
zeci de mii de oameni, într-o explozie a violenţei care, cu adevărat,
a echivalat cu un sfârșit de lume. Cinismul său de dinainte de Ca-
nudos, dorinţa sa de a se vinde cât mai bine celui dispus să plă-
tească cel mai mult, disponibilitatea sa de a relata isoria în funcţie
de interesele celor la putere, toate astea au făcut loc unei alte înţe-
legeri a lumii și a lucrurilor – și, deloc în ultimul rând, a propriei me-
niri. Căci violenţa, ororile pe care le-a văzut, suferinţele cărora le-a
fost martor l-au ajutat să vadă bine, pentru prima dată. 

Interesant, această transformare se produce doar după ce își
pierde ochelarii și nu mai vede aproape deloc. Asemenea lui Oedip,
el nu a putut să vadă atunci când circumstanţele (fizice) i-au fost fa-
vorabile, însă ajunge la profunda revelaţie atunci când e, în mod
simbolic, orb, lipsit de capacitatea de a percepe prin simţuri uni-
versul lumii fenomenale. Neînţelegând că tocmai această orbire e
atuul ziaristului pentru a intui esenţele care până acum îi scăpau,
Baronul de Canabrava îi va lua în râs proiectul de a așterne pe hâr-
tie istoria adevărată a confruntărilor de la Canudos, însă ziaristul,
fără să mai poată fi atins, de-acum, de atitudinile ori de ironia celor
din jur, se cufundă în lectură și în cercetările menite să-l conducă
spre adevăr, oglindind, în acest fel, ceea ce a făcut și Mario Vargas
Llosa „în încercarea de a se documenta pentru romanul acesta, dar
și ceea ce, la rândul său, făcuse Euclides da Cunha”7, cu aproape un

veac înaintea sa. Căci și Vargas Llosa, și da Cunha ar putea rosti cu-
vintele ziaristului: „Am citit tot ce s-a scris despre asta.” 

Însă există și o altă imagine simbolică a scriitorului în Războiul
sfârșitului lumii, și anume cea a Leului din Natuba, a cărui capaci-
tate vocală e umbrită de statura modestă (semnificativ, în textul
acesta toţi scriitorii sunt prezentaţi prin accentuarea detaliilor gro-
tești), cel care vrea să păstreze în scris, într-o altfel de evanghelie, în-
văţăturile Sfătuitorului. Și, chiar dacă e convins că arta și cultura
nu-i sunt de prea mare folos individului aflat într-o situaţie-limită,
așa cum s-a întâmplat în cazul său, la Canudos, ziaristul reușește să
scape cu viaţă și găsește în sine și curajul de a afirma, pentru prima
dată, adevărul pe care l-a văzut cu ochii săi, iar nu acela al prea pu-
ternicilor zilei, fapt evident în conversaţia de-a dreptul faulkneriană
pe care o are cu Baronul de Cañabrava cu privire la rănile recente
ale trecutului Braziliei. De fapt, lungul dialog al celor doi e mai de-
grabă alcătuit din două monologuri alăturate, căci ziaristul și baro-
nul nici măcar nu încearcă să comunice în mod real, ajungându-le
să-și expună opiniile cu privire la cele întâmplate, în ciuda încercă-
rilor repetate ale personajelor din Războiul sfârșitului lumii de a se
face înţelese cu adevărat, de a-și face cunoscute convingerile în rân-
dul celorlalţi. Ziaristul miop, devenit, în plan fizic, orb, iar în cel sim-
bolic, clarvăzător, ajunge martorul ocular cel mai important al
acestei „crime împotriva alterităţii” care a avut loc la Canudos. Și, la
fel cum Melchiade încifrase, în pergamentele lui din casa familiei
Buendia din romanul lui Gabriel García Márquez, întreaga istorie a
unui veac de singurătate, ziaristul simte că menirea sa viitoare este
tocmai aceea de a fixa în scris, pentru ca nimeni să nu uite, ce s-a
petrecut la Canudos, dar și pentru ca el, în calitate de mediator dis-
cursiv (la nivel strict textual), dar și de simbolic viitor autor (scrii-
tor), să nu se mai piardă vreodată pe sine, să nu-și mai piardă
drumul spre acel sine profund, pe care l-a descoperit, cu preţul atâ-
tor suferinţe, pe câmpul de luptă, unde cunoaște, deopotrivă, iubi-
rea și împlinirea în plan afectiv, devenind, pentru prima dată în
întreaga sa viaţă, un om în cel mai deplin sens al cuvântului, nu o
pseudo-conștiinţă de vânzare. Căci, oricât de mult ar părea situată
lumea din jur sub semnul haosului, și cu adevărat ea pare a fi ast-
fel în Războiul sfârșitului lumii, rolul istoricului, ca și al scriitorului,
este acela de a restabili, post factum și simbolic, ordinea și de a da
sens încâlcitelor iţe ale evenimentelor. 

1 Mario Vargas Llosa, Războiul sfârșitului lumii. Traducere de Mihai
Cantuniari, București, Editura Humanitas, 2017.
2 Carlos Hernández Tello, „La guerra del fin del mundo de Mario Var-
gas Llosa. Narracion de un crimen contra la alteridad”, Proyecto Pa-
trimonio de Chile, 2015, p. 7.
3 Michelle Clayton, „The War of the End of the World by Mario Vargas
Llosa”, în The Cambridge Companion to Latin American Novel, edited
by Efrain Kristal, Cambridge University Press, 2006, p. 284.
4 Antonio Cornejo Polar, „La guerra del fin del mundo. Sentido (y sin
sentido) de la historia”, în Hispamérica, no. 31/1982, p. 46. 
5 Michelle Clayton, op. cit., p. 285.
6 Ibid., p. 285. 
7 Ibid., p. 288.
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Dacă, așa cum afirmă Caune, preluând o idee mai veche a etnolin-
gvistului Eduard Sapir, e adevărat că „limbajul face posibilă societa-
tea umană”, cu nuanţa utilizării inconștiente, bine fixate, la nivel
individual, a acestuia ca predeterminat, tot atât de adevărat e și fap-
tul că, la schimbarea condiţiilor existenţiale, îndeosebi sub presiu-
nea mutaţiilor din structura instituţiilor sociale și, concomitent a
evoluţiei, a recalibrărilor mentalului, colectivitatea poate „interveni
asupra modalităţilor de expresie” (Culture et comunication, 1995), fie
prin instalarea unor orientări culturale mai rigide, fie prin opţiunea
pentru o aparent necontrolată elasticizare a lor. La cote înalte, o
asemenea perspectivă poate fi facilitată și de „misterul ce stă în cen-
trul legăturilor dintre «Limbă» și «Spirit»” (cf. George Steiner, După
Babel), nivel bine marcat de prezenţa riturilor, miturilor și a religii-
lor. Încă din preistorie, după cum consideră J. G. Frazer și A. Leroi-
Gourhan în bine cunoscutele lor cercetări pe linia antropologiei
culturale, semne de consacrare spirituală a relaţiei aparte dintre im-
agine și cuvânt sunt detectabile încă din riturile colectivităţilor de
vânători ca însoţind „tehnicile” de invocare a divinităţilor, ori pe cele
ale momentului înmormântării sau al sacrificiilor. S-a putut vorbi
chiar de un „limbaj” mascat al totemurilor și amuletelor, dar și de
unul al păsărilor (un studiu detaliat, Limba păsărilor, îl are ca autor
pe Philippe Walter): în Babilon, după apariţia scrierii cuneiforme,
urmele lăsate de păsări pe nisip sau noroi erau privite aproape ca
pictograme cu sens ascuns. În speţă, deci, obiectul ritualic își de-
pășea condiţia materială.

Indicele de conștienţă care însoţea acest tip de utilizare ne
arată că, mai ales în cazul invocaţiilor, cuvântul apare înzestrat cu
o putere care, în anume condiţii, devine altceva sau mai mult decât
instrument de comunicare. În antichitatea greacă, deși
logos avea înţelesul general de discurs raţional, criptarea limbajului
prescria relaţia lumii reale cu supranaturalul, oficiul oracular con-
ducând la o relaţie deschisă către cunoașterea „absolută”. E vorba
de accesul la esenţe, la informaţii privind destinul omului, la coru-
perea prin acces a viitorului, create fiind condiţiile de comunicare cu
entităţile de dincolo de realul omului și al lumii, de a le solicita ati-
tudinea binevoitoare sau, dimpotrivă, de a îndepărta pericole și su-
ferinţe, procese nelipsite nici din practica esoterică a societăţilor
oculte, semnificativ privite ca „misterii”. Puterea limbajului, prelu-
crat prin intermediul credinţei, se apropia astfel de spargerea gra-
niţelor dintre posibil și imposibil, condiţia inevitabilă decurgând din
starea de „iniţiat” inclusiv în specificul formelor expresive, inacce-
sibile altora, ale relaţionării cu necunoscutul sau, mai exact, cu ceea
ce iese din zona perceptibilului. Așa se prezenta și limbajul numeric
din școlile pitagoreice sau cel încifrat al practicilor de iniţiere, de
pildă zoroastriste. Radicală, sub acest aspect s-a arătat a fi religia

Egiptului antic, unde numele preexista fiinţei, iar conservarea aces-
tuia devenea indice al înlăturării absolutului morţii. Într-un dens
eseu (Teologia numelor divine. Egiptul Antic, 2005), Petru Adrian Dan-
ciu detaliază: „... înainte de a se naște un suflet, numele putea fi cu-
noscut de către zei sau părinţi. Prin ștergerea numelui se efectuează
operaţiunea inversă nașterii. Mai mult decât atât, sufletul este aruncat
în abisul necunoașterii, în haos, unde totul se uită și nimic nu se știe.”
O asemenea pedeapsă i s-a aplicat chiar și unui faraon, Akhenaton
(scris și Akhanaton), care a dispus înlocuirea religiei politeiste cu
una cvasimonoteistă, centrată pe un zeu solar unic, admise fiind și
alte zeităţi, însă inferioare: după moartea sa, preoţii au revenit la
politeismul iniţial, iar numele faraonului a fost șters de pe toate in-
scripţiile.

Momentul de vârf al instituirii puterii cuvântului este atins,
însă, în religia iudaică, prin Tora, preluată ca Vechiul Testament de
către creștinism, unde rostirea este investită cu forţa creaţiei divine,
aproape de identificare, cum precizează Evanghelia după Ioan: „La
început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dum-
nezeu”. De aici înainte, sub auspiciile oficiului religios, limbajul își
conservă parţial puterile originare, i se acordă statutul esenţialită-
ţii, de la excelenţa instrumentală în relaţia cu divinitatea până la
translarea unor anume forme ale forţelor conţinute. În Cabală, ca și
în gnoze, dar și în unele texte ale comentatorilor creștini din pri-
mele secole ale evului nostru până la cei din Evul Mediu, s-a căutat
înţelegerea naturii „limbii primordiale”, devenită și limba lui Adam,
privită în dimensiunile unei adevărate Ursprache. În urma „păcatu-
lui originar” și a alungării omului din spaţiul divin, chiar și după în-
lăturarea acestei limbi prin ”multiculturalitatea” care a asigurat
dispersia după Babel, cuvântul și-a păstrat, fie și numai în forme de-
gradate, emisii ale puterii din timpul genezei. Prin asocieri de sens,
un limbaj, la rândul său criptat, nu lipsește din anume ritualuri de
iniţiere ale societăţilor secrete, cu substrat arab ori gnostic, mai
mult sau mai puţin oculte, la care se pot adăuga și episoadele de
pregătire și realizare a „trezirii”, a „iluminării” din practici mai frec-
vente în mediul Extremului Orient. Iar în conjunctura de New Age, a
intrat în joc o adevărată „fenomenologie” a paranormalului, confi-
gurând un efect de schimbare a realului din sfera relaţiilor interu-
mane: înzestrarea de excepţie a unor persoane de a-și concentra la
nivel superior gândirea și voinţa și de a le îndrepta, prin solicitarea
semnificanţilor mentali, asupra altei persoane se poate finaliza – pe
canale energetice – nu doar ca transmitere de simple informaţii, dar
și ca modificări, ca schimbări ale mentalului și, consecutiv, ale ati-
tudinalului. Un derivat aparte îl constituie și problematica, frecvent
dezbătută, a autovindecării, pe aceleași canale ale concentrării
mentale și voliţionale, fiind aproape inutil a mai preciza că per-
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spectiva existenţei unui asemenea câmp al forţelor, deocamdată
obscure, a intrat atât în sfera de interes specializat, dar – sub anume
aspecte – și în a celei „oficiale” (sunt cunoscute cercetările unor ar-
mate de a integra câmpului tactic mental arma psihotronică). Iar
dacă revenim la începuturi, corelând planurile, sesizăm că nu stra-
turile de adâncime sunt puse în discuţie, ci doar grila de înţelegere
și de definire a lor. Bunăoară, atunci când „logica sensibilului” coor-
donează și delimitează „gândirea sălbatică”, cum dezvoltă proble-
matica respectivă Claude Lévi-Strauss. omologiile funcţionează ca
suport al procesului prin care, pentru conștiinţă, un obiect există
doar dacă primește un nume. Similar, conform Genezei, încheind
creaţia, Dumnezeu a delegat omul să denumească cele create, pen-
tru a putea fi conștient de existenţa lor: implicit, în cauză se află un
transfer parţial al puterii cuvântului, de unde și senzaţia trimiterii la
prestructurări arhetipale.

Pe un panou încărcat cu conotaţiile lecturii, puterile cuvântu-
lui, ale limbajului, articulate, dirijate și concentrate prin gândire și
voinţă, sunt – nu doar la o primă vedere – personajele de substrat,
cele care poartă, controlează semnificaţiile, din romanul Biblioteca
umbrelor al danezului Mikkel Birkegaard. Mediul acţiunii este cel al
„consumatorilor” de carte, de unde și toposul alternant în forme,
dar „centralizat” în esenţă: însemnând permanenţa cărţii, biblioteca
redefinește librăria și anticariatul ca factori dinamici esenţiali în
existenţa ei, deci ca șansă a fiinţării în durată a propriului ei crono-
top, iar formal ca locuri în și din care cărţile vin și pleacă pentru a se
fixa, deși nu întotdeauna definitiv, în alte spaţii. Dacă economia de
piaţă a transformat librarul și anticarul în vânzători și a pus biblio-
tecarul în condiţia de funcţionar, de-a lungul timpului, din antichi-
tate și chiar până în modernitate, mișcarea papirusurilor, a
scrierilor manufacturate și apoi a cărţilor tipărite în prima secvenţă
a Galaxiei Gutenberg, fiind gestionată exclusiv sub zodia culturii,
plasase bibliotecarul, librarul și anticarul în rândul cărturarilor, al
elitei intelectuale: trăind în universul cărţii, ei știau de fapt „totul”
din trecutul și prezentul acestuia, dar mai ales „simţeau” cartea, îi
înţelegeau văzutele și nevăzutele, aveau acces la puterile ei, dar și
la ale locului care le însuma și le intensifica. Nu o dată, profesia de-
venea o chestiune de familie, ca o condiţionare activă în care conti-
nuitatea se identifica, de regulă, cu prestigiul. În romanul lui
Birkegaard, „Luca moștenise anticariatul de la tatăl său, Arman”, fiin-
dcă „de la bun început acesta fusese menit să rămână în familia lui”,
perpetuând – într-un univers spiritual armonios – o îndeletnicire a
cărei principală caracteristică se arăta a fi pasiunea. Dar Biblioteca
umbrelor adoptă o tramă poliţistă, cu inflexiuni din zona fantasy, și
debutează cu moartea ciudată a anticarului în timp ce citea Mici
opere morale de Giacomo Leopardi, exemplar rar din ediţia princeps
din 1827, „legat în piele neagră, cu litere aurii, iar marginile hîrtiei erau
de asemenea aurite”, având și o gravură minuţios realizată, „care în-
făţișa moartea cu glugă și coasă”.

Încercând să preia, ca unic moștenitor, anticariatul „Libri di
Luca”, Jon Campelli trăiește senzaţia forţării ușilor unei realităţi pa-
ralele. Dat spre adopţie, după decesul mamei sale, unei alte fami-
lii, având puţine și aparent neutre relaţii cu tatăl său, Jon are
surpriza – încă de la primele discuţii cu cei doi angajaţi ai anticaria-
tului, bătrânul Iversen și tânăra Katherina, apoi căutând explicaţii
evenimentelor ce vor urma – de a descoperi că modestul oficiu al
vânzării de cărţi se află prins într-o reţea de interese și practici stra-

nii. Asemeni, însă, oricărui roman de gen, strategia textuală – prin
intermediul tehnicii de provocare ludică a lecturii – oferă cititorului
semnificaţii derutante, un cumul de informaţii risipite, aparent ac-
cidental, unele insipide, altele aspectate în fals, acoperind realul
avut în vedere, primind „imaginea” adecvată doar prin accentele de
final. Rămânând, însă, doar la ţesătura de substrat a textului, des-
prindem că, încă sub auspiciile anticei biblioteci din Alexandria, elita
intelectuală, nedespărţită de competenţa bibliotecarilor, s-a frac-
turat în două secţiuni, aliniate în timp, din ce în ce mai mult, regis-
trelor bine structurate ale asociaţiilor oculte, având la bază date
apropiate de normativul iniţierii: practica lecturii astfel „profesio-
nalizate” se poate dezvolta, dincolo de plăcerea din imediatul indi-
vidual, și ca formă de control și de exercitare a puterii cuvântului,
indiferent de natura rostirii acestuia (sonoră sau gândită). Abilităţile
nu sunt dobândite, ci native, „iniţierea”, exerciţiul și apoi rare și
forţă ale emisiei. Într-o parte, după cum explică Iversen, se află Lec-
torul, care descompune și rearticulează textul, conduce receptarea
traducând simbolurile și luminând înţelesurile, dirijând emoţiile, în-
tărind ori diluând accente, urmărind trăirile ascultătorului și susţi-
nând sensurile dorite a fi integrate conștiinţei acestuia. Sau, în litera
textului: „puterile unui emiţător depind de condiţia ca textul să fie auzit
de către ascultător. Textul, laolaltă cu sentimentele generate de acesta,
deschide canalul și face ca persoana respectivă să poată fi influenţată
de un Lector”. Într-o altă parte, se află Receptorul (majuscularea, în
roman, a celor două substantive e menită a departaja prinfuncţii),
dar unul specializat la rândul său, oarecum complementar celui din-
tâi, deţinând puterea de a-i facilita Lectorului, prin inducţie men-
tală, accesul la canalul deschis către un ascultător ori de câte ori îi
citea, „fie că persoana respectivă citea în gând sau cu voce tare”,
vând și capacitatea de a nuanţa, dirija și intensifica secvenţe, pres-
tabilite sau nu, ale emisiei simultane lecturii. De fapt ne aflăm, cu
ipoteza de mai sus, pe pragul de pe care poate fi pus în funcţiune
mecanismul de convocare (proces atașat „codului” fantasy) a unor
forţe activate în plan psihic, biologic. atitudinal și chiar material în
consecinţa exercitării puterilor superioare ale cuvântului, în speţă
ale șirurilor de cuvinte asamblate textual. Orice carte, având „vocea
ei unică”, poate fi instrumentată în acest fel, detașabile – în sensul
forţei deţinute – fiind cele din sfera beletristicii, mai ales „când sunt
volume vechi și des citite […], așadar mai puternice decât cărţile noi,
virgine”. Simbolistica, edificată sub auspicii fantasy, alunecă. ușor
extravagant, în jocul în care putem aduce în scenă și realităţi ale
teoriei lecturii, din moment ce scceptăm prestaţia Lectorului ca pe
a unui comentator al textului, iar pe cea a Receptorului ca fiind a
unui teoretician care dezvoltă mișcarea textului spre strategii de in-
ducere a efectului, cu sugestii ce trimit spre categorial.

Societatea Bibliofililor, cum era numită, reunea atât persoane cali-
ficate în domeniul culturii scrise, accesibilă, însă și celor ce se ară-
tau deschiși și pasionaţi în faţa unor atari preocupări. Principiul
dominant era unul exclusiv cultural-educativ fie sub aspectul per-
fecţionării într-un cadru specializat, fie chiar profesând în învăţă-
mântul de toate gradele, limitat, însă, la pătrunderea sensibilă în
subteranele textului. „Era interzis cu stricteţe – se precizează în
roman – să îţi folosești puterile de Lector în alte scopuri decât pentru
a însufleţi experienţele de lectură. Scria în codul Societăţii. Încălcarea
acestei reguli era o treabă foarte serioasă, cu urmări grave pentru cel
care o făcea, chiar dacă nu-i fusese dat să înţeleagă în ce anume con-
stau aceste urmări”. Doar „în condiţii extreme”, dar și atunci după o
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pregătire complicată și îndelungată, era admisă influenţarea unui
politician sau a unui ziarist a căror atitudine se arăta ostilă culturii
și educaţiei.

Ocolind derivele, care au rol doar în ordinea menţinerii tensiunii lec-
turii, desprindem din dinamica diversificată a textului faptul că res-
pectivele secţiuni, cea a Lectorilor și cea a Receptorilor își
asiguraseră o oarecare eutonomie, dată fiind și diferenţa care
marca modul de exercitare asupra paginii scrise, complementar dar
nu identic. De-abia după secoli, la iniţiativa lui Luca, se reușise uni-
ficarea părţilor, cel puţin în perspectiva unei eficienţe sporite la
nivel de practică a descifrării eșafodajului textual. Dar, la puţin timp
după aceasta, apăruseră subit atacuri psihologice asupra membri-
lor Asociaţiei (una dintre victime fiind soţia lui Luca), introducând
confuzia și starea conflictuală între secţiuni, prin acuze reciproce.
Consecinţa a fost sciziunea, doar Luca, în calitate de Lector, și Re-
ceptorul Tom Nørreskov, ostracizat, considerat free lancer, intuind
că răul venea din exterior. Fiind pe punctul de a descoperi adevărul,
Luca fusese ucis, Jon, la rândul său, ajungând la aceeași concluzie:
acţiunile ostile se datorau unei asociaţii paralele, pe care Luca o de-
numise Organizaţia Umbrelor, în fapt parte a Ordinului Iluminaţi-
lor. Descoperirea acesteia, mărturisește Tom Nørreskov, „a început
ca un fel de idee fixă […]. Nu îmi aduc aminte care a venit primul cu
ideea, dar într-o zi ne-a trecut prin cap că, în afara Societăţii Bibliofili-
lor, s-ar putea să mai existe și o altă organizaţie de Lectori care opera
din umbră”, în care „membrii ei își foloseau puterile în copuri criminale
sau cel puţin egoiste”. Vom citi, mai târziu, că, într-devăr, încă din vre-
mea bibliotecii din Alexandria, din elita intelectuală, formată și sti-
mulată de variile aglomerări de cărţi, s-a desprins și o facţiune,
radicalizată cu trecerea timpului: structurarea acesteia pe modelul
registrelor anumitor societăţi oculte, cultivând „gnoze” ale puterii
supranaturale dobândite prin normativul iniţierii, urmărea exerci-
tarea forţei în plan social: fie autorii faptelor rămâneau necunos-
cuţi (crima primea paparenţa decesului accidental), fie erau
absolviţi (prin alterarea capacităţii de disociere a adevărului de fals
în cazul anchetatorului ori al judecătorului).

Jon nu va refuza confruntarea cu Umbrele; mai mult, după ce
refuză vinderea anticariatului (interesat de tranzacţie fiind chiar
conducătorul Organizaţiei, Otto Remer) și va fi martorul altor
acţiuni îndreptate împotriva membrilor Asociaţiei Bibliofililor, el va
accepta să fie activat ca Lector dacă, așa cum intuise Katherina, mo-
ștenise cu adevărat puterile tatălui său. Dar, având o genealogie ex-
trem de încărcată pe această direcţie și pus în prezenţa unor cărţi
de excepţie (cele „mai vii” din patrimoniul anticariatului), puterile
sale vor vor exceda cu mult ceea ce era cunoscut: în timpul activă-
rii, „Rafturile începuseră să se zguduie violent, iar cărţile zburau din ele
și cădeau pe podea” și simultan apăruseră tot mai intense descăr-
cări electrice, încăperea fiind cutreierată de jerbe de scântei – poate
ca o trimitere a autorului la perspectiva deschisă de fizica cuantică,
aplicată la biologie, girând posibilitatea ca energia mentală să pro-
ducă efecte materiale. În continuare, însă, jocul fantasy se acuti-
zează. Informată cu privire la puterile lui Jon, încă neatinse de vreun
alt Lector, Organizaţia Umbrelor îl răpește, îl droghează și îl supune
unei prelucrări mentale de natură să-l determine a opera în cadrul
acesteia. Scopul era ca, în cadrul unui ceremonial de reactivare a
tuturor membrilor Organizaţiei, prin lectura efectuată de Jon, să se
producă ridicarea nivelului de forţă a acestora: „Apoi nimeni n-o să

ne mai stea în cale” – mărturisește Pau, „umbra” infiltrată în rândul
bibliofililor. Locul ales este clădirea reconstruită a Bibliotecii din Ale-
xandria, miza fiind deopotrivă puterile locului și ale colecţiilor.

Ritualul va urma, însă o altă direcţie: porniţi în urmărirea lui
Jon, Katherina, Lectorul Henning și informaticianul Muhammad vor
ajunge la timp în Egipt. Cu puterile Receptorului, Katherina îl va
scoate pe Jon de sub influenţa Umbrelor, reactivarea va eșua, iar
conducerea Docietăţii va fi anihilată. Așa se va constitui momentul
happy al romanului, extins și în sensul preluării de către Jon nu doar
a anticariatului, ci și a conducerii Asociaţiei Bibliofililor reunificate.

Romanul lui Mikkel Birkegaard își anexează, totuși, și un al doi-
lea sens, poate cel esenţial: valoarea unei cărţi și desprinderea pu-
terii cuvântului, în condiţiile în care apartenenţa lor la spaţiul
literaturii este confirmată, sunt „dimensiuni” atribuite, așadar nu
prin funcţionalitate inerentă, conţinută, constitutivă. „Funcţia” unei
cărţi este, măcar în parte, și o funcţie a exteriorităţii, implicată în
modul de refacere, de reconstrucţie a interiorităţii ei. Superficiali-
tatea poeziei care o declasează în faţa „adevărului“ filozofiei (cum
considera Platon, justificând faptul că poetul va fi exclus dintr-o „so-
cietate ideală”), ţine de o înţelegere „partizană”, având și o colora-
tură etică; naivitatea, ignoranţa, dar și unele devieri ale mentalului
individual ori colectiv conduc la confuzia între imaginar și real,
creând deriva personajului în texte va Don Quijote sau Madamme
Bovary, ori chiar a cititorilor, ca în siajul romanului Suferinţele tână-
rului Werther. E adevărat, puterea cuvântului devine fatală la con-
formarea în faţa unor scrieri de manipulare iedeologică, precum
Mein Kampf, de fapt a maculaturii politice indiferent de direcţia din
care este oferită. Dar cu politicul ieșim de pe suprafaţa literaturii.
Oricum, mai putem constata că puterile cuvântului sunt, în ultimă
instanţă, puteri controlate prea puţin prin ele însele, ci îndeosebi
prin cele ale raţiunii și sensibilităţii receptorului, acestea din urmă
alimentate și de capacitatea imaginativă a acestuia. Deci lectura li-
terară nu se poate menţine ca act excesiv de adecvare nici în plan
strict raţional, nici într-unul al izolării emotive. Plasma textului, cu-
prinzând deopotrivă idei și polarizări ale sentimentelor, este – în
rsport cu filozofia și cu sociologia, cu psihologia și cu logica, cu ideo-
logia și cu etica, cu istoria și cu orice alte înfăţișări ale culturii – o
plasmă impură sau, altfel spus, una totalizantă. Se ajunge, în acest
fel, la condiţia de inseriere a lectorului, care înseamnă „a fi în act”,
a-l „trăi”, cu tot ce presupune aceasta. Deconstrucţia, necesară
uneori, este o fracţionare ce poate infirmiza întregul. De fapt, pra-
gul pe care sunt situate puterile cuvântului, alunecând astfel într-un
spaţiu-plasmă în care posibilul coexistă imposibilul, nu exclude, to-
tuși, disocierile, cu condiţia menţinerii rezonanţei literare. În litera-
tura lumii, bunăoară, nu există o carte nocivă ca dat în sine, ci doar
ca un ecou al unei deformări printr-o lectură eșuată în canalele fără
acces la ceea ce este specificitatea literaturii. Desprinderea acestui
act drept o simplă inducţie etică nu poate fi o explicaţie suficientă,
convingătoare, fiindcă este pusă în mișcare cu precădere pe o pla-
nșă aproape „naturală”, adaptată prioritar la realul de contact, cu
evidentă aplicaţie socială, așadar în registrul de operare al unei ra-
ţiuni elementare, înţelegând prin aceasta o relaţionare de decan-
tare în limitele concretului. Or, în faţa textului, concreteţea rămâne
o cale, o ipoteză de parcurs spre un ceva mult mai întins, respectiv
un alt real, cu un orizont brăzdat de sensuri și semnificaţii care răs-
pund doar în prezenţa inteligenţei sensibile.
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Ion Dur
Personalitate şi creaţie la Horia Stamatu1

Ciorne și zile

După ce pot fi analizate unele repere ale percepţiei lite-
raturii la „tradiţionalistul” Horia Stamatu, a modului în care re-
cepta opera de artă (cu nucleul ei seminal într-un timp intensiv,
o formă de imanenţă estetică), este adecvat să ne oprim la exer-
ciţiul nu doar potenţial, ci real al lecturii pe care a făcut-o unor
creatori români şi operelor acestora.

Am fost tentaţi să numim acest text „generaţie şi crea-
ţie” (formula e a lui Tudor Vianu), dar ne-am dat seama că o ge-
neraţie e validată în istorie prin personalităţile care o alcătuiesc
şi care-i compun harta axiologică. Horia Stamatu vorbea de alt-
fel, prin 1982, de generaţia ’22, generaţia secolului XX (tot aşa
cum Eminescu discuta de generaţia de la 1840), care a fost
„duhul marilor rupturi”2, după cum a scris şi despre generaţiile
în literatura noastră. De fapt, spune eseistul, fenomenul gene-
raţiei – o descoperire modernă – s-a revelat cu adevărat odată
cu venirea lui Christos, altfel spus, generaţia e un fenomen de
natură spirituală.

