








Editorial

Euphorion Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Ion Buzu, corporatist cu ochelari pătraţi și glas de ado-
lescent, cel mai brigand dintre poeţii basarabeni, luându-se la
harţă în puhoiul de lume – impetuos ca o nevăstuică încolţită –
, iute vărsătoriu de sânge – măcar o picătură de sânge – , dar
căruia-i bănuiești o curăţie de Mîșkin. Poezia lui este telurică,
stihială, vuitoare, abia ţinută în frâiele unei conștiinţe tehnice
fără cusur.

Iulia Iaroslavski, copil-poet cu păr de bomboană fon-
dantă, cu pas apăsat de – curând – femeie a zbuciumului și în-
tunecimilor, cu tristeţi nenumite crescând ca aluaturi
bine-mirositoare. O poezie de frontieră, în care ghicești tenebre
și copilăreală, spasme și ghiocei (care poartă o picătură de
sânge, cât o inimioară).

Irina Nechit, rană peste rană cum foc peste foc, gesturi
și poezie supravegheate, în pasul ceremonial al căreia e totuși
dans de holdă și roadă.

Nicolae Popa, cu faciesul fără memorie al celor intro-
vertiţi & rămas tânăr, cu voce moale și incantatorie, cu poezie-
fascin, de șaman binevoitor.

Leo Butnaru, inimă de pâine caldă, mâhnit de elemen-
tarii care și-au uitat istoria (1812?, 1918?, 1940?, 1990?), cântând
cu legănări de stepă versuri cu lacrimă, sânge, furtună și fum.

Victor Ţvetov: Maiakovski, Rilke și-Artaud dimpreună,
tot numai vis, poezie nebună & inimă de dauphin hăituit.
Ei, frumoșii basarabeni, au fost cei care au adus poezia la Zilele
„Iustin Panţa”. Și a fost poezie cât să facă o literatură cu adevă-
rat mare & fără graniţe, cum îndeobște face poezia când i se dă
răgazul sau când, brusc însufleţită, prinde a vorbi într-o limbă
știută-neștiută, limbă de pârjol și dârzenie. Că anul acesta se
împlinesc 100 de ani de Românie Mare a fost numai prilejul să
ne amintim – mai ales – că poleiala Centenarului se întinde
peste un rapt: se împlinesc 78 de ani pe care România i-a tra-
versat fără Moldova din stânga Prutului.

A-i aduce pe scriitorii din Moldova în inima Transilva-
niei a fost semnul nostru (poetic) că literaturii române nu-i pasă
de graniţele mincinoase.
De altfel, poezia – atunci când este poezie – nu poate fi altfel
decât politică; iar poezia are întotdeauna dreptate, și își alege
limba rostirii, și își alege oamenii prin care vorbește.
În acest număr, poezia îmbracă limba română, bine pârguită pe
pământ românesc, în stânga Prutului.

Moni Stănilă, cât o inimă, bănăţeanca ce-a îndrăznit să
meargă tot mai spre est și să lege, capăt de capăt, fâșii de ţară,
de poezie, de limbă, și a făcut-o când mulţimea năvălea spre
vest, și a făcut-o pentru o dragoste, și pentru literatură. Acolo,
în Moldova din stânga Prutului, Moni Stănilă este una dintre vo-
cile cele mai puternice ale literaturii celei vii, are charisma celui
care adună oamenii și a celui care – între puţini – catalizează
scrisul electric al celor tineri făcând din ei fanatici ai literaturii.
Cei din cenaclul „Republica” pe care îl coordonează Moni Stănilă
au, cu toţii, ceva din privirea ei întreagă, din fervoarea, din dă-
ruirea care arată că a te face instrument al cuvântului care în-
deamnă și revelează este nevoinţă; aceeași Moni Stănilă care,
microbistă, lucrează la un proiect poetic legat de fotbal; dar nu
vă lăsaţi păcăliţi, poezia-fotbal nu e ușurătate, fiindcă autoarea
ei, contradictorie și dostoievskiană, mai că face singură cât o li-
teratură.

Mihail Vakulovski, un munte de om, cu voce tunătoare,
cu braţele în radical întinse peste masă. Poezia lui este tăioasă,
negru-sarcastică, amar rânjitoare, desăvârșit condensată într-
o precizie de mitralior.

Alexandru Vakulovski, scriitorul mai demult expulzat,
cel care – cum rar se întâmplă pe la noi – a solidarizat scriitori și
artiști și români în numele reparaţiei necesare. Adunat trupe-
ște în jurul unei scântei pâlpâitoare, cu privire ghidușă și bo-
nomă, gata oricând să intre în el ca-ntr-o vizuină caldă,
Alexandru Vakulovski este revoltă și poezie în compoziţie letală.

În evocările lor, Alexei Vakulovski, tatăl mort tânăr,
geniu. (Dar în ontologie nu există geniu, există revelaţie, după
cum aveam să aflu mai târziu: octavă superioară pe calea ne-
știută.)

Anastasia Palii, poeta cu ochi negri, de sălbăticiune in-
teligentă și cu vers aspru, spălat de ape întunecate.

Dan Negară, cu aer de profesor optzecist, cu nas drept
și voluntar, cu ochelari de disident, cu o poezie ulcerantă, zgu-
duitoare.

Arthur Cojocaru, înalt și trist, parcă fără să-și găsească
locul în lume, aceeași lume spre care poezia lui trimite străful-
gerări care năucesc.

Serioasa Rodica Gotca, cu liniile elegante ale unei preo-
tese într-o religie uitată, cu doi băieţi mici așteptând-o acasă și
cu o poezie de urlete, Rodica sub pleoapele căreia umbresc de-
părtări orientale și ierburi unduite de vânt aspru.

Veronica Ștefăneţ, cu ochi triști care văd ochi triști, cu
obraz cerat de tainice zbateri, cu poeme în care încet prinde
contur o feminitate fragilă, dar deloc sentimentaloidă: ciuta.

Despre sânge și poezie
RRiittaa  CChhiirriiaann

4 4/ 2018



Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

54 / 2018

CCrrăăppaatt  ddee  zzoorrii

În domoale unde de ape pământene – fâșii roșii

mai mari
mai mici

ca niște legători căzute de pe o infinitudine de ochi
peste altă infinitudine de ochi.

Simetrie între 
legători de ochi
și 
legături cosmice

în acest caz fiind absurd să se caute
de care parte ar fi
dreptatea

totul fiind în
pofida a toate...

MMeerrcceennaarrii  îînnttrruu  mmeettaaffoorrăă

până în prezent 
s-a cam dovedit că 
în poezie
viitorul acesteia aparţine inegalabilului ei trecut
iar
în ce privește prezentul
și imediata lui învecinare
viitorul
e de presupus că nu a rămas mult până când 
pentru solicitarea poeziei genialilor autori 
bibliotecile ţărilor bogate vor plăti 
cititori-mercenari

ÎÎnnţţeelleessuurrii  șșii  ssuubbîînnţţeelleessuurrii

Când se întâmplă să nu scriu despre gramatică
despre cuvinte înaripate
sau propoziţiile subordonate circumstanţiale de loc
de timp, de mod, de cauză, de scop
despre  circumstanţiale condiţionale
concesive, consecutive
sau despre simple propoziţii circumstanţiale de poezie
ci scriu despre Homer 
ori Socrate
să zicem
toate celelalte pur și simplu se subînţeleg ca 
supra-înţelesuri în unitatea literaturii universale 
inevitabil asigurată 

LLeeoo  BBuuttnnaarruu

chiar dacă e mare discrepanţa 
între cavalerul Don Quijote 
și sub-cavalerul Sancho Panza
chiar dacă sunt de netăinuit contradicţiile
dintre Emme Bovary Manon Lescaut Anna Karenina sau
antica – iubăreaţă și ea – poetă Safo
astfel lăsându-se mereu ușile 
sau peșterile deschise 
și pentru autorul Homer 
și pentru cititorul Ulise...

OOcchhiittoorr  șșii  ooccuulliisstt

Când e cazul 
moartea e și oculist. 
Pentru gloanţele oarbe.  

PPiieerrddeerreeaa  ccuunnooșșttiinnţţeeii  

Acesta ar putea fi un poem dada care
își trăiește imposibilitatea de a exista –  miile de accente 
răzuite de pe înţelesuri 
neștiute.

Bineînţeles
poemul dada e categoric diferit de 
poemul obișnuit în care 
se întâmplă ca
neputând rezista tensiunii dintre 
spus 
și
nespus
dintre înţeles 
și
neînţeles
unele cuvinte pur și simplu își pierd cunoștinţa.

ȘȘttiirree  ddee  pprriimmăă
ssaauu  uullttiimmăă  ppaaggiinnăă

Ieri 
la aeroport 
în palmele cuiva
detectorul de metale a detectat 
c!
u!
i!
e!

Poezie



Unii însă spun că  
de fapt
nu ar fi fost decât niște semne de exclamaţie 
care-i intraseră sub unghii.

FFrraaggmmeenntt  ccăărruuiiaa  nnuu  ii  ssee  mmaaii  ppooaattee  aaddăăuuggaa  nniimmiicc

Acesta e un text 
posibil filosofic care – simt –
se naște dintru început fragment; 
fragment predestinat
care nu mai poate fi continuat 
împlinit. 
Fragmentul ca întreg rotund 
despre o idee deplină
și anume:

Eu presupun că se știa încă din Iudeea 
de la idei că:

Iudeea naște ideea
ideea naște cultură 
cultura naște idei.

(...pentru a mă opri la 
acest însingurat argument

în caz contrar 
textul prezent 
nu ar mai fi fragment.)

UUmmoorr  ddeesspprree  uummoorr

De când s-a despărţit de iubită
a dat-o în umor negru 
crispat.

Ah când era împreună cu iubita 
o ţinea într-un umor trandafiriu 
uneori curcubeic
arcat
peste vesel scârţâitorul lor pat... – fac
acoladă în tine 

RIMĂ – tu 
mică iapă de tracţiune ce
reușești să duci unele poeme până la bun sfârșit – 
sfârșindu-le;

opintești la sonete obrintite
ca la o grapă de dragul grapei
și gropii
ca la o boroană fără bornă;

îmbumbi epigrama ca pe o jiletcă strâmtă
rimă – tu regină a morţii
pardon – a nopţii

(poeziei)

tu care probabil
ai și simţul umorului...

IIssppiittaa  pprroozzooddiieeii  ccllaassiiccee

Oricât de postmodern 
sau chiar vechi avangardist ai fi 
prozodia clasică te mai încearcă: 

iată
desfrunzita salcie tânără oglindită în apă  
ca un schelet de rusalcă...

DDiinn  mmeemmoorriiiillee  uunnuuii  cceerrbb

Acest cerb își mai amintește cum 
Diana își clătea sânii 
clătinându-și-i la sânu-i...

DDeesseeccrreettiizzaarree

la început a fost cuvântul care
la desecretizare de dosare 
se află că
dintr-o elementară eroare 
era cât pe ce să devină cuvântul de pe urmă.

PPee  ddrruummuull  ccuunnooaașștteerriiii

În lungul drum al cunoașterii 
patrulează îngeri de caritate 
care oferă când e cazul ajutoare 
mai obișnuite 
mai eterate 
sau chiar de-a dreptul sofisticate
ciudate – însă la o adică
până la urmă cu ce-i poţi ajuta 
pe cei găsiţi obosiţi 
sleiţi 
unii ușor ieșiţi din minţi
în aziluri improvizate
pe marginile anevoiosului drum al cunoașterii?... 

Dar asta e: din vreme în vreme 
pe laturile drumului cunoașterii 
îngerii de caritate (de la eparhie
sau entropie) 

încearcă să resuscite
și să-i repună pe cale pe unii 
pe alţii sfătuindu-i să abandoneze 
să renunţe de a mai înainta 
și tot așa 
până la un punct de unde – încolo 
pe marginile drumului cunoașterii 
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dar și pe drumul propriu-zis – ţipenie! 
Altfel zis

îngerii salvatori (de la eparhie
sau entropie) 

nu mai întâlnesc niciun ins 
cu toate că și de acolo – mai departe – mai departe –
mai departe – drumul cunoașterii nu este închis 
nu este interzis...

Dar – asta e: deja – ţipenie 
niciun ins
niciun proscris...

PPllooppiiii  ccuu  șșii  ffăărrăă  ssooţţ  

1

O plopi cu soţ 
în copilărie vă credeam ocrotitorii mei!

Serile 
siluetele voastre prelungite din hatul ariei noastre peste ghiol
peste tău
mi se păreau umbrele picioarelor 
Lui Dumnezeu.

2

Pe lângă plopii fără soţ
Adesea am trecut...

Dar 
reieșind din trista experienţă a poetului român
mi-am zis: 

Ce nedrept ai fost Vergiliu 
frate latin cu 
versul tău:

Dumnezeu se bucură de numărul fără soţ* 
___________________ 
* Numero Deus impari gaudet* (în lat. în original)

DDee  ddiinnccoolloo

Doamne 
cât de departe 
cât de demult 
întâile-mi poezii 
stângace asimetrii
ba chiar cam deformate
de dincolo
se uită la mine 
ca niște copii 
cu nasul turtit în sticla geamului!

RReecciittaall    

Astea sunt timpurile
secolul 
zilele 
nopţile 
cam toate

astfel că
reieșind din starea de fapt
mergând la recitalul poetic
unde 
se vor citi poeme de dragoste
îţi pui vesta antiglonţ...

Pentru orice eventualitate...

TTâârrââșș,,  pprruunncc  îînn  ssccuutteeccee

1

O fi chiar cum spune pediatria – că
mersul în patru labe 
ajută copilul să-și întărească musculatura 
și este primul mod de a se descurca pe cont propriu.

…Nu ar mai fi de adăugat decât că 
descurcându-se deja pe cont propriu
în orice direcţie s-ar târî 
copilul se târăște spre viitor.

2

Prunc neliniștit 
zvârcolit 
la un moment dat creându-ţi impresia că 
neîndemânatic 
neputincios cum e
încearcă totuși să-și potrivească scutecele 
în loc de aripi...

DDeeoocchhii

Tot mai răspândit deochiul pe Facebook.
Fotomodelele care-și postează pozele aici 
sau vor cădea pe podium 
sau vor rămânea fete bătrâne-cuc.

Iar ei 
bravii 
mușchiuloșii flăcăi
fiind deocheaţi pe această reţea socială
ajun gay
sau hamali de dârvală.

Deochiul pe Facebook e deja calamitate universală.
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Cosmonauţii mediatizaţi excesiv pe aici 
se pot pierde aiurea 
în pustietatea astrală.

Bucătarul șef câștigător al marilor concursuri culinare
din deocheată întâmplare 
își poate scăpa o cratiţă cu uncrop între picioare.

Miliardarul nimerit sub ochi răi 
pe Facebook-ul împânzit de fotografii 
ajunge după gratii.

Pe scurt 
oricare dintre cei deocheaţi pe Facebook 
poate ajunge aut 
ca și ieșit din joc
ca și nenorocit de nenoroc.

Astfel că 
duduilor frumoase
pieptoase
îmbunătăţite cu silicon
și voi  Schwarzenegger-ilor aroganţi
ca să nu fiţi deocheaţi 
nu vă postaţi fotografiile pe Facebook
iar pe unii din cei care deja au și făcut atare prostie
mi-i închipui cu mâna încleștată de maus
fire-ar să fie
pe întreaga 
dar scurta vieţii vecie.

Din volumul în pregătireDin volumul în pregătire
„Excesul de poezie nu dăunează sănătăţii dumneavoastră”„Excesul de poezie nu dăunează sănătăţii dumneavoastră”
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RReeaalliisstt  șșii  eeggaall

Poetul din Botoșani care s-a mutat la București

mi-a zis să-mi găsesc o gagică și 

iată-mă într-un oraș din Anglia, în chiloţi,

la 11 ziua, cu un pahar, jumătate vermut, jumătate apă,

în faţa unui carnet și nu-mi vine.

Ea totuși, ar trebui să vină de la lecţii

în vreo trei ore.

Poetul din Botoșani care s-a mutat la București

îmi spune să-mi dau demisia, astfel

pot să mă sparg în fiecare zi,

iată-mă, deci, trezindu-mă la 11 ziua,

îmi scarpin spatele cu pieptenele și mă întreb, acum ce?

mă așez la masă și tot nu-mi vine.

Poetul din Botoșani care s-a mutat la București

îmi spune să mă mut de la părinţi;

iată-mă în mașina unui agent imobiliar, 

apoi într-un apartament, îmi arată 

cît de groși sînt pereţii,

în dimineaţa următoare aud o vecină

care exersează la pian și încerc să ghicesc,

Chopin, Shostakovich sau Rachmaninoff;

mă ridic din pat și mă apropii de laptop cu Wordul

deschis

și nu-mi vine.

Poetul îmi spune că nu beau corect;

pentru el, băutura îi stabiliza stările maniaco-depresive,

se automedica cu ea,

la fel ca Hans Castorp, părinţii vedeau că e

neastîmpărat și îi dădeau cîte o bere la micul dejun,

așa a devenit realist și egal.

Grămada de sticle goale din bucătărie crește și încerc

să rămîn în calmul meu știind că banii

mi se termină și vor veni zilele 

cu muncă în oficiu, le simt așa cum simte

un indian din munţii Mexicului,

iese dimineaţa în curte, cîţiva tăciuni

de la focul de ieri încă mocnind,

indianul ciulește urechea 

la sunetul îndepărtat al tractoarelor și macaralelor,

mici ca niște mogîldeţe,

retezînd și smulgînd.

**    **    **

Cînd Thomas Kuhn a început să scrie Structura revoluţiilor știinţifice

își contempla căsnicia destrămată în biroul cu tapetele albastre

care nu lăsau niciun loc din perete neacoperit.

Cînd și-a văzut soţia plecînd 

îi venea să arunce cu scrumiera,

un obicei din universitate pe care-l avea cînd gîndurile deviau în

non-sens.

Întreaga viaţă îi devia în non-sens

și acum se afla într-un birou cu tapete albastre,

un Univers în care Soarele e cel care se rotește în jurul Pămîntului.

Pînă într-o seară cînd a văzut punctele luminoase pe cer,

ceea ce demult, în altă paradigmă erau decoraţii divine pe boltă,

acum însemnau altceva, corpuri cerești din hidrogen și heliu,

la mii de ani lumină depărtare,

curbînd spaţiul, timpul și lumina,

schimbînd poate și cursul evenimentelor,

posibilităţi infinite.

Pe stradă, cîţiva cheflii rîdeau și ciocneau halbe

și chiar dacă Thomas Kuhn nu bea,

damful lor i-a inspirat bucurie,

o temelie pentru o nouă paradigmă în care lucrurile în sfîrșit

căpătau sens.

IIoonn  BBuuzzuu

Poezie



22000011::  OO  ooddiisseeee  ssppaaţţiiaallăă

1999

Mama și tata au plecat la culcare mai devreme

Era din beton sau din sticlă

Placa din Odiseea lui Stanley Kubrick?

Impotent retardat

m-a făcut

un impotent retardat

un Stanley

m-a făcut o placă neagră

m-ai făcut din sticlă sau beton tată?

NNuummeellee  ttaattăălluuii

Tata nu mai vine în vizită

și nu-mi pot pronunţa patronimicul

mama spală rufele în lighean

mereu în aceeași cămașă cu nasturii de sus descheiaţi

în baie cu ferestruica deschisă

în centrul terenului de joacă

prietenii mă întreabă cum îl cheamă pe tata

plec acasă, iau un săpun și-o ajut pe mama

VVaammaa  ttuuddoorraa

cu bocancii murdari legaţi de gât

o aștept pe bunica în vama Tudora

trece un tir

îmi aprind o ţigară și mă rezem de gardul de sârmă

un câine îmi miroase mâinile

îmi ronţăie șireturile de la bocanci

tot ce am e un termos cu ceai rece în geantă

pipăi în buzunar telefonul Nokia cu 3 butoane lipsă

mama și tata au ieșit pe rând

cu câte-o mapă neagră din clădirea OSC-ului

o voi lua pe bunica de mână

vom merge spre Nikolaevka

până la malul abrupt

la banceheta de unde marea

mama, tata și eu

unde m-a durut burta 3 zile

unde nu mi-am scos ciorapii

și am rămas cu bocancii curaţi

XXXXXX

„Astăzi a murit mama

sau poate ieri

nu știu”

merci că aţi venit băieţi

astăzi sunt mai fals ca niciodată

scuze băieţi dar a murit mama

îmi închid gura cu eșarfa

Ieri a murit tatăl lui dan

sau poate azi

nu știe nici el

peste 3 zile scurta lui dan încă mai miroase a mort

MMooaarrtteeaa  ppoorrccuulluuii

– Astăzi tăiem porcul.

a spus bunelul ștergând cuţitul cu o cârpă

AArrttuurr  CCoojjooccaarruu
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îi întinde și tatălui unul

pielea neagră a micului vietnamez s-a acoperit cu sânge

– Nu știu de ce mă-ta te-a ţinut la fusta ei pâna acum,

ai 18, eu l-am înjunghiat pe primul la 7.

Îmi întinde горелка**.

– Pârlește-l până nu apar bășici.

porcul desecat încă mai răsuflă

Mâncăm свежак***.

– Ia ulciorul și dute-n beci după vin.

Tata mă bagă în mașină

oprim la fiecare benzinărie

să vomit.

**instrument cu care se arde, se pârlește, arzător.

***carne de porc ce se fierbe și se mănancă imediat după taierea
porcului

XXXXXX

Aveam 8 ani în seara aceea

pe masă cioburi de la cana albă și pete de vișinată

tata cu mâna de sânge

se târăște spre baie

strecor mâna în buzunarul lui și iau o ţigară

-Сучоныш*!

prima ţigară fumată cu Tanea

în spatele școlii

*înjurătură rusească – potlogar, ștrengar dar într-o formă mult
mai dură.

XXXXXX

Acces interzis pe platoul de construcţii

privim urmele noastre lăsate pe ciment

sandalele lângă bordură

îţi mângâi părul

până te cheamă tata acasă

XXXXXX

Rup bileţelul pe care am scris “te iubesc”

vreau să trăim împreună

două ciori s-au căcat pe pervaz

XXXXXX

culcat în pat

ascult cum tata descuie ușa

și lasă cheia în broască

pune hrișca la încălzit

bea vin dintr-o cană albă

intră în baie din a doua încercare

face duș cu apă rece

aștept să iasă din baie

stând pe fund cu pătura pe umeri

– Salut tată.