În 1932, se împlineau 100 de ani de la moartea lui Go-
ethe, scriitorul a cărui carieră literară se întinde pe trei sferturi
de veac. Şi tot în acel an, observă Stamatu, începea o catastrofă
prin care epoca modernă era practic înmormântată, printr-o
serie de evenimente: se năştea „era Roosevelt”, se prăbuşea Re-
publica de la Wiemar şi se încheia primul plan cincinal din Rusia,
ceea ce definitiva viitorul economic al unei revoluţii ce se dorea
mondială.

Horia Stamatu consideră că, vreme de cincizeci de ani,
1932-1982, se petrecuseră mai toate consecinţele unor atare
evenimente şi că secolul XX se putea considera de pe atunci în-
cheiat, prin faliment pe multiple planuri: spiritual, politic, eco-
nomic şi moral. Notarii vremii îl puteau înregistra ca fiind cel
mai catastrofal secol din istoria omenirii. Generaţia de la 1922
„a presimţit catastrofa, a vrut cel puţin România s-o evite, dar a
fost învinsă material”. După care continua: „Spiritual, nu poate
fi însă învins poporul român, şi dacă a dat profeţii sfîrşitului epo-
cii moderne, va da şi oamenii care, în epoca post-modernă, să
reconstituie bazele poporului român”.

Fixat pe anul 1932, comentariul lui Horia Stamatu se
plia apoi pe rangul politic al României Mari din acel moment.
Găsea că personalitatea culturală cea mai proeminentă era Ni-
colae Iorga, evident din altă generaţie. Avem o cu totul altă re-
ceptare a istoricului faţă de arguţia interbelică a gazetarului

Stamatu. Vede în Iorga autorul care a scris despre cele mai
multe dintre ipostazele istoriei noastre: istoria politică, istoria
culturală cu literatură, arte plastice, arhitectură, monumentali-
tate, istoria Bisericii româneşti, a comerţului, a cărţii spaţiului
nostru, ca şi istoria a varii forme de activitate a românilor. Un is-
toric modern, unul complet. A fost şi un bun ministru al In-
strucţiunii Publice şi Cultelor, însă cu urme de compromis, cum
a fost acel episod al protestelor studenţeşti împotriva unei legi
a avocaţilor, cînd protestatarii au fost bruscaţi în fel şi chip de
forţele jandarmilor. Faze care ilustrează într-un fel ceea ce în-
suşi Iorga ar fi spus: „eu nu sunt eu”. Adică unul era istoricul şi
omul de cultură, dar altul era omul politic, care, se vede bine, îl
uzurpa pe cel dintîi: „Aceasta a fost schizofrenia României Mari,
care s-a transmis fără soluţie de continuitate. Deci: consecvenţă
tocmai în ce nu trebuie”.

Profesorul Nicolae Iorga, observa şi Nae Ionescu în
1932, chiar dacă avea „perspective de vizionar, largă înţelegere
istorică şi, aş zice, conaturală a realităţilor româneşti şi însufle-
ţire profetică de mare reformator”, nu a fost cel care, ca om po-
litic, să dea „marea guvernare revoluţionară în care noi, uneori,
timid nădăjduiam”3.   

Prin urmare, mai degrabă vorbim despre personalitate
şi creaţie, decît despre generaţie şi creaţie. La patru ani de la
moartea lui Ion Barbu (1961), dispariţie care l-a „lovit ca o pală
de vînt îngheţat”, Horia Stamatu (re)citeşte antologia Ochean
(Editura pentru Literatură, 1964, Editori Al. Rosetti şi Liviu Călin),
afirmînd, încă de la început, că poetul tăcea mai demult, „într-
o «slavă stătătoare», supărat pe «Un secol cefal şi apter»”. Cum
ştim, este o culegere de poezii din tinereţe (o tinereţe „supra-
dăruită”), specifice etapei parnasiene, dar sunt în Ochean şi
poeme de altă factură, toate la un loc depăşind ceea ce izbu-
teau, cu un secol în urmă, parnasienii (versurile au fost revă-
zute ulterior de autor în vederea retipăririi).

Evaluarea artei poetice barbiene era făcută, mai întîi, în
cadrele unor repere estetice în mare parte sesizate de critica
noastră, inclusiv cea interbelică. E remarcat astfel relieful dat
de „rigoarea formei, accentul viril, plasticitatea şi pregnanţa im-
aginilor, fervoarea discursului şi elevaţia atitudinii”. 

Ion Barbu n-a avut, spune Stamatu, un drum zigzagat,
ci o existenţă construită după legea hiperbolei: „raportul con-
stant între toate punctele curbei şi focar”. Poezia sa de început
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distinge o lume interioară, după cum exprimă deopotrivă o
aprofundare a cunoaşterii şi o rafinare a expresiei; este o „con-
tinuă sfredelire a ceţurilor către lumina din origini”, întru afla-
rea Divinului, aşa cum aflăm din „Cînd va veni declinul”: „Cu
mîini învineţite de umblet lung prin ger/ Voi reintra în mine cînd
va veni declinul;/ Voi coborî să caut, pierdută-ntr-un ungher,/ Fi-
rida ce arde c-un foc nestins Divinul”. 

S-a spus că atitudinile sau luările de poziţie ale lui Ion
Barbu au fost dominate de sinceritate, chiar dacă putem vorbi la
el şi de „un fel de ceremonial al laudei şi o punere în spectacol
a mîniei”, un fond al autenticităţii care nu fiinţa însă nici sub
zodia seninătăţii, nici a obiectivităţii, cum conchidea Monica Lo-
vinescu. 

La recitirea unor Pagini de proză de Ion Barbu (1969,
volum îngrijit de Dinu Pillat), criticul de la Radio Europa Liberă
se întreba (20 martie 1969) ce însemna longevitatea şi semnifi-
caţiile date de context în cazul unei alcătuiri pamfletare ca „Poe-
tica Domnului Arghezi” (Ideea Europeană, 1 noiembrie 1927), un
text al lui Barbu care, la apariţie, a generat varii polemici. De
atunci, lucrurile evoluaseră sub encomiaza ce a întreţinut „de-
lirul laudei”, sub narcoza unor „osanale potrivite”, „încovoierea
morală” sau „îngenunchierile zgomotoase” ale lui T. Arghezi năs-
cînd inevitabila întrebare: „cum poate coexista poezia cu su-
pralicitarea bacşişului”?

În tot acest timp, se refrişau opiniile critice ale lui Ion
Barbu, un cititor hîtru care, spre deosebire de alţii, afla în poe-
zia lui Arghezi „aşezări mozaicale după o foarte primitivă preo-
cupare de culoare, niciodată ridicată la vibrarea şi
incandescenţa modului interior” (subl.ns., I.D.; un enunţ im-
anentist congruent cu înţelegerea pe care o avea H. Stamatu
asupra timpului literar intensiv). Şi tot în autorul cuvintelor po-
trivite (nu o potrivire a sensurilor!) descoperea Ion Barbu „un
poet fără mesagiu, respins de Idee ca altădată de macerările
vieţii ascetice”, pentru ca Psalmii să-i apară drept „o parodie a
sfintelor mistere”, fiind vorba în cele din urmă de o poezie „le-
neşă”, care emană o „estetică mecanică”, de „covoare olteneşti”.

Am adus sub aceeaşi boltă pe cititorul de vocaţie (de
poezie) Ion Barbu şi pe plămăditorul de versuri Tudor Arghezi
pentru a sugera că frămîntările tăcute ale celui dintîi, în ipos-
taza lui de critic al falsei osmoze dintre fire şi poezie, reverbe-
rează într-un fel cu modul în care Horia Stamatu decoda, mai
tîrziu e drept, binomul timp-literatură.

Să revenim însă la poezia lui Ion Barbu. Sub raportul
cantităţii, opera poetică barbiană apare parcimonioasă, auto-
rul avînd un pronunţat simţ al autocenzurii valorice. O şi afirma,
de altfel, fără nicio rezervă, de pildă în indexul cronologic la Joc
secund (Ed. Cultura Naţională, 1930): „Producţia anterioară anu-
lui 1922 a fost lăsată de-o parte, ca decurgînd dintr-un princi-
piu poetic elementar”. 

Ion Barbu a scris non multa, sed multum, adică multa
paucis, mult în puţine cuvinte, ca să fim cumva oximoronici, poe-
zia lui fiind afină cu esenţele atent distilate pînă la forma lor
simbolică. Umanitatea însăşi este sublimată de poet într-o evo-
luţie ce se întinde de la personificare pînă la logos, la revelaţia
acestuia. Un proces decantat de analiza lui Horia Stamatu prin
deconstrucţia poetică a cosmogoniei barbiene. 

Iată şi concluzia publicistului: „Barbu îşi prevede tra-

iectoria poetică şi astfel a cunoaşterii: de la tumultul tinereţii în
căutarea «cerului» şi a «expresiei» proprii, la găsirea ei în «Joc
secund» şi apoi la deschiderea cerului în intuiţia mistică şi cea
intelectuală”4. Dincolo de acestea, rămînea însă o îndoială fun-
damentală de antropologie, şi anume: în ce măsură cosmosul
rămîne numai un simbol antropic şi omul doar un simbol cosmic?

Constatînd, şi el, o creştere spirituală a lui Ion Barbu
după interludiul german (1921-1924), H. Stamatu ne propune o
serie de ipostaze originale în care transpare „«slava» cu care
avea să se cunune spiritul poetului”, aşa cum înfăţişează aceste
stări volumul Joc secund. În cele trei cicluri de poeme („Joc se-
cund”, „Uvedenrode” şi „Isarlîc”) ni se descoperă conţinuturi
precum „intelect”, „eros şi logos” şi „lume”. 

Să expunem acum hermeneutica lui Horia Stamatu. În
primul dintre cicluri, despovărat de lucruri şi ajungînd să con-
temple ideea, poetul provoacă o iniţiere prin intermediul intui-
ţiei intelectuale, pentru ca prin „Uvedenrode” să ne sugereze că
oamenii sunt „robi ai contingentului, dar în acelaşi timp şi vizi-
taţi de absolut, de logosul întrupat”, aşa încît „împărtăşim o bu-
curie cînd dulce solemnă, cînd sălbatic tristă”. 

Familiarizat cu lexicul limbii germane, cu geografia
uzuală a zonelor, Stamatu traduce Uvedenrode prin „loc fără
loc”, ceva situat dincolo de „cultură” şi de „legile juridice şi so-
ciale”: „Uvedenrode/ Peste mode şi timp/ Olimp”, cum spune
chiar Barbu. Prin urmare, o structură situată fecund mai presus
de orice raţiune întemeietoare.

În poezia „Oul dogmatic”, Stamatu afla punctul culmi-
nant al treptelor erosului, un eros alcătuit deopotrivă din că-
dere şi mîntuire, balanţă care se înclină în funcţie de modul în
care stăm: „sub zodia necesităţii, cu Venus, sau întru a graţiei,
cu Sfîntul Duh, care este, ca şi la San Juan de la Cruz, hipostaza
iubirii, mijlocitorul între noi şi Logos”. 

Pe un alt plan, „Oul dogmatic” aduce mirarea în faţa
misterului întrupării, după cum pune faţă-n faţă omul şters,
uituc, aşa-zisul om modern, cu roadele banale ale civilizaţiei; bu-
năoară: cloşca electrică, de care nu se mai miră că produce pui
ca şi cloşca vie, cea în carne, oase şi cu fulgi. Numai că, adăuga
Stamatu, întruparea continuă să rămînă un mister, pentru că, în
ciuda invenţiilor care mai de care ale tehnicii, în absenţa găinii
vii, nu avem cum să „fabricăm” oul. E drept că nu prea mai în-
tîlnim omul arhaic, însă au rămas poeţii care încă se miră în faţa
misterelor.

Cu ciclul „Isarlîc” Ion Barbu se împotrivea, fără rezerve,
omului faustic şi valorifica istoria prin intermediul contempla-
ţiei. După ce a parcurs drumul de la intuiţia „ideii” la „misterul
vieţii”, poetul încerca intuiţia istoriei, a cărei fiziologie e dată de
raportul dintre „trecător” şi „etern” (e aici o structură specifică
meditaţiei filosofice din gîndirea românească interbelică, un
filon, de altfel, tradiţional). Ion Barbu reitera viziunea lui Emi-
nescu: „lumea-i cum este”; istoria nu este nici chipul binelui, nici
chipul răului, ci este situată undeva la mijloc, între rău şi bine
(nu dincolo de rău şi de bine, ca la Nietzsche), ca un antagonism
al acestor poli; istoria devine astfel un „tărîm al distrugerii şi
creaţiei, dar care, în adevăratul spirit românesc, nu trebuie să
ducă la paroxismul fanatic al «ienicerismului» turcesc” (ceea ce
ar însemna o „distrugere a românităţii”). 

Ion Barbu alegea între narcisism şi comunicare pe cea
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din urmă, aşezîndu-se astfel pe solul fertil al unei replici date
Occidentului suferind, cu „nervii la pămînt”, cum spunea Tho-
mas Mann, după prima conflagraţie mondială. În fond, conclu-
zia barbiană subiacentă istoriei era simplă: aceasta nu semăna
nici cu istoria occidentală faustică, nici cu aceea a ienicerismu-
lui turcesc, ci semnifica o dublă neatîrnare: eliberarea de orice ti-
ranie (v. Mersul revoluţiei la români a lui N. Bălcescu) şi, implicit,
de tirania istoriei ca atare, sub orizontul eternităţii (ca în folclor
şi la Eminescu). 

Altfel spus, aflînd locul geometric al desăvîrşirii umane
prin spirit, autorul Jocului secund, concluziona H. Stamatu, arată,
poetic, spre un adevăr incontestabil: „în numele unei libertăţi
contingente nu se poate sacrifica absolutul printr-o tiranie îm-
potriva spiritului, neîncetat însufleţit de acel «dor fără saţiu» pe
care Barbu îl trece chiar cosmosului însuşi, şi care este un dor al
desăvîrşirii”.

Impresia lui Stamatu era că Joc secund constituia akmé-
ul creaţiei poetice barbiene. Dovadă stă faptul că nu a mai pu-
blicat mai nimic după acest op, afară de scurte mesaje în proză,
„fulgurante, uneori chiar zdrobitoare pentru cîte un energumen
sau altul”. Şi un „Cuvînt către poeţi” (1941), publicat de revista
Pan, în care vorbeşte despre greutatea de a alege între gaţios şi
Graţie, între încîntare şi Mîntuire. O spunea cu sufletul său, „mai
degrabă religios decît artist”, el care a încercat prin versificări
să ne dea „echivalentul unor stări absolute ale intelectului şi vi-
ziunii, starea de geometrie şi, deasupra ei, extasa. Melodioasele
plîngeri ale poeţilor nu le-am înţeles”. După cum acelaşi Ion
Barbu vorbea, cu nostalgie, în acelaşi apel către creatorii de ver-
suri, despre rostul Poeziei şi al Poetului, fiinţă pe care o rînduia
în poziţia a patra din societate, după Preot, Învăţător şi Luptă-
tor. Şi încheia astfel insolita lui „epistolă”: „Lumea ar pierde o
podoabă de preţ dacă tribul acestor ciudate şi încîntătoare făp-
turi s-ar ştirbi. Ce jale a cuprins Vechimea cînd năerii din vre-
mea lui Iulian Apostatul povestiră despre acel glas de coabe
auzit, sfîşiind mările: «Pan, marele Pan a murit!». Dar zvonul s-
a dovedit de minciună”.

Comparat cu Eminescu prin profunzimea ideii, prin
concentrarea şi intensitatea expresiei poetice, creatorul Ion
Barbu, prin trecere de la discursiv la eliptic, este altul doar prin
„modul poetic”, cum spunea el însuşi. Dacă Eminescu, în poe-
zie, ne oferă, spune Stamatu (într-o cronică plastică din Cuvîntul
românesc despre „pictura şi grija pictorului” Radu Anton Maier),
„iluzia unei înlănţuiri de raţionamente”, Ion Barbu, „maestru al
raţionamentului, desfiinţează în poezie iluzia raţionamentului,
ca şi Rimbaud”. Drumul liric al lui Ion Barbu a fost o permanentă
ascensiune creatoare, „o continuă ridicare de văluri care aco-
pereau ideea şi împiedecau «extasa»”. 

În încheierea comentariului său, Horia Stamatu cita in
extenso poemul „Edict” (cu care se sfîrşeşte ciclul „Joc secund”),
un răspuns dat poeziei-mausoleu „Mai am un singur dor” a lui
Eminescu, precizînd că, de atunci încoace, „nu a mai spus ni-
meni în limba română atît de mult în atît de puţine cuvinte”.

***

Acest episod exegetic nu obtura deloc receptarea vii-
toare a operei lui Ion Barbu, considerat de Horia Stamatu „poe-

tul absolut”; un creator care medita la „aurul irecuzabil greu!” (de
natură morală), cu care se poate răscumpăra eternitatea tim-
pului pierdut în veacul „cefal şi apter”, un aur diferit de acela
concret şi „uşor”, necesar feluritelor tranzacţii economice.

Aşa cum apărea atunci secolul XX, „cefal şi apter” (fa-
vorabil dezvoltării „capului”, inteligenţei, dar cam „fără aripi”
pentru creaţie şi imaginaţie), el îngăduia însă şi excepţii; între
ele G. Ţiţeica, despre care Ion Barbu rostea cuvinte profunde
(1933), cînd matematicianul împlinea onorabila vîrstă de 60 de
ani. Poetul elogia la maestrul lui spiritul întemeietor de suflete
şi, în geometrie, pe cel de restaurator al „semnelor ei Dumne-
zeieşti”. Mai mult, credea că istoria viitoare îl „va prenumăra
între pionierii vreunei a treia Helade, care, cu mersul ei încet al
tainelor mari, se reclădeşte inevitabil pe aceste locuri”. Pentru
ca, într-un interviu tot de atunci, acelaşi Ion Barbu să spună că
în chipul lui Ţiţeica transpare, în filigran, figura stareţului Zo-
sima.

Horia Stamatu relua opinii critice din eseul său scris în
1965. Este obsedat şi acum, în 1983, de omul religios consub-
stanţial firii poetice barbiene. Redescoperă opţiunea mistică în
acel scurt şi dens text, „Cuvînt către poeţi” (1941), pe care îl re-
valorifică critic, după ce acest substrat intuitiv-mistic a fost
expus de Ion Barbu în „Joc secund”, în termeni, precizează Sta-
matu, care ne trimit la Jakob Böhme sau la Novalis. Iar echiva-
lentul „stării de geometrie” la care aspira poetul este afin cu
„starea de linişte totală la care se ajunge în Tibet, învîrtindu-se
la nesfîrşit morişca de rugăciune”. O stare care, prin geometrie,
culminează cu extaza pe care o indică la sfîrşitul acelei stranii şi
scurte spovedanii în faţa poeţilor.

Amintind cu această „ieşire din sine” de „Noaptea în-
tunecată” a Sfîntului Ioan al Crucii, Stamatu adaugă, la toate
acestea, o mai veche constatare pe care o reformulează: „un ti-
tanism al limbii care exaltă inefabilul, pentru a reda esenţa unor
valori dominante din dubla lume a lui «res extensa» şi «res cogi-
tans»”. 

Operă de apogeu, europeană, „Joc secund” e încărcat
de „îndemnuri mistice”, chiar dacă Ion Barbu nu a atins „am-
ploarea cîntecului sorţii, al morţii şi al învierii” dintr-o virtuală
fază în care nu a mai ajuns. Şi ca să reconfirme religiosul poe-
tului, publicistul citează în final o strofă edificatoare: „Un gînd
adus, de raze şi curbură/ (Fii aurul irecuzabil greu!)/ Extremele
cămărilor de bură/ MIRAT LE ÎNCEPEA ÎN DUMNEZEU”.

***

Un lung eseu consacra Horia Stamatu lui Mircea Vul-
cănescu, în Prodomos. Suntem la jumătatea deceniului şapte al
secolului trecut, cînd teoretic pare că se sfîrşea (dar fără să se în-
cheie) în România aşa-numitul „obsedant deceniu” (Marin
Preda). Generaţia lui Mircea Eliade se simţea cumva sleită de
puteri după ostracizarea la care fusese supusă. Puşcărie, scoa-
terea numelui şi a operei din circuitul public al valorilor, trece-
rea forţată în eternitate – acestea erau vămile prin care
trecuseră mulţi dintre generaţionişti.

Pentru salvaţii de la dezastru, ceva raze de noroc al rea-
bilitării se iveau după 1964, cînd sunt graţiaţi cei care au rezis-
tat pedepselor aplicate şi cînd semnătura lor revine, palid, în
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sfera publică, alături de o prezenţă, şi ea firavă, în agora. Con-
stantin Noica iese din închisoare şi îşi găseşte un loc de muncă
la Centrul de cercetări logice din Bucureşti, Petre Ţuţea (prote-
jat cîndva de Lucreţiu Pătrăşcanu), eliberat şi el din detenţie tot
prin amnistia din 1964, se pregătea pentru un rol socratic, Mir-
cea Vulcănescu trecuse aureolat de demnitate în lumea celor
drepţi, Mircea Eliade, Emil Cioran şi Eugen Ionescu se bucurau în
Occident de roadele unei anume notorietăţi, alţi membrii ai ge-
neraţiei, cei care slujiseră radicalitatea dreptei interbelice, îşi
protejau grijuliu identitatea culturală în diaspora, slujind, unii
dintre ei, ideea românităţii.

Într-un asemenea context, Horia Stamatu se opreşte la
locul pe care-l ocupa în tabla de valori a culturii române Mircea
Vulcănescu şi generaţia lui. Este impresionat, ca şi alţii, de efigia
omului, unul „drept şi de o cinste exemplară”, fiind indiscutabil
„dintre cei mai dăruiţi reprezentanţi ai unei generaţii al cărui
elan amintea la un moment dat de elanul generaţiei de la 1848”. 

Aprecia, totodată, cu mari rezerve, stadiul la care ajun-
sese România Mare în perioada interbelică, chiar dacă mai ră-
mîneau de făcut prefaceri sociale, morale, economice şi
culturale, pentru a atinge un grad de cultură şi civilizaţie mul-
ţumitor. De regres găsea vinovat politicianismul din spaţiul ro-
mânesc, iar decalajul dintre sat şi oraş nu se diminuase, cu tot
elanul pe care-l manifesta partidul ţărănesc, în realitate unul
„ţărănist” şi politicianist, „o copie, uneori ridicolă, a vechiului
partid liberal”. După cum vedea ceva extrem de fertil în regali-
tatea noastră de pînă la Carol al II-lea, cel care n-ar fi făcut decît
să destrame România. 

Combaterea politicianismului, crede Stamatu, ar fi fost
ţinta prioritară a generaţiei lui Vulcănescu. Poate implicit, cre-
dem noi, şi asta pentru că orizontul esenţial pentru cei strînşi de
Mircea Eliade la un loc era mai degrabă unul cultural. Înfăptui-
rea marilor sinteze culturale şi evitarea imixtiunii politicului –
erau deziderate prezente în itinerariul spiritual pe care Eliade îl
fixa într-un foileton din Cuvîntul (1927). Şi tot în răspunderile şi
chemările acestei generaţii, mai spune Stamatu, era tempera-
rea modernizării ţării noastre prin occidentalizări „de multe ori
prea improvizate şi în răspărul firii româneşti”. Stamatu acceptă
însă acum, implicit, calea de evoluţie liberală, aceea care punea
accent pe modernizare prin noi înşine.

Acelaşi amestec al politicii era anatemizat cînd era
vorba de creştinism. După Vulcănescu, românii sunt opaci la fe-
nomenul cruciadei, la conexiunea evazivă dintre cruce şi cru-
ciadă, proces care generează excese inumane, aşa cum o
dovedeau cele petrecute prin dezastrul de la Nicopole sau prin
cruciada libertăţii care se consuma sub ochii contemporanilor. 

Martor al ascensiunii mişcării iniţiate de A.C. Cuza, M.
Vulcănescu, încă de cînd era student, se împotrivea ideii de apă-
rare prin conjuncţia dintre naţional şi creştin. Cu mijloace diferite
de la unul la altul, răul pe care voia să-l înlăture lupta istorică
reprezenta altceva decît răul la care se împotrivea creştinismul.
Chiar dacă un Cuza se folosea de creştinism după modelul oc-
cidental, acesta, creştinismul, putea cel mult să tempereze ex-
cesele istoriei. De aici şi tendinţa sistemelor totalitare, care
elimină pe cît pot influenţele venite dinspre creştinism, promo-
vînd, cum ştim, o ideologie sprijinită pe un ateism agresiv. 

În mijlocul unui atare proces, Mircea Vulcănescu re-

prezenta „unul dintre marii aleşi”, prin atitudinea lui de un „in-
atacabil realism critic”, prin credinţa că viaţa socială se putea
dezvolta apelînd la un sistem de idei potrivite, prin accentul pus
pe ţărănime, grup social dezamăgit de lipsa de soluţie a idealis-
mului burghez şi revoluţionar. De aici opţiunea lui Vulcănescu
pentru o sociologie empirică şi respingerea soluţiilor ce ar fi venit
dinspre un Spengler sau Marx, străine şi anti-umane în raport cu
sufletul românesc.

Optînd pentru creştinare sau recreştinare, Vulcănescu
era departe de pragmatismul mişcării de dreapta, oricare ar fi
fost aparenta valabilitate a intenţiilor acesteia, de apărare a
creştinismului. I se părea însă un compromis a pune laolaltă
scopul marcat istoric al refacerii unui stat cu ţinta supra-isto-
rică oarecum mai îndepărtată, cu mîntuirea. Accepta, cum am
văzut, un factor de corecţie venit dinspre creştinism, atunci cînd
politicul devine agresiv şi maladiv. Nefiind însă aici şi acum, duş-
manul creştinismului este nevăzut, căci pe autenticul anti-creş-
tin îl aflăm mai degrabă în sinele creştinului, nu în „altul” sau în
ne-creştin. Des-creştinarea, spune Stamatu, „este opera creşti-
nilor, în lumea noastră occidentală (spre deosebire de Africa
unde creştinii au fost islamizaţi)”. 

Realismul viziunii şi atitudinii lui Vulcănescu au fost re-
perele care i-au asigurat echilibrul, situarea la distanţă faţă de
dreapta sau stînga politică. Se manifesta astfel nu precum un
„burghez”, cum a fost acuzat, ci ca un gînditor lucid, deloc uto-
pic. Faţă de noua Constituţie, cea propusă prin plebiscit de Carol
al II-lea, a spus un ferm nu, fiindcă vedea limpede într-o atare
lege fundamentală o anihilare, o îngropare a libertăţilor româ-
nului. Cum tot aşa de mult se împotrivea aşa-numitului misti-
cism al poporului nostru, sau misiunii sale mesianice. Primul
este un privilegiu rar şi nu prea ţine de popor (istoria e aici o do-
vadă aspră, chiar cînd sunt admise excepţii), iar mesianismul,
după venirea lui Mesia, e un non sens. Cum tot sărăcite de în-
ţelesuri profunde sunt şi combinaţiile făcute cu aceste voca-
bule: mistică naţională sau mesianism naţional, îmbinări golite
din start de sens, fără adîncimea presupusă, un fel de con-
structe „à la roumaine” asemănătoare momentului 1848. 

Simţul religios profund sau al realului, umilinţa şi pio-
şenia românului nu trimit la mesianic sau mistic, nici la o încli-
nare materialistă în faţa vieţii. Românii n-au investit cu absolut
vreun factor relativ, dar nici n-au procedat invers, să perceapă
în cheiea relativului ceea ce ţine de absolut, ceea ce se observă
indubitabil din creaţia lor poetică şi artistică (de pînă la instau-
rarea regimului totalitar).

Fructificînd orizontul meditaţiei lui Max Scheler, Mir-
cea Vulcănescu rămîne ca un spirit care a aprofundat fenome-
nologic, ca nimeni altul, ideea de românitate (care este,
totodată, credem noi, şi una de românitudine), sau spiritul ro-
mânesc, aşa cum o face, între altele, în Dimensiunea românească
a existenţei. Dînd omului ceea ce este al omului, constatăm aici
diferenţa noastră specifică faţă de Occident şi faţă de ethosul
lui. Românii, spune Vulcănescu, sunt „undeva dincoace de Binele
şi Răul faustic raţional al Europei moderne”, iar Humanul a deve-
nit la noi Omenia, o fortificaţie care nu a permis, pînă la stali-
nism, ca statul să îmbrace haina vreunei ideologii. 

Hermeneutica omeniei întreprinse de Vulcănescu este,
conceptual vorbind, înalt persuasivă şi, în egală măsură, sedu-
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cătoare. El propunea o sinteză culturală şi soluţii originale ale
problemelor vieţii, dar după ce va fi realizată iniţial o „destruc-
ţie aprofundată a ontologiei apusene, de la Platon la Nietzsche”.
„Abuzuri, conchidea Stamatu, şi greşeli s-au făcut, dar România
nu a practicat ororile «consacrate» de hybrisurile dintr-o parte
şi alta, în numele rasismului biologic sau de clasă, în tot timpul
războiului”.

Enunţurile lui Vulcănescu, spune Stamatu, au o certi-
tudine axiomatică şi plinătatea de sine a gîndului sapienţial. Bu-
năoară, cînd înşiră determinaţiile spiritului românesc: „un fel
specific de realism, cu momente magice şi romantice, formînd
totuşi o unitate reală sui generis. Ethos uman tragic, de un
eroism resemnat şi minor deocamdată, în existenţa zilnică. Pu-
ternic geniu al inimii, azi fărămiţat în sentimentalism, din cauze
determinate. Uşuratec din sinceritate şi cu o anumită adîncime
în simţul vieţii… Spre deosebire de Apusul european, o mare
oroare de Hybris. De aceea nu poate lua peste măsură în serios
aparatul obiectiv al vieţii, fie el însuşi statul, noul moloch care
ameninţă să înghită viitorul culturii. Prin el însuşi, spiritul nos-
tru nu ar fi ajuns niciodată la o criză cauzată de revolta lucruri-
lor împotriva omului, ca cea actuală (vezi Scheler)”.