XXXXXX

Am coborât împreună cu tatăl meu

într-un WC public

pe scări se jucau câţiva copii

tata a spus că sunt abandonaţi

am făcut la dreapta

o cruce pe peretele văruit

dacă orașul era mai mare

poate scăpam și eu

XXXXXX

Am întins mesele în ogradă

și am deschis porţile

oamenii se apropiau, se așezau la masă

și mâncau în tăcere

când m-am așezat și eu la masă bunelul m-a plesnit peste faţă
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XXXXXX

Bunica ședea

La un colţ de nuc cu o

batistă albă pe genunchi

porcul grohăia în ocolul cu găini

când am intrat în ogradă

bunelul ţinea

câinele de lesă

-Nu mai lătra e de-al nostru

Am mers în bucătăria de vară

Nu meritam nici măcar apa de la robinet

MMaaggnnaatt

Pe 24 august 2015

a murit Magnat

așa se numea

atingerea liniilor din palma

așa se numeau

scările uitate

de cineva

în dulăpiorul lui

ultima dată

când am pus mâna

pe un cal era ca și cum aș fi

atins pământul proaspăt săpat

din spatele grajdului

XXXXXX

Am intrat în Jumbo

am urcat la etajul 4

m-am așezat pe podea

și m-am rezemat de ușa cafenelei unde în 2008

încă mai lucra tata

veneam în fiecare duminică

la tata la lucru

și jucam billiard

am văzut atunci un reportaj în care

erau doar pereţi pătaţi de sânge

aștept

așa cum așteaptă asiaticii

stau în munţi cu picioarele încrucișate

și mănâncă orez

liniștiţi ca după explozie

PPooeezziiee  ddee  ddrraaggoossttee

vorbeam în spatele grajdului

ţi-am spus că nu voi mai face nimic pentru tine

lumea s-a oprit în loc

antrenorul meu a trecut pe lângă

cu o căldare cu apă
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RRooddiiccaa  GGoottccaa

GGoooodd  lluucckk,,  aammiiccee

Prietenii pleacă şi vin,

ca într-o sală de așteptare,

ca într-un antreu bicameral.

Sunt entuziasmaţi să te cunoască,

să îţi spele rufele, ca mai apoi să le calce

zelos şi cu foc între cumetre.

Când suferi o pierdere, prietenii te învaţă că sunt trădări mai
mari-

Îţi întorc spatele ca pe o pagină,

Se prefac că îţi zâmbesc atunci când scapă 

vreo înjurătură printre dinţi.

De la etajul 4 nu te observă nimeni;

Perdelele trase, ţigările stinse.

lacrimi false și femei influente.

Good luck, amice.

Anii cot la cot se dau la schimb ușor 

pentru un scaun în plus la masa de sărbătoare,

Fiice rătăcite ale mamei,

surori de cruce-

Puteam mânca duminica plăcinte şi bea chiseliţă fierbinte,

Aduna poze comune,

Dilua drojdiile unor relaţii,

Da cu ojă identică unghiile de la picioare.

Puteam fi două mame puternice şi frumoase,

Care-şi poartă copiii în același cărucior.

N-am avut o zi a noastră,

însă azi, m-a prins singurătatea de mânecă.

Am vrut să mă sprijin cu mâna dreaptă de perete,

dar am observat că n-o am, căzând pe asfaltul rece,

umplându-mi gura cu noroi şi sânge.

Am gustat iarba prieteniei noastre-

un troscot ofilit cu savoare de iască,

să-l scuip nu mă lasă manierele,

să-l mestec, nu mă ţin maxilarele..

Good luck, amice.

Mama îţi transmite sănătate şi întreabă când mai treci pe la noi.

TToolleerraannţţăă

Aștept să-mi sfârteci timpanele,

Vocea ta mă găsește în poziţia de embrion cuminte 

gata de a fi înjunghiat.

Tu o să ștergi cuţitul de podul palmei, 

o să-i încerci tăișul pe talpa adidașilor 

înainte de a da cu el în mine, 

înainte de a-mi desfunda creștetul ca pe un pepene roșu 

din care vor izbucni urletele unui Harley și va mirosi a benzină.

Te obligi să fii cel mai tandru măcelar, 

făcând transferul de carne de parcă ai face dragoste.

După, îţi arunci ustensilele în rucsac și treci pragul,

nu mai contează actele de politeţe.

Oamenii nu sunt ultima instanţă în care ne prezentăm cadavrele.

Cui îi mai trebuie vocea nostră și timpanele ferfeniţă?

Dă-mi un cuţit, să îţi încerc și eu auzul.

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

134 / 2018

Poezie



DDaaccăă  ttaacc

Dacă închid

Gura,

Laptopul,

Cărţile,

Dacă închid ochii,

Aud

cum mi se crapă toracele,

trosnesc arterele și

se fac fâșii ștampilele ce mi le-ai înfierat pe inimă.

Aud

cum se adună în gâtlej un strigăt cât un vuiet,

care-mi zburlește blana și ascute colţii;

cum se rostogolesc în spatele pupilelor lacrimi rotunde

cât niște ouă kinder

și se sparg.

Aud

cum ecoul vocii tale îmi rade timpanele ca o raclă,

se spânzură de rădăcinile părului speranţele

și mă plesnește peste gură uzul adjectivului

„conjugal”.

Îmi vine să mă jupoi de pielea sub care ţi-au rămas

intacte, amprentele.

Dacă tac,

Aud.

Mă aud.

SSttaaggiiuull  ppoottrriivviitt

Dacă m-ai atinge, m-aș isteriza până aș crăpa, 

mi-ar răbufni sângele pe nas, 

iar pe locul unde ai pune mâna, pielea s-ar îmbuboșa 

cât o urmă de fier de călcat, 

cât o friptură.

Dragostea și-a contorsionat vectorul, 

mă mișcam pe spirală, până acum o vreme, 

până când am simţit cum mă înec în propria mișcare, 

cum îmi dă mâlul pe urechi 

și mi se adună, în cocoloș, sub linguriţă- 

repulsia, 

ca un ghem de lână în gâtul unui motan, 

ca senzaţia de clătire a gurii cu sodă caustică.

Dincolo 

stau cu genunchii adunaţi la gură, 

ca un copil ce încă se mai teme, 

care rupe din interiorul obrazului cu dinţii și repetă 

Tatăl nostru în latină pentru o mai mare siguranţă.

Am fugit și m-am salvat, 

cum o fac gamer-ii – 

la stagiul potrivit. 

Totul e simplu: să nu izbucnești în plâns când se încheie jocul.

FFeerriicciirreeaa

Nimeni nu mă poate lipsi de ea,

cum nu-mi poate jupui pielea.

Fericirea mea are două corpuri și un suflet, 

adoarme la aceeași oră și 

mănâncă de șase ori pe zi.

le simt gândurile, ca pe niște furnici ce-mi traversează pielea, 

le netezesc părul și fiecare firișor mă electrizează.

Cutia cu jucării devine axis mundi, 
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în ea adorm imaginaţii colorate, mașinuţe fără uși sau roţi, 

jucării muzicale, piese de lego, piese de puzzle – piese de copilărie.

Încep să poarte aceleași haine 

și să lase urme de mușcături identice.

Fericirea se măsoară cu linguriţele de terci mâncate dimineaţa, 

cu viteza cicatrizării zgârieturilor de pe coate și genunchi, 

are vocale rotunjite cu râsete

Și îmi pare veșnică, 

exact cum lor dinţii de lapte.

Fericirea e în bucata mică de bomboană ruptă în trei, 

în „pupa mare” și îmbrăţișarea strânsă,

Și sar scântei când batem palma;

Și se cutremură pământul când batem cu piciorul 

să alungăm un câine.

NNuummeellee

Cel mai bine e să nu ştii a-ţi scrie numele,

sã nu-l poţi pronunţa,

sã nu-l vezi,

sã nu-l simţi tatuat sub piele.

Asta ar aboli tot –

stereotipurile şi fobiile preexistente,

coşul pieptului, laba piciorului,

fruntea încreţită şi pistruii de pe sâni.

Numele stricã tot – 

E un fel de boală incurabilã, 

alergie la libertate şi strâmtorare heteronimică.

Oare nu e fermecător să îţi schimbi numele în fiecare dimineaţă,

să îl potriveşti pantofilor şi irisului exact ca pe nişte fuste :

le iei la rând din garderobă,

le probezi pe toate până o nimereşti pe cea de luni, 

apoi pe cea de marţi ş.a.m.d.

Duminica 

te poţi odihni de nume,

îţi poţi savura corpul imaculat, fără vreo pecete,

porii deschişi îi poţi auzi cum respiră.

Numele te îmbracă strâmt,

te roade în şolduri,

te pişcă fermoarele

și te sufocă toţi nasturii mari şi mici.

Trebuia să mă cheme Maia,

să fiu josuţă, blondă, cu sâni mari şi fese rotunde,

să am ochi albaştri, buze subţiri, degete lungi, 

genunchi şlefuiţi în albul cărnii,

să mă mărit la 30 de ani și să nasc două fete gemene,

să lucrez într-un birou strâmt, cu pereţii de sticlă și geamul mare, 

prin să n-am tentaţia să mă arunc.

Trebuia să mă cheme Ana,

să am bucle negre, ochi căprui, mâini puternice și frunte lată și

senină;

să mă duc la școala de muzică și s-o abandonez într-o bună zi 

pentru a intra la Colegiul de medicină din Bender;

să învăţ bine și s-o tratez pe bunica de osteohondroză,

să am un Nissan albastru,

să mă duc la serviciu, la spitalul din Căușeni,

Să fiu acasă duminica și în fiecare vară să plec la mare în Bulgaria.

Ana era să fie un pic mai fericită decât Maia,

Dar ambele mai nefericite decât mine.
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ŞŞii  aassttaa  vvaa  ttrreeccee

Rap-ul a făcut knockout rock-ului
Se practică contrabanda de meme-uri
Dacă nu ai meme cu tine, nu faci parte din colectiv
Look-ul se schimbă odată cu trendul
Metallica, Nirvana şi Pink Floyd sunt doar tricouri de la H&M.

Mă joc cu mediatorul cu Slayer în buzunar
– Şi asta va trece
Producătorii de animaţie fac remake la copilăria mea
Dora nu mai caută aventuri cu Ghetuţă,
Se machiază şi caută aventuri cu băieţii.

Parinţii afirmă că noi consumăm alcool, fumăm şi ne drogăm.
Mulţi nici nu ieşim din case pentru a nu rata un episod nou
din Game of Thrones
Anumite specimene au pătat numele nostru –
3% s-au grăbit să facă cunoştinţă şi strică prima impresie
Vreau să plec cât mai curând să remodelez şablonul păzit la
muzeu

Cu păr vopsit sau piercing în nas, nu mai surprinzi pe nimeni
Specia ta se repetă cu raportul aproximativ de unu la un mil-
iard
Mai sunt 7 ca mine
Încă 7 „satanişti” cu păr vopsit şi chitară Floyd Rose în spate

AAccuumm ddaa

“ca să fii un om bun, ca să faci bine,
Îţi trebe creier şi coaie, frate!…
… şi ca să faci rău
Îţi trebe creier şi coaie!”
-Adela Greceanu

Din ecuaţia dată, rezultă că sunt un nimic?
Nici un om bun, nici un om rău?
Nu m-am născut cu coaie
Şi nici nu le-am găsit pe jos;

Luni m-am dus la vânzătorul de cadavre
Şi am întrebat dacă are coaie
S-a uitat la mine ca la un porc, care a început greva
Şi m-a plesnit cu pieptul de pui pe rât.

Marţi m-am dus cu un zâmbet tâmpit la profesoara de biolo-
gie
Şi am întrebat-o unde se află coaiele,
A făcut piruiete în jurul cozii
Şi m-a trimis la psihologul liceului.

Miercuri am căutat în google:
“Cum să fac rost de coaie?”
Mi s-a deschis un link cu excursii în Thailanda
Cu $1500 mi le fac şi singură.

Joi şi vineri am făcut un raid prin troleibuze
Acum ştiu preţul prostituatelor de la Albişoara,
Am descoperit America şi biografia lui tanti Efrosinia,
Dar de coaie, tot nu am auzit.

Sâmbăta am fost la repetiţii cu prietenii
Şi am glumit le seama basistului
I-am întrebat dacă au coaie,
Au râs.
Nu înţeleg ce îi amuză
Toată ziua spun că pot să mi le arate, hienele nu mă lasă în
pace

Duminica mă plimbam la Valea Morilor
Un pumn de băieţi de 15 ani
Urcă scările şi aruncă testosteron în stânga şi în dreapta,
Speakerul (al cărui preţ este mai mare ca ale rinichilor mei)
este la maxim,
Pe mutre e scris: “strelkă”
3 puşti hrăniţi cu steroizi contra a 4 olimpici la informatică
3 > 4
Mă bag şi eu în ecuaţie
3 < 1

IIuulliiaa  IIaarroossllaavvsscchhii
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– Crezi că ai coaie?
– Acum da

M-am întors acasă cu o vânătaie sub ochi şi buza spartă
Acum ştiu că am şi eu coaie
Dar sunt un om bun sau un om rău?

CCuu  zzaahhăărr  ssaauu  ffăărrăă??

Gaiţa se ia la socoteală cu cucul,
Nu-mă-uita înfloresc chiar acum
Am pierdut un pariu
Deschid uşa
– Ceai?
– Din nou Cioran?
– Cu zahăr sau fară?
– E ora 4 şi nu dormi.
– Demult nu am băut ceai de Iasomie.
Am primit în dar o cutie cu ceai
Alb, negru, roz, galben
Îmi place să-l beau când citesc Cioran
Rup pacheţelul cu dinţii şi-l scuip
– Mereu faci aşa
– Și Chester Bennington s-a sinucis
A dat un interviu la talk show
Peste 4 ore l-au găsit spânzurat
– Ai citit deja de 4 ori „Pe culmile disperării”
– Nu mă mai uit la ştiri
Unul a fost găsit mort,
al doilea s-a jucat cu ceea ce nu se joacă
Şşşşşiiiii a aflat ceea ce nu trebuia
– Ce ai găsit interesant în ea?
– L-am găsit pe Tarzan mort
A curtat o căţea Cocker Spaniel,
Vecina o lăsa să meargă brambura
Spanielul îi făcea ochi dulci lui Tarzan
Astăzi l-am găsit mort
– Mai este ceai?
– Am visat ciori negre
– Cu zahăr sau fără?

CCaasstteelluull  ddee  cciiooccoollaattăă

Am 5 ani
Alerg desculţă
Belka îmi muşcă călcâiele.
Mâinile plinuţe
îmi formează un unghi alungit

Perpendicular corpului mânjit.
Casele se distorsionează,
Copacii sunt giganţi,
Rădăcinile – apeducte
mă leagă de castelul de ciocolată.

Oamenii nu sunt invitaţi la ceai,
Îţi rămâne să înghiţi în sec
Să te uiţi la turta dulce,
Să te uiţi cu lacrimi în ochi,
Dâră de muci pe mână.
Giganţii calcă deasupra mea
Mă ascund în scorbură
“împrumut” alune
La ora 16:00
pe data de 16 iulie

Reclame

AAnndd  nnootthhiinngg  eellssee  mmaatttteerrss

M-am trezit înaintea mea
La 6:45 două perechi de mâini
Mângâie gâtul vânăt
Deschid ochii, mă sufoc, dar îţi zâmbesc.
Stau aşezată pe pat şi mă uit
Cum calci ştreangul cu minciunele mele
Şi îl atârni pe umeraş
După 3 zile mă ridic şi torn pe gât
Ceai de valeriană și iasomie
Pun căştile pe urechi and nothing else matters.
Te tăvăleşti pe jos, ţipi, dai din picioare
Nu-mi permiţi să ies din casă
Ma uit la ceas, întârzii cu 6 zile
Deschid gura şi sar fericită în mine.

Alerg la staţie (unica doză de sport permisă astăzi,
Fără să mă simt mizerabil)
Scuipi pe jos, alunec, râzi, am scăpat 22
La studio, băieţii mă salută
Vreau să zâmbesc, iar tu ştergi podelele cu gura mea
Dau şi eu din picioare, strângi cu mâinile inima
Tac, confund acordurile, nu intru în ritm
Strângi jucăria de la punctul de colectare a sângelui
Deschid gura, iar tu scoţi mâinile cicatrizate şi-mi îmbraci

ştreangul
Scap chitara din mâini şi mă îmbraţişezi în colţ după oglindă
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OOgglliinnddaa

Aproape
mai aproape de faţa tatei
îl sărut pe frunte ultima dată,
o lacrimă de sânge
i se prelinge din ochiul închis

Aproape
mai aproape de faţa mamei,
o sărut pe obraz ultima dată,
vântul îi smulge de sub basma
o șuviţă fără viaţă

S-au dus
unul după altul s-au dus
fără ei casa
începe să se dărâme,
scări nu mai avem
ușă nu mai avem
veranda se risipește
intrarea e ca o peșteră
năpădită de brusturi

Să-i dăm la o parte
să mergem în camera cea mai luminoasă,
nu se poate să nu fi rămas
acolo sus
între geamuri
oglinda veche,
ne-au luat paturile
mesele și scaunele
covoarele cu trandafiri
ne-au luat tot
dar pe ea au lăsat-o
nu se poate să nu fi rămas
acolo sus
oglinda veche
cu ramă argintie

Aproape
mai aproape de geamurile mari,
cineva ne-a luat perdelele
cu buchete albe,
lumina miroase a brusturi,
două inimi speriate
se zbat sub tavan
un fâlfâit de aripi
un ciripit în cercuri
deasupra mea,
un cuib de rândunele 
văd acolo sus,
un cuib de rândunele
în locul unde-a fost oglinda

Cine-a putut,

cine-a luat-o?

În adâncul ei au rămas
pereţii cu broderii
soarele dimineţii și umbrele serii
feţele tinere ale mamei și tatei

Acum zboară
două rândunele prin cameră,
se vor întoarce
în fiecare primăvară
la cuibul lor,
se vor scufunda în apele
oglinzii dispărute
aproape
tot mai aproape
de faţa mea de copil.

OO  ssăă  uuiittee  vvâânnttuull,,  oo  ssăă  uuiittee  ppllooaaiiaa

Ca pe un copil o să-l mângâi,
o să pregătesc o baie de aburi,
o să-l ţin aplecat deasupra ligheanului

Ca pe un copil o să-l învelesc în alb,
buclele se vor împrăştia pe pernă

Fruntea am s-o acopăr cu un prosop cald,
o să uite vântul, o să uite ploaia

Urechile nu vor mai auzi
zvâcnetul sângelui din artere,
tâmplele scâncind de durere se vor încălzi

Ca pe un copil o să-mi mângâi capul,
o să-l legăn până se opreşte vântul,
o să-l încălzesc cu mâinile,
capul meu speriat capul meu cuminte
se va odihni pe pernă.

UUrrnneellee  ssee  ddeesscchhiidd

La ieşirea din farmacie
ne-a zâmbit preşedintele
la intrarea în supermarket ne-a
zâmbit opoziţia

IIrriinnaa  NNeecchhiitt
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câinii vagabonzi învaţă să zâmbească
privind şiragurile de dinţi albi
tipăriţi pe hârtie velină
Azi oraşul nostru se trezeşte
cu un zâmbet vinovat pe buze
păsările vin să ne cânte
gratis la geam
urnele se deschid şi în ele cad
oasele noastre
De fapt, zice camera de filmat
suferinţa nu ne mai interesează
Omul din luntre zâmbeşte
ca o persoană publică:
nimeni nu intră de două ori
în apa Aheronului.

ZZăăppaaddaa

Fugea de rupea pământul
mama mea mică
biciuită de fulgi,
ninsoarea a prins-o
lângă biserică,
mama mea zgribulită
îmbrăcată subţire
fetiţă desculţă
lăsând pe zăpadă
urme de piciorușe goale,
mama mea singură
pe uliţa albă
fugea spre casă,
fulgii roiau în jurul ei,
îngerii o plesneau cu aripile,
mama mea speriată
își pleca fruntea
își strângea haina la piept,
un lanţ de urme se întindea
de la biserică
până la tălpile ei mici

AAppaa

Mai întâi îşi agaţă hainele de crengi
cămaşa decolorată se umflă ca o pânză
Prutul coteşte pe după sălcii venind la picioarele lui, 
tata nu se aruncă în râu
are tot timpul din lume
se mai coace un pic la soare 
apoi se culcă pe apă ca în aşternut
îşi întinde braţele plutind la vale
cu mult aer în coşul pieptului,
închide ochii,
dacă aş şti la ce se gândeşte, 
poate la metrii de apă rece dedesubt
poate la ţara de pe celălalt mal
poate la combina de cules struguri 
pe care a inventat-o în serile lungi de iarnă
dar cei din capitală nu i-au brevetat-o,
la următorul cot

începe să dea din degete
luptă cu somnul
se teme să nu adoarmă ca un şofer obosit la volan
dar Prutul nu e autostradă
nu e nici măcar drum şerpuit
te duce lin dacă stai întins pe orizontală,
cu oxigen curat în plămâni,
tata inspiră din nou,
plutind aşa cuminte seamănă cu o cruce
se gândeşte că are în pod nişte scânduri,
dar nici prin cap nu-i trece că noi
îl vom duce departe şi-i vom lua sicriu din magazin
şi Prutul nu va trece pe lângă mormântul lui, 
la următoarea cotitură îl văd pescarii
un mort! strigă sărind în apă,
dar el ridică un braţ 
e viu!