Horia Stamatu nu eluda, în analiza sa, dimensiunea
dialogului pe care o avea acest „animator intelectual” numit Mir-
cea Vulcănescu, fie că avem în vedere atmosfera instituită de
revista şi cercul Criterion, fie că ne referim la motivaţia pe care
le-a imprimat-o unor spirite precum Mircea Eliade sau Con-
stantin Noica (să nu uităm din acest lanţ nici veriga, poate ini-
ţială: Vasile Băncilă). S-a întruchipat în acest mod un symposion,
un fel de „masă rotundă publică”, zice Stamatu, care aducea în
dialog pe cei ce reprezentau tendinţele importante de la noi, ti-
neri care dezbăteau din varii unghiuri noutăţile la zi din sfera fi-
losofiei, literaturii, politicii sau socialului în perioada 1932-1935.

Atunci au devenit funcţionale sintagmele atît de adec-
vate: „activismul disperării” şi „istorismul resemnării”, doi vec-
tori care sintetizau esenţa tendinţelor tinerei generaţii. Două
orizonturi de aşteptare aflate într-o opoziţie reducţionistă: una
dintre ele trebuia să dispară, să se lase practic absorbită de cea-
laltă. 

Horia Stamatu preciza, într-o notă de subsol, că chiar în
spaţiul orientării de dreapta erau tineri cu principii diferite,
avînd fie una, fie alta dintre aceste două tendinţe (caracteris-
tice şi trecutului politic al României), adică „unii mai «politici» şi
alţii mai «culturali»”, astfel încît, prin hybrisul imitator din 1938,
s-a ajuns la „o inflaţie a activismului nesocotit, cu urmări de-
zastroase”. 

Publicistul conchidea atunci (în 1966) că, din 1907 în-
coace, istoria noastră a fost realmente tragică: „Prea s-au omo-
rît mult Românii între ei şi aceasta nu stă în firea lor”. Pentru că
„chinuirea spiritului românesc în menghina unei ideologii atît
de străine de el nu se poate compensa prin nimic”. A fost astfel
extrem de mult tulburată românitatea, iar revenirea la normal
se va produce atunci cînd ne vom elibera de „concepţiile obiec-
tive” (vezi tirania ideologică) şi de ceea ce spunea Vulcănescu, şi
anume, de revolta lucrurilor împotriva omului. Cu alte cuvinte:
„Fiinţa umană trebuie să treacă suveran înaintea tractorului, li-
beră de «inginerii sufletelor», şi să ajungă astfel la «raportul

total al spiritului faţă de totalitatea existenţei»”.
Eseul lui Stamatu despre Mircea Vulcănescu este unul

echilibrat şi subtil, iar unele dintre ideile filosofului, îndeosebi
cele ce atingeau nu doar asimptotic dreapta politică interbelică,
sunt fidel şi productiv adnotate de publicist. Filosoful ne apare
astfel ca un om al timpului său şi al societăţii româneşti în care
trăia, spera şi scria, cu luciditate şi realism.

1 Fragment din cartea Post-Restant. Publicistul Horia Stamatu, în
curs de tipărire. Documentarea pentru publicistica din exil am
făcut-o la Biblioteca Românească din Freiburg, prin bunăvoinţa
domnului director Mihai Neagu Basarab, căruia îi exprim, și pe
această cale, sincerele mele mulţumiri.
2 v. supoziţiile lui Titu Popescu, Poetul Horia Stamatu, München,
1993, p. 137-138.
3 Horia Stamatu, „Cincizeci de ani: 1932-1982”, Cuvîntul Româ-
nesc, octombrie 1982. Cităm din text, fără vreo altă trimitere.
4 Nae Ionescu, „Problema politicii noastre de stat”, Cuvîntul, 27
ian. 1932; v. Nae Ionescu, Roza vînturilor, Ediţie îngrijită de Dan
Zamfirescu, Bucureşti, Ed. „Roza vînturilor”, 1990, p. 287.
5 Horia Stamatu, „Ion Barbu: Ochean”, Prodomos, Foaie de gînd şi
apropiere creştină, Freiburg, an II, nr. 3-4, aprilie 1965. Cităm din
text, fără vreo altă trimitere. Spaţiul critic românesc nu va fi
indiferent faţă de opera lui Ion Barbu, de-ar fi să amintim, în
jurul acestui moment, cartea lui Basarab Nicolescu, Ion Barbu.
Cosmologia Jocului secund”, Bucureşti, EPL, 1968. Un eseu
elogiat de Nicolae Manolescu, Marian Popa, Al. Piru, C. Ciopraga,
Solomon Marcus, dar în care Ov. Crohmălniceanu a văzut un fel
de prestidigitaţie prin care autorul ar fi falsificat „conştient «me-
sajul»”, cum îi scria Nicolescu lui Horia Stamatu (Paris, 2 sept.
1981); Horia Stamatu va scrie şi el despre volumul lui Nicolescu
mult mai tîrziu – v. „Consideraţii retrospective”, Cuvîntul Româ-
nesc, noembrie 1981. 
6 v. Monica Lovinescu, „Ion Barbu prozator” (20 martie 1969),
Unde scurte. Jurnal indirect, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1990, p.
347. 
7 Ibidem, p. 348. Cităm din același text, fără a mai da vreo
trimitere.
8 Cităm în continuare, fără vreo altă trimitere, din Horia
Stamatu, „Ion Barbu: Ochean”, rev. cit.
9 Horia Stamatu, „Ion Barbu, poetul absolut”, Cuvîntul Românesc,
iulie 1983. Cităm din text, fără a mai da vreo trimitere.
10 Horia Stamatu, „Mircea Vulcănescu şi generaţia lui”,
Prodomos, nr. 5, iunie 1966. Cităm din text, fără vreo altă
trimitere.
11 v. Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenţei,
Ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Bucureşti, Editura Fundaţiei
Culturale Române, 1991.  
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Deoarece am folosit în numeroase rânduri noţiunea de im-
aginar,,  fie că a fost vorba de peisajul imaginar, în opoziţie cu cel real,
fie că a apărut în discuţie în legătură cu spaţiul, opera artistică sau
ficţiunea, credem că este momentul aici de a vedea mai exact des-
pre ce este vorba cu privire la acest termen, deoarece accepţiunile
sunt destul de largi, în multe cazuri chiar vagi, în altele, prea res-
trânse. Nu vom face însă o istorie a termenului, pentru că nu acesta
este scopul nostru aici, interesul fiind acela de a discuta imaginarul
în legătură cu noţiunea de imaginaţie şi cu aceea de imaginal, aşa
cum ne sugerează unul dintre cei mai importanţi filosofi contem-
porani, adept al transdiciplinarităţii (la care subscriem, repetăm
asta încă o dată), Basarab Nicolescu. 

Prima idee ar fi aceea a existenţei mai multor „niveluri de
realitate”, ca sens pragmatic dar şi ontologic.1 Numai în domeniul
social avem nivelul individual, nivelul comunităţilor geografice şi is-
torice, nivelul planetar, nivelul comunităţilor în cyber-spaţiul-timp
şi nivelul cosmic.2 Basarab Nicolescu defineşte imaginaţia ca „acti-
vitate psihică producătoare de imagini prin situarea într-un singur
nivel de realitate”.3 Ca atare, ea este ne-informată de existenţa ce-
lorlalte niveluri de realitate şi deci corespunde unei activităţi fan-
tomatice şi tautologice (a se vedea şi „omul neuronal” al lui Jean
Pierre Changeux4). Apoi, imaginarul este activitatea psihică produ-
cătoare de imagini prin traversarea a două sau mai multe niveluri
de realitate. „În gândirea transdisciplinară”, scrie Nicolescu, „im-
aginarul apare deci ca un fald al Realităţii şi Realitatea ca un fald al
Imaginarului. Din fald în fald, omul poetic a fost inventat […] Imagi-
narul transdisciplinar este un imaginar ale cărui imagini depăşesc
tot ceea ce pot concepe organele noastre de simţ.”5 În sfârşit, im-
aginalul (preluat din sufismul persan şi introdus în cultură de Henry
Corbin6) ar desemna imaginarul adevărat, creator, vizionar, esen-
ţial, fondator, deoarece fără viziune realul se dizolvă într-o înlăn-
ţuire nesfârşită de imagini voalate, deformate şi mutilate.7 Teoria
lui Corbin are multe în comun cu spaţiul psihic al lui Jung: pentru
acesta şi pentru jungieni, întreaga activitate psihică, de la cea mai
banală la cea mai misterioasă, derivă dintr-o structură arhetipală
preexistentă, adică a-priorică, Jung descriind arhetipul ca un câmp
informaţional în cadrul inconştientului colectiv, de tip non-perso-
nal şi preexistent.8 Ca atare, arhetipurile nu pot fi niciodată cunos-
cute pe de-a-ntregul, ci doar sesizate prin în-carnarea lor în
simboluri, imagini, situaţii, sincronicităţi, etc. Acestea seamănă
foarte bine cu ceea ce Jean-Yves Leloup denumeşte regat imaginal,
adică un spaţiu indermediar al imaginilor şi reprezentărilor care e
real doar din punct de vedere ontologic, precum cuvintele cu sens
şi precum intelectul, şi nu trebuie confundat cu ceea ce noi numim
imaginar, care e un regat al fanteziei.9

Revenind la Henry Corbin şi la spaţiul său imaginal, să ară-
tăm că, studiind Sufismul şi textele persane, savantul şi misticul
francez a descoperit „existenţa” unui „spaţiu” deasupra conştiinţei
noastre obişnuite şi tridimensionale: există un loc în imaginarul nos-

tru în care lucrurile sunt „reale”, în sensul că acestea nu sunt „im-
aginate” de către cineva anume, fiind imagini care au un anume fel
de integritate, sau o existenţă de sine stătătoare.1 Astfel, imagina-
ţia apare ca având două aspecte: unul este acela fabricat intenţio-
nat, celălalt, ni se prezintă ca intact, preexistent. Corbin foloseşte
termenul de mundus imaginalis (lume imaginală) pentru a diferenţia
între „imaginar” (ceva care este ireal sau fantezist) şi „imaginal”
(ceva care, ontologic, este la fel de real ca lucrurile văzute şi simţite,
sau precum cele cunoscute la modul intelectual).1 Ceva „imaginar”
este ceva „făcut”, „creat” şi vine din mintea noastră, iar „imaginal”
este ceva care este „dat”, care vine „din altă lume”. În viziunea lui
Corbin, ca şi în aceea a psihologiei arhetipale, imaginile care vin din
mundus imaginalis reprezintă o realitate aflată într-o altă dimen-
siune decât dimensiunea sensibilă şi intelectuală care ne este atâta
de familiară nouă, şi pe care am învăţat să o evaluăm, valorificăm şi
respectăm.1 Desigur, este dificil, în momentul de faţă, a percepe cu
adevărat această lume dintr-o perspectivă raţionalistă, însă chiar
ştiinţa contemporană începe a imagina constructe care ne pot
transporta în alte dimensiuni ale fiinţei. Aceste dimensiuni pot fi ex-
perimentate în felurite moduri, cum ar fi visul sau meditaţia, sau
atunci când suntem „mişcaţi” de o puternică imagine culturală,
dintr-un film, o carte, etc. Aceste imagini „lucrează” în noi într-un
mod inexplicabil şi misterios, fiind născătoare de puternice emoţii
şi surprinzătoare sentimente. Altfel spus, pe urmele lui Corbin, este
vorba despre gândurile inimii, inima fiind locaşul imaginaţiei,
aceasta fiind adevărata voce a inimii. Cum se spune, vorbind din
inimă, sau cum scrie John Keats, „Nu am alte certitudini decât sfin-
tele emoţii ale inimii şi adevărul dat de imaginaţie”. 

Aşa stând lucrurile, se pune o întrebare fundamentală: în
contextul existenţei atât a fanteziei imaginare, cât şi a lumii imagi-
nale, ce este literatura? Care este originea acesteia, este doar o fic-
ţiune bazată pe simple „fantezii” ori „ficţiuni”, sau originea ei este de
natură ontologică, imaginile cu care lucrează aceasta provenind şi
din această altă dimensiune, cea a imaginalului, a „regatului” a-prio-
ric, a datului arhetipal?

Şi Gilbert Durand, marele antropolog francez, îl urmează în
acest caz pe Henry Corbin: „s-ar putea spune că acel cogito al Im-
aginarului este ceea ce mă priveşte, căci tocmai în actul vizionar al
privirii – iar eu nu pot atesta şi profesa decât propria-mi privire – se
desăvârşeşte cunoaşterea celui ce priveşte, a obiectului privit şi a vi-
ziunii care îngăduie respectiva privire”.1

Credem că nu exagerăm dacă aducem acum în discuţie
oglinda amintită de Foucault, de fapt un joc al oglinzilor şi o focali-
zare vizionară care dă sens acestuia. Astfel, imaginalul ar desemna
lumea mediană şi mediatoare între lumea inteligibilă (cartografia
reală) şi lumea sensibilă (cartografia imaginară), un loc-sursă al eve-
nimentelor sacrale şi profetice. Ca şi când, revenim la Nicolescu
(acesta comentând cazul matematicianului Cardano), „în domeniul
interzis al imaginarului, ar exista un rezervor inepuizabil de real”1

Ioan Radu Văcărescu
Imaginar și imaginal

Spa0iul inefabil
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Ca atare, numai imaginarul/ imaginalul este capabil să arate bogăţia infinită a simbolu-
lui. Până la urmă, ar fi vorba de experienţa unei realităţi cu totul diferite de cea de fiecare
zi. Nu este aceasta tocmai perspectiva poeziei, a literaturii, aceea a unei suprarealităţi
(sau de ce nu, a unei subrealităţi), în oglinda realităţii concrete (pentru că, totuşi, nu ne
putem permite să lucrăm decât cu lucruri cunoscute prin exeperienţă concretă), al cărei
scop este recrearea lumii şi al cărei sens este activitatea vizionară (adică a creaţiei)? Cre-
dem că putem astfel privi cu totul cu alţi ochi orice încercare de creare a ţinuturilor im-
aginare, fie ele utopice sau heterotopice. Şi nu este deloc nepotrivit a face în continuare
cartografia imaginară a ţinutului născut din viziunea bănulesciană, ca loc de întâlnire a
unui spaţiu istoric cu spaţiul biografic al copilăriei-adolescenţei1, şi care includ, iată, spa-
ţiul perceput (geografie şi istorie) şi spaţiul trăit (biografia copilăriei şi adolescenţei) ale lui

Foucault, la care se adaugă spaţiul imaginat al aceluiaşi, ca triadă
fondatoare a unei heterotopii, nimic altceva decât viziunea literară
cu rădăcini adânci în imaginal, într-un „dat” al inconştientului co-
lectiv şi al unui peisaj care este limitat şi deschis, dar şi ca „oglindă”
a cartografiei reale a unui spaţiu real, fără să uităm că o geografie
imaginară a sud-estului românesc sau a altui spaţiu poate fi un ine-
puizabil rezervor de literatură. 

1 Basarab Nicolescu, Imaginaţie, imaginar, imaginal, revista
„Steaua”, nr. 6, 2006, pp. 4 – 8. Textul lui Basarab Nicolescu este în
limba română în original şi se subintitulează Perspective transdisci-
plinare, având ca scop definirea din perspectivă transdiciplinară a
imaginaţiei, imaginarului şi imaginalului. Acest text este comple-
tat de trei „studii de caz”, cu privire la Gerolamo Cardano, inventa-
torul numerelor imaginare, Niels Bohr, cel care a dat naştere
„complementarităţii cuantice” şi Rene Daumal, poet şi filosof fran-
cez, experimantator, la modul fizic, al unei realităţii cu totul dife-
rite faţă de cea de fiecare zi. Revista publică, de altfel, în acelaşi
număr, unul dintre textele esenţiale ale lui Daumal, Amintirea care
contează, din 1943. Cu privire la conceptul de transdisciplinaritate
şi problemele ridicate de Basarab Nicolescu referitoare la imagi-
nar şi imaginal, vezi cartea acestuia Noi, particula şi lumea, Editura
Polirom, Iaşi, 2002, traducere din franceză de Vasile Sporici; cu pri-
vire la Rene Daumal, vezi Les pouvoirs de la parole, Gallimard,
Paris, 1972

2 idem, p. 4
3 idem, p. 5
4 Jean Pierre Changeux, L’homme neuronal, Fayard, Paris, 1983
5 Basarab Nicolescu, lucr. cit., p. 5
6 Henry Corbin, Mundus imaginalis ou l’imaginaire et l’imaginal, în
Face de Dieu, face de l’homme, hermeneutique et soufism, Flamma-
rion, Paris, 1983
7 după Henry Corbin, preluat din Basarab Nicolescu, lucr. cit., p. 5
8 Card C. R., The Archetypal View of C. G. Jung and Wolfgang Pauli, în
„Psychological Perspectives”, 1991, 24, pp. 18 - 33
9 Jean-Yves Leloup, The Gospel of Mary Magdalene, Rochester, VT,
Inner Tradition, 2002, pp. 14 - 16
10 Henry Corbin, Mundus Imaginalis, or the Imaginary and the Imagi-
nal, Spring Publications, Dallas, 1972, pp. 1 – 19; vezi şi Carol Fre-
nier şi Lois Sekerak Hogan, Engaging the Imaginal Realm, Collective
Wisdon Initiative, www.imaginalrealm
11 Henry Corbin, op. cit., pp. 1 – 19 şi Engaging the Imaginal Realm,
site cit., pp. 3 – 4 
12 Engaging the Imaginal realm, pp. 4 – 5 
13 Gilbert Durand, La reconquete de l’Imaginal, Editions de l’Herne,
Paris, 1981, p. 269; vezi şi Gilbert Durand, Introducere în mitodolo-
gie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004
14 Basarab Nicolescu, lucr. cit., p. 6
15 Vasile Băncilă, op.cit. (vezi secţiunea dedicată filosofului în cap.
II al lucrării)
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Silviu Purcărete s-a impus atât în ţară, cât și peste horare, ca unul
dintre cei mai surprinzători și mai ingenioși creatori de teatru. Cu
fiecare spectacol el reinventează limbajul scenic. Complexitatea lu-
milor construite, explorările uluitoare în plan imagistic, atmosfera
onirică, expresivitatea muzical-coregrafică sunt toate ingrediente
binecunoscute ale creaţiilor sale. „Povestea prinţesei deocheate”,
cea mai nouă producţie a Teatrului Naţional „Radu Stanca” din
Sibiu, a cărei regie o semnează, a fost recompensată cu trei impor-
tante distincţii de către juriul UNITER în cursul anului care a trecut
(cel mai bun spectacol al anului 2019, cea mai bună actriţă în rol
principal— Ofelia Popii și cea mai bună scenografie— Dragoş Bu-
hagiar), având parte de trei reprezentaţii la Bruxelles și urmând a
deschide în 2020 Jocurile Culturale și Olimpice din Japonia. Pornind
de la piesa lui Tsuruya Namboku al IV-lea, Silviu Purcărete reinter-
pretează teatrul kabuki într-o cheie personală, profund originală,
construind totodată un dialog fecund între culturi. Nu lipsesc ironia
și autoironia, jocul cu convenţiile teatrale, atât cele specifice tea-
trului tradiţional japonez, cât și celui european. Deși este construit
pe eșafodajul vechilor forme, destul de conservatoare, de rigide,
spectacolul devine spaţiul libertăţii absolute de expresie. Dacă în
teatrul kabuki toate rolurile sunt jucate de bărbaţi maturi, specta-
colul lui Silviu Purcărete mizează pe tehnica travesti-ului, actorii în-
truchipând personaje feminine iar actriţele— masculine. Sala de la

Fabrica de Cultură a fost special concepută de scenograful Dragoș
Buhagiar pentru acest proiect. Scena, deosebit de mobilă, datorită
celor două turnante, este înconjurată de public pe trei laturi, după
modelul teatrului elisabetan. În partea stângă a acesteia se află or-
chestra, fiindcă muzica spectacolului, complet originală, semnată
de Vasile Șirli, este interpretată live de actori. Ea alcătuiește un uni-
vers sonor impresionant, în perfectă armonie cu cel vizual. Abun-
denţa culorilor, a formelor, a texturilor ce compun costumele, când
somptuoase, când sumare, create dintr-o mare varietate de mate-
riale, începând de la metal și până la hârtie, machiajul în tușe în-
groșate, ce devine în sine o mască, coregrafia uneori stilizată și
ceremonioasă, alteori debordantă, se află în perfectă armonie cu
sonorităţile instrumentelor de percuţie, de suflat sau de coarde ce
se constituie într-o glosă a desfășurării dramatice. Fără a exista o
referinţă explicită la muzica japoneză, sunetul cristalin al glocken-
spiel-ului, cel straniu al didgeridoo-ului, cel acut al saxofonului, con-
tribuie la constituirea unui imaginar cu totul și cu totul special,
sofisticat și imprevizibil.

Spectacolul este patronat de Zeul Teatrului (Cristian
Stanca), o prezenţă monumentală, care își face apariţia într-un cos-
tum fastuos, ce amintește de ţinuta samuraiului: armuri, elemente
de harnașament, coif metalic cu coarne de cerb.

Anda Ionaș
Povestea prinţesei deocheate
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Intriga, complexă, cu numerose personaje și răsturnări de situaţie,
urmărește destinul prinţesei Sakura, din clanul Yoshida. Ea se des-
chide însă cu un „prolog�, anunţat de Diana Văcaru -Lazăr în rolul
povestitorului. Această introducere în poveste mărturisește o ex-
perineţă dintr-o viaţă anterioară a frumoasei prinţese, din vremea
în care era un tânăr discipol și amant al călugărului Seigen (Ofelia
Popii). Iubirea lor imposibilă îi derermină să ia decizia de a se sinu-
cide, însă doar Shiragiku (Iustinian Turcu) moare, fiindcă părintele
Seigen, cuprins de teamă, ezită să se arunce în valurile înspumate
ale mării. Scenografia suprarealistă, potenţată de muzica live a co-
rului, creează o atmosfră de profund mister, chiar onirică: stânca,
apa învolburată, diafanele meduze, culorile pastelate.

La șaptesprezece ani, prinţesa Sakura (același Iustinian Turcu), zisă
„Floare de Cireș�, vine la templu pentru a se călugări. Din naștere,
prinţesa nu își poate descleșta degetele de la mâna dreaptă, cauza
fiind, se pare, un păcat nemărturisit dintr-o altă viaţă. În urma unei
rugăciuni a stareţului Seigen, fata reușește să deschidă mâna, în
care se află o cutiuţă cu tămâine. Pe baza inscriţiei de pe aceasta,
călugărul recunoaște în fecioară pe vechiul său discipol, reîncar-
narnat, și dragostea lui renaște. Prinţesa este înconjurată de suita
de doamne de la curte, în ţinute de ceremonie, purtând rochii din
hârtie cu motive florale, coroniţe de flori și eventaie, sugerând cire-
șii ce au înflorit pe dealurile de la Kamakura. Cele două turnante
ale scenei se învârt în sens opus, timp în care însoţitoarele interpe-
tează un cântec ce apoi va fi preluat de grupul de bărbaţi cu cos-
tume negre, pălărie și bastoane: „Beauty and human confession
struggle within one heart.� 

Prinţesa Sakura este fiica ministului Koresada, ucis împreună cu fiul
său, lordul Matsuwaka, de către niște răufăcători, cu scopul de a le
fura geamantanul cu sigiliul Myakodori. Cel care furase sigiliul este
tocmai Gonsuke, fratele părintelui Seigen (interpretat de asemenea
de Ofelia Popii), sub numele său adevărat de Shinobu Sota, un tâl-
har care într-o noapte, strecurându-se în chilia fetei, reușește să îi
fure acesteia fecioria, lăsând-o însăcinată și făcându-se apoi nevă-
zut. Prinţesa naște și va fi alungată, dar mai înainte este bătută îm-
preună cu părintele Seigen, acuzat că ar fi „pângărit� Floarea de
Cireș. Loviturile de bici sunt sugerate prin sunetele instrumentelor
muzicale și mișcările în slow motion ale actorilor, într-o superbă co-
regrafie, în care muzica și cinetica se îngemănează perfect.

Căzută în disgraţie, prinţesa Sakura ajunge mai întâi cerșetoare și
apoi prostituată, pește fiindu-i chiar Gonsuke, tatăl copilului ei, pe
care fata îl iubește sincer. Acţiunea se complică tot mai mult, ur-
mărind lupta pentru sigiliul Myakodori între Gonsuke și oamenii lui
pe de o parte și Iruma Akugoro (Diana Fufezan), fostul logodnic al
Prinţesei Sakura, ajutat de Gengo Sadakage (Raluca Iani), servitor
neloial al clanului Yoshida, pe de altă parte. 

Firul povestirii se ramifică, fiind condimentat cu crime, lupte între
clanuri, experineţele sordide ale prinţesei la bordel, prezentate într-
o cheie comico-ironică, ce interoghează într-un stil tipic postmo-
dern, atât elemente din civilizaţia și cultura japoneză (luptele dintre
samurai, gesticulaţia ritualică în ceremonii, machiajul și costumele
din teatrul kabuki) cât și din cea autohtonă (ciobanii cu ale lor co-

joace din blană de oaie, tatuajele cu sigla TNRS de pe braţele pri-
nţesei și al tâlharului, măturătorii în zdrenţe, apreciind meditativi că
„sexul e lucrul dracului�). Spectacolul în sine are un puternic carac-
ter autoreferenţial. Pare că teatrul în sine, ca modalitate de expre-
sie artistică nu este luat prea în serios, fiind văzut mai degrabă ca un
joc carnavalesc de lumini, culori, personaje lipsite de profunzime
sufletească, nu departe de imaginea vodevilului, idee întărită de
amfitrionul Diana Văcaru – Lazăr, care invită în final publicul să ur-
mărească „un moment muzical-coregrafic.

Regia: Silviu Purcărete 

Traducerea din limba engleză: Eugen Gyemant 

Muzica originală: Vasile Șirli 

Scenografia: Dragoș Buhagiar 

Asistenţi regie: Eugen Gyemant și Sanda Anastasof 

Asistent scenografie: Iuliana Gherghescu 

Face designer: Minela Popa 

Make-up: Elena Vlad, Corina Predescu, Alexandra Spătărelu 

Manager proiect: Claudia Domnicar 

Coordonator marketing: Eliza Ceprăzaru
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bblleeuu  mmaalliiggnn

monodramă

se dedică maestrului didaskalos radu dobre basarab

personaj: regizorul 

synopsis: acţiunea se petrece în mansarda unde locuiește regizo-
rul obsedat de-o operă desăvârșită. se învârte agitat prin spaţiul
supraîncărcat cu cărţi, casete video, audio, discuri de vinil. fu-
mează din trei narghilele și patru pipe fix ce știe el, pictează la
șapte șevalete în timp ce vorbește, cioplește o rădăcină de cedru și
alta de gorun, o muzică stranie, pe care o produce singur la toate
instrumentele posibile, însoţește scena luminată de raze plăpânde
de soare ce cad dintr-un luminator nu tocmai curat. tot ce spune
înregistrează cu mai multe magnetofoane, casetofoane, reporto-
foane, toate de generaţii diferite. nu pare nebun. la final pare, dar
nu e.

1, 2, 3,... probă de microfon! în regulă. începem. titlul este de-
ocamdată cam lung, dar o să-l scurtez până la premieră: co-
șmarul unui artist total, cel mai provocator dintre exponenţii
teatrului și filmului zilelor noastre, o spun specialiştii, care se as-
cunde de potop în mansarda unde luna beteagă mângâie aripile
scriitorului, dramaturgului, scenaristului, regizorului de film, ac-
torului, ... care visează de o mie și una de nopţi că cel mai desăvâ-
rșit spectacol al lui se joacă în mai multe locuri din lume, toate
fiind premiate internaţional... cam așa.

personajul îşi trăieşte viaţa în lumea violentă, paradisiacă şi
stranie a artiștilor narcomani moderni desueţi și perpetuu an-
gajaţi în proiecte cât de cât utopice. au încercat mulţi alţii să
conceapă un spectacol ca al meu, dar nimeni nu a reușit să de-
vină de referinţă, așa cum se va întâmpla în cazul meu și a dra-
maturgiei mele și a spectacolelor semnate de mine, cel care
folosind pentru prima oară cuvinte color-incolore, stranii-
major, înălţător-prăbușitoare, pline de șansa opririi în ceva ne-
maivăzut, vede tot ce nu se poate pătrunde.

debutul, împachetat fin într-un tremollo de mandolină optimist
atroce, o să fie un soi de auto-interviu, ceea ce automat ar
putea trimite gândul la ideea că regizorul-dramaturg are mâ-
rșavul gând de a se auto-distribui în viitorul mare spectacol,
tehnică deja practicată în lumea întreagă. această idee trebuie
eliminată din start. în regulă. e bine de știut că scurtul auto-in-
terviu nu face altceva decât să aşeze uşor lucrurile, pentru a
nu se trezi spectatorul total debusolat în lumea care tocmai e
pe cale să i se deschidă, un tărâm nemaiîntânit de vreo fiinţă
omenească în viaţa de zi cu zi, unde cine știe ce capcane își
așteaptă clientela.

văd scrierea într-o într-o formulă de compoziţie liniară, cu sin-
cope de ambiguitate isterizantă elegantă, legată strict de lim-
bajul poetic ancestral al umanităţii. personajul poate fi el şi ea
la un loc sau oricum altfel, poate să fie unul singur în unul sau
mai mulţi în unul singur, nu știu acum foarte exact, dar fiecare
dintre ei, oricât de mulţi sau puţini vor fi, va avea de jucat sem-
nificativ la greu, nu voi neglija pe nimeni, pentru că eu știu că
jucătorii de teatru și film sunt practic generoase instrumente
purtătoare de mesaj verbal și afectiv, fără să trădeze din start
vreun traseu emoţional previzibil. 

la început cei aflaţi în personaj se adresează publicului, după
care intră în dialog monologal activ, fără a se afla în vreo si-
tuaţie cât de cât clară. ar fi și culmea, cuvântul este calul de po-
vară care duce textul până la final, motorul scriiturii este doar
limbajul afectat de dependenţe. orice structură compoziţională
lipsind cu desăvârşire, construcţia e pe o arhitectură înge-
rească cu nori noi care vin să înveţe planarea fără scăpare în se-
cunde vechi, cu scopul clar de a face spectatorul să bocească în
palme ca la o înmormântare de vis.

reprezentaţia, o gripă în flăcări caritabile, pe care personajul o
numește tăcerea malignă independentă a concertului, se pe-
trece într-un cuib agăţat de mansardă, loc de ou, apoi de pui, şi
poate că felul în care se spune despre ce se spune e mai im-
portant decât ce se spune în esenţă, dând la iveală noi căi de in-
terpretare care se adresează mai puţin conştientului imediat,
ci mai degrabă subconştientului şi efectivei drame din sufletul
fiecăruia dintre cei aflaţi în oul primodial personal. 

spectatorul, indiferent că este narcoman de artă sau doar sim-
plu amator, exact ca cei doi sau mai mulţi interpreţi din perso-
najul poveștii, sau nu, are aceeaşi nevoie de aer respirabil, ca
oricare altă fiinţă vie de pe pământ. diferenţa dintre violenţa
deschisă şi pacea morţii care vine, ca într-o ilustraţie de tarot,
cu îngeri aflaţi în loopinguri cu aripi arzând, o fac autostăpâni-
rea, autocontrolul şi luciditatea, oricât aer de calitate ar inhala
cineva. 

întotdeauna până la haos nu mai e decât un singur pas. pate-
tismul textului trebuie să aibă o  savoare deosebită şi să ajungă
exact acolo unde sensibilitatea din violenţa pură se îngemă-
nează până la ultima hematie cu violenţa de mare calitate ar-
tistică. trăiască în fericire și pace desăvârșită adn-ul regizorului
genial!

prologul pune la dispoziţie personajului șansa să se auto-ana-
lizeze, să se auto-întrebe despre viaţa de zi de zi din spectaco-
lul care urmează să se coacă lent, ca un aluat pentru pâine, să
răspundă că este vorba despre o nouă ramură teatrală care in-

EEmmiill  CCăăttăălliinn  NNeegghhiinnăă

Teatru



72 1/ 2020

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

terpretează până la sânge viitorul, care e un sincretism al tu-
turor artelor, unde cuvintele se combină ideal aducând un aer
proaspăt în palmaresul artei teatrale de la începuturi până as-
tăzi, pălmuind genurile pure, alungându-le din cetatea noului
care vine ca un tăvălug cu iz de măr ascuns de ochii flămându-
lui în batistă.

reporterul este foarte dur, rece, intransigent, pune întrebări-
săgeţi-otrăvite și cu și fără cuvinte, în timp ce artistul celebru
răspunde la fel de repede și de alabicat, se apără cu virtuozi-
tate, atacă abrupt, senzaţional. cuvintele și ideile zboară în
două vârtejuri care se contopesc, se duelează până la ultima
suflare, până adevărul iese la iveală, până capul limpede vrea
să afle, și află, de ce interpretul poate interpreta o interpretă,
dacă e cazul, de ce joacă în aşa ceva care încă nici măcar nu
există în realitate, că doar e multiplu artist de teatru şi film și
măiastru echilibrator de dragoste între zodii incopatibile și în-
suși fiul concertului divin curat, fără malformaţii de incolore
cuvinte aflate în mijlocul unui zid simplu prăbușit elegant într-
un ritm cât de cât muzical, chiar dacă textul e în proză. 

într-un străveziu melanj de vitamine vitale cu vitraliu topit în
alambic deșucheat, interpretul, ca un director de bancă albă
cu dinţi de oţel, îmbrăcat din cap până-n picioare în lumină de
șut fumează iarbă năucitoare și joacă șotron lângă cadavrul al-
bastru al iubitei care când simte iubirea, se ridică, trage câteva
fumuri din ţigara zânului care o sărută cu patimă, și-n pași de
dans, desculţi, salvează de la moarte încă trei neveste și opt iu-
bite, apoi contopiţi toţi într-unul singur, nemuritor personaj,
maestrul se-așează pe un hamac roșu ţipător și-anunţă în
șoaptă ab-surdă șuierată printre buzele ne-albe, că piesa a-nce-
put deja și ca să se întâmple ceva mai departe e nevoie ca foa-
mea de aplauze de dinaintea ieșirii din bătaia reflectoarelor să
îndrume arta să reziste la ponegriri nedemne și să se sature
definitiv de îngrădiri ale oricăror combinări care ar alunga suc-
cesul. succesul, ca o gaură neagră care suge tot-tot-tot!

fix ca în ceasurile care curg ale lui dali trece și timpul din spec-
tacol și anii interpretului care tot mai des se oprește să-și tragă
sufletul, care s-a îndrăgostit de femeia cu care dansează și cu
care s-a împotmolit în proiect fără să primească vreo poruncă.
dansează cu el femeia din fagurele de dinăuntrul lui, se-nvârt
în cascade toropite de vid cosmic proaspăt dresat, își spun cu-
vinte de dragoste neîndoielnică într-o limbă nouă, pe care ei
acum o inventează. din dorinţa de plus comunicare imaginea
se așează pe vine, apoi într-un cot, apoi se-ntinde de tot, se pre-
linge pe scări până la ușa întredeschisă prin care cei de dincolo
văd timpul topit cum arde molcom într-un ceasornic în care
sunt mai multe ceasornice, mai mici, care sforăie cu acele ară-
tătoare în jos lăcrimând.

tot ce nu se-ntâmplă s-a întâmplat deja, tot ce se-ntâmplă are
pecetea predestinării, indiferent câte strofe poate avea un cân-
tec lung de jale. răspunsul la întrebare este da. ceasornicul jură
ceasornicelor mici că n-o să le înșele niciodată, că secundele
lor vor rezona la fix cu el, big ben-ul artelor spectacolului din
arealul cunoscut. nimic mai frumos pe lumea asta de înșelaţi și-

nșelătoare decât sărutul ceasornicelor de iarbă fumătoare. și
totul doar din foame, nu din sete vine... cronofagii, flămânzi le-
fegii ai orelor risipite aparent nătâng, așteaptă în copacul din
noul pământ pustiu să scrie letopiseţul respirării. doar atât, ca
să nu mai existe niciodată un univers plin de umeraşe și sertă-
rașe ca la orașe.

dialogurile cu cuvinte aruncate, ca la ping-pong, nu sunt dia-
mantele unui spectacol, creaţia nu este cultură decât dacă în
cultură își are loc creaţia, exact ca la o îmbrăţișare absolut în-
tâmplătoare reușită, când hormoni înnebuniţi de patimă luptă
cu fiinţa și nefiinţa și n-au cui să se destăinuiască. adevăratele
dialoguri sunt combinaţiile reușite, cum ar fi ceasornicul mare
din turnul sfatului care deși a luat foc tot își mișcă limbile și
arată încă o bună vreme ora exactă, până flăcările se lipesc de
ace și imediat cum se face liniște în toată pacea asta de după,
păsări tăcute se-așează peste timpul topit, loc sacru, unde, ca-
tegoric, artistul adevărat nu e nici mediocru și nici afacerist.

laptele pe care îl beau regizorii de la ţâţele mamelor lor e com-
binat și cu sex șturlubatic la nudiști și cu vin prost și cu vodcă
falsă și cu pastile psihotrope și cu tocăniţe de ciuperci haluci-
nogene și cu ţigări cu tot felul de marihuane... că ce să dai plă-
mânilor de respirat când se satură de aer și nu mai știu săracii
care e sensul respirării? să treacă ceva prin ei, să vâjâie, să hor-
căie, să schimbe naibii ceva, să împăienjenească privirea,
aproape la fel ca scopul îmbătării... și toate astea se adună sis-
tematic până la înţărcarea regizorului în creierul lui, care de-
vine expert dependent de fix ce-a conţinut laptele mă-sii,
exceptând laptele. personajul întoarce și celălalt obraz, plânge
o doină exemplară cu ţipurituri, taie o felie de telemea din pro-
ducţie autohtonă, o mănâncă plângând, bea o ceașcă de ceai
din samovarul încă fierbinte și uitându-se fix în proprii lui ochi
din ceasornic zice: nu mai beau, zonia!

interpretul povesteşte, ca și cum lui i s-a întâmplat să fie mar-
tor, despre amorul violent, cu bătăi, înjunghieri și alte delica-
tesuri de cartier, al ceasornicelor, petrecut pe podeaua
mansardei, printre scenarii, leșuri de felurite sticle, doze de
bere goale, mucuri de ţigări, resturi de tot felul, în timp ce beau
o combinaţie de vodcă, rom și coca-cola-brrr! el bătut-o, ea a
vrut să-l înjunghie, el a bătut-o iar... sângele ca metaforă, de
ţinut minte. nu există pe lumea asta loc unde întâmplările să
nu se întindă ca guma de mestecat. și iar ajung la dialog, futui
mama lui de dialog! ce dialog? dialog cu ţâţa mamei dragă mie
sau cu zăpăcenia aia de vodcă perfidă sau cu romulanul băgat
în cola coca? iubirea cere dispariţie! scopul tuturor celor mâ-
naţi de vreo violenţă e iubirea. toţi sunt în căutarea unui loc
unde iubirea primeşte răsplată, se dă, se ia, troc adevărat.

amprentă de bocanc noroi pietrificat pe inimă adună gând cio-
bit nemaizărit bleu malign prin trecătoarele ane zidite-ntre fe-
restre. nu întreb, nu am teamă, sunt bun, nu mă răzvrătesc,
călătoresc în mine sau aiurea, nu mă lăud cu nimic niciodată,
nu scuip pe jos, sunt darnic, iubesc, o să-mi fac o familie, nu
mă las pedepsit cu moartea înainte de clipa care mi-e dată, nu
sar rândul, asta poate debusola tot universul. dragostea per-
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manentă naște ura permanentă, cum sabia dreptăţii mondiale
taie încheieturile înţelegerilor care reduc totul la nula și nu re-
zolvă nimic. 

mentalitatea e o sabie cu două tăișuri pentru democraţia din
turnul unde sunetul spart al clopotului căzut la naștere din
nimic cheamă. ce cheamă? fără simţire să nu zac în vreo dez-
batere, să nu mă uit decât în oglinda sufletului meu... oricare
dintre interpretările despre complexul conştiinţei în cazurile
de sex cu mai mulţi/multe parteneri/partenere, în ambuscade
cu timbru sec și soare amorf când inima benign trecătoare prin
praf îngheţat de-adevăratelea doare.

m-am născut amnezic, de aceea învăţ mereu, studiez tot tim-
pul, sunt condamnat să fiu dovada că uitarea tuturor relelor ce
mi-au fost făcute e soluţia pentru a nu acuza pe nimeni. des-
chiderea venelor e o jucărie a blazaţilor cu onoarea știrbită, e
exact ca fumatul: devii dependent până la moarte. ura e o ju-
cărie inventată de un traficant de stupefiante gelos pe războ-
iul care face mai multe victime decât drogurile lui... oamenii au
arme ciudate iubirea, politica, muzica, lenea,... pământul cântă
despre comorile care, indiferent de unde provin, toate în el
ajung îngropate... nu judec pământul, nici cerul, nici oamenii...
nu știu ce e mai important în viaţă, să pleci adormit narcotizat
zburând spre judecata cea mare sau să numeri clipele mici din
ceasornicele mici din ceasornicul mare cum ţipă în golul unei
imagini brute?

la final turnul sfatului dă un concert în flăcări, interpreţii, câţi
sunt ei, ies buluc din personajul deja sufocat, se pupă, beau
ambrozie și nectar de cea mai bună calitate, filosofează pe

tema nemuririi prin blestemul de bine, mulţumesc publicului
pentru răbdare și compasiune, toţi scot din buzunare foi pe
care au scrise cv-urile și le aruncă spre oameni, oamenii feri-
ciţi culeg foile, le împăturesc frumos și le bagă în buzunare și
genţi, urale și aplauze, flori și șampanie, existenţa omului pare
salvată, binefacerile artei sunt cât se poate de clare, muzica
gângurește cu vorbe de soi înălţător, roadele experimentului
sunt bune, interpreţii revin pe rând în buza scenei salutând ele-
gant publicul care scandează numele fiecărui actor în parte,
totul este cât se poate de bine și de frumos.

fără să facă vreun pas, bunul turn în flăcări sub apăsarea tra-
gediei alungă aerul din jurul lui, cade prelingându-se moleșit
într-o lumină roșie, leșinat se prăbușește în stânca din sufletul
lui, unde o aripă de înger barbar arde opac-sidefiu, ca după o
renovare mică nerezolvată total, principalul umple plecarea ca-
ntr-un joc de tarot cu timbru sec pe-un soare amorf într-un
sunet spart de clopot căzut în lung somn ascuns bine între
nopţi câteva zile.

ceaţa umflă hazardul primitor, ochii minţilor lor se zbat în alu-
necare, nimeni nu știe de ce orologiul cel mare bate din ce în ce
mai tare, de ce ideile se scufundă în groapa gândirii unde goli-
ciunea imaginii răcnește că-i bine să plece cu toţii, în ceasurile
mici să se ascundă de spaţiul creat între limitele nelimitate și
limitele simple, că dacă vin zorile se-nchide povestea și nimeni
nu mai pleacă de-aici niciodată întreg și-o să-noate crawl, but-
terfly, free, bras și back în supa de azi bleu malign. mă închin. 

sfârșit
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Încă din antichitatea timpurie reprezentările antropo-
morfe au fost o preocupare constantă pentru vrăjitori, sacerdoţi,
meșteșugari și (mai tâtziu) artiști, care înfăţișau siluete umane și
animaliere (ca la Altamira), sau figuri umane cu un facies stilizat,
fără trăsături caracteristice („Gânditorul de la Hamangia”). Ca și în-
treaga artă, portretistica a rămas mult timp legată de cultul religios,
redând fizionomii antropomorfe grotești, sau cu înfăţișări ceva mai
firești (zei și faraoni în Egipt, în arta precolumbiană, personajele mi-
tologiei greco-romane, sfinţii creștini), dar a evoluat și spre repre-
zentarea laică a unor personaje, ilustrarea alegorică, sau realistă a
unor evenimente (mai cu seamă în plastica sculpturală în rondbos
și basorelief, dar și în desen și pictură), în care apar deseori evide-
nţiate personalităţi celebre.

Genul portretistic a fost totdeauna receptiv la condiţiile is-
torice care au marcat concepţiile filosofice, viaţa cultural-artistică,
socială și religioasă, moda, morala, întregul weltanschauung, al fie-
cărei epoci. De-a lungul timpului, datorită perfecţionării tehnicilor
de redare și fiind permanent sensibil la schimbările de viziune
aduse de diferitele maniere și stiluri, portretul evoluează fără în-
trerupere în spaţiul artistic european, după Renaștere făcându-se
simţită o mai accentuată predilecţie pentru tabloul de șevalet în de-
favoarea frescei și a picturii de altar.

Redând în imagini o mare diversitate de fizionomii, de la
cele ale unor personalităţi reale și cunoscute, până la anonimi din
clasele sociale cele mai năpăstuite, sugerând și sintetizând în ta-
blouri viaţa unor oameni în momente semnificative ale ei, pictorii
portretiști au fost mereu în atenţia societăţii, unii specializându-se
în acest gen, considerat până azi „piatra de încercare” a unui maes-
tru artist.

Imortalizarea propriei figuri, a fost (și a rămas), o aspiraţie
permanentă a celor ce își comandă tablouri, astfel că portretistul
are două opţiuni în faţa modelului: să-l reprezinte așa cum pare a fi
(imagine mai lesne de executat), sau așa cum este (într-o reprezen-
tare complexă). Cei mai mulţi se opresc la prima variantă (o redare
superficial-figurativă, convenţională), unde apare chipul fidel al per-
soanei, o versiune de portret, cel mai adesea preferată și de co-
manditari. Spre a ajunge la reprezentarea omului în tablou așa cum
este, pictorul trebuie să facă un adevărat efort de cunoaștere, em-
patie, pătrundere psihologică, o intrare în spiritualitatea persoanei
respective, urmând să o reliefeze în tabloul său, ca personalitate,
cu întregul cortegiu de calităţi (și defece), nu numai fizice. Pentru
aceasta, artistul încearcă un fel de reproducere a modelului în sine
însuși (mintal și afectiv), spre a-i surprinde atât latura general
umană, cât și (mai ales), coordonatele individuale, proprii, deose-

Valentin Mureșan

Artă
PORTRETUL (I)



1 / 2020 75

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

bite, mai mult sau mai puţin originale. Cu cât portretul transpune
mai convingător pe pânză, firea modelului, eul său profund, cu atât
privitorul devine mai receptiv și mai impresionat, iar lucrarea mai
valoroasă. Dar omul e întâi o prezenţă materială, fizică, iar trăsătu-
rile sale afective, caracteriale, sufletești, spirituale, se manifestă în
toată înfăţișarea lui, în statica și dinamica prezenţei sale, în an-
samblul său vizual. Pictura, artă a staticului, redă mișcarea numai
prin sugestie, prin gesturi specifice viului, dar în cazul portretului,
centrul de atenţie se concentrează asupra figurii, iar viaţa întipăre-
ște multiple sigilii asupra chipului, interpretarea și redarea suges-
tivă a acestora, fiind cheia expresivităţii unui portret de adâncime.
Izbânzile extraordinare ale lui Leonardo vin și din faptul că lucrând
mult, încet și cu atenţie și conștinciozitate, vorbea mereu cu mode-
lul, iscodindu-i cu mintea lui pătrunzătoare, fiinţa interioară, până
la citirea și redarea acestuia și ajungând la esenţe. Faptul este edi-
ficator, marii portretiști fiind psihologi, psihanaliști sensibili, au in-
tuiţii asupra modelului, îl descifrează pe măsură ce lucrează.

Relaţia dintre portretist și model comportă mai multe ni-
veluri de apropiere și comunicare inter-umannă, dar întotdeauna
pictorul decide aspectul final, expresivitatea reprezentării, după voi-
nţa sa, după posibilităţile și puterile lui artistice. El alege formula
compoziţională, poziţia și unghiul din care apare redat chipul, sursa
de lumină și părţile pe care le evidenţiază, acea definire fizionomică
primordială și esenţială, pe care pictorul o consideră la qualité mai-
tresse și o impune atenţiei. Apoi în funcţie de aceasta, structurează
și subliniază imaginea de ansamblu și efectele majore ale tabloului.
Și chiar dacă trebuie să ţină cont de dorinţa comanditarului (când el
există) și apoi de publicul căruia i se adresează, toată această abor-
dare compoziţională, cromatică… exprimă implicit o părere, o ati-
tudine a artistului, pe care o transmite și lucrarea sa. 

Portretul unui prieten, al unui membru al familiei, sau al
unui confrate artist, e lucrat altfel decât cel „cu adresă”, pictorul
fiind mai liber în alegeri, exprimându-și mai direct și mai sincer pro-
priile, sentimente, opinii, atitudini, impresii despre model, pe care
le zugrăvește și le face vizibile în tablou. Mai mult decât în viaţă, aici
dragostea, sentimentele, se văd nu se declară… Un exemplu edifi-
cator în acest sens, este celebrul portret al lui Rembrandt, Saskia ca
Flora (1634) de la Ermitaj, tablou în care soţia artistului apare ca o fe-
meie nu neapărat frumoasă, dar dragostea pe care pictorul i-o
poartă, răzbate din portret și o face fermecătoare.

Ochii sunt „fereștile sufletului” și întotdeauna definesc,
construiesc, exprimă privirea, care dezvăluie (cu sau fără voie), per-
soana esenţială, pe care portretistul ar trebui să o redea în tabloul
său. Concepţii mai noi în pictură, grafică, foto, concentrează toată
imaginea numai în redarea privirii, nasul, sprâncenele, parţial frun-
tea, rămânând singurele detalii fizionomice ce susţin „focul” din
ochii sfredelitori, concentraţi, blânzi sau agresivi. Alteori caracte-
risticile figurii, le completează pe cele exprimate de privire (relie-
fându-le sau diminuându-le), astfel pictorul obţinând o imagine de
ansamblu, care dezvăluie omul ca atare și în subsidiar, atitudinea,
sentimentele pe care le-a resimţit portretistul. De mare virtuozitate
sunt portretele în care privirea nu apare și multe detalii extra-fizio-
nomice devin importante, (gestica, vestimentaţia, anturajul și am-
bianţa din jurul celui portretizat), fiind astfel alese încât să sugereze
eul sublimat în lucrurile personificate, ce trimit la personajul cen-
tral al cărui chip nu se vede, dar se impune ca prezenţă viguroasă.
La îndemână ne este ca exemplu, Moș Nicolae cobzarul (1905-1907),1

cunoscutul tablou pictat de Ștefan Luchian, în care cutele, ridurile
de pe figură, capul sprijinit a oboseală, pe mână, într-un fel de ra-
courci întors, dinspre frunte spre piept, părul cărunt, totul emană
suferinţa interioară a necăjitului muzicant, dezvăluind simultan
înţelegerea și compasiunea artistului.

De obicei, modelul emite pretenţii, pentru că omul cere să
se vadă în tablou, așa cum dorește, cum își închipuie că este în forul
său interior și mai cu seamă, așa cum vrea să apară în ochii și gân-
durile celorlalţi: mai important, cu un fizic mai impresionant, mai
„frumos”, adică cu o figură „ajustată”, epurată de (măcar) unele de-
fecte de conformaţie facială, negi, cicatrici, nas coroiat… având un
aer mai special, cu sublinieri de hotărâre, de bunătate, de intelige-
nţă… Și este firesc și e omenește, fiindcă chiar și în oglindă ne pri-
vim rareori constatativ, încă mai rar, introspectiv, aproape
întotdeauna cu intenţia de a ne aranja, a machia figura cu farduri,
coafuri, tunsori, mustăţi, bărbi… spre a fi cât mai aproape de cea pe
care ne-o dorim.

Lordul Kelvin a definit și denumit în fizică, efectul de chi-
ralitate, adică proprietatea geometrică de neidentitate a unui obiect
(a unei molecule), cu imaginea sa în oglindă.2 Cu atât mai mult nu ne
miră, că artistul ţine cont de cererea comanditarului, redându-l în
tablou așa cum ar vrea să pară, accentuând astfel latura socială, de
prezentare în detrimentul autenticităţii și expresivităţii. Totuși, când
se apelează la pictori consacraţi, la mari maeștri, pretenţiile co-
manditarului se reduc mult, căci se pune problema de a avea por-
tretul său făcut de Corneliu Baba (să zicem), un portret valoros
datorită autorului, iar în cazul unor nemulţumiri sau pretenţii duse
până la conflict, maestrul își poate lua lucrarea (fie și neterminată),
renunţând la onorariu. Dar nu de puţine ori, portretul unui perso-
naj anonim, executat de un maestru, îi mobilizează pe specialiștii la
investigaţii laborioase, spre a afla cine este de fapt cel/cea care
apare într-un tablou. De o asemenea cercetare atentă s-a bucurat
tabloul: Omul cu tichie albastră, din Galeria Brukenthal, despre care
Till-Holger Borchert, un actual mare specialist în arta secolelor XV-
XVI, a scris o întreagă carte, ajungând la unele concluzii (parţiale)
privitoare la identitatea personajului reprezentat.3

Cum arătam, capul cu figura, sunt partea esenţială, „cen-
trul focal” al tabloului și aici se manifestă diversitatea abordărilor
portretistice, când chipul este redat frontal, din profil, sau în semi-
profil, cazuri în care modelul apare diferit ipostaziat. Alte impor-
tante schimbări compoziţionale intervin în cazul portretului de
grup, în care atenţia poate fi dirijată spre un personaj central (rege,
comandant, protagonistul principal…), sau disipată, spre a se per-
cepe cât mai multe figuri din anturaj. 

Dar pe lângă redarea capului și feţei, alte detalii fizice in-
dividuale (gât, piept, mâini…), completează prezentarea din tablou,
adăugând o sumă de elemente ambientale, constituind uneori o în-
treagă butaforie, menită a reliefa modelul. Căci într-un fel apare fi-
gura pe un fond neutru, altfel când e plasată pe un fundal de peisaj,
ori redată într-un interior (de palat, de crâșmă, de cameră obi-
șnuită…) și iarăși diferit, când apare bust, în trei-sferturi, sau „în mă-
rime naturală”, cu omul redat din cap până în picioare.

În portret, cu cât detaliile care nu ţin de figură sunt mai
multe, se reduce persoana (individuală, intimă, originală, subiectivă),
în favoarea personalităţii, deci a omului integrat, afirmat în mediul
său, în societatea sa, în viaţa socială a epocii. Or, după Renaștere,
portretistica europeană, a evoluat tocmai pe această direcţie, a evi-
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denţierii personalităţii, a „eului social”, devenit mult mai vizibil prin
decorul din jurul său, prin detaliile vestimentare, sau diversitatea
și multitudinea accesoriilor ce se vor semnificative.

În secolele XVII-XVIII, se considera că măiestria artistului
se constată în mulţimea, amănunţimea și eleganţa tratării detaliu-
lui și de aceea, stilul Baroc extinde bogăţia, graţia, fineţea desenu-
lui și rafinamentului cromatic (cultivate în natura statică), la
portretul realizat în aceeași viziune plastică. Acum podoabele ca-
pului (coafuri, cercei, diademe, coliere, pălării…), ce ar trebui să con-
centreze atenţia asupra faciesului, capătă un fel de autonomie,
tinzând să acapareze interesul către ele, ca elemente importante în
ansamblul lucrării. Dorinţa de a amplifica cât mai mult partea or-
namentală, duce la extinderea pletorei decorative la nivelul bustu-
lui, iar apoi, o dată cu dezvoltarea portretului în trei-sferturi (până
la talie și chiar aproape de genunchi), permite redări fastuoase ale
costumaţiei în portrete reprezentative impresionante prin dimen-
siuni, colorit, decor și gestică. Totuși, reversul acestei maniere, a fost
„înăbușirea” fizionomiei, de către pretenţioasele și luxoasele „zor-
zoane” adăugate. Desigur, nu e cazul operelor lui Rubens, van Dyck,
sau altor mari maeștri, căci ei nu adaptează figura la contextul de-
corului, ci acesta se subordonează, completează, evidenţiază por-
tretul. Dar alţi pictori de mai mică anvergură artistică, voind să
împlinească pretenţiile comanditarilor din rândul capetelor încoro-
nate, a marii nobilimi și înaltului cler catolic, ajung la versiunea ba-
rocă a portretului „de aparat”4, plin de emfază, somptuos, retoric
prin gestică, cu personajul întruchipat destul de fidel, dar mai mult
ca atitudine, ca prezenţă protocolară. Ceremonios și artificial, ta-
bloul a devenit un „portretul spectacol”, în care personajul „po-
zează”, își alege ipostazele și costumaţia ce i se pare că-l impun
atenţiei societăţii. Iar portretistul, devenit curtean (Kammermaler,
„pictor de curte”), din politeţe și supunere, nu caută și nu redă fiinţa
interioară, intimă, autentică, a „strălucitului” său comanditar (căci
ar fi o îndrăzneală, o ofensă de neiertat, un fel de lezmajestate), ci
oferă o reprezentare convenţională, conformă cu regulile de proto-
col ale curţii. Pictorul curtean, „corectează” natura, fizionomia, în
favoarea frumuseţii, care însă nu poate fi în afara socialului, a pozi-
ţiei individului în cadrul societăţii din care face parte.5 Recuzita, bu-
taforia ce cuprinde și spaţiul ambiental, devin un fel de comentariu
vestimentar și cromatic, tabloul căpătând și o dimensiune „anec-
dotică”, narativă, sugerând o întreagă poveste, despre personaj,
despre societatea, moda… epocii, având implicit și o valoare isto-
rică, documentară, vorbind despre o întreagă epocă.

Dar în cadrul stilului Baroc, a apărut pe lângă portretul
aristocratic și o variantă de portret sobru și realist, axat mai mult pe
coordonatele fizionomice (nu întotdeauna expresive, totuși mai
puţin artificiale), în detrimentul decoraţiei de vestimentaţie și am-
bient, un tip de portret mai târziu numit „burghez”, de fapt preferat
de adepţii religiilor protestante, ce dispreţuiau și condamnau fas-
tul și luxul Bisericii Catolice, a clerului și nobilimii, pe care deja Lut-
her, Calvin și alţi reformatori, le înfieraseră drept risipă, semn al
lăcomiei și corupţiei, deșartă etalare a orgoliului. Reprezentările in-
fluenţate de protestantism, prezintă modelul într-un spaţiu de fun-
dal redat sumar, într-o ţinută mai degrabă austeră, în care
predomină negrul și culorile închise, eventual cu puţin decor (dan-
tele la guler sau manșete), în tonuri de alb, având mai degrabă efect
cromatic de contrast. O atitudine sobră, serioasă, câteva gesturi
reţinute, uneori sugerând dialogul, ori o activitate specifică mode-

lului, fapt ce accentuează senzaţia de personaj viu, surprins în mi-
șcare. Accesoriile se restrâng la cîteva bijuterii, ori (în cazul unor
personalităţi), la etalarea unor medalii, ordine, decoraţii sau doar a
însemnelor acestora, și astfel figura își recapătă rolul primordial în
tablou. E edificator pentru acest tip de portret, acela al Baronului
Samuel von Brukenthal, aflat în expoziţia permanentă a Galeriei ce-i
poartă numele, aparţinând unui pictor Anonim austriac, din sec.
XVIII. Figura ocupă o mare parte din suprafaţa pânzei, fiind și sin-
gura plasată în lumină, toate celelalte detalii apărând oarecum re-
duse ca importanţă și lăsate în umbră, până și însemnele ordinului
Sfântul Ștefan, (eșarfa de pe pieptul baronului, alături de care se
distinge destul de greu insigna de argint), atestând treapta cea mai
înaltă a importantului ordin habsburgic. Portretul e o dovadă în plus
că, deși devenise baron într-un imperiu dominat de catolicism, Bru-
kenthal a rămas adeptul preceptelor cumpătării, hărniciei și auste-
rităţii, a principiilor morale ale religiei evanghelice al cărei enoriaș
a fost până la sfârșitul vieţii.