GGrrăăddiinnaa  ssccuuffuunnddaattăă

Plecaseră cu toţii să nu vadă
cum se umple valea,
grădini, garduri de piatră 
se scufundau încet,
pluteau pe apă mere și prăsade,
cuiburi de păsări, paie, crengi, petale
de floarea-soarelui,
prin uși deschise apa a intrat în case,
au dispărut pereţi, acoperișuri,
șuvoiae au părtuns și în biserică,
apa urcând spre sfinţii desenaţi
spălându-le picioarele
spălând culorile veșmintelor și ochilor,
cupola nu se mai vedea din apă
când mama s-a uitat în urmă
și n-a văzut nimic,
tot satul ei a dispărut de parcă nici n-a fost vreodată,
garduri de piatră, uliţe, fântâni, livezi,
biserica și clopotele au rămas
pe fundul rezervorului de apă
și cimitirul a rămas sub apă,
îmi spune mama încordându-și gâtul
de parcă-i vin șuvoiae sub bărbie 
ea străduindu-se din răsputeri 
să-și ţină la suprafaţă capul,
de n-ar fi construit barajul de pe Nistru,
de nu făceau hidrocentrala,
ar fi rămas în satul ei,
n-ar fi plecat printre străini,
nu mă nășteam nici eu,
dar m-am născut
și stăm cu mama în grădină
uitându-ne la un prăsad ce înflorește prima dată,
îi spun că peste câţiva ani o să mâncăm prăsade,
capul îi tremură, cuvinte nu mai are
încetul cu încetul se scufundă,
c-un fir de glas mă cheamă de sub apă: e-e-e-e-e-i 
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DDaann  NNeeggaarrăă

ccee  aarr  mmaaii  ffaaccee  ssttăăppîînniiii

dacă am fi în stare să populăm un număr infinit de planete

cu resurse nelimitate

și ce am face noi

i-am lăsa pe cei care vor

să-și cultive loboda fără tractoare

să piardă timpul în zadar în taverne

să nu construiască fabrici și mașinării

să nu fie civilizaţi

să înoate în zgomotul alb al știrilor

să-și polueze copiii

să-și cultive moartea speciei pe propriul corp

i-am putea ierta pe cei care nu cred în noi

sau în ce credem noi

pe cei care refuză să fie corecţi

sau să-și omoare copiii

te urci într-o navă cosmică în formă de parameci

și adormi visînd cum mergi desculţ prin iarbă

după ploaie cu mama de mînă

și te trezești la ani lumină depărtare

pe o altă planetă

doar tu și încă o sută de oameni

privești cum nava pleacă în depărtare

o mînă holografică flutură în semn de adio

îţi faci colibe pescuiești beai cafea cu zahăr din trestie

și tot ce avea importanţă acolo

nu mai are aici

toţi indicii din stock markets

toate jurnalele glamuroase

toţi regii pămîntului

ești tu cu o sută de oameni

cutiile cu penicilină și rom

un cuţit chibrituri și seminţe

pămîntul pe care ţi L-a dat

moartea e atît de departe

corpul proaspăt îţi miroase încă a pămînt

ca-n ziua a șasea cînd era pe sfîrșite

îîmmii  îînnvvîîrrtteesscc  uunn  ttuuttuunn

e umed și lipicios aerul

nările cailor din Chiapas ne sorb cu fluierat

iertător

am fost înfrînţi ghemuiţi în măști balaclave

cîntam that’s me in the corner

that’s me

și doar cînd treceau copii de mînuţă

ne priveau de parcă nu am fi imaginari

nu am nici o treabă cu cezarul

munca ne va umple cupa cu lene

și o vom bea pînă la capăt

ultimul sfîrșit al lumii e o pisică pentru o femeie singură

nu am să greșesc azi nu am să intru în casă

stau ca un boboc de bujor pe o scrisoare tibetană

cu inima care aduce moarte înăuntru

și mi-o păzesc

de parcă aș fi în ţara unde singurul mod de supravieţuire

e comerţul cu organe pentru transplant

ţara cyberpunk unde lucrurile perfecte sunt cele uzate

cu cabluri atîrnînd înafară ca intestinele de îngeri

sunt lucrurile simple -

umbra unui pom din livadă care îţi salvează ochii de soare

sau faptul că numele ei este un palindrom
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ccîînndd  ttooaattee  ddiiaalloogguurriillee  ttaallee  iinntteerriiooaarree  

încep să devină dialoguri cu altcineva

e un fel de a te îndrăgosti

ca o macara de cer

ca un soldat ciunt

de picioarele unei femei

stăm goi două plante strîmbe spre soare

cu gîtul uscat pulsînd ca o pitică galbenă

coborîtă subit în capacitatea de a admira necroza de la distanţă

și ne privim împrăștiaţi pe jos prin cameră

suntem amestecaţi în praful de celule moarte 

pe care îl inspir noaptea

și îmi visez aripile

albanezii în limba lor își zic copii de vulturi

încă mă simt vinovat că evolutiv am fi putut pierde aripile

din lene comfort și plinătate a burţii

ffaarraanngg  jjaazzzz

pasărea de fier se rotește deasupra fermelor de crocodili

coboară în aburi ca vata de zahăr a unui zeu copilăros al casei

pilotul ne urează bun venit în bangkok

și atenţionează că traficul de droguri atrage pedeapsă capitală

o ceaţă fierbinte mă înmoaie

rămîn doar o terminaţie a membrelor corpului

ca într-un anime de Miyazaki între clădiri fierbinţi de beton

monumente regale cu aripi

haine colorate înșirate la uscat

cocioabe de lemn unde bătrînei uscăţivi trăiesc și vînd vechituri

regele Bhumibol e omniprezent pe postere de promovare a ciclis-

mului

un saxofonist împlinit de dixieland și New Orleans jazz

o strălucire umedă în ochi o dorinţă de a fi împlinit

monahii tibetani de-a lungul zidurilor albe

te trezești cu picioarele parcă muiate în nămol

și aici au ajuns turiștii japonezi cu selfie stickuri

demonii pe tablourile din MOCA stau culcaţi în aur la picioarele

unei prinţese zîmbind exact ca orice om din stradă

femeia îngenuncheată la un templu la o stupă budistă în centru

orașului

se ridică și revine la tarabă

sinceritatea mișcărilor ne salvează de făţărnicia vorbelor

vînzătorii ambulanţi motocicliștii și tuktuk-urile

sunt impulsuri nervoase ale orașului

miros de durian

ţigări la bucată

supe verzi și cafenii în săculeţe de plastic agăţate de coromîsle

ţărănești

farfurii de unică folosinţă din frunze de palmier

thai pad gatit în stradă de moșneagul cu ochelari de aviator

lighene de arahide

ronald din macdonalds închidîndu-se budist la trecători

o familie pe motocicletă

doi copii cu cîte un cocos prospăt în mîină

au întors concomitent capul spre erawan shrine și s-au închinat

un poliţist mi-a controlat rucsacul noaptea în stradă

rîzînd și întrebînd ‘you have boom boom?’

cum poate cinevea exploada o bombă în plină zi?

bombele trebuie exploadate noapte acolo unde nu sînt oameni

să nu trezim copiii din somn

noi nu vorbim mînia cărnii

noi tăcem slăbiciunea sufletului

prin canale trec bărci rotunjite ca niște pești grași

încet și molcom

ploaia ritualică dansează cheamă oamenii

nu fac diferenţa cînd plouă sau nu

umezeala îţi intră în cămașă oricum

sub ea devii tot atît de străin ca și acasă

ca un taximetrist căruia îi zic că nu înţeleg limba

dar el continuă să-mi povestească 

de altfel așa vorbim și noi cu dumnezeu

merg mîncînd un ananas de vreo 50 de bhat

și nu-mi mai pasă că

ggaazzddaa  ddeevviinnee  ccoonnttiinnuuaarreeaa  tteerrmmiinnaaţţiiiilloorr

oamenii din stradă sunt continuarea automobilelor nevinovate

se pare că ele vor moșteni pămîntul

pietonii se înghesuie timid prin aburii canalizărilor

(tămîia unor zei ascunși)

rușinaţi că nu au și ei

un implant performant în picior

un ceas integrat în sistemul nervos

mult prea greoi 

mult prea diferiţi de lumina mîinilor proprii

în fibrele căreia încearcă să se injecteze

am lăsat bătrînii copiii și costumul de carne în pădurile din plastic

trec pe sub viaduct

cu pantofii murdari de glod

de aici de sub glugă

orașul e un ochi fals de vagabond dharma

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

214 / 2018



care înainte de somn și-l pune în gură de frică

să nu fie jefuit

îl va înghiţi într-o noapte

și ne va spune cum suntem pe dinăuntru

în regiunea desenului mural polonez de la botanica

cineva bea ceai la un geam

cîndva îmi gîndeam viitorul la fel

destul de prostesc

un capac de sticlă peste un oraș pentru a-i salva pe ceilalţi

care se vor aduna 

să urmărească moartea celor puţini

vor repeta gesturile, gafele și accidentele 

și vor muri la fel

sun street boys cu soarele lor mic 

ascunși într-un subsol de cinematograf 

scurtcircuit în realitatea augmentată a leviatanului
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tresar de la un tunet

ca în copilărie cînd citeam pe peretele policlinicii

bormașina e prietenul copiilor

sau în liceu cînd rămîneam singur noaptea

stingeam lumina și ascultam ”autopsia” de vadim ivanov

de fiecare dată tresăream la ţipătul de după a doua strofă

de fiecare dată aș muri din prostie

într-o lume

în care lifturile lucrează cu aplicarea amprentei

sau scrînciobul se mișcă doar după o analiză de sînge

mi-au transpirat ochelarii

acum ești mai frumoasă

în stradă

simulînd foamea cu frigiderul plin de carne
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ÎÎnnggeerruull  ooiilloorr

Oile înseamnă viaţă, ne tot învăţa el, 
şi ne chema să le admirăm urmele ascuţite 
prin zăpadă.  El a învăţat de inginer, 
dar tânjea să se facă înger – un înger modest 
şi nevăzut precum firul de lână care pluteşte
între soare şi gene... 

într-o zi neguroasă aflase cum e să cobori bolnav 
într-o râpă şi să te urci apoi sleit de puteri 
pe costişă în căutarea unui fir de alior 
căruia să-i storci toată puterea
şi să o tragi în piept ca să aibă cine 
avea grijă de oi. Căci oile înseamnă viaţă! 

oile fătau liniştite când era el alături
încotoşmănat în ciulini. El plutea îngereşte 
în aburii fătatului şi la unu, şi la două, 
şi la trei, şi la patru de noapte. 
şi oaia făta liniştită când era el alături, 
ştiind că nu i se poate întâmpla nici un rău
atâta timp cât îngerul oilor e alături.

adevărat, uneori oile dispăreau în zăpadă
în lână, şi-n ceaţă, iar el le lăsa de capul lor acolo, 
în zăpadă, în lână şi-n ceaţă cam până 
pe după Sf. Gheorghe, apoi lua foarfecele cel mare, 
tundea lână, tundea ceaţă în căutarea oii pierdute. 
şi  numaidecât o găsea şi o scotea la plimbare 
goală-goluţă prin verde cald.

TTeeiiuull  ccuu  rraammuurrii  ddee  mmăămmăălliiggăă

Să ai o noapte grea şi o zi grea, 
să-ţi burniţeze în palmă, 
iar lingura să-ţi devină încet-încet plată, 
să cazi din copac, 
din teiul cu ramuri de mămăligă,
s-o apuci încotrova prin apa strălimpede care îneacă 
toate borcanele, să dibui cu patinele cărarea de gheaţă 
în căutarea unei cofetării. Să te închizi în cofetărie. 
să te îndopi cu dulciuri necăjit că nu-ţi iese nici azi 
poemul menit să rămână în veci nepublicabil,
să-ţi dai seama că ceva se ascunde la tot pasul de tine,

că în jurul tău e doar ascunziş,
boturi umede pipăindu-te nevăzute, 
nevăzutul pipăindu-te ud.

(şi de unde-ai luat-o, mă rog, că între Gog şi Magog
ai fi tocmai tu cel sortit să dea mâna cu antipozii?) 

sigur, mersul pe sârmă e o plimbare pentru 
cei duşi de mânuţă. Urmează însă mersul 
pe sârmă ghimpată cu picioare de aluat 
al celui singur sub cer.

o celebritate locală se ridică din glod,
îmbrăţişându-te.

CChheeaagguull  nnooppţţiilloorr

Aici, pe patul de după sobă, a zăcut tata. A zăcut şi 
a tot citit, apucând să-mi buchisească toate cărţile 
şi sperând din toată inima ca următoarele 
să fie mult mai interesante.

Pe patul de după sobă tata s-a lepădat de fumat.
acolo a polemizat cu fel de fel de vedenii – 
una mai reală decât alta –, acolo a înjurat radioul 
fiindcă nu se mai auzeau unul pe altul.
acolo a cerut vin să se îmbete de viaţă. 

Pe acelaşi pat şi-a lăsat el oftatul de pe urmă 
după ce eu, cu ocazia unei pastile, 
i-am adus o cană cu apă pe care a băut-o lacom,
reuşind în ultimul moment să-mi sloboadă din 
colţul gurii în palmă aceeaşi pastilă, 
deşi eu mă grăbeam să ies din casă, să ies din sat
şi să ajung cât mai repede la Casa Scriitorilor
unde ca şi cum totul se rezolva ca de la sine,
fără nici o pastilă...

Acum pe patul de după sobă întunericul îşi deschide 
toate catacombele. Îmi apasă pieptul zăpada
de pe acoperiş, o zăpadă în care n-a mai rămas 
nici firicel de alb, totul fiind închegat în întuneric,
în nori compacţi, nituiţi cu stele satanice, 

NNiiccoollaaee  PPooppaa
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un întuneric străfulgerat de spaima celor care 
au plecat demult de lângă sobă, iar dincolo 
încă n-au dat de căldură.

HHaaiinneellee

Pe unde oare vor fi putrezind acum hainele
de care te-am dezbrăcat pentru prima dată? 

Mamă, ce spaimă au tras când le-am atins nasturii!
dar ce aspre au devenit când am pornit fermoarul la vale
pe săniuşul coapsei! Şi ce moi se făceau hainele tale
pe măsură ce se prăbuşeau de pe tine
desprinzându-se de pielea ta încă toată cu
puritatea copilăriei! 

O, hainele acelea încă nedezbrăcate de alte mâini,
haine care au înţeles cum e cu dezbrăcatul
datorită mâinilor mele, haine mulate perfect pe tot ce 
era mai al tău şi mai de neatins, 
neputincioase să mai scoată vreun foşnet între mine 
suportând cu greu umilinţa de-a fi 
împrăştiate  pe jos 
în demisolul cu Nichita ruginit sub pioneze deasupra patului 
şi cu alţi poeţi stivuiţi sub pat în volume de poezii,
încă inofensivi pentru noi pe scara valorică.

Vor fi lăsat oare vreo zdreanţă pe undeva
haine celea, lipsite de sens fără tine,
peste care te mai văd uneori aplecată cu palmele 
strâns lipite, 
fără mine-ntre ele.

TTooaammnnaa  lluuii  NNiiccoollaaee

Astăzi am ieşit afară să-mi văd şi eu toamna. 
am găsit-o ceva mai stinsă decât toamnele 
pe care le-am avut cu alte ocazii, 
sub alţi pomi, mai mult sau mai puţin fructiferi, 
sub alte garduri, şenile, sub aripile altor îngeri, 
mai mult sau mai puţin păzitori. De data asta 
toamna mea părea mult mai pregătită să-mi spună 
direct ce anume urmează să mi se întâmple. 

Toamna mi-a şoptit la ureche că femeia de care-mi 
e drag pronunţă Nicolae ca şi cum aş fi 
ultimul ei cuvânt, pronunţă Nicolae 

de parcă aş fi singurul nume de Sfânt pe pământ, 
de parcă Nicolae ar fi o gură de apă, 
o gură de aer, 
o gură de nicolae. 

Am intrat în casă. Mi-am dezbrăcat hainele. 
am dezbrăcat-o pe ea, cea din casă,
m-am făcut tatuaj pe toată pielea ei, 
inclusiv pe ambele-i călcâie perfect vulnerabile, 
m-am depus, m-am suprapus peste ea până-n 
adânc de subsuoară,
până-n adânc de prima şi ultima oară
şi i-am povestit ce anume mi-a spus cea de-afară 
despre felul cum ea, cea din casă, mă nesfârşeşte, 
şi mă nicolăieşte 
şi s-a aşternut lin între noi o fâşie de dragoste,
apoi s-a aşternut total şi definitiv peste tot 
stratificat şi zaharisit
nicolae. 

DDuummnneeaavvooaassttrrăă

Nu mai trece nimeni pe la Dumneavoastră.
Aveţi un creier mare şi o frunte mare
mâncaţi mult şi gândiţi mult
preferaţi ouăle crude supte cu paiul.
În copilărie aţi avut păduchi
şi azi când se întâmplă
să vă treacă ceva prin cap
vă pipăiţi imediat creştetul
asigurându-vă că totul s-a petrecut înăuntru.

Lecturile nu vă strică tenul feţii
şi-n general nu vă strică
şiroaie de sudoare vă dau în ochi
precum unora le dă în ochi pleata.
Vă stă bine aşa
dar nu intră nimeni să vă vadă.

Faceţi baie prin întuneric
şi cum staţi în apă şi-n întuneric
se întâmplă să vă înspăimânte sexul Dumneavoastră –
Se ştie! Totul se ştie! Şi că nu vă plac
la femei decât aluniţele.
Aţi şi fost căsătorit cândva cu o piele
care vă oferea aluniţa ei –
punctul acela drăgălaş ce nu s-a lăsat
desprins fără sânge de albul pielei.

Însă nu sunteţi un om sângeros
iar când ieşiţi afară
vă place să vă cânte păsările.
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lliittttllee  ggiirrll  bblluuee

gps-ul își face de cap
într-un oraș străin
mă încâlcește prin cartiere
de parcă haosul din interior n-ar fi suficient
mă așez pe bordură
o săgeată albastră tremură pe hartă

iiaașșii

de fiecare dată când fug – mă pomenesc tot cu mine în rucsac
geamul, cerul negru, levănţica, oile și ploaia

prin mirosul de urină
printre vagabonzii cu membrele amputate și copiii răutăcioși din gară
prin toate ţâfnoasele din autocar
ajung în bucătărie 
așezată pe taburet
ca într-un bazin pe timp de arșiţă

stau lipită cu spatele de frigider 
plutim prin fum, prin aburii de alcool și ne ţesem plasa de siguranţă
așteptăm să vină ploaia să ne dea planurile peste cap
ascultăm păsările
și e mai mult decât un simplu confort
e ceva esenţial și cald
şi e meritul gazdelor

a doua zi dimineaţa, zăpăcită de pe drum
în timp ce fluxul de ţepoși mișcă uniform spre lucru
printre semafoare
prind în mulţime mirosul de palmolive de olive

cândva aveam și eu bucătărie în care ne adunam cu prietenii 
atunci dansam noi doi în jurul oaspeţilor
să le facem aerul din preajmă cât se poate de moale
aveau nevoie, de asta veneau

găsesc un loc liniștit să-mi iau cafeaua 
pe terasă 
n-am observat când am izbucnit în plâns

ttuu  ttee  ccaacchheess  ddaannss  llee  vveenntt

dulapul îmi crapă de cârpe, iar eu port aceeași cămașă
pânza s-a subţiat și pe alocuri au apărut găuri mici

iată vine medicul și îmi suflecă mâneca albastră
bagă perfuzia
crede că e o intoxicaţie alimentară, dar de fapt luptăm
cu toate semi-dramele, pseudo-dramele și dramele
pe care le-am înecat în ultima jumătate de an în alcool

VVeerroonniiccaa  ȘȘtteeffaanneeţţ
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******

aveam șapte
când am adus un căţel din curte
schilod, păduchios și jucăuș
îi cumpăram crenvurști și-l spălam cu șampon krea-krea
îl luam de sub labe, îi ridicam botul gâfâind și-i pupam burta caldă
mirosea a huba buba

cuciu creștea repede
părinţii ne-au convins să-l ducem la ţară

peste câteva săptămâni se văicărea bunelul la telefon
că latră toţi trecătorii de dincolo de gard și mănâncă două pâini pe

zi
două pâini!

am plâns câteva zile
și nu mi-am mai cumpărat huba buba toată vara

astăzi am ieșit din casă fără să mă spăl pe dinţi
la chioșcul de ţigări mi-am amintit că am ședinţă

din nou am găsit motive
din nou îmi crăpa lumea la cusături

stau cuminte pe cuvertura imaculată
picătura din perfuzie se sincronizează cu ploaia de pe geam
sunt gata să rămân aici cât timp va cădea apa

apoi merg acasă
mama face terci, eu capricii
copilul vine de la plimbare, îmi spune noutăţile
mă pupă și fuge în curte
tata aduce o cutie cu viniluri vechi
lecţii oranj de franceză
vocea bine-cunoscută, printre zgârieturi și trosnete
mă întoarce în copilărie 

am 6 ani
stau pe balcon și desenez cu carioca
un nene în halat alb cu o seringă în mână
vocea din colţ – je me cache de la pluie tu te caches de la pluie
soarele îmi încălzește ceafa
rândunelele fac cercuri

cămașa –
cămașa mi-au rupt-o spre sfârșitul verii
într-o încăierare penibilă pe plajă
apoi tremuram sub umbrela găurită, cu materialul

lipit de corp

iar noaptea
când frica mă sufoca
am revenit pe balconul oranj
cu acoperișul de beton
unde nu există pseudo-drame, semi-drame
și cu atât mai puţin adevărate drame
și niciodată n-o să mai fie
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urci în vârful dealului 
și ce dacă ceva împunge talpa?
vii la margine
desfaci braţele și lași vântul să te cuprindă

tac și-ţi ascult respiraţia
te sărut pe tâmplă
ce putem face unii pentru alţii mai mult de atât?
a înflorit teiul, cerul mă orbește cu albastrul imaculat
aș fi făcut faţă oricărei furtuni
dar n-am cui scoate papucii
și poate e mai bine așa

vvoollttaajj

sar sub plapumă
mă lipesc de tine
îmi bag degetele în părul tău
cobor mâna lent
găsesc o aţă subţire la gât
când o ating – te smucești ca o pasăre speriată

numai să nu adorm
stăm cuprinși, nu mișcăm, nu respirăm
am uitat că suntem mari și că avem voie
încâlciţi unul în altul și fiecare în sine
haotici ca fibrele de internet din coridor
care ne fură intonaţia din chat
economi ca două becuri de cel mai mic voltaj
adormim

******

Mai ţin minte cum e să o faci după o pauză lungă
mi-e frică să inspir prea adânc ca nu cumva să mă sufoc

Ţin minte cum e durerea de mușchi a doua zi,
plăcută ca prima atingere de apă când ajung pe arșiţă la mare

fiecare mișcare îmi dă câte un ecou pe corp
amintirea stă pe suprafaţa pielii și mă sustrage din cotidian
fragilitatea ei mă face să fiu mai atentă cu lucrurile din jur

Rezemată de nuc, furnicile urcă pe spate
mă desprind de umbra frunzelor, fac câţiva pași
mă aplec

cu mare grijă
ridic un pumn pe pământ
cu mare grijă
îl arunc peste capacul sicriului

și nici o șansă să stau ascunsă după monitor
mi-am luat gumă și mestecând-o intens am pornit spre job

intrând pe poarta de la moldexpo am auzit un schelălăit slab
un boţ de blană mâncat de păduchi tremura sub tufiș
m-am oprit din mestecat, am mutat guma după celălalt obraz
și am revenit pe trotuar

ședinţa era la zece

ssaalloonnuull  nnrr..  66

regula nr. 1 în psihiatrie:
cine îmbracă primul halatul, acela e medicul

stăm faţă în faţă, ziua de ieri ne pulsează în ceafă
6 cm distanţă, perete verde între

cine întinde primul mâna spre cuier?
cine fuge după vopsea?
cine sare gardul?