Dacă la baza portretului aristocratic baroc, se consideră
că au stat modelele lui Rubens şi van Dyck, dar și portretistica de la
curtea lui Ludovic al XIV-lea, cel „burghez”, s-a aflat sub auspiciile
artei unor Caravaggio, Frans Hals şi Rembrandt.6

Desigur că există în cadrul Barocului și alte tipuri de por-
tret, nu numai cele cerute de comanditari, fie ei aristocraţi bogaţi,
capete încoronate… sau adepţi ai austerităţii și cumpătării preconi-
zate de protestantism. După excese de obicei urmează austerita-
tea, astfel că noile curente artistice care vor apare în arta
europeană după Baroc și Rococo, vor reda personajului rolul pri-
mordial în cadrul portretisticii, reducând decorul, întreg spaţiul am-
biental și celelalte componente ale ansamblului lucrării și
readucând portretul la un nou echilibru.

Dar aceste schimbări de viziune sunt în parte consecinţa
marilor evenimente istorice apărute la sfârșitul secolului XVIII și în-
ceputul secolului XIX, iar problema acestor alte tipuri de portret, și
noile metamorfoze ale portretisticii europene, o vom aborda într-un
text viitor.

1 Muzeul Naţional de Artă al Romaniei din București, (ulei pe
pânză, 42x43 cm), nr. inv. 690. 
2 Cf. Dicţionar enciclopedic, vol. I,  A – C, Editura enciclopedică, Bu-
cureşti 1993.
3 Till-Holger Borchert, L’ homme au chaperon bleu de Jan van Eyck,
Editions Serpenoise, Metz 2000.
4 aappppaarraatt  (fr.) – pompă, gală, ceremonie (festin d’apparat – masă de
gală ; manteau d’apparat – haină de ceremonie.
5 „Lumea-ntreagă / E- o scenă și toţi oamenii-s actori”; W. Shakes-
peare, Cum vă place, actul II, scena 7
6 Galienne şi Pierre Francastel, Portretul. 50 de secole de umanism în
pictură, Bucureşti 1973, Editura Meridiane, (cap. V. Timpurile mo-
derne: Secolele XVII şi XVIII).



1 / 2020 77

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

EElleeggiiaa  cceelloorr  ddoouuăă  ţţăărrmmuurrii

Sunt clipe în care jungla întreagă freamătă,
nu ai cum să învingi culmile amiezii
și nu te poţi înfrânge nici pe tine.
Aici, aproape, fără anunţuri zgomotoase de presă,
fără locurile unde identitatea ţi-e exprimată în simple numere
și prinsă între limite străine, ca o pierdere de timp și de spaţiu.
Al tău e imensul haos al spiritului,
care ignoră toate serviciile publice obligatorii
prin forţa și dizgraţia oricărei forţe străine de tine
și care uită ce reprezintă.
Și astfel trebuie să-ţi câștigi pâinea și sarea
pentru fiecare zi de luni care vine și pentru fiecare nouă lună 
împovărată cu durere.
Nu te ajută la nimic să încerci să găsești răspunsuri pentru ziua de
ieri
sau să cauţi recunoștinţa pentru realizări trecute; 
știi deja că hazardul nu e o armă pe care să te poţi baza,
însă la înălţimile acestea îndepărtate și în labirintul lor
orice pas făcut cu patimă își găsește răsplata pe parcurs.

Nenumărate clipe însemnate de o vară
ce navighează bănuitoare înspre toamnă.
Atingerea morţii e o îmbrăţișare a nimicului.
Întotdeauna în acel sărut lipsit de candoare pe care ea ţi-l dă
rămâne umbra luminii,
dangătul susurului ploii ce cade în amintire,
puţinul aer proaspăt pe care-l aruncă torentul
purtând în ochi zvon de glas spart, cântând înspre apus,
ascunzând în trilul păsărilor murmurul pământului.

Sunt clipe atât de înnegurate și de lipsite de soare,
încât te întorci și nu vezi nici o urmă în spatele porţii.
Ca și cum în acest loc nu va ajunge niciodată sărutul mamei

iar cerul sufletului ţi-ar fi lipsit de rădăcini 
și-ar sfârși prin a-și face din durere singurul aliat,
un alt drum pentru credinţă și alinare.
Cel care o aduce nu e uliul înserării
ce se îndreaptă spre vorbe pe care nu ţi le amintești,
sunt doar harpele spaimei, adevărul celuilalt ţărm.

LLaa  jjuummăăttaatteeaa  ccăăllăăttoorriieeii

Am venit să te caut
în vara unui an greu
pe care abia de l-am putut scoate din negurile amintirii.
Nu acela al înfruntărilor noastre dintotdeauna,
pline de patimă și-atât de cunoscute.

În lista plină cu oferte modeste
fericirea și dragostea nu trezesc raţiunea,
și asta e cu atât mai bine sau mai rău,
cele care vin să depună mărturie
pentru acel trecut spuzit
de licurici beţi și captivi
sub un cer înstrăinat din proprie iniţiativă
―de orice propietate privată―,
sunt vechile motive și pretexte care-au transformat viaţa
în simplă curtezană,
și povestesc plctisite întâmplări banale,
cu lumini stinse mereu la jumătatea drumului.

Eu și gândurile mele eram o frază
pe care vara acestui an a umplut-o cu absenţe.

José Sánchez Hernández 

Traduceri

Poet, prozator, eseist și jurnalist cubanez (născut la Cumanayagua, Cuba, în 1956). Membru al Uniunii Scriitorilor și Artiștilor din
Cuba (UNEAC). Profesor asociat la Facultatea de Știinţe Umaniste a Universităţii din Cienfuegos. Copreședinte al Uniunii Hispano-Ame-
ricane a Scriitorilor. Director fondator al revistei culturale Calle B. I-au apărut numeroase volume de poezie și proză, unele dintre aces-
tea fiind publicate în Cuba, iar altele în diferite ţări latino-americane, printre care amintim: Los dados del viento (Piedestalele vântului,
1991), Sueños del tiempo (Visele timpului, 1996), El comedor de relojes (Mâncătorul de ceasuri, 2000), Paradoja del hombre en su ciudad (Pa-
radoxul omului în orașul său, 2004), Caballos sobre el césped (Cai pe iarbă, 2004), Piratas en el alma (Piraţii din suflet, 2010). A fost distins
cu diferite premii literare naţionale și internaţionale. Selecţiuni din creaţia sa au fost traduse în mai multe limbi și au apărut in publi-
caţii culturale din Europa, Asia, America de Nord și de Sud.
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Am rezervat un bilet pentru inimă 
alături de mine, pe un vas fără parâme,
pentru acea zi, acel ceas al nostru,
pentru acea aniversare calmă și hotărâtă,
când în ochii tăi se va vedea
așteptarea unică a unui acord corect
și durabil
între crăpăturile încăpăţânate ale viitorului.

PPooeettiiccăă  

S-a irosit un pumn al zorilor în visele mele,
iar cele care trebuiau să umple lanul
au fost doar buruiană și spaimă.

Se întâmplă uneori
ca cea mai bună parte a vieţii care ne mai rămâne
să aibă culoarea întunecată a amintirii.

Și atunci năvălesc versurile și distrug,
cu premeditare, 
vagile labirinturi ale umbrei. 
(Imaginea care halucinează?)

Nu e o simplă problemă de obișnuinţă.
Trebuie să înveţi să respiri lumina

printre zgomotele cotidiene ale hazardului.
Știi bine că dileme nu există doar în această privinţă.
Ci e mai bine să nu ai secrete
și să lași mereu porţile deschise.

EEuu  șșii  ppooeemmuull

Lucrurile au forma stăpânilor lor
Acest creion seamănă cu glasul meu
solidar în liberul său arbitru
irosindu-se în fiecare metaforă

Cred că scriu dintotdeauna
același poem 
același adevăr repetat iar și iar

Mâinile și cuvintele poemului
sunt fraţi gemeni în neînţelegerile lor
Unele ridică ziduri
care mâine vor fi o casă
Cu celelalte umplu mereu hârtii
ca să pot să fiu judecat într-o bună zi

Însă atunci
numai Poemul mă va putea salva
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SSăă  nnuu  aarruunnccii  pprriimmaa  ppiiaattrrăă  
(Parabolă)

Cel ce citește sau ascultă acest poem
este deja complice al omuciderii

A ucis printre altele și printre atâtea altele
stupizenia de a ne amăgi mereu preamărindu-ne singuri
ca și cum am fi arhanghelii adevărului
ca și cum în fiecare zori de zi ar trebui să încălţăm o nouă ură

De mii de războaie mondiale am făcut pact cu goliciunea
și încă proliferează colecţionarii de ierni
negustori ai corbului lui Poe
evident acum lipsit de tenacitatea mării și a cânturilor sale
cele care au supravieţuit asemenea recunoștinţei

A fi complice al omuciderii
atunci când e ucisă ura cea mai veche
înseamnă a trăi neaparţinând lumii de ziduri 
a poseda lumina cu preţul luminii

Cel ce citește sau ascultă acest poem
cel puţin atât cât îi durează arderea
nu va putea arunca prima piatră

TTrriisstteeţţii**
(trova)

Dragoste veche
păstrează-mi trupul în noaptea asta
alături de un murmur suav de alge molcome
în adâncul cine știe cărui puţ al lui Iacov

Să nu te oprească tristeţile din glasul meu
Adu aici albastrul mării cu singurătăţile sale
vânturi naufragiate și pline de sare pentru mine
Nu te lăsa atinsă de plânsul lemnului
nici de dezgheţul ce poate înșela inima
să fie ale mele toate abisurile acestei nopţi

Dragoste veche
Ia-mă cu tine goală, așa cum te știu,
Fă din timp o simplă jucărie
ca și cum doar tu și eu l-am locui

În noaptea asta mergi liberă
păstrează-mi trupul ca pe un pumn de nisip risipit
fără să te temi de valuri și nici de furtunile neașteptate
mergi până în străfundurile sale inundate
nici un pustiu să nu-ţi oprească mâna
care-ar putea fi atrasă de vreun puţ al lui Iacov

* Titlul cântecului Pepe Sánchez, cel care a întemeiat trova cuba-
neză. (N.a.) Trova este un gen muzical cubanez, impus în secolul
al XIX-lea, caracterizat prin interpretarea melodiei de către în-
suși compozitorul, care trebuia să accentueze calitatea lirică a

versurilor cântecului și să se acompanieze la chitară. Pepe Sán-
chez (1856 – 1918), veritabil talent nativ, fără educaţie muzicală
formală și fără să-și fi scris sau publicat vreodată cântecele, este
considerat părintele genului și adevăratul creator al boleroului
cubenez. (N. tr.)

PPaarraaddooxxuull  oommuulluuii  îînn  oorraașșuull  ssăăuu
(După o idee a lui Julio Cortázar)

“Puterea nu-i corupe întotdeauna pe oameni,
însă îi desparte.” (Rafael Alcides)

E clar că pentru Julio autentica realitate
este fiecare om și toţi oamenii
deși mediază nostalgii păduri și alte zgomote
pentru binele unei tihne fertile
această creatură făcută pentru a dăinui

omul nu este propietatea privată a nimănui

Patria este umanitatea spunea Martí
Neîngrădită de nimic am spus eu
dând bineţe băieţilor din cartier
La poarta mea stindard e doar inima

Ar trebui să trăiești în belșug 
înconjurat de reclamele luminoase 
să fii prezent constant în baruri și să respiri adânc în case 
Iată aici un om care iese pe stradă
purtând parcă o portavoce pe ochi
un om care-și oferă pantofii pentru a merge supărat
îi dă aceluia care nu poartă ochelari și nici nu poate ajunge la casa
mea
decât bâjbâind și întrebând de ziua de mâine
privind umbrele ce acoperă pereţii

O fiinţă umană își învaţă fiul
care sunt beneficiile unei revoluţii 
Dar nu accept
să vină nimeni și să-mi violeze goliciunea
să-mi spună unde trebuie să-mi dăruiesc glasul

Cineva trebuie să păzească porţile orașului
simbolurile sale nocturne apele
cu care aleile și casele reîncep să trăiască în fiecare zi

E clar
că e bine ca cineva să vegheze
atent la asediul capcanelor de afară 
nu la portocalele tale ori la ghimpii lor zgomotoși

Traducere și prezentare: RRooddiiccaa  GGrriiggoorree



80 1/ 2020

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

WWiilllliiaamm  BBllaakkee  ((11775577  --  11882277))

VVoocceeaa  bbaarrdduulluuii  ddiinn  vveecchhiimmee  

Întoarceţi-vă zile-ncântătoare de-altădată 

Să vedeţi cum aurora se revarsă: 

Chipul candorii ca al unui nou-născut. 

Piere-ndoiala și tărâţele din minte, 

Intunecata sfadă și vicleana dăscăleală. 

Sminteala e fără de sfârșit. 

Germeni încâlciţi cărările-i încurcă, 

Și cât de mulţi căzut-au pradă! 

Se poticnesc noapte de noapte de leșurile celor duși: 

Rătăciţi în simţurile lor, dar la soarta altora custozi: 

Voind pe alţii să-i conducă, pe când ei înșiși ar trebui conduși. 

GGeerraarrdd  MMaannlleeyy  HHooppkkiinnss  ((11884444  ––  11888899))

AAllcchhiimmiissttuull  îînn  oorraașș

Văd prin fereastră nori călători, 

Ruginite frunze, sezoane noi și cer păgân, 

Mulţimi de oameni fără chip: 

Întreaga lume trece; eu rămân. 

Ei nu-și irosesc programul stabilit, 

Arhitecţi și meșteri plănuiesc și construiesc: 

Văd coroanele turnurilor lor 

Și promisiuni de fericire ce se împlinesc. 

Cât despre mine – poate că ţelul meu,  

Ce strălucea în era dintr-o altă fire, 

Ca și strădania-mi cea veche,  

Ar fi putut azi să le fie moștenire. 

Dar potiru-i lipsit de strălucire,  

Căci aurul n-a fost să fie scos din piatră, 

Deci foalele să nu mai sufle 

Și, în sfârșit, să nu mai fie foc în vatră.  

Acum e prea târziu s-ascund 

Neputinciosul și-mpovăratul meu prohod, 

Care mă face, când cu oamenii vorbesc, 

Mai slab decât un orb sau un schilod. 

Ar trebui să iubesc orașul mai puţin, 

Chiar dacă asta-mi trădează desueta-mi teză;  

Și iată cum visez tărâmul pădureţ  

Sau landa de pe sălbatica faleză. 

Pășesc spre foișorul secret unde briza adie, 

Să văd cum soarele răsare sau apune; 

Zăresc porumbeii cum virează în bătaia vântului, 

Și cum turnu-i înghite-n genune

De lucarne între turlă și pământul 

De sub mine, prin aerul solid; 

Privesc largul rotund orizont, 

Spre undeva unde-aș vrea să mă închid.  

Cel mai mult urăsc învăţătura 

Ce nu-și ţine promisiunea de izbândă; 

Și mai dulce-mi pare-a fi ţărmul pustiu, 

Și sălbăticia tandră și liberă de-osândă, 

Sau gorganele ce oase vechi astupă, 

Sau stânca sfredelită de gulubul sălbatic, 

Și arborii de terebint, roca șlefuită de vânt, 

Tăcerea și aerul pur în abisul prismatic.  

Acolo în cuadratul de pe creasta înaltă 

Aș vrea să mă-ntind, pe când cade seara,  

Și cu-ndelungi priviri, înainte de-a închide ochii, 

Liber să fixez lumina aurie ca ceara. 

Traduceri

Cred că libertatea de expresie (ca și expresia libertăţii artistice, dar și libertatea în general) nu poate exista în afara următorului imbold, al

lui Karl Jaspers: „o gândire capabilă să ilumineze, în noi şi dincolo de noi, temeiul de unde ne vine înţelesul şi îndrumarea.”  Acum, aici, câteva

poeme, aduse în românește, care ne pot îndruma, ca întreaga mare poezie, spre noi și dincolo de noi. 
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WWiilllliiaamm  EErrnneesstt  HHeennlleeyy  ((11884499  --  11990033))

NNeeîînnvviinnss

Din noaptea-n care sunt înveșmântat , 

Neagră ca axa ce leagă polul de zenit, 

Zeilor toţi mă-nchin cu mulţumiri  

Pentru sufletul meu necucerit. 

Prins în mrejele-ntâmplărilor 

N-am tresărit și n-am strigat. 

Sub loviturile maștere-ale sorţii 

Rănit mi-e capul, dar încă neplecat. 

Peste urgia și lacrimile dimprejur 

Se-ntrevede spaima veșnică a umbrelor, 

Însă-ameninţarea anilor ce vin 

Mă va găsi ca pân-acum, netemător. 

Nu contează dacă ușa-i prea îngustă, 

Iar pedepsele atîrnă greu, 

Sunt comandant al sorţii mele: 

Sunt căpitan al sufletului meu.1

SSaarraa  TTeeaassddaallee  ((11888844  --  11993333))

NNuuffeerriiii  

Dac-ai uitat de nuferii unduind pe

Iezerul sumbru dintre munţi și umbre călătoare,  

Atunci te poţi întoarce fără teamă, 

Dac-ai uitat dulceaga și vlăguita lor suflare. 

Dar dacă-ţi amintești, întoarce-te pe veci 

În câmpuri cu ierbi arse și lacuri ce sclipesc în zare, 

Unde-n amurg n-o să le vezi petalele-nchizându-și

Iar umbra munţilor pe inima-ţi n-o să coboare.  

DDyyllaann  TThhoommaass  ((11991144  --  11995533))

SSăă  nnuu  pplleeccii  ccuu  ssuuppuușșeenniiee  îînn  nnooaapptteeaa  cceeaa  mmaarree22

Să nu pleci cu supușenie în noaptea cea mare, 

Rătăcit, în ziua de pe urmă să arzi în delir; 

Cu-amarnică mânie să te-opui luminii ce moare. 

Chiar dacă-nţelepţii știu bine că oricine moare, 

Că licăririle lor sunt doar vorbe făr’ de șir, 

Să nu plece cu supușenie în noaptea cea mare.

Cei blânzi și-ncărcaţi de virtuţi, la ultima strigare

Se plâng de izbânzile firave din al vieţii fir, 

Cu-amarnică mânie să se-opună luminii ce moare. 

Cei neîmblânziţi, care-au jucat sub mândrul soare, 

Și-au învăţat, târziu, că apusul e la capăt de șir,

Să nu plece cu supușenie în noaptea cea mare.

Cei solemni, lângă moarte, ce văd cu oarbă mirare

Cum orbirea poate naște meteori ce ard în delir, 

Cu-amarnică mânie să se-opună luminii ce moare. 

Iar tu, tată, acum pe faţă cu cea mai înaltă paloare, 

Hulește-mă și mă slăvește cu aprige lacrimi fără șir, 

Și nu pleca cu supușenie în noaptea cea mare. 

Cu-amarnică mânie opune-te luminii ce moare. 

JJoohhnn  BBeerrrryymmaann  ((11991144  --  11997722))

CCâânnttaarreeaa  nnăălluucciirriiii,,  1144

Viaţa nu-i decât plictiseală, dragii mei. Însă nu se cade să zicem asta. 

Din cer pogoară lumina iar marea se zbate de-alean. 

Noi înşine scăpărăm, noi înşine năzuim. 

Ei bine, când eram copil, mama îmi repeta mereu: 

„Să mărturiseşti că te plictiseşti înseamnă să nu ai 

inimă-n tine”. Mă gândesc acuma că într-adevăr 

n-am inimă, îmi lipsesc complet Resursele Interioare, fiindcă sunt plictisit

iremediabil. 

Oamenii mă plictisesc, 

literatura mă plictiseşte, mai ales literatura înaltă, 

Henry mă plictiseşte, în halul în care a ajuns, înşfăcat 

de angajamente şi apăsări, 

iarbă rea ce nu piere, 

şi care iubeşte oamenii şi arta provocatoare, care şi ea mă plictiseşte. 

Şi atunci, colinele domoale, şi ginul, mă scufundă-n glod, 

iar câinele şi-a făcut coada colac spre alte zări, 

în munţi, pe mare sau undeva prin cer, lăsându-mă aici sporovăind 

singur: cu coada în vânt.. 
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SSiixxttoo  DDiiaazz  RRooddrriigguueezz  ((nn..  11994422))

OOmm--ddee--ZZaahhăărr

Om-de-zahăr, hai mai iute,

’s-plictisit de ce-i în jur,

Pentru-o lovea, adu-mi acasă,

Culorile toate în visul pur. 

Ai vase de-argint, fermecate,

Cu coca și marijuană dulce-ncărcate.

Om-de-zahăr m-a-ntâlnit

Pe-o stradă veche,-n orașul mut,

Inima-mi s-a stins când l-am găsit, 

Dar gândurile negre-au dispărut.

Ai vase de-argint, fermecate,

Cu coca și marijuană dulce-ncărcate.

Om-de-zahăr, tu ai răspunsul 

Ce-mi alungă-ndoielile vechi,

Om-de-zahăr, sunt terminat 

De jocuri duble ce-mi sună-n urechi.

Om-de-zahăr...  Om-de-zahăr...  Om-de-zahăr...  

Om-de-zahăr...  Om-de-zahăr...  Om-de-zahăr...  

Om-de-zahăr, hai mai iute,

’s-plictisit de ce-i în jur,

Pentru-o lovea, adu-mi acasă,

Culorile toate în visul pur. 

Ai vase de-argint, fermecate,

Cu coca și marijuană dulce-ncărcate.

Om-de-zahăr m-a-ntâlnit

Pe-o stradă veche,-n orașul mut,

Inima-mi s-a stins când l-am găsit, 

Dar gândurile negre-au dispărut.

Ai vase de-argint, fermecate,

Cu coca și marijuană dulce-ncărcate.

Om-de-zahăr, tu ai răspunsul 

Ce-mi alungă-ndoielile toate. 

TTrraadduucceerrii  șșii  pprreezzeennttaarree  ddee IIooaann  RRaadduu  VVăăccăărreessccuu

1 Strofa a patra face referire la Matei 7: 14, ”Dar strâmtă este poarta, în-

gustă este calea ce duce la viaţă și puţini sunt cei ce o află.”
2 Do not go gentle into that good night este o villanela scrisă de Dylan Tho-

mas la moartea tatălui său.
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O să încep printr-o mărturisire: după prima lectură a „Jurnalului de
cuplu – 13 fragmente / A couple’s diary”(ediţie bilingvă, trad. în en-
gleză de Liliana Ursu și Tess Gallagher, prefaţată de Adrian Lesen-
ciuc, Ed. Brumar, Timișoara, 2019), un poem eminamente dens,
semnat de Laurenţiu Ciprian Tudor, am fost tentată să-l re-intitulez
„Jurnal de front – 13 fragmente univoce”. De ce? Pentru că aici iubi-
rea apare în cu totul alte ipostaze decât cele clasice (Romeo și Ju-
lieta, Tristan și Isolda, Eros și Psyche) în care îndrăgostiţii se caută,
înfruntă piedici, unul fără celălalt nu au viaţă și nici rost, aspiraţia
amândurora este comuniunea și aceea de a realcătui un întreg, o
totalitate care merită orice sacrificiu și care, când nu este posibilă în
plan terestru, transcende moartea și se împlinește, superior, în alt
plan. 

Aici, iubirea este corelată cu termeni din aria semantică a războiu-
lui (armistiţiu, front, armate, pace), apropierera fizică are un fel de
agresivitate atavică („eu o iubesc ca și cum aș ucide-o”, p. 15), iubita
este violoncelul la care bărbatul, aidoma precursorilor lui, cântă

„furia și nefericirea lumii ce ajunge la mine” (p. 20). Protagoniști sunt
nimfa (mitologic: seducătoarea, dar și prezicătoarea/clarvăzătoa-
rea) și vagabondul (cuceritorul, cel care o îmbată cu „alcoolul visă-
rii”). 

Cuplul (post)modern, contemporan, va fi pierdut, dacă nu de tot, în
mare parte cu siguranţă, ceea ce dr. Rollin McCraty numește „cre-
ierul din inimă”, reţeaua care transmite mai multe informaţii și im-
pulsuri către creier decât invers. Radiografierea cuplului,
masculin-univocă (deși apar și câteva mesaje ferme ca venind din
partea femeii – p.20, fragmentul 6), se face în absenţa acestor im-
pulsuri, la rece, ca o analiză SWOT.

Ea (instrumentul, obiectul) și el (instrumentistul, subiectul), cuplul,
deci, – deposedat de componenta magică, nepământeană – fun-
cţionează pe coordonate carteziene: abscisa, axa orizontală, cores-
punzând relaţiei trupești, iar ordonata – celei sufletești, dar nu în
armonie, ci, de cele mai multe ori tensionat, pentru că, odată alcă-

Mihaela Malea Stroe
Jurnal de cuplu - Jurnal de front

Recenzii
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tuit cuplul și intrat într-o schemă ori convenţie socială, odată ce nimfa și vagabondul capătă statut de soţ și soţie, aspiraţiile se schimbă,
devin divergente. Iubirea e mai mult patimă decât pasiune. Ele (femeile) „au inventat un alt Dumnezeu/ diferit de al nostru/ al lor este un
tată de familie/ un Dumnezeu de nădejde [...], care judecă și pedepsește”, în timp ce Dumnezeul bărbaţilor este „un Dumnezeu/care merge/
un Străin care rătăcește/ și care nu are familie/ nu are unde să-și plece capul/ [...] noi avem un Dumnezeu care/ Se pedepsește, / pe care
ele nu-l înţeleg/ care ne învaţă să facem pace cu ele/ să facem dragoste cu ele/ să ne resemnăm și să le urmăm” (p. 26). Se insinuează cumva
că Dumnezeul bărbaţilor ar fi cel iniţial, originalul, al femeilor fiind secundar, neautentic, inventat ulterior, în replică: un Dumnezeul al sta-
bilităţii, al statorniciei, versus cel care „rătăcește”. Consecutiv acestei scindări a ideii de Dumnezeu unic și unificator, tezaurizator al iubi-
rii, cuplul însuși se divizează. Apar, și de o parte și de alta, frustrări care generează, în loc de armonie și unitate, înfruntări surde, mocnite,
quasipermanente, și tendinţe dominatoare. Niciunul nu reușește să-l înţeleagă pe deplin pe celălalt, nu tânjesc să se întâmpine reciproc,
să se piardă unul în celălalt (asta ar însemna capitularea, asumarea unui fel de thanatos), ci se precipită în a-și apăra teritoriul. De aici vine
și mai răspicata sau mai discreta mărturisire a dorinţei de singurătate. El, vagabondul, ipostaziază un Adam ce duce dorul edenului în
care încă nu apăruse Eva: „când erai singur/ și nu te interesau merele/ și raiul nu avea margini/ și din când în când/ luai masa cu Dumne-
zeu” (p. 27). „Drumu-napoi” – un lait-motiv în poem, este însă imposibil. Nimfa (și cu varianta „zeiţa”) îl urăște (sau așa presupune el) pe
vagabondul aflat atât de aproape de ea încât îi încalcă intimitatea, laboratorul trucurilor secrete (machiatul, epilatul) menite să-i confe-
cţioneze aura de stăpânitoare ce se vrea adorată la modul absolut sau e martorul aspectelor stânjenitoare, inestetice („sângele rău”, ce-
lulita): „cu cât știi mai multe/ cu atât se depărtează mai tare/ din cauza ta nu se mai poate amăgi/ nu se mai poate inventa/ nu mai are
scăpare” (p.p. 28-29). Fiecare, în felul lui, respinge regăsirea sinelui în celălalt, preferând (mai explicit vagabondul) să invoce tainic, într-un
adânc al fiinţei, formula din Odă în metru antic: „Ca să pot muri liniștit,/ Pe mine mie redă-mă!”. Cei doi sunt, mai degrabă, descendenţii
pământeni, muritori, ai zeilor păgâni, sunt ecouri ale cuplului Ares-războinicul, Afrodita-patroana iubirii (totuși intrigantă, bântuită de
trăiri opuse iubirii: invidie, mânie, dorinţă de răzbunare). 

Salvator pare să fie sfatul nimfei: „mai bine pe timp de pace/ fă-te scriitor” (p.20). În scris, în „travaliul creator” (cu o expresie din
psihanaliză) pot fi sublimate furiile, în așa fel încât din războinicul vagabond/rătăcitor sau, în condiţii de război, chiar dezertor, să rămână
un „om al soarelui”, cu poveștile, cu nădejdile, cu dorurile și cu visările lui, acestea să fie sămânţă și plămadă pruncului ce va să vie. În fond,
după cum susţine Freud, „plăcerea propriu-zisă, produsă de opera literară, ia naştere din eliberarea sufletului de tensiuni.” 

Sunt consemnate, în Jurnalul lui Laurenţiu Ciprian Tudor, și momente de acalmie – refugiul în biserică, liniștea cuprinsă în vibra-
ţiile violoncelului după ce s-a isprăvit cântecul, ca o liniște de început de lume și de viaţă („despre liniștea asta de după/ aș vrea să scriu
[...] mă simt primenit/ ca o naștere nouă,/ ca unul făcut din duminică/ femeia mea iubită/ încă o dată m-a născut/ și încă o dată mă va tri-
mite în lume/ de ce nu pot măcar asculta/ vibraţia de după/ la infinit” (p.31). 