******

niciodată n-ai știut să-ţi stăpânești emoţiile
vorbești fără oprire și miști lucrurile de pe masă
fumezi
fac câţiva pași în spate
te agiţi, ridici vocea

din copilărie nu suport tonul ridicat
îl simt pe piele și imediat încep să tremur
mai fac doi pași în urmă 
tu deja zbieri
mă lipesc de perete cu mâinile la spate
și urmăresc praful pe care l-ai deranjat
firele plutesc în fâșia de soare și se amestecă cu fumul

nu-ţi mai aud vocea

aș fi putut să-mi fac loc cu coatele până la tine
dar aștept

cazi epuizat în fotoliu
vin spre tine
îţi scot papucii
mă așez în braţe
tac și îţi mângâi părul

ostilitatea e ca perechea de papuci incomodă care te roade toată
ziua

poţi să te descalţi 
și ce dacă plouă?
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VViiccttoorr  ŢŢvveettoovv

PPee  ppaarrtteeaa  nneeppoottrriivviittăă  aa  cceelluuii  mmaaii  mmaarree  rrîîuu

era sfîrșit de primăvară și era foarte cald, 

m-a trezit telefonul și eu bărbat sensibil sub cuvertura înflorată,

simbol al fragilităţii mele pînă la moarte.

într-un proces de dezmorţire îmi frecam talpa de pulpa piciorului.

m-a chemat la rîu, la cel mai mare rîu, să privim ce a mai rămas din el;

nu dormise și nici n-a încercat, a uitat de procesele somatice normale

și asta se pare că-i trezise pofta de evadare.

într-un vis o văzusem total dezmembrată –

bucăţi din inimă așezate în vase separate, de un roșu purpuriu 

cu membrele de textura plasticului ca a păpușilordin copilărie,

ușordemontabile.

am fost speriat și acum nu mai sunt, imaginea a prins farmec în mintea mea,

dar nu i-am zisniciodată.

am acceptat să mergem la rîu, să facem un foc mic 

cît să nu zicem că stăm degeaba.

lipsa somnului o făcusehorrny, o vedeam în jocul infantil de-a mama 

cum iniţia discursuri conjugale.

am coborît în păduricea de plopi, alături rîul ducea la vale rămășiţele unei vieţi

acceptabile: sticle goale, o carcasă de la televizor, chiloţiicelor care n-au avut răbdare.

era lingă mine mai umană decît a fost vreodată, adunam lemne în vîltoarea pufului

de plopcare se făcea covoranimat de vînt.

eram singuri acolo și totodată atît de nepotriviţi și difuzi

ca nebuloasele aflate dincolo de limitele galaxiei noastre.

nu știam ce să fac cu toate astea, ca atuncicînd mi s-a dat o bancnotă prea marepentru dorinţele mele 

și mintea mea intrase în panică refuzînd săaccepte că și cu asta

poţi să-ţi cumperi gumă de mestecat.

am clădit lemnele pentru foc ca într-un ritual indian 

și am privit hipnotizaţi cum trosnesc, 

la început beţele mici 
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și apoi cele mari, adevărate pocnitori.

la un moment dat nu mai știam dacă suntem acolo la rîu sau în alta parte

și dacă lumea diformă văzută prin limbile de foc e ceea ce ne-am dorit,

și nu cumva minţile noastre o iau razna.

stăteam și nu ne vorbeam, nu aveam ce, dar nici nu mai voiam.

de parcă așteptam să se termine totul mai repede, săardă focul 

și să ne cărăm odată în vieţile noastre normale și securizate,

ca să putem relua de la început gîndul că vreodată am putea face un foc împreună.

se juca cu bricheta cu mickey mouse,

o făcea mecanic pe negîndite era săraca și ea plictisită și somnoroasă

și într-o clipa de neatenţie, a aprins covorul de puf de plop 

și praful de pușcă vegetal ne-a activatmaiceva ca un doping.

încă nu știam ca asta va fi totul, animarea simţurilor înseamnă epuizare și moarte.

ne-am întors la băncile noastre tăcuţi,pedepsiţi de cineva necunoscut

nu mai știam ce să facem, unde să ne ascundem mâinile

și privirile pline de neîncredere.

am lăsat în urmă cel mai mare rîu, plopii și orizontul

ca un portal spre o altă lume

mult mai primitoare.

TTooaattăă  ttrriisstteeţţeeaa  aacceelluuii  lloocc

ce frumos și adevărat pînă la urmă,

cum ni se întîmplă să retrăim unele lucruri, mereu la fel.

de fiecare dată la fel ca și în anii în care mergeam la şcoală

cu scurta cumpărată de mama din moscova,

largă și decolorată.

de fiecare dată la fel de trist și oarecum nostalgic,

singur în fiecare dimineaţă trei km pînă la școală, 

primul care trăia și primul care vedea toată frumuseţea

drumului și a copacilor îngălbeniţi,
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pisicilor zgribulite,înţepenite pe veci.

poate asta e ce numim memorie senzorială inexplicabil de frumoasă,

unde imaginea este fixată cu ajutorul unei ștampile mari 

cu forţa secretarei Verade la primărie.

pe drumul de întoarcere,pe lîngăgunoiştea satului am auzit puii de cîine

cum schelălăiau din groapă. 

erau mici cît pumnul –

toţi grămadă ticsiţi într-o sacoşă cu un calendar imprimat pe ea.

cu ochii încănedezlipiţi ca niştecîrtiţe pierdute în punga neagră,

încercau să găsească burta caldă a mamei.

la fel de trist și oarecum nostalgic îmi amintesc cum mă întrebam:

de ce eu am dat de ei? de ce nu altcineva?

ce bine ar fi fost să nu fiştiut niciodată nimic.

căce puteam eu să fac dacă nici viaţa mea nu era a mea,

la fel cum nici viaţa lor nu era a lor.

și la toate dramele astea mari mă simt total neputincios și jalnic,

și mi-aş dori sa fie cineva care să dicteze soluţii reale și linişte. 

am aflat că nu e nici o şansă sărămînă la noi.

și să mă vezi cu punga în mînăurcînd dealul spre gunoişte

cu pași grăbiţi și plînsete în două cu sughiţuri

și calmul care nu mai avea ce căuta în mine,

cu schelălăitul și praful și toate nebunia adunată la un loc.

i-am lăsat undeva acolo și cu degetele băgate în urechi am coborît.

peste cîţiva ani cei de la primăria auhotărît să lichideze gunoiștea neautorizată.

cîteva buldozere au astupat groapa. 

nu le-a luat prea mult,

dar o vad încă foarte clar.

e chiar acolo

și în ea o pungă neagră cu aceiași pui de cîine.
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CCuuttiiaa

un bărbat stă aplecat

îndelung

în locul unde mama pisicilor își

hrănește odraslele

mi se pare că aud ps

psss

dar nu

e aplecat deasupra unei

cutii de plastic cu

sarmale moldovenești

întinde mâna

mănâncă

se-ntinde

ia o pungă cu haine

se-ntoarce și ia ce a mai rămas

șchiopătând pleacă

uneori și

mai ales la Chișinău e

foarte greu

să faci diferenţa între un bărbat și-un 

bătrân

odată am văzut cum o coţofană

a furat carnea 

pisicilor 

dduummiinniiccaa

duminica babele

din cartier se-mbracă în ce 

au mai bun

pălării cu pene

rochii din tinereţe

miros de naftalină

fluturi de noapte morţi

halate mai noi care

întâmplător

se desfac 

le lasă-n sutien 

rezemându-se de cârje  toate merg

la containerele de gunoi ca la

Shopping Malldova

oo  zzii  mmiinnuunnaattăă

o femeie vorbește

singură

gesticulează

își ridică vocea

se ceartă

se oprește lângă containere apoi

o ia înainte

se-ntoarce

a avansat

cearta

o ia pe-o scurtătură

e ca bătrânul nebun de la

care-am auzit cele mai dure

înjurături

bătrânul n-a mai apărut în

primăvara asta

sper că e bine că

uite ce soare

uite cât verde

uite cum aerul s-a umplut cu

puf 

AAlleexxaannddrruu  VVaakkuulloovvsskkii
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PPoossttRRiidduurrii

rruutteenniiaa  kkiieevveeaannăă??

cînd am fost ultima oară la Kiev
am fotografiat o cuşcă de cîine pe-un lac din oraş
am pus poza pe net 
şi toată lumea mă întreba dacă-i photoshop

nu 
frate 
e o cuşcă de cîine 
pe un lac 

acum vedem la TV cum campionul mondial la 
box profesionist categoria grea
ia un jet criminal de gaz lacrimogen 
în faţă

ce-i asta 
frate 
e videoshop?
nu 
frate 
e război civil
în ţara vecină

***

Donald Trump
a cîştigat preşedinţia SUA 

din patriotism

din patriotism rusesc
spune 

Putin

ffoollcclloorr

înainte să vină rușii
în Kamciatka
acolo locuiau

trei triburi
care aveau

o singură distracţie
sexul

dacă plăteşti bine
urmaşii triburilor din Kamciatka

și acum
îţi arată

arta lor populară
folclor erotic

desene erotice
cîntece erotice
dansuri erotice

spune prezentatoarea de la televiziunea rusă
uitîndu-se

cu ochii cît Kamciatka
la dansul tribal porno
pe care-l vedem şi noi

doar că la televizor
emisiunea fiind în direct

un tînăr vine la ea
şi-i arată cum trebuie

să-şi unduiască trupul şi cum să dea din fund şi din ţîţe
iar o tînără o învaţă cum să geamă mai provocator

rusoaica trage pe ea o blană tradiţională
şi intră în joc

cel mai bătrîn folclorist al satului
o încurajează

apoi o laudă aplaudă ovaţionează
e încîntat de cît de repede le-a învăţat

mişcările tradiţionale
rusoaica

şi cît de bine geme

de fapt femeia pur şi simplu
are un orgasm multiplu

live şi în exclusivitate

MMiihhaaiill  VVaakkuulloovvsskkii
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***

Olea l-a înjurat pe Tolea, a ţipat
şi a plecat.
Tolea a zis doar 

Fă, Oli, undi ti duşi? 

Nu are dreptate – a zis Tolea – îi drept 
că trebuia să mă duc dimineaţă la muncă
dar ieri am cam păhărit şi… dimineaţa… 
Te durea capu’ – i-am zis de peste gard.
Da, mă durea şi capu’, a zis Tolea, 
dar eram şi beat.
Şi cînd pleci, mîine? 
Am autobuz şi la trei, a zis Tolea, da’ 
nu mă duc… că-s beat.
Dacă nu mai bei – te trezeşti pînă atunci,

i-am zis, 
spălîndu-mă pe dinţi.
Ei „nu mai bei”, cum să nu bei? 
Eu chiar acum beau un borcan di jin dacă mi-l dăi!

cciinnee--aa  ppuuss  pplluugguull  îînn  ddrruumm

„cine-a pus plugul în drum?”
bolboroseşte un vecin fost prieten din copilărie
mergînd spre casă
„cine-a pus plugul în drum în pu a mea?”
„mă-ta” aude el o voce care iese din 
ferestruica de la podul casei de lîngă casa lui
fostul prieten din copilărie fost luptător sovietic în Afganistan
o împroaşcă pe fata din pod cu organe din „Povestea poveştilor”
în special de-ale lu’ mă-sa
şi cu toate obiectele bisericeşti plus „mă-tii”
şi-i arată prin gesturi ce-o să-i facă atunci cînd o s-o prindă
c-o s-o fu şi-o să-i bage pu în gu şi tot aşa-aşea-aşea
iar ea nu se lasă deloc mai prejos
şi-l îndeamnă s-o fu în cu pe mă-sa moartă 
şi în gu pe curva de nevastă-sa asta urîtă şi proastă (da’ văd că se
cunosc)
aşa că am un concert hip hop cotidian-existenţial de mahala
la cel mai jalnic nivel posibil („nevajnîi” sau chiar „huiovîi”)
fără să ies din bibliotecă

îmi dau seama că nu ştiu cu cine se ceartă 
fostul prieten din copilărie 
şi asta trebuie să însemne că
m-am cam înstrăinat 
sau cum ar zice prietenul din studenţie
„i tam de svoi 
i zdesi ciujoi”
da’ lasă asta acum („lasî jălea”)

şi spune-mi cine-a pus plugul în drum în pu a mea

vvaappoorruull  mmoorrţţiiii

„şi muia cu lacrimi negre nuanţatul ei buchet” 
pe care vaporul morţii avusese grijă să pecetluiască 

ramură cu ramură
tot arborele tău genealogic
să deseneze

pas cu pas
monografia 

despre biografia vieţii tale
cu istoricul bolilor cu tot
cu tot cu harta sentimentală şi existenţial-geografică 
pe unde te-a tot purtat vaporul morţii
care te urmăreşte dinainte să te fi născut 
şi te ademeneşte ca un miraj 
cu mult înainte să fi aflat de existenţa lui
cu mult înainte să-i fi desluşit vreun 
gest semn aluzie sugestie sau îndemn

pînă în acea zi 
cînd
văzînd că n-am de gînd să-mi rezerv biletul
m-a îmbrîncit în faza tablei ei de şah
luîndu-mi-i

rînd pe rînd
ramură cu ramură

pe bunicul din partea mamei
bunica din partea tatălui 
unchi din partea maternă 
mătuşa din partea paternă 
unchi din partea maternă 
bunica din partea maternă 
fraţii şi surorile bunicilor
celălalt bunic
mătuşa din partea paternă 
între timp mai trîntindu-mă şi pe mine pe jos
ba de pe bicicletă
ba de pe motocicletă 
fracturîndu-i mîna fratelui 
făcîndu-i ochi dulci şi sînge alb mamei 
dirijîndu-mi iubita spre un accident rutier cumplit
şi luîndu-mi regele din picioare
fără şah
fără nici o avertizare

dar tu mişcă-te 
umblă mai departe 
chiar dacă ai aflat deja că 
deşertăciunea deşertăciunilor toate sunt deşarte
nu e doar un vers
nu-ţi rezerva bilet pe vaporul morţii şi 
refuză fularul alb 
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refuză rondelul ajungerii la cer
oricum ce-i al tău ţi-e imprimat pe „nuanţatul ei buchet”

***

Cînd era 
vreun meci mai important, 
tata scria în jurnal 
– acasă
(eu fiind mereu altundeva): 
Mă uit – cu Mihai – la meci.

Mă uit – cu tata – tot acolo

CCiioocclleeaa

ultimul mail pe care mi l-a scris Cioclea 
(ei bine, încheierea lui... doar): 
„În rest, pe aici atmosfera e păcătoasă, 
toţi caută biştari şi nu-i prea găsesc. 
Eu scriu, 
adică nu fac absolut nimic, 
dar vieţuiesc”...

a murit Eugen Cioclea 
şi 
vom muri şi noi, 
unul cîte unul, unul cîte unul...

îînn  ccaammeerraa  ccooppiiiilloorr  ddiinn  ccaassaa  ppăărriinntteeaassccăă

în camera copiilor din casa pări
ntească tradu
c din rusă în română proz
a pentru copii a lui Daniil Harms şi dor
m în dormitorul părinţilor perete în perete cu cam
e
r
a 
c
o
p
i
i
l
o
r

dacă arunc o pr
ivire pe fereastră văd grădi
na noastră via 
căr
area 
spre l
ac drumul cîteva case 
printre crengile m
ă
rulu
i şi mult mult mult cer acelaşi cer di
n copilărie cu nori foar
t
e 
aproape de pămînt exact unde răsare 
soarele 
care m
ă trezeşte în fiecare dimineaţă uitîndu-se insistent şi roşu fix la
tine 

copiii au crescut şi-au plecat pe cărarea asta şi pe drumul ăsta 
în lume
zice mama în timp ce udă florile din ogradă
iar tata se ascunde 
printre nori 
şi se uită ce mai face şi ce mai zice mama
un joc mai tare decît orice drog
pentru că mama nu tace deloc şi nu stă deloc pe loc
chiar dacă doar te uiţi după ea 
ameţeşti 
şi eşti cu capu-n nori
chiar dacă doar o asculţi
eşti în aceeaşi bancă cu cel din cer
pentru că mama
îi tot povesteşte lui tata 
ce mai e pe-acasă în sat în ţară şi-n lume
ce-au mai făcut şi ce-au dres copiii ăia care 
bată-i norocul să-i bată
au crescut şi au plecat
că i-a apărut a doua ediţie a cărţii cu foametea din ’46-’47
că a fost la piesa lui de la Teatrul Naţional şi că i-a plăcut foarte
foarte tare
dar dragul meu dacă scriai cartea asta în comunism 
Siberia ar fi scris la „domiciliul” tău
dacă nu mai rău 

iată cu cine seamănă copiii noştri
Alexei
aşa că nu te mai mira de ei

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

4/ 201834



astea ieftine. Dacă nu-i plăcea de tine, venea direct și îţi dădea un
pumn în nas. Nu făcea deosebire între băieţi și fete, mari sau mici,
toată lumea nu era decât terenul lui de distracţie și tot ce exista în
ea îi aparţinea. Îi înșfăca pe puștii din primare, îi întorcea cu capul
în jos și îi scutura până le cădea totul din buzunare, apoi alegea
banii, iar mașinuţele și roboţeii îi strivea sub bocanci. Odată am ieșit
de la lecţii și îmi luasem o plăcintă din cantină, am pornit spre casă
și, când am făcut colţul școlii, m-am ciocnit de el. Baban mi-a smuls
plăcinta din mână și și-a îndesat-o toată în gură. Molfăia așa ca o
combină sub privirile mele șocate, apoi m-a împins plictisit în ză-
padă și s-a dus. 

Colegii mei însă erau niște lichele. Pe băieţi îi cafteam de
când eram mici dacă mă trăgeau de cosiţe și mai târziu nici nu se
apropiau de mine să mă tragă de elasticul sutienului, cum făceau cu
celelalte. Fetele în schimb mă urau pentru rochiile frumoase, cos-
meticele de firmă și parfumurile scumpe pe care mi le aducea un-
chiul din străinătate, pe când ele se mânjeau cu pomezi ieftine din
piaţă. Mai aveam probleme cu profesorii că veneam parfumată și
îmbrăcată ţipător. Dar nu-i băgam în seamă, asta pentru că atunci
era moda cu chematul părinţilor la școală pentru orice abatere, le-
cţie neînvăţată sau obrăznicie. Eu veneam cu unchiul care juca tea-
tru de faţă cu ei, apoi, când ne întorceam acasă, făceam mișto
împreună de balcoanele directoarei și de curul gras al dirigintei. Alte
motive să-mi cheme părinţii nu aveau, pentru că învăţam și citeam
pe rupte, de frica lui Ihti. Până să ajungă tema de acasă în faţa pro-
fului, trecea de câteva ori prin mâinile unchiului și mâncam bătaie
pentru orice problemă rezolvată greșit, ori compunere scrisă a le-
hamite, fără imaginaţie. După ce făceam tema pentru acasă așa ca
să fie de zece, Ihti mă punea să citesc cărţi. Îmi dădea cărţi grele,
nu pentru vârsta mea. Nici vorbă să mă prefac că citesc. După aia
mă verifica cum am înţeles-o. Nu mergea doar să-i povestesc su-
biectul, trebuia să reflectez la ea. Asta pentru că Ihti nu suferea fe-
meile neîngrijite și inculte. Femeia, în viziunea lui, trebuia să fie în
orice împrejurare elegantă, machiată cu gust și deșteaptă, atunci
nu mai conta câtă frumuseţe avea de la natură. 

Dacă vedea că pun un pic de grăsime pe mine, mă ţinea la
diete și mă fugărea pe stadion. Alergam câteva cercuri până îmi
ieșea limba de un cot. Apoi făceam așezări. Mă întindeam pe covor
și făceam abdomene. Ihti îmi ţinea picioarele și număra. Făceam
gimnastică la greu, pentru că, după părerea lui, eram rigidă ca un
trunchi de copac. Așa am învăţat să fac podul din picioare și șpaga-
tul. 

Nu aveam voie să mă uit la filmele de doi bani de la tele-
vizor și să ascult rahaturile de la radio. Mă îndopa cu Hitchcock și
Tsoy. Dacă mă prindea că fac altfel decât îmi spune el, curăţam co-
voarele și frecam podelele până adormeam acolo pe jos.

Părinţilor nu le păsa ce fac, ce citesc și ce ascult eu. Își ve-
deau de ale lor. De ce să se ocupe de mine, dacă Ihti trăia chiar al-
ături și îl ducea mai bine capul.

Ihti a lucrat un timp ca șofer de cursă lungă. Când pleca
undeva, începea cheful. Mă uitam la toate filmele siropoase care
rulau la TV și îl obligam și pe Charlie să o facă; ascultam pop, dance

Unchiului meu îi plăceau balenele, dansurile populare gre-
cești, muzica irlandeză, vinurile seci și istoriile fantasy. Îi plăcea să
fotografieze câte un lucru special din fiecare loc nou vizitat; acesta
putea fi un hotel, o cafenea, o stradă, o cerșetoare adolescentă cu
părul încâlcit, un fel de mâncare, un ghiveci cu flori căzut pe asfalt.
Îi plăceau stridiile Belon la cuptor sau crude cu lămâie și sare; une-
ori când se întorcea dintr-o călătorie, zdrăngănea de dimineaţă
cratiţele până mă trezeam și veneam în bucătărie; atunci îl vedeam
curăţându-le cu peria în chiuvetă, apoi le apăsa cu palma pe tocator
și le desfăcea valvele cu un cuţit, tăia o lămâie în jumătate și o
storcea deasupra scoicii, îi presăra sare și mi-o întindea satisfăcut.
Aspectul lor gelatinos și izul de baltă îmi făceau greaţă, dar o mân-
cam așa. Nu prea făceam mofturi cu el. 

De altfel stridiile și algele erau singurele produse de mare
care îi plăceau. Unchiul avea foarte clar delimitate chestiile care îi
plac și pe care le detestă. Pentru el existau doar astea două cate-
gorii. Lucrurile care îi erau indiferente erau foarte puţine, de exem-
plu fotbalul și eclipsele. Restul se încadra fie în lucrurile plăcute, fie
detestabile. Categoria în care mă încadram eu îmi era neclară. 

Unchiul avea diverse nume de care habar n-avea, le știam
numai eu, fiecare cu subînţelesul lui, preferatul meu era Ihti, de la
Ihtiandru, nu era cel mai inspirat, dar era printre primele inventate
și mie îmi făcea o plăcere aparte, asta pentru că unchiu-mio detesta
peștele. În lista cu lucruri detestabile, peștele era printre primele.
Aspectul solzos, mirosul, gura care se cască după apă, zbaterea ago-
nică, ochii fără pleoape erau o priveliște înfiorătoare pentru el. 

Ihti e fratele tatei. Tata mi-a povestit că unchiu’, pe care în
realitate îl cheamă Alex, suferea de o boală mai rară când era mic.
Avea oasele extrem de casabile. Era suficient să se împiedice și să
cadă sau să se lovească din neatenţie cu piciorul de dulap, ca să-și
frângă osul. A avut o copilărie cumplită petrecută toată în ghips.
Bunicii îl îndopau la greu cu pește ca fosforul și calciul din el să îi în-
tărească oasele. Chestia asta i-a provocat nu numai dezgust, dar și
o groază iraţională pe care o avea faţă de orice detaliu care îi putea
aminti de aceste fiinţe.

Pentru lecţiile de artă plastică, atunci când aveam ca temă
de casă un mozaic, alcătuiam compoziţii cu sâmburi de pepene sau
solzi de brad, dispuse frumos în silueta unui biban sau a unei plătici.
Chiar și un mozaic era capabil să-i producă repulsie. Ihti mereu îmi
verifica temele când era acasă.

Părinţii mă lăsau de multe ori în grija lui, având obiceiul
să-și petreacă weekend-urile sau vacanţele departe de casă. Ade-
vărul e că nu le prea păsa de mine, deși menţineau aparenţa unor
părinţi iubitori, ceea ce era dezgustător pentru mine, așa cum era
peștele pentru Ihti. Nici el nu avea tot timpul din lume, dar se ocupa
de mine. Chiar dacă nu din milă sau din obligaţie. Doar avea cui să
dea ordine, pe cine să educe și să umilească. 

În școală mult timp nu am avut prieteni. Nici eu nu eram
prea de treabă și nici colegii mei. Mai ales că majoritatea nu erau
nici buni, nici răi cu adevărat, ci undeva pe la mijloc. Erau ipocriţi,
bârfitori, lași, scorneau minciuni, puneau la cale intrigi. Nu erau de
exemplu ca Baban din a 10-a care nu se murdărea cu prostioare din

AAnnaa  DDoonnţţuu

Proză
Păpușa Charlie
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și celelalte căcaturi, nu că mi-ar fi plăcut, ci așa din răutate. După ce
mă săturam îi puneam căști lui Charlie cu sonorul la maxim și îl
uitam în faţa unui film prost. Leneveam toată ziua și umblam ne-
pieptănată în pijamale prin casă. La școală îmbrăcam blugi și ma-
iouri, exact ce detesta Ihti, în schimb profii erau mulţumiţi că nu
mai îmbrac rochiile alea care atrag privirea. Dar nu-i lăsam nici pe
ei să se bucure prea tare. Îmi permiteam să vin cu temele nefăcute
și să fiu puţin obraznică. Profii mai treceau cu vederea ieșirile astea
ale mele, pentru că de obicei eram cea mai bine pregătită la lecţii.
Nu exageram nici eu ca să nu înhaţ cumva un doi și să frec podelele
o săptămână întreagă după ce se întorcea unchiul. Seara înainte de
culcare mă postam în faţa lui Charlie cu o prăjitură cremoasă și o de-
voram pe îndelete. De obicei îi spuneam și câte calorii are. Normal
că nu le calculam, ziceam și eu un număr mai mare ca să-i fac în
ciudă.

Charlie e păpușa masculină, cu păr roșu și ochi verzi, pe
care mi-a dăruit-o Ihti când aveam vreo șase ani. Îmbrăcat într-un
costum verde în carouri și pantofi cu șiret. Totul din stofă de cali-
tate. Au stil în a îmbrăca până și o păpușă nemţii dracului, chiar și
pe cea mai hidoasă ca Charlie. Avea gura rânjită într-un surâs ironic,
care mă enerva la culme. Obișnuiam să-i închid ochii și să-i lipesc
cu scotch, pentru că eram sigură că din capul lui Charlie mă privesc
ochii verzi ai unchiului. Mi-a dăruit-o ca să mă urmărească atunci
când dorm sau când e plecat. Charlie a avut multe de îndurat săra-
cul, dar și el își lua revanșa.

Fiind mai mică, Ihti mă lua cu el când avea de transportat
marfă în nu știu ce ţară și părinţii nu erau acasă. Prin vămi stăteam
ascunsă într-un divan. Mă apuca panica și nu puteam să respir, nici
nu era prea mult aer acolo, ce-i drept. Atunci în întuneric apăreau

ochii sticloși și verzi, apoi rânjetul hidos al lui Charlie care se apuca
să înfigă ace în mine, să-mi strivească degetele unul câte unul sub
pantofii lui mișto, să mă dea cu capul de lemnul divanului, apoi fir
cu fir să-mi smulgă părul așa cum îi făceam și eu lui. Ochi pentru
ochi dinte pentru dinte. Charlie nu uita nimic și o făcea cu mai multă
clasă decât mine, nemernicul. În schimb eu îl chinuiam mult mai
des decât el pe mine. Și ce dacă o făceam mai prost.

I-am făcut netrebnicii și lui Ihti, foarte rar, pentru că mi-
era frică de el de când mă știu. Nici măcar pe ascuns, am făcut-o ca
pe cel mai firesc lucru. Într-o duminică dimineaţa venise un prieten
de-al tatei cu o plasă de peștișori mici. Fusese noaptea la pescuit, au
scos cu năvodul o mulţime din ăștia și ne-a adus și nouă. Tata mi-a
dat peștii să-i duc la bucătărie, eu însă i-am luat și am mers la Ihti,
am intrat în casă, fără să-mi pese unde e sau ce face, am mers la
baie și am golit plasa cu peștișori direct pe podea. Aceștia erau încă
vii și se zbăteau pe teracota albastră. Ihti probabil era în dormitor,
se auzea muzică de acolo. M-am întors acasă. Cred că a auzit zgo-
motele, căci nu am încercat să mă fac neobservată. Eram în curte și
mă jucam cu pisica când l-am văzut pe Ihti ieșind afară alb ca moar-
tea. Nu mi-a zis nimic. Și nici după nu a pomenit vreodată de che-
stiile astea. Mai târziu mă îngrozeam eu însămi, dar în momentele
alea eram total indiferentă. 

Odată i-am ferfeniţit toate cămășile din garderobă. Așe-
zată pe jos cu foarfeca în mâini, am acoperit podeaua cu bucăţele
de stofă. Altădată m-am dus în grădină și am strâns larvele de pe
cartofi, apoi i le-am împrăștiat pe cearșaf. 

Nu știu de ce făceam asta. Știam doar că toată lumea era
rea, toţi aveau ceva de ascuns, toţi musteau de ură, și eu nu mai
puţin decât ei. 
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Singurul om cu adevărat bun pe care l-am cunoscut vreo-
dată era Aliosha. Mi-a fost coleg de clasă dintr-a șaptea. A venit pe
la începutul anului școlar. Maică-sa îl luase și fugise de taică-su la
părinţii ei. Cam toţi făceau mișto de el, până și fetele pe care nimeni
nu le băga în seamă. Nici cu numele nu i-a prea mers, Aliosha în vo-
cabularul nostru de adolescenţi răutăcioși însemna bleg, tocilar,
mămăligă. Problema e că numele părea să i se potrivească. Aliosha
lua numai zece, era foarte educat și generos, orice lichea copia te-
mele de la el și în semn de mulţumire îi arunca o înjurătură. Data
următoare Aliosha îl salva iar de o notă de doi, fără nicio ranchiună.
Eu îl consideram prost din cauza asta și nu aveam treabă cu el. Nu
făceam mișto, dar nici nu-l apăram vreodată. 

Nu-mi amintesc să fi schimbat cu el mai mult decât niște
cuvinte formale pe aproape toată perioada cât am fost colegi. 

Ceva se întâmplase într-a opta, pe la finele anului. Mai
rămăsese o lună până la vacanţa de vară și nimeni nu mai învăţa
practic. Chiar și profesorii erau plictisiţi și o lăsau mai moale. Un-
chiul era plecat cu marfă prin China și avea să lipsească aproape
toată luna aia. Îmi îmbrăcam blugii și maiourile mele colorate, eram
fericită. Într-o pauză m-am dus în spatele școlii, erau acolo niște cau-
ciucuri înfipte pe jumătate în pământ - rămășiţe ale fostului teren
de joacă, m-am așezat pe unul din ele. Fumam și îl examinam mi-
nuţios pe Aliosha care stătea chiar în faţa mea peste alte câteva cau-
ciucuri. Asculta muzică în căști. Mă întrebam dacă chiar e așa
relaxat cum pare sau doar se preface. Nu înţelegeam cum naiba să
fii relaxat când toţi fac mișto de tine. Aliosha mi-a simţit privirea și
s-a întors spre mine. Eu fumam mai departe și nu m-am ferit. Eram
curioasă cum o să reacţioneze când e vizibil studiat. Aliosha mi-a
zâmbit fără stânjeneală. I-am zâmbit și eu. Atunci a venit lângă mine
și l-am întrebat ce ascultă. Mi-a dat una din căști, eu mi-am stins
ţigara și toată pauza aia am ascultat împreună piesele lui preferate.
Am intrat la lecţie cu cinsprezece minute întârziere. Era ultima oră
și după ce a sunat ne-am cărat cu toţii acasă. 

Tot restul zilei când beam ceai, când mă uitam pe geam,
stam întinsă în pat cu ochii în tavan, sau pe jos făcând stretching, re-
memoram scena din spatele școlii. Fără să vreau îmi veneau în
minte detalii pe care nu le remarcasem înainte: ochii, pe care nu îi
știam atât de albaștri, vocea care de aproape suna foarte diferit de
cea din sala de curs, braţele vizibil antrenate, dar mai ales căldura
aia care venea de la el și mă tulbura.

Dimineaţa când mergeam la școală aveam senzaţia că
ceva se schimbase. Mă uitam foarte atent în jur și constatam că ab-
solut toate sunt la locurile lor și arată la fel, dar că nu mai sunt ele.
Aveam impresia că peste noapte, când toţi dormeau, lumea a fost
substituită cu o alta, făcută să arate identic din păcăleală, noi nu
trebuia să știm nimic.

În timpul lecţiilor ne uitam pe furiș unul la altul. Aliosha
stătea în dreptul meu peste un rând de bănci. După cursuri m-a
condus acasă, timp în care mi-a povestit chestii despre trupele lui
preferate.

În zilele urmăoare m-am așezat cu el în bancă, petreceam
împreună toate pauzele. Colegii erau șocaţi de apropierea noastră,
dar, fiindcă mă știau răutăcioasă și preferau să mă evite încă din
clasele mici, nu prea încercau să ne ia peste picior făţiș. 

De la unchiul meu știam pe de rost tot rock-ul rusesc, cu
Aliosha am descoperit muzica lui Alice Cooper, Pink Floyd, Nirvana.
Dar dincolo de toate acestea am descoperit la el ceva nebănuit și
de neînţeles când m-a vindecat de o eczemă pe tălpi care mă chi-
nuia de ceva vreme și nu am putut-o trata cu niciun medicament.

Ieșeam cu el în fiecare zi după lecţii. Cum Ihti era plecat, cu părinţii
n-aveam treabă, puteam să merg în voie. În timpul uneia dintre ieși-
rile noastre pe malul lacului, după ce am stat tolăniţi în iarbă și as-
cultam muzică, nu m-am mai putut ţine pe picioare, când am vrut
să ne întoarcem acasă. Mi-a scos sandalele și s-a uitat la tălpile mele
brăzdate de la un capăt la altul, apoi m-a dus pe puntea de lemn
care se întindea pe lac la câţiva metri de la mal și mi-a spălat pi-
cioarele în apă, iar rănile mi s-au vindecat în trei zile. 

Voiam să știu totul despre el și îi ceream mereu să-mi po-
vestească ceva.

Mi-a povestit de bunica lui și de năzbâtiile pe care le făcea
când era mic, atunci când era nesupravegheat. Cum a aprins odată
casa și atunci bunică-sa i-a vorbit de Dumnezeu care stă în ceruri și
de acolo vede tot ce face el jos, chiar dacă se ascunde în casă, prin
dulapuri, sub pături, Dumnezeu îl vede oriunde. 
Eu obișnuiam să dorm întins pe burtă, dar atunci, gândindu-mă că
Dumnezeu vede prin tavan, prin pereţi și prin pături, am dedus că
mă vede cum stau cu fundul la El când dorm. Era o lipsă de respect
din partea mea, dar dacă mă întorceam pe spate ar fi fost o obrăzni-
cie de-a dreptul. Așa am început să dorm pe o parte. 

Ne-am hlizit tot drumul spre casă de asta. Mi-a mai po-
vestit cum se juca de-a v-aţi ascunselea cu băieţii și fetele din car-
tier.
Știind că Dumnezeu îi vede pe toţi ca în plamă Îl rugam să mă ajute,
amintindu-I că și eu am învăţat pentru El să dorm pe o parte. Nu
râde, și acum mă mai rog așa uneori, dar numai atunci când vreau
ceva foarte mult.

Și are efect?

Cert e că la jocul ăla eram cel mai bun din gașcă, dar m-am mai
rugat așa o singură dată, când te-am văzut prima oară la școală. Îmi
doream să fim prieteni.

Aliosha obișnuia să ţină post. Atunci erau ultimile două
săptămâni din Postul Paștelui și am început să postesc și eu cu el.
Era funny să mergem în cantina școlii, să dăm la o parte pârjoalele
și să mâncăm terciurile alea greţoase. Adesea după lecţii ne duceam
pe malul lacului, ne tolăneam pe iarbă și îl rugam să-mi recite
psalmi. Mă făcea întotdeauna să râd. Îmi citea fragmente din Biblie
ca să-mi arate ce cretini erau cărturarii și cât de mișto le închidea
gura Iisus. 
Deci El a fost un luptător. Tu de ce nu ripostai când colegii își bateau
joc de tine? 

Cred că dacă Iisus nu ar fi trebuit să le deschidă ochii cărturarilor și
celorlalţi, cu siguranţă I-ar fi fost lehamite să se ia de ei. 

Nu l-am mai văzut din iulie. A plecat așa pe neașteptate
din ţară cu maică-sa. După aceasta școala nu mai era plictisitoare,
ci nesuferită de-a dreptul. 

Începând de atunci am ţinut toate posturile de peste an.
Ihti era uluit că mă pun singură pe dietă și încă una mai severă.
Știam că ăsta e singurul lucru pe care îl mai puteam face împreună
cu Aliosha de la distanţă. Am învăţat pe de rost psalmi și îi recitam
atunci când îmi venea să omor pe cineva. 

Din toată povestea asta voiam să înţeleg ce s-a întâmplat
cu adevărat. Simt că tot ce am facut e să dibui pe margini și nicio-

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

374 / 2018



dată nu am ajuns la miez, și nu știu dacă amintindu-mi toate astea
repovestindu-mi-le iar și iar mă apropii de esenţă sau doar orbe-
căiesc pe niciunde. Am descris în jurnal fiecare gest și fiecare cu-
vânt rostit din momentul când ne-am văzut prima oară și până a
dispărut, am rescris de zeci de ori aceeași istorie, am cutreierat lo-
curile în care am fost în speranţa că ceva o să înţeleg până la urmă:
ce s-a petrecut la ultima noastră întâlnire și mai ales ce s-a întâm-
plat în realitate în restul verii care a urmat.

Pe unu iunie începuse vacanţa și primele două săptămâni
le-am petrecut zi de zi împreună. Apoi s-a întors Ihti și ieșeam mai
rar, pe ascuns. Lui Aliosha nu-i prea vorbeam de unchiul meu, dar
aveam grijă să nu dea ochii cu el vreodată. 

A mai fost un precedent prin septembrie când Aliosha nu
era pentru mine decât un coleg stupid. Un tip din a 11-a mă tot
aborda în pauze și într-o zi m-a condus acasă. Băiatul era cam ener-
vant, de aceea nu m-a prea stresat când Ihti i-a spart nasul, am si-
mţit chiar un fel de satisfacţie răutăcioasă, mai ales că n-a urmat
nicio morală pentru mine, niciun frecat de podele, Ihti nu mi-a zis
nimic de fapt. Nici n-a fost nevoie, pentru că tipul nu s-a mai apro-
piat de mine și alţii i-au urmat exemplul. 

Dacă i-ar fi făcut asta lui Aliosha, cred că îl omoram.

Ultima oară când l-am văzut nu am observat vreo schim-
bare în el, deși am întors ziua aia pe toate feţele. Eram pe malul la-
cului, stăteam întinși în iarbă și ascultam muzică în căști. Urmăream
tăcuţi mișcarea lentă a norilor. Îmi căzuse casca din ureche, dar am
lăsat-o în iarbă și am urmărit ce se petrecea în jur. Era suspect de li-
niște, nu simţeam nicio adiere de vânt. Doar din iarbă se auzea zgo-
motul căștilor. Mai era totuși ceva care nu-mi dădea pace. M-am
uitat mai atent la nori, de parcă în ei s-ar fi ascuns nu-știu-ce. Ur-
măream perindarea lor pe cer, felul în care își schimbau forma în
timpul ăsta. Mi s-a părut că se mișcă mai repede decât de obicei,
mai ales că nu simţeam să adie vântul aici jos. Era straniu, dar știam
că nu e asta, înţelegeam că e ceva foarte evident, care stă chiar în
faţa ochilor mei și mă neliniștește, dar nu-mi puteam da seama în
ruptul capului. Am realizat ce se întâmplă cumva brusc, nu era ceva
vizibil, cum credeam la început, era zgomotul unor bătăi de inimă,
foarte dese, ca atunci când alergi în viteză și nu înţelegeam dacă e
inima mea, a lui Aliosha sau a altcuiva. Bătea atât de accelerat încât
aveam impresia că o să se frângă, că o să se surpe din clipă în clipă
precum un zgârâie-nori. M-am uitat spre Aliosha, el părea răpus de
un somn adânc. Am vrut să-l trezesc, dar nu am mai putut face nicio
mișcare, eram ţintuită în iarba aia. Simţeam o presiune mare pe tot
corpul, aerul devenise brusc foarte greu, irespirabil. Zgomotul atin-
sese acele proporţii când se transformă într-un ţiuit absurd. Cum
aveam capul întors spre Aliosha vedeam că el dormea netulburat
și, după mișcările pieptului, respiraţia lui era regulată. Eu însă mă
sufocam. Nu puteam să cred că o să mor atât de ciudat și fără sens.
Mă gândeam că o să-l sperii, că o să se trezească și o să mă găsească
fără puls, o să intre în panică. Nu știu cât a ţinut asta, știu doar că
la un moment dat nici nu mai eram speriată, simţeam doar o ne-
putinţă și o tristeţe cumplite, atât de acut cum numai în vise poţi
simţi. Apoi aerul a revenit brusc la normal și l-am tras în piept de
parcă m-aș fi aflat mult timp sub apă și aș fi ieșit deodată la supra-
faţă. Zgomotul s-a diminuat, se auzeau din nou bătăile de inimă, dar
tot mai rar și păreau că se afundă undeva în pământ. Apoi s-a făcut
liniște. Nu mă puteam mișca. Mă liniștea totuși faptul că îl puteam
vedea pe Aliosha, că el e bine și că nu și-a dat seama de nimic. 

***

Mai întâi am reușit să-mi mișc degetele de la mâna
dreaptă și am atins mâna stângă a lui Aliosha. El s-a trezit și s-a în-
tors spre mine. Mi-a zâmbit la fel ca atunci, pe cauciucurile din cur-
tea școlii. Ne-am pornit acasă. Pe drum îmi povestea cum a adormit
brusc și a avut un vis ciudat.
Eu în schimb nu am putut să-i zic nimic.

***

A doua zi Ihti mă luase cu el într-o localitate aproape de
graniţă, unde avea chestii de făcut. Era un sanatoriu acolo și m-a
dus să urmez niște proceduri. Masaj, băi, terapii și alte căcături. Eu
însă eram prea absentă, simţeam mâinile terapeutei care mă
masau de parcă ar fi făcut-o pe un corp străin, nu pe al meu. Ve-
deam și auzeam totul ca din interiorul unui bazin. Voiam doar să
mă întâlnesc cu Aliosha și să-i povestesc despre chestia aia. Gândul
ăsta mă acapara în întregime. 

Am stat acolo două zile.
Nu mă afectau nici comentariile lui Ihti la întoarcere. Pri-

vea înainte, strângând în mâini volanul, și mă întreba ce mi-au făcut
acolo de arăt ca o moluscă. Eu mă uitam prin parbriz și nu vedeam
nimic, nu spuneam nimic. Ihti a tăcut și a băgat niște muzică. Atunci
credeam că eram în halul ală din cauza chestiei ciudate pe care am
trăit-o acolo pe malul lacului, acum știu că simţeam că l-am pierdut
pe Aliosha pentru totdeauna.

Acasă m-am repezit la telefon și am format numărul lui.
Nimeni nu răspundea însă. În zilele următoare a fost la fel. Nu mai
știam ce să cred, nici ce să fac. Câteva zile n-am făcut nimic pur și
simplu. Doar am urmat docilă tot ce-mi ordona Ihti. Îmi dăduse o
pereche de pantofi de-ai lui să-i aduc în ordine, iar eu trântită pe
podea i-am lustruit toată încălţămintea din dulapul de la intrare. 

Când mi-am făcut din nou curaj, am sunat și mi-a răspuns
o voce de femeie bătrână, probabil bunica lui, care mi-a zis că
Aliosha a plecat cu maică-sa din ţară. 
Și când se întorc? 

Au plecat de tot.