Lucrurile se schimbă radical („în armistiţiu armatele/ se culcă între ele/ își asigură un teren neutru/ unde construiesc biserici/ și bănci/
[...] nimfa și vagabondul se depărtează”) odată cu nașterea, în liniște, a copilului. Beligeranţii – nimfa și vagabondul, soţul și soţia – se
retrag, se predau, abia atunci când „tatăl copilului întâlnește mama copilului”, pentru că „în orice cuplu copilul e o elveţie” iar el,

copilul, fiul, „devine singurul far/ singura pace durabilă”(p. 30) și, ca în Testamentul arghezian sau în Învăţăturile lui Neagoe Basarab, el
este principalul destinatar al cărţii: „scriu această carte pentru fiul meu”. 
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Pe site-ul wwwwww..wweebbccuullttuurraa..rroo (la adresa
hhttttppss::////wwwwww..ddaammaaiiddeeppaarrttee..rroo//ppssiihhoollooggiiee--pprraaccttiiccaa--mmoottiivvaattiiee--ssii--
ssuucccceess//aaii--rreeuussiitt--ccoonnttiinnuuaa--nn--aaii--rreeuussiitt--ccoonnttiinnuuaa//)) putem citi ur-
mătorul titlu care ar fi un bun motto al prezentei încercări
textuale: „Este ciudat cum adesea puterea de a continua se
naște din cele mai sfidătoare lovituri, din cele mai tăioase critici
și din cele mai reci refuzuri„.

Monografia aceasta – Ada Stuparu, AAnnccaa  SSîîrrgghhiiee  îînn  lluu--
mmiinnaa  sslloovveeii::  eesseeuu  mmoonnooggrraaffiicc, Sibiu: Editura Techno Media, 2019
– are o poveste a ei, așa cum au toate cărţile. Nu voi reţine decât
episodul trecut, când cu mare urgenţă se impunea o cronică
despre acest munte monografic, în numai câteva zile. Nu am
marșat la imperativa solicitare a autoarei, cu o strângere de
inimă: nu așa se scriu recenziile, cronicile sau cum vrem să le
zicem acestor prezentări cu care comentatorii mai mult sau mai
puţin avizaţi ies în întâmpinarea unei cărţi, în speţă, a unei cer-
cetări monografice de proporţii. La sărbătoarea din acest an a
zilei de naștere, am primit de la distinsa doamnă conf. univ.
Anca Sîrghie cartea în ediţie (probabil) definitivă: legată, carto-
nată, minunată, ce fusese concepută cu un an înainte ca un dar
al generaţiei Adei Stuparu pentru Anca Sîrghie, la împlinirea a 75
de ani de viaţă a distinsei profesoare, pe principiul sănătos al
îndemnului adresat cândva nouă tuturor, cu sportivitate exem-
plară, de fondatorul și cel de-al doilea președinte al Comitetului
Internaţional Olimpic însuși, între anii 1896-1916 și 1919-1925,
parizianul Pierre de Coubertin (1 ianuarie 1863 – 2 septembrie
1937): «Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă!», preluând
vorbele omului de știinţă umanitarist Fridtjof Nansen (10 oc-
tombrie 1861 – 13 mai 1930), exploratorul suedezo-norvegian
deţinător al Premiului Nobel pentru Pace, la 1922: «Ai izbutit,
continuă; n-ai izbutit, continuă! Fără riscuri, nu e luptă! Fără
luptă, nu e viaţă»; iar «singurul mod de a realiza lucruri minu-
nate e să iubești ceea ce faci», după cum spunea marea perso-
nalitate a industriei calculatoarelor și a industriei
divertismentului, californianul Steve Jobs (24 februarie 1955 – 5
octombrie 2011). 

Un bun sfat am primit ulterior prin poșta electronică,
de la neobosita titulară a monografiei în persoană, doamna
Anca Sîrghie, un mesaj apocrif ce merită cu prisosinţă să fie citat
în context: «Învaţă să accepţi că viaţa îţi va lăsa mereu o ultimă

coardă. Când vei fi descurajat, să nu renunţi niciodată. Atunci
va exista în tine coarda perseverenţei inteligente: „de a încerca
încă o dată”, de a mai face un pas cu un nou entuziasm. Treze-
ște-l pe Paganini care se află în tine și avansează pentru a în-
vinge. Victoria este arta de a continua».

Este exact ceea ce se întâmplă azi, cu monografia de
care ne ocupăm. Din carte aflăm, desigur cu emoţie, că dască-
lul și eleva ajunsă profesoară au colaborat în tot acest timp, lu-
crând împreună „pentru a asigura caracterul practic-aplicativ al
cercetărilor […] în domeniul didactic” (p. 222) și la elaborarea
unor volume precum: Ada Stuparu, Anca Sîrghie, LLiimmbbaa  șșii  lliittee--
rraattuurraa  rroommâânnăă..  SSccrriieerreeaa  aarrgguummeennttaattiivvăă..  SSccrriieerreeaa  rreefflleexxiivvăă..  SSccrriieerreeaa
iimmaaggiinnaattiivvăă..  CCllaasseellee  VV--VVIIIIII (București: Editura Gabriel, 2009), sau:
„cu rol auxiliar didactic” (p. 224): LLiimmbbaa  șșii  lliitteerraattuurraa  rroommâânnăă..  CCuu--
lleeggeerree  ddee  tteessttee  ppeennttrruu  ccllaassaa  aa  VVIIII--aa (București: Editura Gabriel,
2010), volum editat de aceleași coautoare. Pe lângă intenţiile re-
flexivă și tranzitivă, statutate de Tudor Vianu, avem aici un bun
exemplu al funcţiei educative a limbajului literar. Mai întâi, tre-
buie semnalată o similaritate în gen proxim cu diferenţe speci-
fice a preocupărilor autoarei, respectiv titularei monografiei
sale recente: Ada Stuparu este un biografist specializat în alcă-
tuirea de monografii și antologii de autor – utile ediţii de lucru
pentru cercetarea istoriei noastre literare, ca autoare a volu-
melor: EElleennaa  FFaarraaggoo,,  îînn  ssccrriissoorrii  șșii  ddooccuummeennttee  iinneeddiittee..  RReeccuuppeerrăărrii
bbiiooggrraaffiiccee, Craiova: Editura Sim Art, 2010; EElleennaa  FFaarraaggoo,,  EErraa  oo  ffâânn--
ttâânnăă,,  AAnnttoollooggiiee, Craiova: Editura Sim Art, 2012; EElleennaa  FFaarraaggoo,,  VViiaaţţaa
șșii  ooppeerraa, Editura Autograf MJM, 2014 sau: MMaarriinn  SSoorreessccuu  ––  ssttaarreeaa
ppooeettiiccăă  aa  lliimmbbiiii  rroommâânnee, Craiova: Editura Aius, 2006; SSoonneetteellee  lluuii
MMaarriinn  SSoorreessccuu, București: Editura Eikon, 2016; MMaarriinn  SSoorreessccuu  îînn
ppoossttuummee, București; Editura Scrisul Românesc, 2017 (potrivit no-
telor autoarei, p. 285); iar titulara însăși a monografiei din 2019,
conf. univ. Anca Sîrghie și-a susţinut la 9 mai 1981 doctoratul cu
teza: RRaadduu  SSttaannccaa  ––  SSttuuddiiuu  mmoonnooggrraaffiicc. 

Cartea Adei Stuparu face parte din acel gen de lucrări
nu lipsite de simţ etic, dimpotrivă, ele vin să omagieze figura
unei personalităţi aflate aproape de sufletul autorului, deci
având prin forţa lucrurilor un rost mai mult practic, documen-
tar, unul de „literaritate” propriu-zisă, un op nu lipsit, firește, de
facticitate în sensul filosofic al caracterului contingent, gratuit al
existenţei, lipsit de o justificare raţională. Cu precizarea că nu e
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de lucru și tenacitate publicistică, editorială, didactică și, în vre-
mea din urmă, de ambasador cultural român veritabil ce im-
pune prin comunicări în multe universităţi și comunităţi
românești din Statele Unite și Canada – așa cum este livrată de
personalitatea complexă a Ancăi Sîrghie. Numele monografiei
alcătuite de Ada Stuparu vine de la preocuparea pentru antre-
narea condeielor studenţești din oraș, din Ţară și chiar dinafara
ei în actul creaţiei literare și de specialitate filologică a univer-
sitarului Anca Sîrghie, iniţiatoare și îngrijitoarea a XX de volume,
între 2003 și 2018 a ediţiilor publicaţiei academice LUMINA SLO-
VEI SCRISE, apărută ca urmare a sesiunilor știinţifice studenţești
cu același nume, organizate pe domeniile umaniste ale biblio-
teconomiei și arhivisticii, la început sub patronajul ULBS și pe
acela al pedagogiei învăţământului primar și preșcolar, din
2007, sub auspiciile SAMU; publicaţie ce figurează în numeroase
biblioteci printre care și în cea mai mare instituţie de profil a
lumii, la Washington: «The Library of Congress».

Monografia Adei Stuparu prezintă, cu valoare docu-
mentară, pe lângă nenumărate fotografii ce ilustrază biografic
întregul volum, un Argument și o bogată Anexă: Retrospectivă în
imagini, organizată de asemenea pe subcapitole, pe o întindere
pe aproape 50 de pagini (pp. 481-527, cu reproduceri fotogra-
fice datate din anul 1962 până în 20 decembrie 2019). Capito-
lele au conţinuturi revelatorii și titluri semnificative: I. O viaţă în
date și imagini, II. Evoluţia unei personalităţi, III. Cercetare și crea-
ţie, IV. Receptarea operei, a activităţii știinţifice și culturale, V. Bi-
bliografie.

Așa cum elevul/studentul este într-un fel, sau ar trebui
să fie un pacient tratabil prin învăţătură, pacientul este un elev
al vieţii redate de chirurg. Același spirit coagulant, anticorosiv,
al unei întregi generaţii de colegi, al mai multor generaţii de în-
văţăcei, pacienţi sau elevi, admiratori și colaboratori, serii de
oameni cărora personalitatea profesorului sau a medicului le-a
făcut atât de mult bine, caracterizează fundamental figura aces-
tor personalităţi devenite titularii unor vaste monografii. Cu de-
osebirea că în 2009 noi nu am avut facilităţile tehnologice
oferite azi de colaborarea între doi filologi asemănători ca spe-
cializare, medicul meu neștiind să folosească aparate electro-
nice tip computer, ci doar, magistral, bisturiul chirurgical. Cele
două opere culturale între care am întins o punte explicativă au
în comun efortul de a organiza cât mai complet și mai edificator
structura câte unui monument monografic. De asemenea, mo-
nografiile ca acestea, pot fi criticate – s-a întâmplat, vă asigur! –
pentru acea parte encomiastică, inerentă, firească la urma
urmei într-o alcătuire de documente și texte în general lauda-
tive sau comentarii critice afectuoase, așa cum se obișnuiește
să fie toate monografiile, cu excepţia celor scrise la comandă
politică și purtând, care va să zică, amprenta lui Cain ca pecete
demolatoare în intenţia și fapta mercenarului lor autor. Nu e
cazul nostru, întrucât fiecare monografie vrea să se constituie
ca monument în eternitatea valorilor, a câte unei personalităţi.
Ada Stuparu îi închină astfel o odă profesoarei, omului de carte
și – în ansamblu – personalităţii culturale care cândva a educat-
o, a învăţat-o, a format-o, ca educator și ca prieten.

vorba aici de caracterul factice (artificial, nefiresc, prefăcut) ce
îi este cu totul străin. Iraţionalitatea, facticitatea vin din atașa-
mentul ferm, din admiraţia sinceră a autoarei pentru fostul său
dascăl, personalitate căreia îi face un portret monografic de
aproape 530 de pagini, format 17x23 cm. 

* * *
Consideraţiile acestea se sprijină pe propria-mi expe-

rienţă ca alcătuitor de monografii, iar pentru a întări credibili-
tatea știinţifică, valoarea critică a observaţiilor mele de simplu
recenzent al volumului AAnnccaa  SSîîrrgghhiiee  îînn  lluummiinnaa  sslloovveeii::  eesseeuu  mmoonnoo--
ggrraaffiicc, se cuvine să amintim în paralel, apariţia cu doar zece ani
mai devreme, în anul 2009, la Sibiu, a unei alte lucrări mono-
grafice comparabile cu lucrarea semnată de Ada Stuparu la
2019 și alcătuite, de bună seamă ambele, tot în colaborare cu ti-
tularul respectiv; și anume: Gheorghe Telea, MMăărrttuurriissiirriillee  ddee
dduuppăă  vveecceerrnniiee, tipărită la Casa de Presă și Editură Tribuna, de 584
de pagini – monografie lipsită, din păcate, de o descriere CIP a
Bibliotecii Naţionale a României, așa cum are volumul Adei Stu-
paru. «Îngrijitorii de carte» ai ediţiei monografice despre Ghiţă
Telea sunt practic, alcătuitorii ei: Tiţa-Maria Posada și Mihai Po-
sada care au creat monografia-testament a prietenului și me-
dicului de la Sibiu în același mod în care Ada Stuparu a alcătuit-o
pe aceasta, ajutată firește de întreaga documentaţie biobiblio-
grafică încredinţată din partea Ancăi Sîrghie – profesoara de la
Liceul sibian «Gheorghe Lazăr» și apoi universitarul de la «Lu-
cian Blaga» (ULBS) și «Alma Mater» (SAMU) –, tot asemenea cum
chirurgul de odinioară de la Spitalul CFR Sibiu, Doctorul Gheor-
ghe Telea (27 martie 1921–7 octombrie 2014) ne-a pus un sac și
câteva lăzi de documente la dispoziţie, noi elaborând practic
monografia-testament, între Răpciune 2007-Florar 2009. De al-
tminteri, doctorul Telea este de mai multe ori menţionat/ilus-
trat în cartea Adei Stuparu.

Sistematică în structurarea cărţii, Ada Stuparu ur-
mează fidel traiectoria de atenţie pe care titularul monografiei
sale o manifestă faţă de autorii preferaţi și astfel, bunăoară,
consideraţii despre autoarea de lirică și proză Adi Travadi apar
separat, în două secvenţe distincte: la secvenţa 3. Ediţii îngrijite.
Prefeţe, în subcapitolul 3.3 Alte volume, pp. 249-251, iar în sec-
venţa 4. Articole. Prezenţa în publicaţii, subcapitolul 4.4 Critică li-
terară, recenzii, la pag. 292 îi este dedicată special nota 4.4.4.
Scriitoarea Adi Travadi. Motivaţia, în opinia Adei Stuparu este
aceasta: „Când un scriitor se face cunoscut cu volume de proză
apărute la intervale scurte la edituri prestigioase, cu poezie și
chiar cu un text dramatic ce stârnește interesul instituţiilor de
artă pentru punerea în scenă, se impune constatarea unei do-
tări artistice ale cărei resorturi trebuie să fie cercetare” (p. 249).
Nici nu se poate altfel, ţinând cont de dezvoltarea arborescentă
a preocupărilor culturale și literare ale neobositei Anca Sîrghie
pe care dinamica sa activitate o dezvoltă neîntrerupt de cîteva
bune decenii și o continuă în prezent. Munca monografului tre-
buie apreciată în efortul titanic de tranșare cu fermitate, ale-
gere, așezare în pagină a unui material documentar atât de
bogat pe cât se înfăţișează cercetătorului ca sortator adică edi-
tor-autor de material bibliografic oferit de extraordinara forţă
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Sonia Elvireanu
O exfoliere a interiorităţii

Prozatoare şi poetă de mare rafinament, Rodica Braga se
află în miezul literaturii de aproape cincizeci de ani, de la debutul
din 1972 cu Sângele alb al pietrelor (proză scurtă), până azi, când poe-
zia o fascinează într-atât, încât se dăruie ei cu o forţă nebănuită.
Respiră doar prin poezie, dovadă cele cinci volume publicate între
2015-2019: Picătura de arsenic, Timp în derivă, Ametist, Trupul de fum
al zilei, Zgomotul liniştii.

Lirica sa de înaltă vibraţie reflexivă a izbucnit precum lava
ca replică la poemele lui Mircea Ivănescu, într-un surprinzător dia-
log liric, cuprins în Commentarius perpetuus (1986). O dată descătu-
şată, poezia a locuit-o fără încetare, a curs firesc în cele 15 volume
de poeme şi o antologie de autor, apărută la Editura Academiei Ro-
mâne în colecţia O sută şi una de poezii (2019). 

Zgomotul liniştii (Imago, 2019), cu titlu oximoronic, ne duce

cu gândul la athanorul poetic, la magma interioară în care se învăl-
măşesc într-o fierbere neştiută sunetele, cuvintele, gândurile din
care se vor naşte poemele. Liniştea creatoare e paradoxal un bâzâit
continuu, enervant şi confuz, un asalt răvăşitor înainte de-a dobândi
sens prin rostire. Zgomot interior, linişte aparentă, doar starea de
graţie privilegiază cuvântul-poem. 

Cuvântul creator în relaţia sa cu poetul, un motiv recurent
în poemele Rodicăi Braga, are forţă tiranică: „cuvintele, ah, cuvin-
tele,/ îmi sunt hrană şi apă/ şi mied preţios,/ le urăsc şi iubesc deopo-
trivă/ fără ele în astă lume/ n-aş putea să trăiesc.” Din vacarmul lor
surd care „ronţăie” fiinţa se nasc poemele în clipele privilegiate de
graţie creatoare „ca un sclipăt scăpat din marele infinit.” E asemenea
unui fenomen natural, are putere letală, fiind “tornadă“, “glonţ“, “ar-
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dere“, parte din fiinţa poetei. El are materialitate, corporalitate,
formă, culoare, miros, vibrează în sonorităţi şi tonalităţi diferite: de-
licate, duioase, tăioase, ironice, persiflante. E sfâşiere şi taină, cres-
cut din sângele poetei pentru a-i împlini menirea de-a mărturisi
despre miracolul şi durerea vieţii, despre angoasa trecerii dincolo::
“ssiimmtt  ffiieeccaarree  ccuuvvâânntt/ ca pe una din terminaţiile/ mele nervoase./ se
mişcă în mine,/ mă tulbură neaşteptat,/ mă dor şi mă exaltă.“ 

Viaţa şi moartea, iubirea şi timpul se îngemănează într-o
poezie eminamente reflexivă. Timpul înfioară fiinţa poetei, pulsează
în suflet şi în conştiinţa lucidă a prezentului, cu întoarceri nostal-
gice şi îndurerate spre două vârste miraculoase, copilăria şi tinere-
ţea, care revin dureros în flash-uri existenţiale rememorate ca
vârste ale extazului, magiei, când paradoxul zgomot/ linişte sunt
trăite intens ca stări extatice în clipe de rezonanţă a interiorităţii cu
exterioritatea, lumea, celălalt, atunci când bruiajul din suflet şi cre-
ier încetează şi se preface psihic în contrariul său, liniştea trăită ca
seninătate, farmec indicibil. Astfel de clipe privilegiate sunt dăruite
copilului ori îndrăgostitului. Ele se fixează în memoria afectivă ca
timp al extazului, luminii, prins de poetă în sintagma liniştea de mă-
tase din poemul mi se spunea, în imaginea fetiţei cu calul, mergând
domol spre casă, legaţi parcă de o vrajă : “o linişte de mătase/ mi se
strecura în oase,/ laolaltă cu lâncezeala/ ce despletea seara/ în şuviţe
lungi şi moi/ ce se înfăşurau liniştit/ peste noi/ ca o lucrătură de fire/ îm-
pletite/ cu zgomot de copite/ molcom ritmate/ şi cu visele tulburi/ ca o
viitură de ape/ ce nu mă lăsau să văd/ ce se întâmplă în jur,/ ci mă
mânau în transă/ pe drumul spre casă/ calul mă urma agale / fermecat
şi el/ de firul nevăzut/ ce ne lega pe amândoi/ într-o poveste mută/
dintr-o copilărie pierdută. “

Extazul iubirii, contemplaţiei, e taina fiinţei retrase din
conştiinţă în suflet, când trăieşte acordul perfect al sinelui cu uni-
versul, desprins de temporalitate. Poeta reflectează la illo tempore:
“cicatricea iubirii/ închisă peste noi,/ din când în când/ mai sângerează./
culorile stinse ale curcubeului,/ faţa ei brună voalează./ timp al iubirii
decolorat/ de arşiţa mare,/ tot mai dogoreşti/ ca o sahara sub soare ?“.
Ori rememorează îndurerată gesturi delicate de tandreţe prin care
reintră spontan în timpul psihologic al marii iubiri, încă vie în trupul
fragilizat: “mă învălui în miresme amare/ când gura ta râzătoare/ îşi
varsă asupra mea/ zicerea ei mătăsoasă./ simt că mă topesc în ea/ cum
se topeşte sarea în apă.“ 

Rodica Braga trăieşte iubirea cu toată fiinţa, ca extaz,
magie, împlinire, mântuire. E firul roşu al creaţiei sale lirice şi pro-
zastice, însăşi rememorarea prin confesiune vorbeşte de sacralita-
tea ei: “ca pe o hrană sfinţită/ te dumicam, pioasă/ şi năsăţioasă şi
fiinţa ta/ de cornalină,/ cu irizaţii de citrin/ şi pâlpâiri solare,/ o desfă-
ceam fărâmă cu fărâmă/ şi-o presăram pe toate rănile/ ce m-au muşcat
cândva./ astfel mă vindecam de lume./ te port în mine ca pe un drog,/
eşti chinul şi salvarea mea. “

Există mai multe feluri de zgomot şi linişte în poeme. Un
zgomot ce vine din exterior, din contactul cu lumea, percepută ca
ameninţare a eului profund; un altul al vieţii însăşi în trăirile intime;
apoi e zgomotul interiorităţii, lăuntric, surd pentru ceilalţi, viu pen-
tru poetă, clocotul trăirilor stinse de timp ori al netrăirilor, „cariul
liniştii“, prefăcut uneori în ţipăt mut. Liniştea e şi ea exterioară şi in-
terioară. E liniştea nopţii în care se trezeşte lăuntrul, cu “zumzet per-
sistent“, liniştea aparentă a eului care-şi camuflează zgomotul
interior, ori stare resimţită ca reconciliere a contrariilor într-o seni-
nătate deplină ori chiar extaz. Ea este totodată şi atitudine asumată,
o tăcere precum a pietrelor, o reaşezare conştientă între elemen-
tele Creaţiei, care îşi dăruie frumuseţea în tăcere, una plină de sens,
precum retragerea în sine, reculegerea, trăirea în adânc a cântecu-
lui vieţii în toate nuanţele sale, înainte de susurul lui în cuvinte:
“ttrrăăiinndd  pprriinnttrree  ppiieettrree,,// am învăţat să tac,/ să aştept izbitura/ valului
moale,/ să primesc uşoara aşezare/ a păsării ce se odihneşte,/ să în-
chid în mine/ căldura soarelui mişunând/ prin vine,/ să degust apa al-
calină/ a lumii./ tăcând ca între pietre,/ mă voi resorbi în tăcere,/ voi
face doar semne,/ ca vechi hieroglife în aer,/ şi voi slobozi/ un cântec du-
reros de mut,/ ca lunecarea lebedei pe apă.“ Liniştea e totodată aso-
ciată cu târâmul de dincolo, un presupus “liman de linişte“.

Sintagma “trăind printre pietre“ o asociem cu imaginea pie-
trei de pe copertă, încărcată de simboluri. Ea trimite spre piatra pri-
mordială, spre om şi creaţie, spre sacrificiile rituale, spre legătura
omului cu înaltul, spre eternitate. Ea poate fi asociată cu omul, el

însuşi materie fragilă şi eternă spiritualitate. Piatra apare în opera
Rodicăi Braga încă de la debutul în proză, o metaforă simbol care-i
străbate întreaga creaţie, piatră naturală, primordială, ori piatră
preţioasă, cum e ametistul, culoare mistică (vol. Ametist) ori cuarţul
din cartea pe care o comentăm, asociat cu iubirea. Un gest de tan-
dreţe cotidiană trimite spre extazul iubirii de altădată, a cărei amin-
tire doare, e “tăişul unei lacrime gingaşe/ de cuarţ.“ 

Retragerea în sine înseamnă însingurare, tăcere, închidere
în sinele abisal. Tentativa de ieşire, de deschidere spre lume se
dovedeşte a fi o acută conştientizare a captivităţii în abisul interior:
“veşnic retraşi în istmuri/ pierdute în sălbăticia sinelui,/ ne rănim sin-
guri/ de moarte,/ aşteptând în van/ ieşirea din închisoarea lăuntrului/
în care expirăm cu lentoare.“

Poeta se priveşte pe sine/ lumea din unghiuri diferite:
ochiul contemplativ care percepe senzorial preajma şi pe celălalt;
ochiul lăuntric, deschis spre interior ca un laser în tenebrele adân-
curilor invizibile; bărbatul iubit, oglinda care reflectă devenirea fe-
meii, metamorfozată de iubire; memoria afectivă, cu amintirile ei
fragile prin care se recuperează fragmentar trecutul; conştiinţa care
dublează trăirea prin reflexivitate.

Perspectiva asupra vieţii se confruntă cu limita biologică a
fiinţei şi generează interogaţia asupra ontologicului. Poezia se naşte
astfel din rememorări, confesiuni, cugetări, vise, percepţii, stocate
în subconştient şi debordând în lumini şi umbre în străfulgerările
inspiraţiei care le fixează pentru totdeauna în imagini şi stări lirice.
Poemele sunt confesiune şi memento despre devenire în timp, apoi
meditaţie. Temporalitatea în versurile sale se exprimă prin distinc-
ţia clară între timpul trăirii (trecutul rememorat) şi timpul reflecţiei
(prezentul). 

Iubirea e nucleul rememorărilor, fiind iniţiere în miracolul
vieţii, trăire solară, dionisiacă şi apolinică, sursa (auto)cunoaşterii
şi melancoliei: „ce tandru suna/ numele meu aruncat/ peste mine ca un
năvod/ în care, fericit mă prindeai/ şi-mi dăruiai/ zâmbetul tău/ şi-apoi,
în hohot/ alergam, desprinşi de noi,/ de tot ce-i pământesc/ şi ne rănea.”

Interioritatea poetei e răscolită de ideea morţii, genera-
toare de stări psihice şi interogaţii asupra trecerii. Frica, care roade
ca viermele într-un măr, se diminuează o dată cu înţelegerea mor-
ţii ca prag între lumi, cale de întoarcere la origini: „de dincolo venim”.
Ea poate fi “trezia” într-un dincolo roditor. Nostalgia, melancolia, ne-
liniştea, spaima, angoasa se convertesc subtil în seninătatea re-
concilierii vieţii şi morţii în fiinţa umană, care-şi descoperă rostul
înalt: creaţia. Logosul descinde în limbajul poetic pentru a mărturisi
despre fiinţă ca parte divină. Invocarea divinităţii converteşte ele-
giacul în litanie, rugăciune, într-o despovărare de lumesc şi întoar-
cere la origini: „să intru în lumina cea mare/ ca o fărâmă infimă/
dintr-un cer pământesc/ fulgerat de sublim.”

Reflexivitatea e focalizată deopotrivă spre trecut, regăsit
prin memoria afectivă, şi spre viitor, cu perspectiva trecerii dincolo,
imaginată ca desprindere de materialitate şi întoarcere în spiritua-
litatea primordială. Interogaţiile despre finitudinea biologică a fiin-
ţei umane şi trecerea într-o lume presupusă, neştiută, oscilează
între nelinişte, împăcare, speranţă de renaştere într-un ciclu supe-
rior al vieţii eterne. Tărâmul de dincolo e “loc pentru înmugurirea su-
netelor nemaiauzite“, pentru trăire plenară a “ceea ce aici n-am
simţit“, ori “doar întunericul pustiu/ mă va întâmpina“, se întreabă
poeta. În confruntarea cu sfârşitul inexorabil, clipa efemeră e trăită
grav şi melancolic ori savurată pentru frumuseţea ei şi fiorul eter-
nităţii. 

Multiple lumi se exfoliază în poemele Rodicăi Braga, cu pri-
virea mereu întoarsă spre sine, acolo unde reverberează şi se reface
miraculos lumea trăită: universul lăuntric, nebănuit, infinit; natura,
peisajul, oglinda Creaţiei; casa miraculoasă, spaţiul intimităţii, afec-
tivităţii: „casa noastră secretă/ continuu răşini/ şi rădăcini/ ca un
copac/ ce-şi adaugă în cercuri/ devenirea”; mundanul, mediul social
al confruntării, ameninţării, persiflat de poetă: „până când oamenii
acestui/ pământ/ vor mai răbda/ trâmbiţele minciunii/ disipând în eter
fals/ sloganuri, ideologii răsuflate?”

Rodica Braga îşi explorează lucid interioritatea, profunzi-
mile eului, într-o gravă interogare a vieţii şi morţii, descoperind în
creaţie sensul înalt al fiinţei, iar în iubire extazul ontic şi transcen-
derea limitelor umane.
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Dumitru Cristănuș („bei” de Socolari, „de-al casei” la cenaclul „Semenicul” din Reșiţa, migrat și adoptat la Sibiu) a lansat re-
cent în caruselul literar actual volumul de versuri „Livada nopţii” (Ed. Argos, Sibiu, 2019). Acesta completează cărţile anterioare („În-
temeierea somnului”, 2015, și „Morminte insomnice”, 2017, apărute la aceeași editură), în sensul consolidării unui construct poetic, ca
o trilogie (deocamdată), în perspectivă o tetralogie, ori o serie tematică, odisee a morţii în mai multe cânturi-volume. Versurile sale nu
sunt eterogene, scrise după capriciile inspiraţiei ori varii stări ocazionale, ci consecvente, de la început, unui ambiţios proiect poetic
pe tema morţii (și implicit a vieţii), girând astfel un debut editorial (cincizeci plus) sub semnul maturităţii scrisului. 