***

Cam pe atunci a și început. Cum anume nu aș putea să
spun. Pentru că toată perioada aia e învăluită în ceaţă. Îmi amin-
tesc scene, crâmpeie, fără elementul de trecere între ele. 

Îmi amintesc bine coșmarul pe care l-am avut toată vara
aia. Unul și același mă stăpânea toată noaptea. Era un vis static în
care nu se întâmpla practic nimic. Vedeam niște fire albe foarte su-
bţiri, semitransparente, dispuse ca în portativ de la pământ până la
cer. Pe ele, în centru, la o mică distanţă de la pământ, era o fată
văzută din spate, micuţă și subţirică, într-o rochie albă. Părul ei,
braţele și picioarele erau la fel de albe, semitransparente ca și firele
pe care urca. Totuși nu se depărta deloc de pământ, rămânea la
aceeași distanţă. Toate elementele astea transmiteau o impresie de
puritate, imponderabilitate și inocenţă la cote absolute. Dar undeva
în spatele ei, în colţul stâng al imaginii, pentru că vedeam toate
astea ca pe un ecran, era un bolovan mare, greoi și negru, după care
pândea un monstru, văzut tot din spate, reușeam să-i disting numai
contururile. Toată atenţia lui era concentrată pe fata care urca spre
cer și nu avea nici cea mai mică idee de ceea ce stă în spatele ei.
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Scena rămânea mereu la stadiul acesta. Nu se întâmpla nimic mai
departe. Vedeam toate astea ca un spectator la un ecran, deși era
cumva real. Monstrul și bolovanul, stând bine pe pământ, și fata in-
ocentă cu firele ei albe suspendate în aer, formau un contrast atât
de puternic încât îmi provocau rău fizic, capul mi se desfăcea de
oroare, în urechi îmi ţiuia un sunet subţire și intens ca de microfo-
nie, care îmi zgâria creierii. 

La trezire greaţa și durerea aia de cap nu dispăreau, mă
urmăreau peste tot întreaga zi. Nu aveam poftă de mâncare, iar
atunci când mâncam, vomitam apoi totul. Slăbisem foarte mult și
nu aveam nicio prezenţă de spirit, mă simţeam ca o fantomă care
bântuie lumea. Îmi amintesc că Ihti a avut multă grijă de mine, îmi
făcea tot felul de infuzii și decocturi, mă scotea des la aer, ne plim-
bam prin păduri. Am mers odată la shopping și mi-a zis să-mi iau ce
vreau eu. Mă uimise pentru că Ihti îmi alegea întotdeauna el ce să
port, de la dresuri, la haine și accesorii. Încălţăminte, genţi, toate
erau în stilul care-i plăcea lui. De data aceasta stătea în apropiere de
casă și vorbea la telefon, iar pe mine m-a lăsat să umblu singură
printre rândurile de haine. În alte circumstanţe aș fi profitat de asta,
poate alegeam ceva care-i displace ca să râd apoi: blugi, topuri, chi-
piuri și adidași. Dar atunci n-am făcut decât să iau tot ceva pe gus-
tul lui. Am mers într-o cabină de probă. Mi-am dat jos rochia și, chiar
dacă mi-era frică, până să probez haina, mi-am privit corpul în
oglindă. Nu era vorba de picioarele subţiri, nici de talia suptă, nici
măcar de coastele proeminente. Ci de petele alea luminoase care
nu dispăreau nicicum. Erau tot acolo. Știam că o să mă destram.
Erau dispuse pe piept și abdomen. Nu erau depigmentări, ci porţiuni
luminoase de parcă s-ar fi jucat cineva cu paleta în photoshop.
Poate nu trebuia să le privesc. Cică a-ţi înfrunta frica e un act de
curaj. Pe naiba. E o prostie doar. Un abandon în faţa a ceea ce te va
distruge. Fricile nu sunt degeaba. Sunt pentru a te avertiza și a te
feri de ceea ce e mai puternic decât tine. E ca și cum ai vedea un ca-
mion care se îndreaptă spre tine și în loc să fugi, l-ai privi în faţă, te-
ai lăsa orbit de luminile lui, de parcă asta l-ar împiedica să te
strivească. Tot așa și lumina din spatele meu mi-a găurit pieptul și,
trecând prin mine, m-a orbit ca niște faruri, m-a destrămat până nu
am mai văzut nimic al meu în oglindă.

După scena aceasta nu mai sunt sigură de nimic din ce-mi
amintesc. Mi-am revenit mai târziu la spital, cu părinţii la căpătâiul
meu. Nu știu cât am stat acolo, amintirile mele s-au amestecat între
ele fără o ordine anumită, fără o legătură, e ca și cum în căderea aia
în cabină aș fi scăpat din mâini un teanc de foi, iar acum le am în
faţă încâlcite pe toate și nu reușesc să le aranjez. Nu știu câte s-au
întâmplat pe bune și câte sunt delirul meu de bolnavă.

De aici a început să se rostogolească bolovanul care a dus
cu el totul.

Auzeam tot felul de bârfe care mă scoteau din minţi cum
că Aliosha și maică-sa n-au plecat nicăieri, i-a găsit taică-su și i-a sno-
pit în bătaie pe ambii până i-a omorât. Sau că maică-sa, îngrozită de
ameninţările pe care le primea tot mai des, a ticsit în grabă ceva lu-
cruri în portbagaj și au luat-o spre București unde i se promisese un
loc de muncă, iar pe drum s-au băgat într-un camion și au murit pe
loc. Am auzit de asemenea că Aliosha a plecat într-o competiţie, s-
au dat cu carabinele în munţi, că la el ceva nu a mers și s-a prăbușit
în gol, iar mama lui s-a sinucis înainte să-l aducă acasă. 

Totul era absurd, o nerozie. Noaptea îl visam strivit de tre-
nuri, tăiat cu barda, decapitat. Dar cel mai des mă urmărea coșma-
rul fetei diafane, noapte de noapte, o vedeam la o întindere de
mână de tot ce i se putea întâmpla mai rău. Într-o astfel de noapte
m-am trezit nemaisuportând tensiunea aia și m-am văzut scăldată

în lumina lunii, care trecea de-a dreptul prin mine, cu neglijeul sucit
în jurul corpului, îmi vedeam pielea străbătută de sute de filamente
încâlcindu-se între ele. Iar dincolo de haloul de lumină, ascuns în în-
tuneric, l-am văzut pe Ihti masturbându-se.

Îmi amintesc foarte viu scena din grădină, când stăteam
cu el în balansoar. Purtam una din acele rochii pe care mi le aducea
din călătorii. Îmi povestea despre nopţile din Bangkok, cu thailan-
dezi agitându-se în dansuri tribale, gloatele de travestiţi care te în-
ghit și te rostogolesc pe gălăgioasa Shadows-street, te îndeamnă la
toate, de la baruri cu striptease, droguri și prostituate, la gândaci și
scorpioni prăjiţi, suvenire și pokemoni, breake și haș direct în
stradă. Atunci au venit mama și tata îmbrăţișaţi și ne vorbeau che-
stii pe care nu le mai auzeam, zâmbeau fericiţi, pentru că era o zi
frumoasă, fără să oberve mâna lui Ihti care a început să-mi coboare
lent pe spate, apoi mi-a intrat sub rochie. Eu mă uitam la ăia doi și
înţelegeam că ne-am scufundat iarăși cu toţii în bazinul ăla cu apă
încât nu mai distingeam niciun cuvânt, auzeam doar ecoul lor surd
și feţele alea atât de fericite le vedeam șterse, așa plutind cumva la
kilometri distanţă, deși aproape, făcând parte dintr-o cu totul altă
lume, nu știu nici eu care, dar sigur nu a mea. Nimic din ce am făcut
eu nu i-a adus aproape de mine, la început au fost premiile de la
concursuri școlare, înlocuite apoi de tot felul de bazaconii pe care le
făceam tot la școală, dar n-a funcţionat nici măcar mâna scrântită
după ce am sărit din pom. Nu mă vedeau pur și simplu, adică da,
vedeau un contur care se bâţâie prin faţa lor, dar nu s-au apucat
nici măcar să-l coloreze, cum făceam eu în albumele alea când eram
mică. 

Odessa. Destinaţia lor preferată. Nu a fost atât de demult.
Vara trecută probabil. Plecaseră pentru câteva zile. Era duminică di-
mineaţa și mă durea îngrozitor capul. Ihti m-a scos la o plimbare
prin parcul de distracţii, m-am învârtit în roata dracului și atâtea al-
tele, apoi am stat pe la terase și tot ce vrei suc și îngheţată până du-
rerea aia îngrozitoare de cap s-a transformat într-o durere
îngrozitoare de burtă. M-am trântit pe o bancă în parc și mă
trăgeam de păr, tremuram toată, i-am zis lui Ihti să mă ducă acasă.
„Care acasă? La spital cu tine”. Când m-am ridicat de acolo o dâră
roșie mi-a ieșit de sub rochie, ca un șarpe cobora pe picior. Nu mi-
am dat seama din prima ce se întâmpla, am ţipat și mi-am încleștat
pumnii în cămașa lui. Îmi zicea că totul e ok, că e normal. Acasă m-
am închis la mine în cameră, stăteam în pat și plângeam. Mă si-
mţeam umilită. Unde naibii umbla mama?

Atunci, în grădină, mă uitam cu ironie la ea, care nu bănuia
trecerea aia domoală a degetelor lui pe marginea dantelată a len-
jeriei. Eram coruptă chiar sub ochii ei și ea nu avea habar. 

Iar Ihti... Ihti m-a pus să-i lustruiesc pantofii într-o zi. „Tre-
buie să arate perfect! Înţelegi? Să sclipească precum luciul pe bu-
zele tale!” Era nervos. Încercările lui de a se stăpâni erau cam
leșinate. Îi tremurau mâinile și buzele, mișcările lui erau impulsive,
de parcă era electrocutat. Mi se făcuse frică și m-am dus docilă după
pantofi, dar a venit după mine. Acolo în antreu m-a împins în pe-
rete și a ţipat la mine. Creierii mi se făcuseră lipici în ţeastă și nu
mai înţelegeam nimic, m-am strâns în mine de spaimă. A ieșit ime-
diat și am înţeles că pleacă doar ca să nu dea cu mine de podea.
Atunci, trântind cremă în pantofii aia nesuferiţi, am simţit că se va
întâmpla ceva foarte rău. Gândul ăsta devenise obsesie, îl meste-
cam zi de zi, mai ales după ce Ihti a plecat iar undeva cu munca. 
Vara era pe sfârșite. Eu eram complet terminată psihic.

Noaptea vedeam ochii lui Charlie cum sclipeau în întune-
ric. Mă privea. Și atunci când îi puneam pe cap vreo haină, mă vedea
prin pânză. Mă vedea și când îl ticseam în dulap și când fugeam din
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cameră. Îi simţeam ochii urmărindu-mă în somn. 
Uneori ieșeam să mă plimb, locuiam undeva la periferie, și

mergeam la un kilometru distanţă de zona locuită, erau mulţi co-
paci și vegetaţie, mai era o casă neterminată, abandonată. Acolo
obișnuiam să merg în fiecare vară, să urc la catul de sus și să pri-
vesc norii, citeam semnele cerului și ale timpului cum îmi imaginam
eu. Pe cerul acela am văzut demult-demult moartea bunicii, și cum
peste ani voi pleca într-o ţară străină. Vedeam blocurile urcându-
se până la nori, străzile pline de lumini și oameni, aburii de cafea ri-
dicându-se până în tavanul unui local zgomotos.

În vara aceea începusem să merg acolo și din alte motive,
mă atrăgea ca un magnet. Pe la începutul lui mai, chiar înainte de a
mă împrieteni cu Aliosha, când stăteam ca de obicei la catul de sus
și urmăream schimbarea norilor pe cer, auzisem zgomote jos. M-
am tupilat, încercând să văd ce se întâmplă, pentru că nimeni nu
mai venea pe acolo. Atunci am zărit o fetiţă de vreo 10-11 ani cu o
păpușă în mâini care se uita speriată în jur. După ce s-a convins că
nu o vede nimeni, a analizat pe îndelete terenul și, când a părut a fi
mulţumită, a ales un loc și a scormonit acolo o gropiţă. A luat
păpușa și i-a șoptit ceva la ureche, de parcă i-ar fi fost frică să-și
audă propriile cuvinte, apoi a pus-o în groapă, a astupat-o grăbită,
a însemnat locul cu o piatră și a rupt-o la fugă. 

Erau perioade când stam mult pe acolo așa că i-am obser-
vat mania. Venea în fiecare sâmbătă la ora șapte seara cu o sticlă și
uda locul cu pricina. Peste vară era împânzit de iarbă și buruieni.
Nu știu ce voia să crească acolo. O urmăream în fiecare sâmbătă de
la catul de sus, tupilată lângă spaţiul gol din perete care ar fi trebuit
să fie fereastră. Simţeam ceva malefic în ritualul ăsta săptămânal al
fetiţei și de fiecare dată mă cutremuram la gândul că ar putea urca
odată la etaj. Sau și-ar întoarce pe neașteptate privirea și s-ar uita
direct spre mine, ca și cum ar fi știut dintotdeauna că eram acolo. 

Îmi amintesc că mă gândisem chiar să renunţ să mai vin la
ora respectivă, dar cum se făcea sâmbătă, picioarele singure se stre-
curau în adidași și mă duceau într-acolo, de parcă eu însămi eram
o parte din ritual. Așa s-a scurs toată vara. Am mers într-o seară de
vineri ca să stau în pace pe porţiunea aia fără grilaj prevăzută pen-
tru balcon, m-am pus pe jos, rezemându-mă cu spatele de perete și
am așteptat apusul. De acolo am contemplat cele mai frumoase
amurguri pe care mi-a fost dat să le văd. Atunci am văzut faţa lui
Charlie conturându-se printre rugurile aprinse de soare pe cer, cu
ochii deveniţi niște scânteie rotindu-se în orbite, și am știut ce am
de făcut. 

Îmi era clar că nu mai ies teafără din vara aia. Eram deja
otrăvită până în măduvă. Nu mai era nimic de salvat. În noaptea aia
m-am trezit udă leoarcă și mi-am da seama că nu mă pot mișca. Tru-
pul îmi era ţeapăn cu totul, nu puteam deschide nici ochii, dar si-
mţeam foarte acut acele pe care mi le înfigea Charlie pe unde
nimerea, piciorușele lui fine care-mi striveau degetele sub panto-
fiorii lui de lac, îi auzeam până-n cotloanele cele mai primitive ale
creierului blestemele și sufeream îngrozitor când îmi argumenta
academic de ce trebuie să-mi fie rușine cu mine, de ce ar trebui mai
curând să putrezesc în casă, decât să ies în văzul lumii. Și-a bătut
așa joc de mine câteva ore cred, deși mi se părea că nici nu s-a mai
întâmplat altceva cu mine de când sunt. L-am crezut atunci pe
Aliosha că iadul există. Că ceea ce a fost cu mine nu erau decât pre-
zentările de rigoare pe care mi le făcea Charlie ca o păpușă bine
educată. Am căzut apoi într-un somn adânc, iar când m-am trezit
am început pregătirile. Nu era mare lucru în principiu: niște cârpe și
benzină. L-am dus acolo, la casa abandonată, am muiat cârpele în
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benzină și le-am ticsit în Charlie prin gaura rămasă după ce i-am
scos mecanismul ăla sâcâitor care-l făcea să vorbească, apoi i-am
dat foc. Para s-a aprins în interior și a ieșit repede prin găurile ochi-
lor care au ars primii, exact ca în amurgul reflectat pe cer cu o seară
înainte. Am urmărit cum îi ard părul și hainele, cum i se chircesc
treptat membrele și i-am spus: Nu ești decât o bucată nenorocită
de plastic, Charlie... 

În principiu ne-am completat perfect. Eu și fetiţa. Ea cu
pământul și apa. Eu cu aerul și focul. Am făcut din casa abandonată
un cimitir al păpușilor neascultătoare, cu primii doi nefericiţi locui-
tori. 

Trebuia să apară și ea în curând, așa că m-am ascuns în
locul obișnuit, iar, când am urmărit-o cum turna apă peste mor-
mântul păpușii, eram sigură că până la urmă cineva negreșit se
îneacă. 

Cum ziceam, amintirile îmi sunt confuze despre perioada
aia. Știu că au urmat câteva zile neobișnuit de calme, când somnul
meu nu mai era tulburat de coșmaruri, mă trezeam binedispusă și
beam ceaiuri tonifiante uitându-mă la filme. Vestea venise catego-
ric în cele mai nepotrivite momente, pe nepusă masă. Nu voiam să
aud că Ihti a suferit un accident la întoarcere, când era în Ukraina,
că mașina îi luase foc, că a avut numeroase arsuri și a murit în drum
spre spital. Habar n-am ce a urmat. Nu-mi amintesc deloc înmor-
mântarea sau să-l fi văzut pe Ihti în sicriu. Nu știu ce s-a întâmplat
atunci. De aceea nici măcar nu sunt sigură că vestea aia e o amin-
tire, poate am fost doar bolnavă și e o născocire de-a mea. Cu ai mei
niciodată nu vorbesc despre el, e un subiect tabu, numele lui nu se
pronunţă în casa noastră. Uneori îmi închipui că a rămas în China și
s-a căsătorit acolo, că într-o zi o să-mi trimită poze cu el în mijlocul
unor peisaje însorite.

Toată perioada aia a fost tăiată de-a dreptul din memoria
mea. Cadrele cu momentul în care am aflat de moartea lui sunt ali-
pite brutal la o scenă de pe malul lacului. Un cadru izolat căruia nu-
i știu continuitatea, întrerupt și el cumva brusc. Era final de
octombrie și începea să se facă rece. Venisem acolo pe înserate. Nu-
mi amintesc asta din interior. Mă văd ca pe un ecran cum îmi las
hainele pe mal și intru în apa care îmi acoperă pielea centimetru cu
centimetru, apoi părul mi se răsfiră pe suprafaţa ei și înot până la
mijlocul lacului. Acolo mă las pe spate și doar din cand în când mai
tulbur apa cu mâinile sau picioarele. Urmăresc ceva pe cerul ca un
capac pus deasupra mea, sunt evident îngrijorată, acum totul e
bine, dar știu că focul e aprins deja și în curând apa va începe să se
înfierbânte și să clocotească. Simt prin toţi porii pericolul, panica ce
vibrează în undele lacului. Știu că ceva nu e în regulă și acest ceva e
chiar în faţa mea, stă ca o corabie într-un port pustiu, iar eu nu o pot
vedea în ruptul capului. Cerul se întinde mare și negru deasupra
mea, cu nori grei de ploaie în care mă uit ca în crupe când le alegi de
gunoaie. Totul stă acolo făţiș, nimic ascuns și totuși sunt incapabilă
să înţeleg. Apoi dintr-odată văd. Văd faţa schimonosită de durere și
groază care mă privește de sus, e acolo în norii atârnând pe cer. Sân-
gele mi se înfierbântă și îmi clocotește, iar în secunda imediat ur-
mătoare o mână mă înșfacă de plete și mă trage în jos, încerc să mă
opun și mâinile și picioarele mele se mișcă haotic în apă, dar se
apropie alţii doi în stânga și în dreapta mea și mă apucă de mâini,
apoi altul mă apucă de picioare și toţi patru mă trag spre fundul la-
cului, stratul de apă se îngroașă tot mai mult deasupra mea și văd
din ce în ce mai blurat chipul ăla îngrozit din nori pe care vântul l-a
împrăștiat pe tot cerul.



AAll..  CCiisstteelleeccaann

Despre

Sînt destui scriitori – de nu chiar prea mulţi – care-și me-
rită, pentru faptele lor literare, uitarea. Și-au cîștigat-o pe drept, unii
chiar cu mare strădanie. Cîtorva însă (chiar dacă foarte puţinor) li s-
ar cuveni o casetă memorială - dacă nu pentru isprăvile lor literare,
măcar pentru faptele lor umane și umanitariste. Așa, bunăoară, Gal-
liei Tudor, scriitoare de toate (proză, teatru, poezie)1 - și mai ales de
ultima epopee ”serioasă” din literatura noastră (dacă admitem că
Levantul și recentele rescrieri ale Ţiganiadei pot intra în conceptul
de ”jucăreauă”, așa cum l-a definit Budai-Deleanu) – Latiniada (Ti-
pografia ”România Nouă” Theodor I. Voinea, București, 1929). Că-
rţile ei, destule, nu mai au căutare nici prin dicţionare (doar Bianca
Burţa-Cernat a mai pomenit-o cu o carte, dar și ea la grămadă) - și
poate pe bună dreptate. Gallia a fost însă o femeie cu suflet. A
rămas – zice S. Stanca2 - cu cinci copii mici (după moartea soţului;
dacă poemele documentează biografic, un copil – Dorel – i-a murit)
și ca să-i poată crește și-a deschis în București ”un modest atelier de
croitorie”. ”A luat la sine” apoi alţi patru copii (ai unui lăutar care i-
a lăsat pe drumuri) și a mai înfiat doi orfani. A crescut, așadar, 11
copii - și nu-i mirare că, în 1941, a primit de la Academie ”premiul
pentru virtute” (100.000 lei, din fondurile Fundaţiei Mavrogheni). Va
mai fi făcut și altele de vreme ce Enciclopedia ”Cugetarea” (care zice
că Gallia s-a născut la Cîmpina, în 1891; a murit în 19633) menţio-
nează că a întemeiat diverse asociaţii culturale și de binefacere. Pro-
babil că pentru acestea mai umbla din cînd în cînd după fonduri și
sponsorizări și într-un astfel de turneu o va fi văzut, prin anii ‘30, S.
Stanca, la Cluj, unde ”în multe familii a fost refuzată net”, dar, în
schimb, a fost primită binevoitor de episcopul Nicolae Ivan, din reșe-
dinţa căruia a plecat ”radiind de mulţumire sufletească” (și nu doar,
desigur). Altfel – zice el -, modestă, ”lipsită de dichisul extravagant
al modernismului feminin”.4 (Nu s-ar zice, după fotografia din Lati-
niada, unde e destul de împopoţonată). Avea, așadar, destulă treabă
pe cap, dar cu toate astea nu prea lipsea din cenaclul lui Lovinescu.
(În nota pe care i-o consacră, Alexandru George afirmă că era ab-
solventă a Conservatorului de Artă Dramatică și a Facultăţii de Li-
tere din București.)5 Prima impresie pe care i-o face acestuia (cînd îi
înghesuie în mînă două piese – Avram Iancu și Camelia – ultima în
franceză!) nu-i prea flatantă: Gallia reprezintă ”noua specie de
femme de lettres: inteligentă și maniacă literară”.6 Devine, firește,
numaidecît agasantă, iar Lovinescu se exasperează de ea și-și face
iluzii că-i va bloca asiduitatea - ”cred, în sfîrșit, că am scăpat de
această publicistă”, notează el peste cîteva săptămîni -7; nici vorbă
însă, căci Gallia insistă și chiar își aduce cu ea și fiica (una dintre
ele?!). Insistenţa ei dă însă și roade: îi cere lui Lovinescu - și obţine!
– colaborări la gazeta Răsăritul, care apărea la Chișinău în 1919 (Gal-
lia era și ziaristă, redactor la această gazetă, poate și la altele).8 Îi is-

călește chiar și cererea de intrare în Societatea Scriitorilor.9 În tot
răul, și-un bine: ”Întîlnirea cu Gallia Tudor îmi dă punctul de plecare
a romanului Bălăuca”!10 De notat, firește, între faptele bune ale Gal-
liei.