Dumnezeu, nașterea, moartea, ura și iubirea sunt teme de când omenirea. Nimic nu e nou sub soare, și totuși, D. Cristănuș
vine cu un puzzle original din întregul arsenal semantic al morţii, un manual subiectiv și inedit de eshatologie. Relaţionează cu moar-
tea într-un mod propriu singular, într-o mitologie personală unică, din care nu lipsește, ca personaj însoţitor, Câinele Roșu, animalul

Recenzii

Maria Ni0u
„Protocol de colaborare cu moartea”*
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psihopomp prieten. Cu autoritatea sa, universitarul Ion Dur atestă
particularitatea acestei poezii, înscriind-o în poetica morţii: „Poetul
Dumitru Cristănuș are deja o marcă stilistică înregistrată prin cel
de-al treilea volum de versuri, în care subiectul este viaţa și impo-
sibila moarte a morţii”.

Ocupaţia zilnică de administrator de cimitir - ca spaţiu
existenţial secund, în dominionul lui Thanatos, este mediul favori-
zant, catalizator, ce alimentează întru autenticitate tema. Corolar
sunt studiile teologice, care l-au familiarizat cu dimensiunea meta-
fizică a morţii. 

Autopersiflant, poetul își definește demersul poetic:
„agent/ sub acoperire/ al veșniciei/ fac protocol/ de colaborare cu moar-
tea”..

La o percepţie superficială, cârcotașă, ar părea că se re-
petă, scriind tot pe tema morţii, cu riscul de autopastișare. Au con-
traire! Cu fiecare volum, viziunea se-ncheagă coerent și unitar, ca
un boule de neige, cumul de senzaţii, stări, gânduri, idei etc. (Trupul
lui Goliat - de la o schiţă, trecut apoi în ghips, în lut, în bronz, până
la toate nervurile mușchilor). 

Este „drumul crucii”, de la singurătatea tentaculară din
primul volum (stare universală în faţa morţii, toţi înfruntăm moar-
tea singuri), la asumarea convieţuirii cu moartea în cimitir, cu po-
veștile altora, până la coabitarea și disputa cu propria-i moarte, din
recentul volum. Se configurează o viziune în cercuri concentrice, de
la cel mai mare, al exteriorului, la cercuri tot mai apropiate de cen-
trul unde este moartea (moartea ca principiu - ideea morţii), care
ţine în mână, de facto, propria-ţi moarte, concretă, viaţa ta murită.
Până ajungi acolo, te mai lasă să te joci cu viaţa, ca mingea de la
bâlci, legată cu un elastic de mâna păpușarului.

Primul volum iniţiază metafora tradiţională a morţii --  ca
„somnul cel de veci”, pentru cei din lumea vie. E volumul întemeietor,
de la temelia acestui edificiu - saga a morţii: „Întemeierea somnului”.
Al doilea dă consistenţă morţii, în lumea celorlaţi, concretizată în
indivizi cu carnetul de identitate „decedat”, fiecare în fapt un alter
ego al său, în oglinda morţii. Un mod de a-și înţelege viaţa nemurită,
în oglinda celorlalţi muriţi. Locuinţa lor este în „morminte insom-
nice”, pentru că moartea e forma lor de existenţă veșnică, fiindu-le
impropriu „somnul ” nostru, ce ne fracturează zilnic. Este volumul
cel mai reușit, cu solemnitate dar și cu umor și autopersiflare, cu
toate ingredientele unui spectacol carnavalesc (apud Dumitru
Chioaru) al morţii. 

În volumul al treilea, trece la propria moarte - „livada no-
pţii” ca metaforă a spaţiului de convieţuire cu ea, colocatari în an-
tecamera veșniciei, pe coordonatele luminii și întunericului. De data
aceasta, nu mai este ceva exterior, o scriere prin procură despre
moartea celorlalţi ori despre ideea de moarte, în variaţiuni și ava-
taruri, ci este tumultul universului interior altoit pe tema morţii,
când simţi mai tare moartea scormonindu-ţi în trup și suflet. Pro-
pria moarte se detașează de el, ca entitate în sine.

Motto-ul autorului cuprinde cuvintele cheie de decodare a
volumului: el poetul scriind nemuritor despre moartea sa și relaţia
de cordialitate, prietenie cu ea, prin actul dăruirii, misiunea scrisu-
lui ca un dar, „la intrare/ moartea mi-a dăruit o peniţă/ cu care să scriu
poema,/ geometria întunericului/ din livadă”. Moartea proprie l-a man-
datat să scrie despre livada proprie, ca un miliardar care te manda-
tează să-i scrii biografia celebră.

Într-un alt motto, de Costel Stancu (poet reșiţean, care ală-

turi de Ion Chichere e de asemenea corifeu al temei morţii) poetul
s-a regăsit plenar în demersu-i poetic, starea de a fi atât în afara
morţii, în călătoria iniţiatică necesară, cât și cu moartea „cea de
toate zilele” în sine, închisă ca duhul în lampa lui Aladin, el - stăpân
cu cheia la purtător: „Vine o vreme/ cînd/ fiecare își încuie / pe dina-
fară/ mormântul// Înghite cheia/ și pleacă/ în prima călătorie adevă-
rată”. 

Livada este spaţiul poetului Caron, în luntrea lunecând
între malurile celor două lumi, fiecare cu cerul său, iată-mă în livada
nopţii/ așteptând următoarea luntre a lunii/ de pe malul celălalt al ce-
rului”. Sub semnul poemei însă, cele două lumi se contopesc, livada
are același cer cu al lui Dumnezeu: „cerul livezii nopţii și/ cerul lui
Dumnezeu/ întâia oară împreună”. Este cerul veșniciei, forma de ne-
murire prin poem, astfel că „Livada nopţii”, un volum al morţii, este
deopotrivă unul al veșniciei. Moartea sperie doar în viaţa cotidiană.
Când intri în moarte intri în veșnicie, nu mai ai ce muri. Livada lui
Dumnezeu, sub semnul veșniciei – fusese prefigurată de elemente
din viaţa anterioară - părinţii și copilăria. Aici își regăsește părinţii:
pe un nor de veșnicie: „tata cosea otava lumii de apoi/ mama cu o gre-
blă aduna/ răsăritul soarelui”. Copilăria, prin inocenţa sa, mărturi-
sește poetul, e timpul edenic fără moarte, „devenit anonim/ în
copilăria mea/ îmi pregătisem suirea/ pe muntele nemuririi”, aici, „în
chip de copil desenam veșnicia”. Și peste toate, e veșnicia prin cuvânt,
prin poezia care nemurește, jubilând în faţa morţii, cu tridentul unui
Poseidon: „pe marea de aur a livezii/ îngerul veșniciei a pus înaintea
mea/ sceptrul cuvântului.”

Este o contopire între vis - ca teritoriu enigmatic și atot-
puternic dincolo de realitatea spaţio-temporală imediată și imagi-
narul poetic, similar în atotputernicia sans frontières, în care e
posibil orice, chiar invingerea morţii. Desfiinţezi moartea desfigu-
rând-o, modelându-i figura dorită de tine, nu cea de hâtră cu coasa,
livrată de ea. Îi iei puterea, ca-n lupta viteazului cu zmeul, decisă de
pocalul cu apă vie sau apă moartă. Livada, puncta părintele
Constantin Necula la lansare, nu se decodează terestru, ca o fermă
pomicolă, ci e livada lui Iisus, cu izvoare de apă vie. Visul din „livada
nopţii”, în dimensiunea metafizică („alcătuirea fiinţei/ memoria întu-
nericului/ o visează”) e trăit și scris sub semnul versului eminescian
„căci vis al morţii eterne e viaţa lumii-ntregi” (analiza Gh. Jurma, dă-
ruit eminescolog).

Dacă în al doilea volum era topos cimitirul, cu elemente
proprii morţii trupului: morminte, cruci, sicrie, coasă, cavou etc, acum
lipsesc complet astfel de elemente de decor specific. „Livada nopţii”
este un topos al decorporalizării, un dominion al sufletului, în care
motive și teme dominante sunt lumina și întunericul (dens recu-
rente), tăcerea și veșnicia, liniștea, visul, corolar cu fereastra, oglinda,
umbra, cuvântul.

E spaţiul în care sufletul se desface de trup, în faţa morţii,
pe care o supune astfel, prin nemurirea sa, „nu mai am trup/ în li-
vada nopţii/ sufletul meu/ o neliniște între/ lumină și întuneric”. „Ve-
șnicia intră în suflet/ ca într-o peșteră”. Este chiar o detașare totală de
sine: „singur/ între trup și suflet/ nemuritor de viu”. 

În lipsa trupului, sufletul fiinţează într-o formă fără car-
nalitate – umbra – hieroglifă a morţilor (doar lumea de dincolo e
„lumea umbrelor”). Prima umbră, a trupului („mă clatin peste umbra
mea de pământ/ ca un pendul al unui ceasornic uriaș”) a fost îngro-
pată, „arunca moartea ţărână/ cu o lopată grea/ peste umbra mea”. A
doua umbră este moartea care, dedublată din umbra lui, personifi-
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cată, devine fiinţă independentă: „livada, cu toată fiinţa ei, mă pri-
vește fix/ unica vedere/ Dumnezeu se uită prin mine”.

Este un spaţiu doar al lui și al morţii sale, el locuindu-și
moartea și ea locuindu-l, într-o simbioză provizorie, o previzualizare
a contopirii definitive, ca logodna înaintea căsătoriei, „pe întinsul li-
vezii mergând/ ca printr-un inel de logodnă”. Soarele nopţii e luna, de-
venită mireasă: „rămas singur pe pământ/ îmi pregăteam nunta cu
moartea/ eu furasem luna/ ca pe o mireasă”. 

În livada sa e liniște,,  fiind lipsită de verva vieţii terestre, e
o „tăcere magică”, într-un timp continuu, fără cronometrarea umană
cu ceasornicul, ticăitul în delimitarea orelor, punctând obsedant
vremelnicia: „în văzduhul livezii nopţii/ nu bat clopote, nu ticăie cea-
sornice”.

Sintagma „livada nopţii” apare în fiecare poem, obsedant,
poate prea insistent explicitată, prin raportarea fiecărei metafore
la aceasta. Poemele se-nlănţuie ca-ntr-un scenariu epic, secvenţial,
pe fundalul unic al ecranului: intrarea în livada nopţii, pe întuneric,
timpul petrecut aici, cu nopţile numerotate, cu anotimpurile ce trec:
„a doua noapte de ședere-n livadă/ zăpada morţii îmi leagă de gât/
iarna întunericului”. Descrierea „livezii nopţii” este în tușe de pastel
nocturn, „la fereastra/ unei lacrimi/ a nopţii/ întunericul din livadă/ îmi
întinde o floare de lună”, de peisaj floral: „aceste flori ale luminii/ mi
le-a înmânat/ întunericul/ culese din frumuseţea cerului”, sub semnul
veșniciei: „pe sticla nopţii/ petalele unei flori de veci/ mă visează”. Ele-
mentul fundamental este iarba – simbol bivalent – al nașterii, prin
ciclul vieţii, al reînvierii, dar și al uitării, al morţii prin neamintire,
iarba ce crește peste mormintele nevizitate, „a murit în iarba nopţii
lumina”, iarba e privirea ţărânii, ca un telescop al unui submarin
ieșind la suprafaţa oceanului: „ochii de iarbă/ ai pământului”, e loc de
închinăciune, „„în faţa altarului de iarbă/ împletit de înger”.

Livada respiră prin poienile sale, de lumină, cu, „fluturi de
întuneric”, cu păsări și plurivalenţa simbolurilor implicite: zborul sau
nezborul, aripile, cuibul cu oul luminii sau întunericului etc. E per-
cepută cu toate simţurile, vizual, tactil, auditiv: „e răcoare, e întune-
ric/ iarba livezii nopţii/ roșiatică în lumina lunii/ îmi arde tălpile”.

Cum mormântul, în mentalul popular, constituie casa ve-
șnică, unde locuiești cu „moartea pre moarte călcând”, ,livada se
conturează ca o construcţie de casă,,  cu ferestre deschise„las deschisă
fereastra nopţii/ să zboare cerul”, prin care se vede întunericul din in-
terior, ori prin care intră lumina, ori se evadează spre lumină „din
adevărul vieţii/ pământul mirat/ mă dă afară/ pe fereastra luminii”.

Motivele se-ncatenează firesc, unul din altul. Corolar este
motivul privirii. în afară ori în interior, iar sub semnul acesteia se
glisează spre motivul oglinzii, concave sau convexe, hieroglifă a re-
flectării reale sau deformate, „oglinda lunii”, „oglinda cerului”,
„oglinda morţii”, „oglinda rotitoare a nemuririi” etc., fixând poezia ca
modalitate de cunoaștere și autocunoaștere, analiză exterioară și
introspecţie, „vioara s-a închis în cântec/ următoarea oglindă/ este
așteptarea”.

Ca-n jocul de domino, se articulează motivul orbului, siglă
a ideii de a vedea sau nu lumina, când simţi întunericul cu simţurile
celelalte exacerbate, „orb mesianic/ scriu despre livada nopţii/ o su-
ferinţă a cuvintelor/ un vis repetat//deasupra vederii/ nevederea lumi-
nii”.

Cu aceeași persistenţă, ca la sintagma „livada nopţii”,
toate poemele sunt filigranate pe coordonatele întuneric/ lumină,

cele două axe, vertical/ orizontal, coexistente într-un paradox oxi-
moronic:„întunericul atât de luminat”. Starea intrinsecă pentru acea-
stă livadă este întunericul nopţii-moarte. 

Livada este un spaţiu intermediar, iniţiatic, în care învaţă
că există doar lumina din lumină și din Dumnezeu adevărat, întu-
nericul e doar o iluzie a luminii, ca să o vezi mai puternică și să o
preţuiești plenar, în aura-i divină. Iniţierea este prin lumina cunoa-
șterii din poema cuvintelor. Se învinge întunericul prin lumina din
noaptea Învierii („Veniţi de luaţi Lumină”), când „„în palma lui Dumne-
zeu/ mărul luminii/ mușcat de întuneric/ a fost tămăduit”. Învierea este
moartea morţii: „moartea în pământul livezii/ agoniza întrebând/ ce ar
fi dacă ar muri/ fără mine/ în noaptea învierii”..  

Alter ego al eului confesiv este poetul. Îngerul însoţitor în li-
vada nopţii este ghidul divin, ocrotitor, „sub aripile unui înger/ cerul
a scris/ numele meu”, pentru că Poetul se aseamănă Creatorului. În-
gerul însoţitor este muza inspiratoare, trimis har, mâna prin care se
scrie „îngerul îmi desena/ cu degete de lumină/ cuvintele într-un vers”,
„îngerii dintre cuvinte/ mă priveau vorbind/ despre mine în limba lor/
și mă ţineau în echilibru/ între lumină și întuneric/ între copilărie și na-
ștere”, iar poema, fluxul cuvintelor, este rod al inspiraţiei – lumina
harului: „fiinţa unui sunet dumnezeiesc/ pune spre încolţire/ fructul lu-
minii”. Poetul își asumă misia de Mesia, în lupta ancestrală dintre
întuneric și lumină: „port pe umeri întunericul ca pe un felinar/ să aduc
în prim plan/ sunetele luminii/ la ceaiul de dimineaţă/ a cuvintelor”. E
aceeași jertfă cristică, poetul simţindu-se ca Iona înghiţit de pește,
care își privește posibila moarte după scrierea poemei: „spiritul poe-
mului/ ultima ofrandă/ în gura unui pește uriaș”. 

În contextul epopeii între cer și pământ, lumină și întune-
ric, sub semnul cristic al învierii, scrierea se desfășoară ca ritualul
unei slujbe, „slujba de înviere a poemului”, oficiată de poet „cântam
în strană priceasna/ morţii și învierii”, în livada în care „se citea evan-
ghelia luminii”, „în jurul bisericii de cuvinte”, sub oblăduirea lui Dum-
nezeu „în catedrala livezii nopţii/ cerul a intrat ca într-un Ierusalim” .

Poemele sunt fără titluri, demarcate doar prin asteriscuri,
fără nicio majusculă de început de poem, fără niciun semn de pun-
ctuaţie, într-o curgere continua de poem unic, în versuri scurte, sec-
venţe axiomatice, esenţializate, fără cuvinte de prisos, florilegii, ori
deopotrivă ghilotine metaforice, „îmi leg viaţa de moarte/ cu un de-
scântec”, „„mă imaginam/ o păpușă împăiată/ a morţii/ ultimul truc/ al
nemuririi.” Nu e nimic de stil cotidian în discursul liric, de conversa-
ţie stradală, la modă un timp, ci o zicere în stil grav, metaforic, dar
în același timp în versuri simple, discrete, o narare și consemnare ca
de text sibilinic. 

Se-ncearcă și-n versuri cu rimă, în poeme ca de sonet, pre-
cum într-un poem expresiv de final – ca un epitaf, dar și o renaștere
în dimineaţa „zilei neînserate” (apud Ion Dur), o reînviere în paradis
prin cuvinte: „întunericul e trist în ochiul dimineţii/ cuvintele nescrise
în lumină curg// livada de acum, livada de apoi/ în iarba nopţii s-a si-
nucis/ cuvintele ne scriu în straie noi/ mitul livezii, nou paradis”.

Poema este intrarea în livadă, dar ieșirea?! Odată ce ai in-
trat în livada nopţii și ţi-ai conștietizat moartea, coabitarea de la na-
ștere cu ea, nu mai poţi ieși decât trecând în alt registru, în galaxia
oaselor – poemul ca citire-a oaselor: „eu, înger de ţărână/ asistam la
ora de citire-a oaselor/ și m-au găsit încuiat/ în catedrala livezii/ de pe
catafalcul de aer al nopţii/ i-am surâs morţii/ eu, unicu-i eșec” – prefi-
gurare a viitorului volum.
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00..  Considerat ca al treilea moment de inovare estetică, după avan-
gardă şi modernism, acesta din urmă incumbând, însă, şi simbolis-
mul, expresionismul, dadaismul şi suprearealismul,
postmodernismul se recomandă ca fenomen poetic care nu întârzie
în faţa colii albe, ci, adesea, palimpsestic, se edifică din texte deja
elaborate (proprii sau ale altora), inducându-ne ideea că originali-
tatea se poate obţine şi prin parodie, pastişă sau strategii ale ironiei
etc.

11.. S-ar mai putea aduce în discuţie faptul că postmodernismul
exploatează elaborări ale ultimului secol în lingvistică. Ne gândim la
pragmatică, ca al treilea component al semioticii (alături de sintaxă
şi semantică) şi la teoria textului, întrucât nu se vorbeşte de operă,
aceasta presupunând unicitate, ci de text sau de discurs căruia îi
amputează drastic legile, supralicitând tocmai ceea ce pragmatica
discursului respinge din start, şi anume obscurizarea discursului,
fraze eliptice, vocabulare neinteligibile sau lipsa de economie a mi-
jloacelor de exprimare.

Dacă traducem în termenii postmodernismului aceste aspecte
ale legii modalităţii (pe lângă legea informativităţii şi cea a exhaus-
tivităţii), putem obţine ceea ce este propriu acestui demers artistic:

- destructurarea discursului în tandem cu structurarea lui;
- construirea sensului se împleteşte cu cea de deconstruire a

lui;
- intranzivitatea limbajului;
- punerea în abis a enunţării;
- deconstruirea auctorială;
- fragmentarismul, ca o nouă paradigmă;
- incoerenţa textuală.
De aceea, nu este exagerată poziţia lui Jean Baudrillard, justi-

ficată numai de mutaţiile ce au avut loc în societate sau în cultură,
în general, în estetică, în special, şi anume că este cea mai degene-
rată, artificială şi cea mai eclectică perioadă din istorie, imagine fi-
delă a înseşi societăţii în care se manifestă. Spre exemplu, prima
jumătate a sec. XX este traversată de curente ştiinţifico-filosofice,
ca: structuralismul francez, hermeneutica germană, fenomenologia
elveţiană sau formalismul rus. Fiecare din acestea aducea o nouă vi-
ziune despre limbă, gândire sau literatură, ca parte importantă a
esteticului. Unificate într-un singur curent, inteligibil, funcţional,
noua paradigmă estetică le-a adaptat la cultura populară sau la
ecourile istoriei în contemporaneitate.

11..11.. Postmodernismul nu-şi poate nega unele caracteristici
conservate genetic din modernism, ca:

- fragmentarismul;
- folosirea sintaxei eliptice, contorsionate;
- depersonalizarea auctorială;

toate reprezentând liantul cu trecutul, cu specificarea că, ridicate la
cote exagerate, acestea sacrifică sensul interlocutiv, având drept

consecinţă imposibilitatea comunicării, care devine esenţa post-
modernismului.

11..22.. Totodată postmodernismul rejectează unele principii ale
modernismului. De pildă, postmodernismul nu recunoaşte ade-
vărurile universale, în schimb, agreează absenţa seriozităţii în
creaţie, de unde cultivarea ironiei, a parodiei etc. De asemenea, faţă
de modernism care credea în gândirea adâncă asupra aparenţei,
postmodernismul nu se opreşte asupra ei, tratând-o facil. La fel se
întâmplă cu experienţele trecute cărora nu le acordă interes, res-
pingând adevărurile obiective, istorice, ceea ce pentru modernism
era de neconceput. Şi, în sfârşit, postmodernismul respinge teoriile
ce încearcă să totalizeze realitatea, în opoziţie cu modernismul care
credea într-o teorie ce combină cultura, ştiinţa şi istoria, pentru a
explica fenomenele din societate, astfel realizându-se adevărata cu-
noaştere.

11..33.. Nu i se poate nega totuşi postmodernismului inovaţia în
vehicularea a noi forme de cultură sau o orientare în care cunoa-
şterea dobândeşte putere în societate, conducând la reajustarea re-
laţiilor de putere în instituţiile culturale şi academice, de unde ideea
predominantă că arta e un bun de consum şi, ca atare, atitudinea
faţă de ea este asociată cu zonele industriei, deoarece industria cul-
turală se regăseşte în viaţa fiecărui individ. De aici, o serie de rein-
terpretări la nivel sintactic, semantic sau pragmatic. Spre exemplu,
simbolul e înlocuit cu semnul, semnul cu gestul, iar enunţul cu en-
unţarea, fapt care duce la neutralizarea metaforei, în locul ei fiind
preferate forme ale acestui trop: ironia, mai ales, dar şi parodia. 

11..33..11. Neaderenţa la simbol e justificată prin nonapetenţa
postmoderniştilor pentru metaforă, simbolul fiind forma metafo-
rică cea mai elaborată „care posedă valoarea artistică cea mai înaltă”,
[…] „care produce prin nedeterminarea ei sugestivă, starea poetică prin
excelenţă” . E de la sine înţeles că postmoderniştii nu agreează sim-
bolul, semnul fiindu-le mai la îndemână, pentru că, prin el, real-
izează democratizarea întregului inventar de semne, operându-se
cu clişeul, kitsch-ul, banalul, vulgarul, derizoriul, aceasta la con-
curenţă cu poeticul, cu literaturitatea. De asemena, nici măcar sem-
nul nu-i mulţumeşte şi atunci recurg la gest (o acţiune
extralingvistică), cum, de altfel, au ales acţiunea verbală, chiar dacă
uneori e gratuită.

11..33..22. Cât priveşte înlocuirea enunţului cu enunţarea, e iarăşi
în logica acestui curent, care este în continuă acţiune verbală, en-
unţarea fiind mecanismul de bază al discursului venind în întâmpi-
narea postulatului, după care însăşi „cunoaşterea e legată de loc,
timp, poziţie socială […] cu care individul îşi construieşte punctele de
vedere”.

11..44..  De altfel, postmoderniştii se orientează, ca gândire filosofică,
spre scrierile lui W. von Humboldt care, pe lângă faptul că vedea
limba ca o activitate (energeia), consideră că „limba propriu-zisă re-
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zidă în actul producerii sale efective. În toate cercetările care încearcă
să pătrundă esenţa vie a limbii, vorbirea ca atare este singura care tre-
buie gândită ca fiind ceva adevărat şi primar.” Şi mai departe:„Per-
soana şi relaţiile spaţiale joacă rolul cel mai important.” Pe cale de
consecinţă, componenta pragmatică este bine reprezentată la post-
modernişti, atât din punctul de vedere al alcătuirii discursului, cât
şi din punct de vedere ideatic. Acelaşi W. von Humboldt le serveşte
postmoderniştilor în actul lor individual de vorbire, unul diferit de
tot ce s-a manifestat anterior, argumentul decidiv fiind că „într-o ac-
cepţie adevărată şi esenţială, putem însă considera limba, ca să spu-
nem aşa, drept exclusiv totalitatea actelor de vorbire.” 

11..55..  Summa summarum, postmodernismul a adoptat semi-
otica, prin selectarea componentului pragmatic, în ceea ce are spe-
cific: persoana, timpul, spaţiul, deci contextul în cadrul căruia
enunţarea formează baza actelor de limbaj/vorbire. Am putea chiar
afirma că postmodernismul a apărut aproximativ concomitent cu
maturizarea pragmaticii, iar decodarea şi analiza discursului său
face necesarmente apel la aceasta.

De exemplu, la nivel global, postmoderniştii au fost etiche-
taţi inexact drept textualişti, însă fiind spirite subiective se mani-
festă discursiv, haotic, interdiscursiv, care nu renunţă la
hipertextualitate, la strategii metaliterare şi intertextuale, acestea
din urma oferindu-ne un livresc rafinat, o ironie erodantă sau o pa-
rodie spumoasă.

La nivel particular, postmoderniştii practică o sintaxă paro-
dică, independentă de semantică, în care hipotaxa e înlocuită cu pa-
rataxa, repetiţia fie că e anaforică, tautologică sau ţine de
paralelismul sintactic furnizează aspecte retorice frazei, totul în in-
teriorul mecanismului de enunţare. Aceasta e corelativă cu per-
soana I, timpul prezent, cu ubicuitatea anunţată, într-un cuvânt, cu
o subiectivitate asumată. Dacă asistăm la un abuz de intertextuali-
tate, deopotrivă avem şi un abuz de subiectivitate, dar se recurge
frecvent şi la argumentativitate.

Figurile sintactice amintite mai sus dau forma discursului
lor poetic, stilistica venind astfel în prelungirea retoricii, aceasta
trăind o nouă viaţă prin pragmatică sau, cum i se spune, retorică
modernă. De altfel, tot prin W. von Humboldt postmoderniştii îşi
consolidează teoretic atitudinea faţă de formă: „Forma este o sin-
teză care conferă unitate spirituală elementelor particulare ale limbii,
considerate în opoziţie cu ea, drept substanţă.”

11..66.. Aşa ne explicăm de ce postmoderniştii nu renunţă la unele
procedee formale care sunt de natură stilistică. Cadrul general al
discursului e redevabil pragmaticii, dar atenţia excesivă acordată
formei le recomandă frecventarea unei figuri sintactice cu implicaţii
formale, uneori gratuite, aceasta satisfăcându-le propensiunea spre
formalism, spre vorbire în exces, rar infu-zând-o cu o anume expre-
sivitate de genul sublinierii, accentuării sau intensificării sensului.

22..  Am făcut aceste precizări preliminare pentru a observa că
la postmoderni sintaxa (respectiv, ordinea cuvintelor, aranjarea în
vers, punerea în pagină şi apelul la structurile repetiţiei) este convo-
cată să structureze discursul, dar să şi semnaleze destructurarea
acestuia. Organizând formal discursul, anafora, figură sintactică, de
exemplu, se încarcă cu semnificaţii în momentul când ea însăşi se
destramă, se topeşte în magma unui discurs fără sens. Demersul
diacronic va reliefa aceste tendinţe ale esteticii actuale, în com-
paraţie cu poezia romantică sau chiar modernă.

33.. Figura sintactică a anaforei cunoaşte manifestări diverse,
ţinând de varietatea claselor gramaticale antrenate în exprimarea
ei, de relaţiile ei cu alte figuri sintactice, de poziţiile ocupate în struc-

turile poematice.
Cum anafora, de regulă, înseamnă repetarea unui cuvânt sau

a unei sintagme la început de versuri consecutive sau la început de
propoziţie, am observat că verbul este cea mai solicitată clasă gra-
maticală atât în poezia populară, cât şi în cea cultă, aparţinând
poeţilor din diverse curente literare: romantici, moderni şi moder-
nişti, inclusiv, postmodernişti (selecţia ne aparţine): Vasile Alecsan-
dri, Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu sau
Nichita Stănescu, implicit câţiva dintre optzecişti (Mircea
Cărtărescu) sau nouăzecişti (Magda Cârneci, Florin Iaru).

33..11. În poezia de autor, formele verbale sunt selectate potri-
vit mesajului puternic marcat de patriotism, ca la Vasile Alecsandri,
în Moldova în 1857, mesaj de unire ca un verdict implacabil pentru
români, înainte ca aceasta să se împlinească:

„EE  ssccrriissăă-[n ceruri sfînta Unire!] 
EE  ssccrriissăă-[n inimi cu foc ceresc!]” 

(p. 251)
33..22..  Mihai Eminescu recurge la forme flexionare ale verbului aa

iiuubbii, în anaforă, şi datorită unui ingambament, un semn al desprin-
derii de mecanica repetării identice:

„Şi te iiuubbeesscc, copilă, cum repedea junie
IIuubbeeşşttee-n ochi de flăcări al zilelor noroc,
IIuubbeesscc precum iubeşte pe-o albă vijelie

Un ocean de foc.”

(p. 19)
De asemenea, poetul apelează şi la forme performative (im-

perative) ale verbelor aa  zzddrroobbii, aa  ssffăărrââmmaa, într-o anaforă metafra-
zică (repetarea cuvintelor prin sinonime), desigur, într-un act
ilocuţionar indirect, secondat şi de intimaţie:

„ZZddrroobbiiţţii orînduiala cea crudă şi nedreaptă [...]
SSffăărrîîmmaaţţii tot ce aţîţă inima lor bolnavă,
SSffăărrîîmmaaţţii palate, temple ce crimele lor ascund.”

(p. 49)
33..33.. Forme performative se întâlnesc şi la postmoderni cu

„transformările” de rigoare: reflexivul aa  ssee  ggâânnddii devine verb activ la
Nichita Stănescu în Descrierea lui A:

„GGîînnddeeşşttee--mmăă tu A, pe mine.
GGîînnddeeşşttee--mmăă tu.”