Latiniada n-a făcut mare impresie cînd a apărut; ba din
contră. Cu toată sîrguinţa pusă în versificaţie, pe Ion Foti cartea îl
”condamnă la indiferenţă”.11 Admiratori neprevăzuţi apar însă peste
cîţiva ani, cum e cazul cu A. Davidescu, enervat de succesul litera-
turii de alcov în vreme ce o carte precum Latiniada – ”operă de înaltă
inspiraţie” și în care se vede o ”admirabilă stăpînire a versificaţiei”-
nu e băgată în seamă.12 De asta se temea și Gallia, dar, cu tot riscul,
își ia curaj temerar. Deși prevenită de un prieten că scrierea unei
epopei ar fi ”o nebunie pentru autor și o oroare /.../ pentru moder-
niștii epocei de după război”, Gallia se încrede mai mult în încurajă-
rile ”unui confrate italian” care a asigurat-o că, de nu-i va interesa pe
români, epopeea ”va interesa, incontestabil, lumea latină în gene-
ral”. Și mai mult se încrede Gallia în viitor, unde cărţile ei vor sta ”la
masa verde a timpului și sub judecata lui” – care va fi, sigur, favora-
bilă, pentru că, iată, Homer și ceilalţi autori de epopei sînt tot atît de
actuali precum erau. Genul garantează, oarecum de la sine, pentru
Gallia, care și pornește la drum, cum precizează în prefaţă, în ”teh-
nica exametrică” alternată cu pentamentrul. Chiar așa și face. Ver-
sifică, într-adevăr, corect, ba zăbovind exasperant la unele episoade,
ba trecînd repede peste veacuri, pînă ce cade istovită după al II-lea
război punic: ”mă opresc – zice ea – înaintea celui de al treilea răz-
boi punic, din cauza unei vădite oboseli”. Are ritm, nu-i vorbă, dar
dincolo de mecanica metrică stau doar naivităţi: ”Podul de plute pe
Tibera sboară în goană nebună,/ Noaptea-i frumoasă și luna e plină,
dar soarta-i păgînă./ Dorm copilașii în leagăn de frunze și valul se
luptă,/ Cîntă refrenuri în unde-nspumate și pluta e ruptă” etc. Își re-
face cumva energiile și dă în partea a III-a (sărind peste a doua) o
stufoasă relatare despre războaiele daco-romane, cu mare-sufleţie
admirativă atît pentru Traian, cît și pentru Decebal. Gallia ”a ţinut
seamă ca scrierile” sale ”să fie și un îndreptar pentru viitoarele ge-
neraţii”, cum zice în Prefaţa de la Nud, fiind de părere că literatura
nu ar trebui să lovească ”în sistemul nervos al cititorului printr-un
realism barbar”, ci să fie mai degrabă prietenoasă și educativă.
Avea, deci, simţ de anticipaţie post-modernistă, dar cele scrise de ea
nu-s deloc prietenoase la citit. 

Furia epică din Latiniada nu se stinge de tot nici în poemele
din Furtuna, multe din ele naraţiuni versificate de fapte diverse și
de drame (ba chiar crime!) de iubire, un fel de sîmburi de nuvele ro-
manţioase. Nici pornirea educativă nu se liniștește de tot, căci Gal-
lia predică și apostrofează avîntat, fiind foarte pornită contra
nedreptăţilor și răutăţii omenești: ”Plînge marea, plînge valul și se

O poetă mamă eroină
(Gallia Tudor)
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spulberă turbat,/ Că de-atîta tiranie, apele s-au turburat.../.../ Plînge
marea, plînge valul, dar ghicita-ţi de ce plîng?/ de s-aude-n depăr-
tare și de ce-n adînc se frîng?.../ Plîng de mila omenirii, care-aleargă
rătăcită/ după glorie deșartă și se sbuciumă rănită,/ fără ideal și
ţintă, hăituită de destine” etc. (Plînge marea). Suferinţele umanităţii
(dar mai ales vanităţile ei!) sînt atît de multe și există atît de mulţi
năpăstuiţi încît Gallia renunţă la propriile bucurii cînd aude atîta
glas de durere: ”O, dar nu! Ce-aud în mine, e o voce disperată,/ Care
scutură din zdrenţe, lacrimi, sărăcia toată.../ Eu n-am dreptul să mă
bucur, nu, că nu mă plac pe mine!/ Mă cutremur, mă-nţelege, de-a
micuţilor destine” etc. (Scrisoare). Răutăţile umane o mobilizează
prompt și contra lor scrie imperativ: ”Tu, ură-nverșunată, cu limbile
de foc,/ ai stins din omenire și urma de noroc;/ Ai preschimbat fră-
ţia și jertfa lui Christos/ Într-un vulcan cu lavă” etc. (În ce scop?). Des-
igur că, sub atîtea năpăști generale și nefericiri personale, Gallia își
simte destinul cristificat: ”Ca tine, crucea am purtat,/ Sub greul ei,
m-am îndoit,/ Cu umilinţe m-am luptat/ Și-n faţă, crunt am fost
lovit...” etc. (Isuse!). E, însă, o luptătoare și oricît s-ar revărsa asupra
ei valuri de nedreptăţi și suferinţe, le învinge pe toate prin iubire
(care e eminent pozitivă, chiar dacă aduce multă durere): ”În val, du-
rerea urcă, de-i mută, ori mugește,/ de stîncă se sfărîmă, sub zîm-
bete-mpietrește...// Să-mi strice așezarea, fiinţa să-mi deșire?/ să
pună stăpînire pe-ntreaga mea simţire?// Dar... nu voi sta de piatră
la jocul ei drăcesc,/ cu lacrimi și suspine nu voi să o cinstesc...//...//
Iubirea crește-n mine ca limbile de foc,/ a suferi-n iubire, e cel mai
sfînt noroc” etc. (Cu mine). Pînă la urmă, prin dragoste și credinţă,
triumfă absolut: ”Te-am biruit, durere, așa de ne-nfrînată,/ Cu ochiul
tău de flacări și firea ta turbată./ Și lupta n-a fost mică. Gîndesc și
mă-nfior,/ De cîte ori, durere, voit-am eu să mor!/ Tu-mi îndoiai spi-
narea și mi-necai avîntul,/ Din ochi îmi storceai lacrămi și mi-arătai
mormîntul./ Sub pumnul tău de gheaţă, fiinţa mea tînjea/ Și ochiul
meu, a jale, ce stins în gol privea!” etc. (Triumf). Și chiar n-a fost luptă
mică, dacă-s cît de cît autentice zbaterile Galliei – căci de patetice-
s patetice la maximum: ”singurătatea urlă, plutesc în nefiinţă.../ Să
mă adun din beznă încerc cu disperare,/ să-mi reclădesc în suflet un
strop de-nseninare” etc. (Ca și atunci). Cu mare patetism se privea
Gallia, compătimindu-se și admirîndu-se deopotrivă.

Destule fire din aceste șuvoaie de durere se trag, firește,
din decepţiile de dragoste, de care nici Gallia n-a avut partea pe care
o dorea și i se cuvenea, nefiind înţeleasă: ”Mă duc din a tale, că nu
m-ai priceput/ îţi va vorbi trecutul de răni care-au durut” (Refugiu).
Și la ea memorialul de amor e strict elegiac: ”Plutesc mereu pe mări,
departe,/ cu gîndul prins de amintire.../ Destin amar ce ne desparte/
și val ce-neacă – a mea iubire...” (Evocare). Cînd e lirică (adică, la Gal-
lia, sentimentală), e doar o sămănătoristă întîrziată și cu sămănă-
torism își scrie micile romanţe de inimă: ”Încet copila suspina/ În
colţul de grădină/ Și lacrimile-și îmbina/ cu floarea de sulfină” etc.
(Suspin). Avînd însă suflet activist și inimă de înfăptuitoare, se ia sin-
gură la rost pentru atîta jeluire (”De ce alerg în jos și-n sus/ și port
nădejdile ce nu-s,/ și plîng amorul ce-a apus/ și tinereţea ce s-a dus”
etc. – Încotro) și încearcă s-o curme scurt. Firește că dragostea nu se
lasă curmată cu una-cu două, dar Gallia face mereu exerciţii de cur-
mare.

În cele din urmă, toate (durere, iubire, sacrificiu, compa-
siune, pietate) se varsă în lirica maternităţii și a mamei. Cartea în-
săși se deschide cu un imn dedicat memoriei mamei13: ”Icoană
sfîntă de iubire/ mi-e chipu-ţi blînd, duioasă mamă!/ Tu mîngîi muta

mea simţire/ și-o ‘nalţi în cute mai de seamă” etc. (Ţie mamă!). E un
întins repertoriu de acest fel, cîntat cu religiozitate și-n registru sa-
crificial: ”Mișeii te lovesc turbaţi,/ Lipsiţi de darul de respect,/ Tu,
urci calvarul ne-ncetat,/ Zîmbind cu chinul mut în piept” etc.
(Mamă!). Lucrurile-s spuse cum sînt spuse, dar, între poetele noas-
tre, Gallia e dintre cele care chiar au știut din cea mai concretă ex-
perienţă care-s rosturile și sacrificiile maternităţii. 

1 Pe coperta de la Nud (un volumaș de povestiri, apărut în 1947, la Tipografia

”Curierul Judiciar” din București), sînt date ca apărute piesele de teatru Avram

Iancu (în versuri), Leonora, Camelia, Lira celor Trei, Episod din viaţa Ardealului (și

asta în versuri, de nu cumva toate), Latiniada, Furtuna (volum de poezii) și ro-

manul Baroneasa din Lona. Ar fi urmat să mai publice: Mărgele deșirate, Mai-

son Annie, Divorţul, Cămașa de foc – propuse ca ”romane”. Nu știu cît a mai

reușit să publice din ele. Cu siguranţă își anunţa planurile înainte de a le face,

căci pe coperta de la Furtuna. Poeme (Tipografia C. Ștefănescu, București,

1947) sînt ”gata de tipar” un alt roman – ”Arhive îngropate -, un volum de nu-

vele – O picătură de sînge și-o lacrimă - și două de poeme: Cutia cu scrisori și  -

acesta de ”poeme patriotice” – Graiul patriei. Se poate să fi scris din ele, căci

era spornică, dar nu știu să fi apărut vreunul.
2 S. Stanca, Renașterea (Alba Iulia), nr. 8/1942. 
3 Cf. Mioara Mincu, Elena Mironescu, Dicţionar Mondofemina, I, Femei române,

Bucureşti, Confederaţia naţioală a femeilor din România, 1994, p 96. 
4 S. Stanca, op. cit.
5 E. Lovinescu, ”Sburătorul”. Agende literare, I, Ediţie îngrijită de Monica Lovi-

nescu și Gabriela Omăt, Prefaţă și note de Alexandru George, Editura Mi-

nerva, București, 1993, p. 290.
6 Idem, p. 170. 
7 Idem, p. 178.
8 E. Lovinescu, ”Sburătorul”. Agende literare, III, Ediţie de Monica Lovinescu și

Gabriela Omăt, Note de Alexandru George, Margareta Feraru și Gabriela

Omăt, Editura Minerva, București, 1999, pp. 163, 355.
9 E. Lovinescu, ”Sburătorul”. Agende literare, IV, Ediţie de Monica Lovinescu și

Gabriela Omăt, Note de Alexandru George, Margareta Feraru și Gabriela

Omăt, Editura Minerva, București, 2000, p. 233. 
10 Idem, p. 175. 
11 Ion Foti, Universul literar, 9/1930. 
12 A. Davidescu, Cele trei Crișuri, nr. 5-6/1935.
13 După notiţa însemnată sub portret, mama Galliei a fost Bălașa Geor-

gescu-Tudor, născută Tabacu, și a trăit între 1857-1924. 
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Nu mai știu când am auzit prima dată numele lui Eugen
Cioclea, dar cred că era pe la începutul anilor 2000. Atunci, o vreme,
omul Cioclea îmi păruse mai poetic decât însăși poezia lui. Născut în
1948 în Moldova din stânga Prutului, într-o familie de intelectuali, cu
studii eminente, matematician școlit la Chișinău și la Moscova (unde
este coleg de cameră cu Anatoli Karpov, cel care avea să devină cam-
pion mondial la șah), Cioclea ajunge la Cernăuţi și face presă, se
reîntoarce, boem rătăcitor, la Moscova își câștigă existenţa ca in-
terpret, ghid-traducător la Comitetul pentru Sport al URSS, este
muncitor și ajustor de mașini-unelte cu programare automată, fidel
parcă unei vieţi de frondă și uzură, fiindcă nu poţi răspunde unui
regim care te împiedică să gândești și să vorbești liber decât vor-
bind în dodii ori în metafore răspicate, gândind muzică și poezie.
Scrie în tot acest timp versuri pe care nu le poate publica, dar tex-
tele sale circulă în samizdat și, fără îndoială, îi creează faima de îm-
pușcă-n lună cu minţile puse pe goană ca nimeni să nu poată pune
stăpânire pe ele. După perestroika lui Gorbaciov, lui Cioclea i se pu-
blică în 1986 un ciclu de poeme care atrage și prima reacţie din par-
tea autorităţilor comuniste din RSS Moldovenească, iar Cina irodică
este discutată – sperăm cu conștiinţă critică și acribie – în CC al PC
al RSSM. Uimitor este că, totuși, în 1988 i se îngăduie să debuteze cu
volumul Numitorul comun, cu o prezentare extinsă semnată de
Eugen Lungu, a cărui valoare este, în 1991, confirmată de cea de-a
doua carte, Alte dimensiuni, culegere care primește Premiul Uniunii
Scriitorilor din Republica Moldova. Boem la Moscova, la Chișinău și
la Cernăuţi („să scap de jeg, să fac curat”), Cioclea nu avea cum să-
și trădeze onomastica. Reîntors la începutul anilor 90 la Chișinău,
părea că poetul se așezase într-o ecuaţie cu mai puţine variabile și
fără prea multe necunoscute. Avea însă să moară, în condiţii care au
alimentat destule scenarii cutremurătoare, în octombrie 2013. 

Poezia i-am cunoscut-o fragmentar, ici și colo câte un text,
cele mai consistente grupaje pe care i le-am parcurs au fost, din pă-
cate, cele de ferpar. Românii își iubesc cu patimă poeţii morţi. 

Tocmai acest gol de receptare vine să fie suprimat de an-
tologia apărută de foarte puţin timp la Cartier, Daţi totul la o parte
ca să văd, consistentă și zguduitoare, îngrijită de Emilian Galaicu-
Păun. Cuvântul său însoţitor, intitulat Cioclea! Nimeni altcineva, re-
levă o personalitate cu adevărat atipică, făptură damnată și
crepusculară, poet ale cărui virilitate și dârzenie vin dintr-o geologie
nu foarte sondată aici, în mai blânda (asexuata?) și eterata poezie
de pe malul drept al Prutului. Dacă poeţii români sunt adesea mai

tentaţi de evadare, de compensaţie, de halucinaţia care îndepăr-
tează și filtrează (transfigurează? idealizează?) realitatea, de tot rare
sunt poeticile belicoase, mustind de testosteron, versurile care spun
și nu cele care multiplică sugestiile prin rafinate jocuri de oglinzi.
De aceea, fiecare poem al lui Eugen Cioclea are forţa unui pumn în
plină figură, bărbătesc și crâncen, istovitor și decisiv, chiar și atunci
când ciupește coarda gingășiei și sensibleriei. (Galaicu-Păun îi cali-
fică poezia ca „un pahar de 250 de ml de votcă, băut pe nemâncate,
dintr-o răsuflare”.)

Emilian Galaicu-Păun vorbește despre „meteoritul tungus”
care a fost Eugen Cioclea în mijlocul generaţiei 80 (N. Dabija, L. Lari,
L. Butnaru, V. Romanciuc, Ion Hadârcă), dar și despre nedreptatea
pe care i-au făcut-o, prin superficialitate întoarsă din condei cu
vorbe meșteșugite, criticii de aici și din Moldova: Mihai Cimpoi, Mi-
hail Dolgan, Alex Ștefănescu („În realitate modul lui de a scrie dam-
nează plăcerea noastră de a citi.”). Trei volume însumează apariţiile
editoriale semnate de Eugen Cioclea: Numitorul comun (1988), Alte
dimensiuni (1991) și Daţi totul la o parte ca să văd (2001), cărora li se
adaugă câteva bruioane postume, corozive și atonale, poezii vindi-
cative, de ecorșeu, esenţializate, „expresii sfârtecate ale unei dureri
de nespus (ca urmare a loviturii primite în 1990, la Moscova, i-a fost
afectat centrul vorbirii [...]), adevărate silogisme ale amărăciunii” (Em.
G.-P.).

Textul care deschide Numitorul comun este definitoriu în
chiar contradicţiile pe care le amestecă, reprezentativ ca set de prin-
cipii de organizare a materiei inefabile a poeziei: „Poezia lui Eugen
CIOCLEA/ este o poezie declarativă./ El vă face declaraţii de iubire
din mers./ El crede că, dacă orice lucru și faptă/ poartă un nume,/ lor
trebuie să li se spună pe nume,/ or, poezia/ nu e o stare de leșin,/ nu
e un stress.// El nu are când aștepta inspiraţia,/ fiindcă aceasta/ de-
grabă cărăbănindu-se/ ca să se deie în scrânciob/ în grădina din spa-
tele unei clinici/ de psihiatrie,/ fericită mereu ca un purice,/ îi trimite
bezele cu sacul/ sau doze enorme de/ barbiturice.// Ușă spartă în
realitate,/ el, care se mai învârte și astăzi/ prin aburul mămăligii
dintr-un cămin/ de matematicieni,/ a descoperit șirul de cuvinte/ al
limbii materne/ ca pe un imn convergent,/ transformarea în liră a
semnului integral,/ cât și izbitoarea noastră, a tuturor,/ comună ase-
mănare/ cu i-ul acestui  frumos/ radical.// El vine hotărât să vă
spună/ ceea ce n-a apucat să audă/ de la fiecare din voi,/ el vi se uită
lacom în gură/ ca la o podoabă de măr/ și chiar mușcă din măr/ și își
marchează poemele: Made in USSR.” (La persoana a treia). Homo so-
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vieticus, Eugen Cioclea spune „pe nume”, e „declarativ”, e frondeur,
„mușcă din măr”, nu îl învăluie în priviri îngăduitoare. În Matrice,
poemul iniţial din Alte dimensiuni (1991), va aduce o nouă acută: „Vă
spun pe șleau ce cred și ce mă doare./ (N-am nicio rudă printre di-
plomaţi!)/ Acreditat de frunza căzătoare,/ scriu reportaje lungi,/ de
pe urlaţi.// Și nu prea-mi pasă că arată limba/ succesul infantil al nu
știu cui –/ eu, chiar de-aș vrea, nu pot să cânt cu drâmba/ doar ca să
gâdil bronzul din statui.// Timpul, oricum,/ pe nimenea nu iartă./ Nu
ţine umbră niciun cozoroc./ Cu capul sus și dezgolit, în artă/ să intri
ca în ștreang./ Ai încăput?/ Noroc.”. E lăcomie a spunerii și a stig-
matizării, o arborare orgolioasă a steagului de învins – marginal –
în care s-au transformat propriul trup și propria voce-conștiinţă
poetică. Expresia este tranșantă, de o tranzitivitate deconcertantă,
litotică, peisajul este apocaliptic și butaforic, gata să-i fie înregis-
trată destrămarea, populat de figuri spectrale despre care „de la o
poștă se vede că-mi vor/ numai binele” și de „martori dispuși să con-
firme” că-s „toate bune”. Dacă în spiritul autopersiflator e un suflu
sorescian, acesta este multiplicat de un excedent politic, de spas-
mul unor primejdii teribile simţite visceral („Tribună-mi fac din scân-
duri de sicriu”), dar „conștiinţa-i un bec de control –/ fără sârme.”
Orice gesticulaţie este „în defavoarea mântuirii”, autosubminare,
moarte „de sete, bleg, lângă izvoare”. În acest scenariu al suicidului-
neparticipare, condus cu magistral talent, „poezia e și ea un pre-
text,/ ca în sat/ salutul sau întrebarea: «La apă?»,/ fericit să îţi vezi,/
pe o clipă măcar, luminat/ chipul,/ brusc,/ în căldarea străină/ cu
apă.” (Pretext). Deloc surprinzătoare este, în acest bavardaj dispe-
rat, opţiunea ironică (rară, dar nu absentă) pentru categoriile de sal-
vare, pentru escapismul histrionic, retoric și feeric, jucat cu ritm
îndrăcit; aici, „iluminarea” (titlul unui poem) este o mai apăsată
afundare în întunericul dens al tăcerii impuse și, prin aceasta, vi-
novată, care va fi exorcizată în poemul Cina irodică, decupaj de
roman rusesc: „Am stat și eu la masa lor./ Cu o condiţie. Să tac./ Vor-
beau pe rând, vorbeau în cor –/ eu trebuia să mă prefac.// Eu trebuia
să le zâmbesc./ Cât sunt de sus, cât sunt de mari!/ Cel ce m-a dus,
era firesc,/ mă îndemna să pap homari.// Eu înghiţeam ceva urât/
mirositor,/ ceva vomat,/ dădeam pahare «tari» pe gât,/ să scap de
jeg, să fac curat.// Eram sătul./ Am vrut să plec./ O mână grea m-a
pus la loc./ Puteam să-i calc cuiva pe bec./ (Nu fi, bătrâne, dobitoc./
Depinzi de ei!)/ Mă angajau/ să ling tacâmul lor de preţ, talentul meu
să facă hau,/ să dau din coadă/ nătăfleţ.// Dar, hi-hi-hi, ce știi mata,/
trișor naiv, le-am spus ce cred./ Să vezi atunci ce dandana/ cu lupi
bătrâni, c-un fleac de ied.// Am stat și eu la masa lor,/ numai că n-
am prea stat domol./ – Ce vreţi să fac, le-am zis,/ să mor?/ Duhneau
a morgă,/ a/ formol.” 