(p. 122)
33..44.. Aceleaşi trăiri intense, ale expresioniştilor, ni le transmite

şi anafora blagiană, dar în versuri libere :
„și ssttrriigg
şii  ssttrriigg,, şi-ntîia oară simt
întreaga vrajă[...]

(p. 39)
Prin urmare, modernii intervin în organizarea acestei figuri

sintactice din ce în ce mai vizibil: întâi, versul cu verbul anaforic e
distribuit la începutul strofelor (o anaforă la distanţă); apoi, prin
practicarea versului liber, se impune ca necesar paralelismul sin-
tactic. Cităm din Nu-mi presimţi? de L. Blaga:

„„NNuu-- mmii  pprreessiimmţţii [tu nebunia...] [...]
NNuu--mmii  pprreessiimmţţii [[vvăăppaaiiaa]]……[[……]]
NNuu--mmii  pprreessiimmţţii  [[iubirea...] [...]”

(p. 48)
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33..55.. Pe măsură ce ne apropiem de poezia modernă, formele
anaforice se diversifică şi dispar în discursul poetic, paralelismul sin-
tactic nemaifiind un suport. De exemplu, Tudor Arghezi, în Toamna,
construieşte versul în jurul anaforicului vvrreeaauu, dar în relaţii sintac-
tice divergente ; verbul aa  vvooii//  aa  vvrrooii e un verb de motivaţie, expri-
mând subiectivitatea discursului :

„VVrreeaauu să-mi ridic privirea şj vvrreeaauu să-i mîngîi ochii...
[Privirea întîrzie pe panglicile rochii]
VVrreeaauu degetul uşure să-l iau să i-l dezmierd...
[Orice vroiesc rămîne îndeplinit pe sfert.”]

(p. 73)
În felul acesta,tot la Tudor Arghezi, se ajunge la o dezmem-

brare a anaforei, dar cu obstinenţă poziţionată la început de vers
(1şi 3), sinonimia poetică fiind şi ea aproximativă:

[„Şi de-am venit ca-n timpuri, a fost ca înc-o dată,
S-aplec la sărutare o frunte vinovată,] 
SSăă--nnvviinnggeemm iarăşi vremea dintr-o-ntărire nouă
Şi ssăă--nnvviieemm adîncul izvoarelor de rouă.”

(p. 74)
33..66.. Procesul sinonimiei poetice în anaforă continuă prin Ion

Barbu, unde aceasta e din ce în ce mai problematică, viitorul ver-
belor şi poziţia formală pe primul loc în vers întreţinând totuşi ana-
fora:

[„Cu mîini învineţite, de umblet lung prin ger]
VVooii  rreeiinnttrraa în mine cînd va veni declinul; 
VVooii  ccoobboorrîî să caut pierdută-ntr-un ungher
[Firida unde arde c-un foc nestins Divinul.”]

(p. 26)
În alt poem, Umanizare, Ion Barbu imprimă, prin perfectul

compus al verbului din anaforă, siguranţa procesului de sinonimi-
zare, cu metafrază, dar cu formă divergentă a verbului (imperfect):

[„Sub înfloriţii arbori, sub ochiul meu uimit,]
[TTee--aaii  rreessoorrbbiitt în sunet, în linie, culoare,]
TTee--aaii  rreevvăărrssaatt în lucruri, cum în eternul mit
SSee  rreevvăărrssaa divinul în luturi pieritoare.”

(p. 32)
33..77.. Selectând din opera lui Nichita Stănescu, volumul Epica

magna (1978), volum care prefigurează generaţia optzeciştilor post-
moderni, sesizăm acelaşi interes pentru anafora verbală care ge-
nerează şi alte figuri ale repetiţiei, de exemplu, epanalepsa (o
anaforă întreruptă), facilitată şi de versul liber, ca mai jos: 

„AArr  ffii  ffoosstt un păcat şi o ruşine să zbor
AArr  ffii  ffoosstt o trădare
[ să devin dintr-o dată uşor.”]

(p. 147)
dar şi accederea la un paralelism sintactic format din primele ver-
suri ale strofelor consecutive, o varietate a aceleiaşi anafore la dis-
tanţă: 

„ÎÎmmii  ppuunn  ccuuvvîînnttuull  [pe gîndire”] [...]
„ÎÎmmii  ppuunn  mmîînnaa [pe pămînt”] [...]
„Îmmii  ppuunn  ssuufflleettuull [în trup.”]

(p. 149)
33..77..11.. În Contemplarea lumii din afara ei, din acelaşi volum al

lui N. Stănescu, verbul domină versul, indiferent de diversitatea lui
semantică, dând naştere la ceea ce am numi aannaaffoorrăă  ggeenneerriiccăă, dar
care lasă posibilitatea construirii unei rime … nominale cu acelaşi
lexem: ttiimmpp, în fond, o repetiţie propriu-zisă:

[„Iată credinţa:]
aici ssee  ccrreeeeaazzăă timp întruna
ssee  pprroodduuccee timp
ssee  mmooaarree şi ssee  nnaaşşttee timp
ssee  vviinnddee timp
ssee  ddeeppuunnee timp
ssee  mmooddiiffiiccăă timp
ssee  rriissiippeeşşttee timp
ssee  eeccoonnoommiisseeşşttee timp.”

(p. 166)
Constatăm că figura sintactică a acestui fel de anaforă, exis-

tentă în versul liber, nu numai că susţine structura discursului poe-
tic, dar are şi meritul de a genera alte figuri sintactice ale repetiţiei,
prin relaţiile destinse pe care le administrează: epanalepsa (repe-
tarea unui cuvânt după o întrerupere), metafraza (anaforă prin si-
nonimie), epifora (repetarea unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte
la sfârşitul versului sau a unei unităţi sintactice), paralelismul sin-
tactic, toate acoperind lipsa rimei, uneori a ritmului din versul cla-
sic. 

33..77..22.. Optzeciştii cultivă exuberant anafora verbală, introdu-
când locuri comune din expresii curente, creând oximoron („lamă
elastică” la Florin Iaru), deci cu atât mai gratuită fiind ideea de in-
sistenţă din poemul Mini – conservă de moarte în sos picant, aparţi-
nând volumului Înnebunesc şi-mi pare rău, în care verbul aa  ttăăiiaa
funcţionează în orice condiţii, generând epanalepsa, anadiploza (re-
petarea unui cuvânt de la sfârşitul unui vers la începutul versului
următor), figuri sintactice încărcate fie de ironie, fie de autoiro-
nie. Am putea numi aceasta o anaforă totalizantă ?

„Cu lama elastică ttaaii  
şi tot ttaaii
[zile de-a rândul conserva]
TTaaii şi degetele, ttaaii ligamentele pumnului
ttaaii şi faţa de masă
strigătele indignate ale gospodinei
ttaaii şi masa.
[Greu iese moartea din cutie.”]

[…]
pardoseala de gresie
[şi doar am pus-o astă vară cu osteneală şi 

cheltuială]
iiaauu  bbeerreeggaattaa apartamentului
ttaaii fundaţia casei
ttaaii trotuarul
ssffîîrrtteecc parcarea cu toate parcatele
ttaaii familii

şi ttaaii unicatele.”
„TTaaii lacrimă caspică pe lamă elastică
ttaaii sângele, sudoarea şi mmaaiioonneezzaa
ttaaii ccuurreennttuull, ttaaii ppaarraaggrraaffeellee, ttaaii cciiuuffuull şi ffrreezzaa.”

(p. 10-11)
A se observa semnele prezentificării (persoana I, timpul pre-

zent) şi sinonimia din limbajul curent a verbului aa  ttăăiiaa: aa  lluuaa  bbeerree--
ggaattaa, aa  ssffîîrrtteeccaa, (aa  mmăăcceellăărrii, aa  lluuaa  ggîîttuull, aa  lluuaa  ccaappuull), acestea din
urmă regăsindu-se în poem unde anafora e suspendată.
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De o altă factură, mai concentrată, este anafora din Est etica,
unde contextul este politizat, imperfectul verbului ‘trădând’ o aspi-
raţie în viitor, după căderea comunismului:

„Lângă tarabă, Brejnev Leonid, cu un succes nebun
vviinnddeeaa carne tocată de tun
vviinnddeeaa puieţi de mesteacăn ruseşti, veritabili.
[La concurenţă cu Husak.] [...]
vviinnddeeaa pulpă sau coapsă înmieresmată 

cehoslovacă.”
(p. 24)

Aruncarea în derizoriu a numelor cândva celebre (Leonid
Brejnev), cu prenumele postpus, iar Husak şi Jaruzelski nici nu mai
dispun de prenume, aluzia la diverse fronturi de război, ca şi la re-
voluţia cehă etc., este secondată de o ironie grea, chiar plină de na-
turalism.

33..88.. Ceea ce s-a observat la postmodernişti este cultivarea, de
către unii dintre ei, a anaforei nominale.

În special, la Magda Cârneci există această structură în Re-
quiem în stil clasic, poeta notează anafora nominală, la început, prin
sinonimie poetică comparativă:

„Cu uunn  vvaaiieerr bătrîn […]
Ca uunn  vvuuiieett  enorm” […]

(p. 124)
pentru ca (îînn  cclliippăă), anafora nominală să se poată interpreta şi ca o
anadiploză, la aceasta contribuind versul scurt liber format dintr-
un singur cuvânt:

„CClliippaa
cclliippaa creşte [cristal monstruos
se dilată cuprinde
privirea oarbă a lumii
faţa ei devastată”.]

(p. 30)
În schimb, în Ars exilum mundi lexemele, anafora cu lexemul

ppooeettuull se generalizează, copleşind ultima strofă a poemului în inte-
nţia actualizării unei metamorfoze aşteptate.E tot o anaforă totali-
zantă:

„PPooeettuull dănţuie singur prin ruine
ppooeettuull psalmodiază pentru bestii şi fiare
ppooeettuull se roagă la diamante şi sînge
ppooeettuull întreabă unde sunt noile temple
ppooeettuull îşi recită singur stanţele printre hoituri
ppooeettuull se mănîncă singur pe sine
şi se transformă în vorbe”.

(p. 110)
O altă strategie a poetei se poate sesiza în încărcarea anafo-

rei nominale pe mai multe versuri, pentru ca, prin sinonimie regre-
sivă, să cuprindă întregul poem. E vorba de lexemele ţţiippăătt,,  ggeeaammăătt,
ssccîînncceett::

[„Aud mereu ţţiippăăttuull tău sugrumat, patrie]
ţţiippăăttuull tău mut, inecat în oroare şi teamă, [...]
ţţiippăăttuull urcă din adîncuri [...]
GGeeaammăăttuull lui îndelung ne distruge tăcut [...]
ţţiippăăttuull tău, patrie, de agonie străveche,[...]
[Către cine îndrepţi, patrie, ssccîînncceettuull tău fără margine?”.]

(p. 118)
33..88..11.. Şi alţi postmodernişti au recurs la anafora nominală,

dar incomparabil mai puţin frecventă, ca ocurenţă, faţă de Magda

Cârneci. E vorba de Nichita Stănescu, în poemul Amintiri de cînd
eram piatră:

[„O neputinţă de a spune doi]
o nneeaadduunnaarree cu nimeni,
o nneeaadduunnaarree cu nimicul, 
[ca un răget luminos
mi-a explodat în creier.”]

(p. 126)
în care ideea de negare este predominantă (vezi pronumele nega-
tive: nniimmeennii, nniimmiicc) dar şi prin derivate cu prefixul nnee- , mai puţin
curente, dar poetice, chiar în anaforă.

33..88..22.. Mircea Cărtărescu forţează toponimice în anaforă, dar,
în acelaşi poem, revine la forma clasică a acesteia, nerenunţând la
diverse prepoziţii:

„PPeessttee  BBuuccuurreeşşttiiuull  [cu ziduri şi glorii
răsăriseră sorii.” […]
PPeessttee  GGrraaddiinnaa  IIccooaanneeii şi CCiişşmmiiggiiuu
[un soare de seu”]

(p. 9)
[„între ei se iscau legături]
ccaa  îînnttrree  cchhiimmiiccaallee, ccaa  îînnttrree  bboorrdduurrii,
ccaa  îînnttrree  ppllaanneettee, ccaa  îînnttrree  zzmmeeee,”

(p. 9)
33..88..33.. Incomparabil mai ambiguu, Florin Iaru, în Histrionul ro-

zelor din volumul Înnebunesc şi-mi pare rău, realizează o anaforă no-
minală dintr-un determinant adjectival substantivizat şi un radical
(imitând bâlbâiala):

[„ochii durdulii
ai iubitelor mele imaginare ca diafragma]
rroozz  bbuull
rroozz  bbuull
rroozz  bbuullbucată.”

(p. 91)
ţintind spre un parigmenon (repetarea unor cuvinte cu radical
comun) eşuat.

44..  Dar anafora convoacă şi alte părţi de vorbire, de exemplu
pronumele personal, intenţia ţinând de sensul general al curentu-
lui din care face parte poetul.

44..11..  Subiectivitatea romantică e maximizată la Mihai Emi-
nescu prin repetarea în anaforă a sintagmei eeuu  ssiinngguurr  ((pronume
personal şi adjectiv calificativ/modificator), subliniind liminarul si-
tuaţiei sentimentale:

„EEuu  ssiinngguurr n-am cui spune cumplita mea durere,
EEuu  ssiinngguurr n-am cui spune nebunul meu amor,
[Căci mie mi-a dat soarta amara mîngîiere

O piatră să ador.”]
(p. 18)

44..11..11.. La N. Stănescu, un întreg poem, format din şapte disti-
huri şi un vers liber separat, e edificat pe anafora totalizantă Eu sunt
la începutul fiecărui distih, de fapt, la începutul fiecărui enunţ, într-
o exuberantă identificare cu natura şi o acută căutare de sine:

„EEuu  ssuunntt o locomotivă cu aburi
[în urma căreia şinele se evaporă.]
EEuu  ssuunntt o pasăre care zboară
[în urma căreia aerul se pietrifică.]
EEuu  ssuunntt un cuvînt care se rosteşte
[lăsînd în urma lui un trup.]
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EEuu  ssuunntt timpul ce sare
[dintr-un ceas care se cristalizează.]
EEuu  ssuunntt  iarba
[cocoşată de verde]

EEuu  ssuunntt  foamea alergînd
[înaintea unei burţi.]
EEuu  ssuunntt cel care se naşte
[dintr-o mamă atît de adevărată]
[pe cît de neadevărat sunt.”]

(p. 159)
Dar potrivit atitudinii generale a postmodernismului, prin

anafora la pers. a III-a singular, se ajunge la idee, în detrimentul
altor trăiri; tot la N. Stănescu în Partea II: „Nervul divin”:

[„Acest punct de culoare albasatră
care-şi zice pămînt]
eell  eessttee ochiul
eell  eessttee patul de odinioară
eell  eessttee patul de odihnă
[al vederii în genere”.]

(p. 164)
De aici, caracterul deductiv, rece al mesajului poetic, specific aces-
tui curent şi creatorului lui.

44..22.. Pronumele relativ ccee  este o variantă anaforică preferată
de M. Eminescu, dar şi la N. Stănescu, cu intenţii poetice diferite: 

„[Ș-acel rege-al poeziei, vecinic tînăr şi ferice]
CCee din frunze îţi doineşte, ccee cu fluierul ìţi zice,
CCee cu basmul povesteşte ? “

(p. 28)
CCee n-am făcut eu, măcar tu să faci.
CCee n-am trăit eu, prea mult este.”

(p. 178)
Se poate sesiza diferenţa dintre discursul persuasiv la roman-

tici, de cel pragmatic la postmoderni. 
44..33.. Registrul pronumelor în anaforă e bogat la romantici, ca şi

la postmoderni. La M. Eminescu există un interogativ cciinnee, retoric,
desigur, dar şi un hehotărât ttoott  (un cuantificator), cu forme flexio-
nare, ambele pronume organizate la început de vers, dar şi la ce-
zură:

„CCiinnee--ii acvila ce cade? CCiinnee-i stînca ce se sfarmă?
CCiinnee--ii leul ce închide cu durere ochii săi?
CCiinnee--ii tunetul ce moare umplînd lumea de alarmă?”

(p. 21)
sau:

„TToott ce-n ţările vecine e smintit şi stîrpitură,
TToott ce-i însemnat cu pata putregiunii de natură,
TToott ce e perfid şi lacom, ttoott Fanarul, ttooţţii iloţii,
TTooţţii se scutură aicea şi formează patrioţii,”

(p. 118)
44..33..11.. Nichita Stănescu începe fiecare vers cu relativul cciinnee, dar

el ilustrează şi
începuturile enunţurilor, întrucât versul liber permite acest com-
portament anaforic:

[„atît îţi zic, urlă de durere]
CCiinnee strigă şi cciinnee zbiară, cciinnee urlă şi cciinnee se vaită
cciinnee se-ngroapă în miros şi în putoare şi în 

dampf de miazmă,
cciinnee plînge

şi cciinnee se sărează
cciinnee se amărăşte
şi cciinnee se zguduie şi se hohoteşte şi se zbate, 
cciinnee se jupoaie, se rupe, se smulge
[acela nu-şi aduce aminte de nimic”]

(p. 133)
Şi apropo de pronumele negativ nniimmiicc, acesta copleşeşte în-

tregul poem Oratoriu, de Nichita Stănescu, încât din douăsprezece
versuri, opt conţin negativul nniimmiicc, care iniţiază paradoxul total.
Suntem în prezenţa aceleiași anafore totalizante : 

„NNiimmiicc mai ambiguu decît linia dreaptă,
nniimmiicc mai dureros decît nunta
[… şi mai străin decît sărbătorile anului nou]
nniimmiicc nu este.

[…]
NNiimmiicc mai statornic decît aerul
nniimmiicc mai invizibil decît el.”

(p. 158)

Şi pronumele independent cceell, urmat de o relativă, îi furni-
zează poetului structuri anaforice totalizante, care transmit pan-
seuri fără echivoc, ca nişte concluzii ştiinţifice:

„CCeell care stă, nu este.
CCeell care mişcă, are trecut.
CCeell care arde, luminează.
CCeell care s-a stins, este orb.”

(p. 142)
55..  În anaforă pot figura şi clasele gramaticale neflexibile: ad-

verbul, prepoziţia, conjuncţia şi interjecţia. 
55..11.. Dotat cu sens, adverbul satisface mecanismul modalităţii

pragmatice în plin proces enunţiativ, existând posibilitatea dese-
mantizării acestuia, atunci când iniţiază o alternanţă a acţiunilor. E
cazul adverbului aaccuumm într-o anaforă eminesciană din „Epigonii”:

„AAccuumm secolii străbate, o minune luminoasă,
AAccuumm rîde printre lacrimi cînd o cîntă pe Dridri.”

(p. 28)
55..22..  La Tudor Arghezi, adverbul modalizator de incertitudine

ppooaattee, din poemul Despărţire, intensifică sentimente de regret, ge-
nerate de o previzibilă dramă:

„PPooaattee mai bate încă momentul de atunci,
PPooaattee-a tăcut îndată şi-aşteaptă să mai vie
[Îmbrăţişarea veche, din nou precum a fost.”]

(p. 88)
55..33..  La Ion Barbu întâlnim anafora adverbială, dar în termeni

mai fermi, indicând precis un loc al trăirii sentimentelor de dra-
goste. Începe să se contureze uşor raţionalismul modernist şi chiar
postmodernist într-un poem erotic, numit Pentru marile Eleusii:

[„Pe Calichor, în templul încins de roci calcare,]
AAccoolloo te aşteaptă, cucernic, dorul meu:
AAccoolloo vei ajunge în Marea Noapte, greu
[De gînduri, de nelinişti, de-adîncă-nduioşare.”]

(p. 18)
55..44.. E firesc să exemplificăm adverbul în anaforă la Nichita

Stănescu cu ddeessiigguurr, care e un adverb de certitudine al modalităţii
epistemice, deoarece postmoderniştii lucrează mai ales cu aceasta.
Este o anaforă atipică, fiind notată la începutul fiecărui vers, care
dispunând de versul liber se poate considera enunţ:
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„DDeessiigguurr, pentru recea întemeiere a furnicii
[eu sunt zeu cu putere,
vai, nu numai de moarte.]
DDeessiigguurr, eu mă închipui furnică
[pentru zeul meu
pe care totuşi mi-l pot imagina prin mîntuire.]
DDeessiigguurr şi zeul meu are zeul lui.”

(p. 130)
La sfârşitul poemului Anatomia, fiziologia şi spiritul (din care am

citat mai sus), poetul vehiculează grupul adverbial bbaa  nnuu, devenind
tot mai categoric prin dubla negare a unor stări trăite sau consem-
nate, iniţiind un „dialog interior” controversat, truchiat:

„BBaa  nnuu, eu mă clatin atîrnînd
de capătul privirii mele […]
BBaa  nnuu, trece o pasăre magnetică […]
BBaa  nnuu, se aude cum se deschid ferestre […]
BBaa  nnuu, se deschid ferestre şi o pasăre […]
BBaa  nnuu, aripa păsării parcă deschide ferestre.”

(p. 134)
55..55.. Magda Cârneci, în schimb, surprinde momente delicate,

reale, după 1989, cu semiadverbul ttooccmmaaii, având rol de modifica-
tor de intensificare şi precizare, într-un discurs poetic ritmat şi chiar
rimat din Liberty (Quintet politic 1992):

„TTooccmmaaii începusem să scriem împreună o epopee şi
imnuri

ttooccmmaaii începusem să vorbim o limbă universală
ttooccmmaaii începusem să iradiem un fel de lumină albastră

[şi să semănăm cu toţii cu buna fecioară]
ttooccmmaaii ne urcasem veseli pe rug
[ca să luminăm zorii vineţi pentru ultima oară.”]

(p. 104)
În poemul Manifest din ciclul Quintet politic se observă lesne o

construcţie anaforică totalizantă, pe baza adverbului aaccuumm, concor-
dat temporal cu contextul pragmatic, căruia poeta îi imprimă o iro-
nie destructurantă, ca idee de viaţă:

„AAccuumm e bine. 
AAccuumm suntem liberi.
AAccuumm avem ce să mîncăm şi să bem.
AAccuumm nu ne mai bate nimeni la cap.
AAccuumm putem să înfulecăm munţi de mititei şi sarmale.
AAccuumm putem să bem quintale de ţuică.
AAccuumm putem să rupem florile şi să călcăm pe peluze.
AAccuumm putem să aruncăm hîrtii şi seminţe pe jos.

AAccuumm nu ne mai bate nimeni la cap.
Suntem liberi”.

(p. 112)
Şi poemul se continuă cu încă cincisprezece versuri în aceeași

manieră, pentru ca strofa ultimă să aducă manifestări din imedia-
titatea socială, dar renunţând la anaforă:

„Bă, noi muncim, nu gîndim. Nea Nae, dă-i una!
Cetăţeni, cu toţii la urne! Tanti Ileana bate măsura!
Haide naţiune! Tot înainte! Ura!”

(p. 114)
66..  AAnafora claselor gramaticale neflexibile a fost completată,

pe baza criteriului semantic, şi cu adverbul, întrucât acesta posedă
sens, dar şi generează diverse sensuri contextuale. Adverbele rela-
tive, prepoziţiile şi conjuncţiile şi interjecţiile sunt solicitate în ana-

foră, datorită calităţii lor de a realiza structuri ritmate sau structuri
enumerative, de cele mai multe ori. Un rol important al acestora
este de a susţine enunţurile-vers argumentative. 

77..  Evoluţia anaforei de la clasici la postmodernişti marchează
o destructurare a acesteia până la a se constitui în refren, meta-
morfoza începând încă de la moderni. Dar ceea ce marchează dife-
renţa între clasici şi moderni, modernişti şi postmodernişti, este
semnificaţia grea de sens, de trăiri a primilor şi devierea spre dis-
cursiv, spre mecanic, spre spectacol frastic repetitiv la cei din urmă,
încât, pornind de la simplă repetare a unui cuvânt, se ajunge la aca-
pararea în totalitate a poemelor prin acest mecanism. De aici până
la joc şi căderea în derizoriu nu mai e decât un pas. La acestea se
adaugă coborârea în imediat, în contingent, ceea ce erodează trans-
poziţia poetică postmodernistă, de unde rezultă şi diversificarea
metodei critice aplicate: stilistica intenţională pentru clasici şi ob-
servaţii pragmatice pentru ceilalţi.
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În strigături: „MMăărriittaa--mm--aaşş
mmăărriittaa

Da’ nime nu m-o lua.”
îînn  ddooiinnăă::  „„FFăă--mmăă, doamne, ce mi-i face,

FFăă--mmăă puiul cucului,
În coarnele plugului.”

(Istoria literaturii române, 1964, p. 136-143.)
Asemănător, şi Magda Cârneci construieşte o epiforă nominală

identică:
„Sîngele care intră în lluummee
şi cel care pleacă din lluummee.”

(p. 94)
Şi poezia romantică exersează anafora nominală, Mihai Emi-

nescu selectând în anaforă un lexem din registrul specific al aces-
tui curent:

„VViissuull apelor adînce şi al stîncelor cărunte,
VViissuull selbelor bătrîne de pe umerii de deal.”

(p. 29)
Cât priveşte Lucian Blaga şi Tudor Arghezi, aceştia o no-

tează, unul mai reticent, (Blaga) în „Lumina”:
„oo  sseettee era de păcate
oo  sseettee de lume şi soare.”

(p. 3)
iar T. Arghezi aproape demiurgic:

„UUnn  sseemmnn, şi tîmpla cerului s-apleacă.
UUnn  sseemmnn, şi uraganul s-a trezit.
UUnn  sseemmnn,, şi neamuri noi s-au zămislit!
[Dar sseemmnnuull mîna mea nu vrea să-l facă!”]

(p. 100)
Valoarea modală alternativă a adverbului temporal aaccuumm nu e

descrisă în gramaticele academice ale limbii române (ediţia din
1963 sau cea din 2005); nu am găsit-o nici la Nica 1988, p. 81-166 şi
nici la Iordan 1944. Totuşi Iordan 1944, p. 173 discută adverbul
aaiiccii... aaiiccii, pentru aaccuumm... aaccuumm, argumentând că „spaţiul se poate
percepe cu unele din simţurile noastre propriu-zise (văzul, pipăitul),
pe cînd timpul numai cu ajutorul minţii.”

Dragoş 2004-2005, p. 8-13.
Avram 1997, p. 255: „li se recunoaşte mai greu fie numai sensul

modal, fie însuşi statutul adverbial”. 
GALR 2005, p. 597.

Ne propunem, într-o cercetare ulterioară, studierea
acestor clase gramaticale prin stilistica și pragmatica anaforei.
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AAMMIINNTTIIRRII IINNCCOOGGNNIITTOO

1.
Acesta este începutul,
mi-l amintesc cu greu.
Atmosfera este calmă.
Apoi, deodată,
Robert îmi aratăun semn cu degetul
și eu 
îi dau o palmă.

4.
Colbert o iubește pe Lavinia,
dar lui Colbert nu-i stă în fire
să treacă linia
timidităţii spre iubire,
să-i spună, și se cufundă-n durere,
oferindu-i doar ouă de struţ
și alte obiecte de tăcere.

5.
Totdeauna în noapte
când m-apuc să scriu
la o nouă carte,
iubitele mele se supără
și urlă a pustiu.

7.
Nu voi uita niciodată
camera cu mașini de scris
unde am cunoscut-o pe Cristina.
Nu am mai întâlnit o fată,
nici măcar în vis,
căreia să-i umble așa de repede mâna.

Parodii

Lucian Per0a
Constantin Abăluţă

11.
Consideraţi ce vreţi.
Eu v-am spus adevărul.
Poate că alţi poeţi
își dau aere cultivând misterul,
eu însă încerc să foloses aerul românește
și să vă spun și vouă cum se folosește!
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*** 

Vineri, 20 decembrie 2019, a avut loc la Cercul Militar din Sibiu o reuniune literară organizată de Filiala Sibiu a USR, Liga

Culturală România - Franţa și Revista Rapsodia, prilejuită de lansarea celui de-al doilea volum al cărţii „America visului romînesc”

de Anca Sîrghie, apărut la Editura DAS. Cartea a fost prezentată scriitorul și jurnalistul Mihai Posada, iar din volum a citit actriţa

Lerida Buchholtzer. Reuniunea s-a încheiat cu un concert de colinde susţinut de scriitorul și profesorul Vasile Chira. 

*** 

Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea organizează în această perioadă mai multe întâlniri literare,

sub genericul unei caravane literare numite „Citește românește”, în colaborare cu alte biblioteci și instituţii culturale din ţară. O

astfel de întâlnire a avut loc la Sibiu, în data de 14 februarie 2020, fiind prezent la Biblioteca Astra din Sibiu un desant de scrii-

tori vâlceni, membri ai Filialei sibiene a USR, însoţiţi de Remus Georgescu, directorul bibliotecii din Râmnicu Vâlcea. Au fost pre-

zenţi, cu cele mai recente apariţii editoriale, scriitorii Ioan Barbu, cu volumul de poevstiri „Eroii mei au nume de stele”, Ion

Drăghici, cu volumul de proză scurtă „Somnul de piatră” și Constantin Argeșanu, cu romanul „Cântec târziu”. Despre autori și că-

rţile lor au vorbit Anca Sîrghie, George Voica, Ioan Barbu, Remus Georgescu și Ioan Radu Văcărescu, în prezenţa unui public nu-

meros și dornic de a fi la curent cu noile apariţii editoriale ale scriitorilor noștri. 

*** 

Vineri, 28 februarie 2020, s-a desfășurat la Cercul Militar din Sibiu lansarea volumului „Nicolae Cristea - Publicistică”, în-

grijit de Anca Sîrghie și eseul monografic „Anca Sîrghie în lumina slovei” de Ada Stuparu. A prezentat Mihai Posada și au lecturat

din aceste volume actorii Lerida Buchholtzer și Emil Cătălin Neghină. 
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