Stranii elegii ale înstrăinării și ale „chemărilor de dispari-
ţie” sunt poemele care evocă „pământul natal”: „...dacă te mai poate
ceva încălzi,/ de astăzi încolo,/ de astăzi încolo,/ acesta e numai pă-
mântul natal aruncat cu lopata/ peste trupul tău de 1 m 79 cm lun-
gime,/ pământul natal aruncat cu lopata,/ aruncat cu lopata,
aruncat/ cu lopata.” (Ce te mai poate încălzi), delicat tulburătoare în
chiar patetismul lor, fiindcă vin la capătul unui carnaval de derizo-

rii și precarităţi așezate pe „eczema romantismului”: „Grohăind,
porcii de comision îţi salută sosirea,/ dar nu mai poţi să nu auzi mă-
măliga scâncind/ lângă putinica cu brânză din beci./.../ versurile tale
nu au nicio șansă/ să-ţi vâre ruda la medicină”. Mobilitatea regis-
trelor este cea care dă nota distinctă a versurilor lui Cioclea, con-
structor de oximoron în filigran, ca și cum însăși fiinţa lui ar fi
încropită din materiale dintre cele mai puţin congruente: miere („eu
atrag doar viespi”) și prenadez, petală („Cred în puterea de radiaţie
a iubirii,/ În constanta lui Planck și-n fotoni./ Ca de după gratii, din
spatele lirei,/ cred în bulevardul cu pietoni”) și coajă de mămăligă
(„Nu mai suntem o generaţie de îngeri,/ cu aripioarele la spate,/ abia
zburătăciţi,/.../ Nu mai suntem o limbă recidivă,/ un nasture la uni-
formă-n plus.”). Alteori, urmează picaje ameţitoare, postumane:
„voi începe să lustruiesc gloria omenirii/ în subconștient,/ cu gândul
la patinoarele viitorului,/ până imaginaţia mi se va potrivi/ ca o scân-
dură la loc,/ în ulucul de scurgere a/ abatorului.” (*** [Binecuvântaţi
animalele și copiii...]), iar contemplarea propriei „coloane verte-
brale”, propriei „origini” este, de fapt, un examen mai dur decât
orice interogatoriu sau linșaj: „Ca să nu-ţi pierzi coloana vertebrală,/
ca să nu cazi din ea ca dintr-un pom/ (Maimuţa sufletului tău c-o
portocală/ se joacă sau Niels Bohr/ cu un atom?),/ ca să nu-ţi pierzi
originea pe scara/ timpului, căruia nu-i prea ajung fuscei,/ nu mai
umbla chiar peste tot cu gheara”, fiindcă nu-i niciun folos în „plân-
sul” „ca din senin” când „mai degrabă, vezi, își spală-ntr-însul/ oa-
menii practici, bucuroși,/ ciorapii.” (P.S. la Coloana vertebrală). În
această est-etică, chiar poezia de dragoste capătă semnificaţii poli-
tice, ca în Femeia și soldatul: „Versurile tale parcă ar fi scrise de un
soldat,/ observă femeia cu care mă întâlnesc/ în fiecare sâmbătă
după-masă./ ce au, zice, de ești atât de soldat, or,/ nici măcar nu pri-
cepi cum se ţine o armă./.../ Ce ai, zice femeia,/ de puţi a cazarmă?/
Unde ţi-i gingășia, unde ţi-s dinţii de lapte,/ jegosule?/.../ dar n-ar fi
oare mai bine să culegem aceste căpșune,/ fiindcă a și început să
mă înţelenească o iarbă, de parcă aș fi mormântul tău străvechi”. 

Sentimentul finitudinii se acutizează în Alte dimensiuni și în
Daţi totul la o parte ca să văd, iar damnarea individuală capătă pro-
porţii cosmice; rugile înălţate către un „Doamne al proștilor” sunt,
în fapt, dare de seamă a celui „mai trist poet din Europa”: „nu
cumva/ ne vom și înmulţi precum râmele/ pe un vârf de hârleţ/ într-
o groapă/ comună?”. Ele sunt dublate de imperativul de a respinge
orice compromis faţă de „legăturica/ cu bani”, faţă de „ia.../ și mai
ia.../ ia și mai ia.../ și mușcă...”. „Scena” convine acum „ca o ghilo-
tină”, iar „gura mea nu-i gură,/ ci copcă”; scrisul este efort al auten-
ticităţii și al rigorii, Eugen Cioclea, poet uriaș care nu poate lipsi din
nicio istorie a literaturii, fiind unul dintre puţinii pentru care poezia
rămâne mărturie a unui timp (individual și colectiv): „Scriu/ în per-
manenţă cu sentimentul că jur”, doar „Literatura este/ o răfuială cu
propria conștiinţă”. 

Cu aceste versuri în memorie trebuie citită întotdeauna
poezia.
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extreme ale cărţii e prea evident. E un eu compozit, un eu contra-
făcut care nu pare că are nimic nou de transmis. Lentoarea, senzo-
rialismul, aspectul existenţial, spaţiile bucolice cu funcţia de apărare
în faţa agresivităţii galvanizante a orașului etc. sunt elemente re-
curente în trendul poetic din ultimii ani. Acestea fiind atitudini ar
putea fi scuzate ca reprezentând un fel de spirit nu al veacului, ci al
generaţiei, însă nu există nicio stilistică proprie care să susţină un
discurs personal. 

Un singur amendament ar putea exista la sentinţa ante-
rioară, și anume că Tiutiu încearcă să pătrundă un pic mai mult în
spaţiul rural, aducând un pic cu lumea basmului: imaginarul se con-
struiește din priviri ale orașului de la distanţă, din „apă neîncepută”
de izvor / pt. hiperaciditate / și „diochi”, din solomonari care aduc
ploaia, făcând exact opusul funcţiei lor. În plus, lexicul utilizează
anumite regionalisme sau cuvinte specifice satului (căldărușe legate
cu fir de pir). 

Subiectul e venit din lumea bucolică și e atras de ea. Nu
poate depăși limitele fără să apară un glitch. De aici și senzaţia că
acceptă postura unui Riga Crypto. Întrucât volumul consemnează,
prin metafora ceasului solar, trecerea în partea umbrită a timpului
a unei relaţii de dragoste eșuate a doi indivizi cu opţiuni și structuri
diferite, care nu pot aparţine aceleiași lumi. Juxtapunerea a două
poeme sugerează asta: la p. 21 – mi-ai zis că vrei să lași satul / inima
ta nu poate sta alătui de bătrâni / „în vuietul Hudei”, iar următorul
poem descrie o atitudine animistă, în care eul devine una cu natura,
sugerând, la sfârșit, echivalenţa dintre efectul pe care l-a avut sen-
timentul erotic asupra eului și cel de confort și împlinire în univer-
sul din care face parte. Structura plachetei susţine această idee,
fiind împărţită în două cicluri: primul (umilinţa) descrie tocmai in-
capacitatea eului de a se adapta unei lumi care funcţionează hedo-
nistic, iar cel de-al doilea reprezintă o victorie a întoarcerii la
elementele fundamentale și o victorie a acceptării limitelor. 

Din structura internă a subiectului, care este o fire ce încă
rezonează cu o sensibilitate considerată anacronică, de aici provine
și atitudinea calofilă: e vorba de un melanj de încercare de retra-
gere către adăpost, dar și de acceptare a noilor norme care încă nu
i-au cucerit întru totul universul. În versurile după o relaţie în care tu
ai făcut dragoste / și după multe nopţi și -job-uri / s-a întâlnit drama cu
filmele porno e omis ceea ce, în lumea lui, e văzut ca pervers, însă în
universul în care mega-pixelii au foșnit la apus e considerat normal.
De asta e nevoie de „suflet în aparat”, pentru a mai putea vedea mi-
temele: când descrie un spaţiu buloc, aproape virgin ne-am aștepta,
el este, totuși, invadat de mizerie, de abject, însă imaginile agresi-
vităţii sunt îmbrăcate în haină ușoară: căluţii-de-flegmă, culegătorii
de plastic sau sub lumina viţei de vie: / foșnetul de pungi colorate. 

S-a spus despre Sundial, volumul de debut al lui Bogdan
Tiutiu, că ar fi o carte de poezie experimentală, însă trebuie să sta-
bilim din start că acest lucru ar fi adevărat, să zicem, poate numai
în măsura în care autorul ar reuși să construiască universul pe care
și-l propune în doar cele 40 de pagini constituente. Din contră,
lumea ficţională e schematică și șubredă, iar ideologia autorului
funcţionează după o logică a dualităţii, pe principiul sat vs. oraș. În
această manieră subiectul poetic explorează cele două medii dife-
rite, analizându-le atitudinile, trăirile, configuraţiile și structurile. 

Prima problemă care apare este una de substanţă, și
anume că analiza pe care o încearcă autorul este una superficială –
nu din cauze metodologice, ci din lipsa de consistenţă a materialu-
lui –, care repetă imaginile clișeice ale esteticii postdouămiiste („cu-
legătorii de plastic”; „burţile neumarkt”; „crucea de leduri”), imagini
care evită formulările agresive, brute, imagini care îmbină naivita-
tea cu hiperluciditatea. Din punctul acesta de vedere, pare că auto-
rul încearcă să se joace sintetizând, esenţializând un anumit tip de
simţire postumană, sentiment recurent în poezia ultimilor 5 ani.
Însă trebuie spus că totul se află la graniţă, ludicul nu e dus până la
capăt, asumat, la fel cum nici trăirile interioare nu sunt (doar) au-
tentice sau (doar) histrionice. Colând clișeele își creeză eul postura
ironică, histrionică, amfitrionică; devine un fel de showman, trăiește
din admiraţia altora: văd lucruri / pe banii altora, când se îndură de
mine, / și le dau energia: vara trecută, am învârtit / alge pe deget, ceva
minunat, corpul / în echilibru pe nisipul de mare, îndrăgostit - / singu-
rul loc în care cineva stă cu tine / pt. că toţi au parte de același lucru (p.
5). Și, totuși, nu asta e ipostaza pe care și-o dorește instanţa poe-
tică, nu ăsta e rolul care i se potrivește structurii sale interioare, ci
mai degrabă e dorită latenţa vegetalului pentru care eul va părăsi,
în final, lumea agitată a Iluziei, după ce va fi urmat un fel de traseu
nu neapărat iniţiatic, dar care să confirme măcar ceea ce știa deja. 

Tot volumul joacă pe tehnica contrapunctului și găsim ex-
tremele în primul și ultimul poem al cărţii: textul umilinţa, care des-
chide placheta, conţine o secvenţă ce sugerează atitudinea
(auto)batjocoritoare, persiflarea unui comportament, unei lumi do-
rite (iniţial): am făcut planuri și am avut cuceriri / în maya: nopţi acus-
tice pe terasele barurilor / și puștoaice de liceu intoxicate / de
micro-expresiile non-verbale / ale serialelor, fetișuri adolescentine / cu
adulţi bărboși mirosind a iarbă (p. 5). Ultimul poem repudiază nu
doar lumea superficialităţii senzoriale, nu doar instrumentele care
facilitează și susţin existenţa iluziei, ci chiar și orice concept sau ati-
tudine directoare, orice ideal. Versurile am lăsat muzica tăioasă a
mesajelor / să bucure terasa cu nevoi speciale / și am urcat muntele /
sspprree  lliinniișșttiirree (s. a.) (p. 36) transmit exact detașarea eului, indolenţa
de care este impregnat când ajunge în punctul terminus. Însă oricât
de dramatică ar fi încercat autorul să facă această trecere, efectul
întârzie să apară tocmai pentru că firul roșu care leagă atitudinile
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PPee  ddee  aallttăă  ppaarrttee,,  eexxiissttăă  șșii  ssttrriiddeennţţee  îînn  ddiissccuurrss..  AAuuttoorruull  ţţiinnee  ssăă  ccoonn--
ssttrruuiiaassccăă  aattiittuuddiinneeaa  lluuddiiccăă,,  ppeerrssiiffllaattooaarree  șșii  ccuu  nniișșttee  jjooccuurrii  iinntteelleeccttuuaallee,,
aapprrooaappee  gglluummiiţţee  îînn  uunneellee  ssiittuuaaţţiiii..  DDee  eexxeemmpplluu,,  ppooeemmuull  ccuu  ttiittlluull  kkaauuppiinnaa
((oobbiieecctt  ddee  lleennjjeerriiee  iinnttiimmăă  ppuurrttaatt  ddee  iinnddiieennii))::  ccâânndd  mmăă  ggâânnddeesscc  //  llaa  SSrrii  RRaammaannaa
MMaahhaarrsshhii  //  mmăă  llaassăă  rreeccee  ttooţţii  ccuu  ppoovveeșșttiillee  lloorr..  ȘȘii  aaiiccii  ppooeettuull  jjooaaccăă  ppee  ooppoozziiţţiiaa
rreeccee  ––  ccaalldd,,  îînnttrruuccââtt  ssee  ffaaccee  rreeffeerriirree  llaa  ffiilloossooffiiaa  lluuii  MMaahhaarrsshhii,,  uunn  mmaaeessttrruu  iinn--
ddiiaann  ccaarree  ppoovveesstteeșșttee  ccuumm,,  îînnttrr--uunn  mmoommeenntt  llaa  lliimmiittaa  mmoorrţţiiii,,  aa  ssiimmţţiitt  ddiivviinniittaa--
tteeaa  ssuubb  ffoorrmmaa  uunnuuii  fflluuxx  ddee  eenneerrggiiee..  SSaauu  ppoovveesstteeaa  cceelloorr  îînnttoorrșșii  îînn  mmaașșiinnii  //  ccuu
nneerrvvii--ppuutteerree ((pp..  99))..  NNuu  ttrreebbuuiiee  îînnţţeelleess  ccăă  jjooccuurriillee  ssuunntt  ddee  pprroosstt  gguusstt,,  pprroobblleemmaa
ee  ccăă  eellee  nnuu  aauu  ssppaaţţiiuull  nneecceessaarr  îînn  ccaarree  ssăă--șșii  ddeezzvvoollttee  eeffeeccttuull..  

ÎÎnn  ffiinnee,,  vvoolluummuull  lluuii  BBooggddaann  TTiiuuttiiuu  pprreezziinnttăă  iinntteerreess  ccâânndd  ee  vvăăzzuutt  ccaa
uunn  pprroottoottiipp,,  ccaa  uunn  mmooddeell  ccaarree  îînngglloobbeeaazzăă  ttooaattee  ccaarraacctteerriissttiicciillee  aașșaa--nnuummiitteeii
eesstteettiiccii  ppoossttddoouuăămmiiiissttee..  EEll  ssiinntteettiizzeeaazzăă  șșii  cceerrnnee  cceeeeaa  ccee  ee  rreepprreezzeennttaattiivv  ppeenn--
ttrruu  uunn  nnoouu  ttiipp  ddee  ssiimmţţiirree,,  îînnssăă  rrăămmâânnee  uunn  ddiissccuurrss  nneessiinngguullaarriizzaatt,,  ddeelloocc  oorriiggii--
nnaall  șșii  ddeelloocc  iinnoovvaattiivv,,  uunn  ddiissccuurrss  ccaarree  nnuu  ppooaattee  ffii  rruupptt  ddee  ccoonntteexxtt::  eell  ppooaattee  ffii
cciittiitt  ddooaarr  ccaa  oo  ccoonncclluuzziiee  aa  eesstteettiicciiii  ddee  ccaarree  ppoommeenneeaamm  mmaaii  ssuuss,,  nniicciiddeeccuumm  ccaa
ppaarrttee  aa  eeii..
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Poezie clinică

Critică literară

Dacă una dintre marile obsesii ale poeziei (și chiar a cine-
matografiei) postdecembriste a fost recuperarea istoriei recente
într-o cheie deseori exorcizatoare, care friza toate atributele unei
stilistici stridente și, destul de rar, pe cele ale unei formule narative
cinic-absurde, încercările de depășire a teribilismului poetic două-
miist, păstrând însă nealterate principiile ori obsesiile sale tema-
tice, a devenit una dintre principalele provocări ale noului val de
poeţi români. Pe lângă acest aspect, o astfel de provocare a devenit
cu atât mai delicată, cu cât multe dintre tentativele poetice ale ul-
timului deceniu axate pe cauterizarea violenţei istorice prin incisi-
vitatea discursivă riscau (dacă nu chiar au reușit) să atingă limitele
unei suprasaturaţii. Cumva, odată cu conștientizarea acestei crize
confesive a unei sensibilităţi universale copleșite de câmpul gravi-
taţional al eșecului (post)comunist, s-a cristalizat treptat și o anume
mefienţă a cititorului care tindea să asocieze noile volume postdo-
uămiiste subsumate micilor existenţe strivite de marea traumă a is-
toriei cu inutilitatea un act artistic redundant. Cu toate acestea,
există anumite voci care reușesc să evite tiparul brevetat de numele
marcante ale poeţilor milenariști, propunând, dacă nu o totală rup-
tură de materia sa primă, atunci o reconsiderare drastică a instru-
mentelor de endoscopie emoţională specifice acestei poezii
percutante. 

Unul dintre aceste nume este Ofelia Prodan (care, de alt-
fel, este o prezenţă atipică în peisajul literar autohton, sfidând prin
debutul său editorial din 2007 principiile adoptate unanim de cele
mai importante nume ale generaţiei sale) a cărei versatilitate poe-
tică o plasează în categoria celor mai imprevizibili autori ai mo-
mentului. După mai multe volume alimentate de un suflu
suprarealist, la care se adaugă și un experiment (din păcate, nu la fel
de reușit) cu valenţe distopice, No exit, Ofelia Prodan pare să își pro-
pună în cea mai recentă apariţie editorială a sa, Fișa clinică, să re-
gleze conturile și cu tema experienţei traumatice (post)comuniste
fundamentate pe principiile unui mizerabilism brutal pe care, spre
deosebire de mai toţi congenerii săi, a evitat-o până acum. Iar acest
lucru îi reușește din plin. Mai exact, noul volum al Ofeliei Prodan
reușește performanţa de a topi materialul incandescent al unei is-
torii obsedante pentru promoţia poetică a deceniului trecut în ti-
parele unei lirici total deposedate de patosul autovictimizant,
depășind multe dintre experimentele literare recente care nu au
reușit încă să atingă acel grad zero al sensibilităţii poetice care nu se
poate distanţa de nucleul fierbinte al propriei emotivităţi. Într-ade-
văr, și în poezia Ofeliei Prodan inclusă în acest volum clocotește
energia febrilă a unei confesiuni explozive, însă autoarea reușește
să tempereze capriciile discursului confesiv-agresiv prin filtrul lucid
al unei poezii reci, aproape impersonale a cărei sensibilitate rezo-
nează oarecum cu poate cel mai reușit volum de până acum al Dom-

nicăi Drumea, Vocea. Evident, această atitudine aparent paradoxală
de a apăsa simultan pe pedala confesivităţii viscerale și pe cea a ce-
rebralizării excesive ce pare să respingă instinctiv formula auto-
compasională a liricii douămiiste nu mai este o noutate absolută în
planul autohton, odată cu apariţia unor experimente precum de
Garda de corp de Merlich Saia ori Și cuvintele sunt o provincie de Adela
Greceanu. Totuși, în timp ce volumele amintite anterior nu vedeau
neapărat în riposta la adresa istoriei disfuncţionale recente o atitu-
dine programatică, marele merit al Ofeliei Prodan este de a accesa
premisele unui fond traumatic generaţionist relativ cunoscut pen-
tru a șlefui radiografia unei existenţe individuale – mai precis, ale
uneia dintre multele existenţe de tranziţie care marchează trecerea
dinspre toposul comunist înspre perimetrul destul de incert din
punct de vedere ideologic al prezentului – în mici nuclee de proză
antisentimental-poetică ce demască impostura oricărei forme de
calofilie. Este dificil să închizi într-un singur concept strategia gene-
rală utilizată de autoare, din moment ce volumul Fișa clinică este
deopotrivă un pseudo-roman autobiografic în versuri, oscilând între
un crochiu jurnalistic fragmentar fundamentat pe microstructurile
narative, condiţionate de capriciile memoriei afective, și o retros-
pectivă calculată care decupează aproape impersonal cronologia
faptică a parcursului existenţial de până acum, dar și un ușor exer-
ciţiu stilistic ce vine în siajul formulei noii poezii, așa-numite, politice
deja adoptate de autori precum Teodora Coman. Inflexiunile mi-
cronucleelor poetico-narative ale Ofeliei Prodan ating, astfel, nu
doar un cronotop bine definit în harta traumatică a generaţiilor de
tranziţie, ci și o răceală (da, a devenit deja un concept clișeic al cri-
ticii actuale) chirurgicală similară unei autoflagelări cinice traduse
printr-un soi de voce impersonală și autoritară a celui care cu ochiul
necruţător al medicului legal analizează numărul inciziilor de pe cor-
pul victimei: „să fii cuminte la școală să n-o superi pe tovarășa în-
văţătoare / să înveţi și să iei zece pe linie că altfel mă faci de râs /
să-ţi mănânci senvișul în pauza de la 10 / și să nu murdărești uni-
forma iar când se termină orele / să vii direct acasă și să stai cu-
minte / până la 4 când vin eu de la serviciu să-mi spui tot ce ai făcut
// să nu te joci cu copiii de la parter că sunt copii de ţigan / și iei pă-
duchi iar eu n-am timp să te despăduchez / să speli vasele din chiu-
vetă și să cumperi lapte și pâine / iar când vin eu de la serviciu să
găsesc casa curată de lingi miere (...)”. Într-o astfel de schemă stilis-
tică, până și cele mai duioase evenimente din copilăria comunistă
capătă o aură incisivă care renunţă la orice artificiu cosmetizant ori
nostalgic, pentru a sintetiza un atac frontal temperat adus rutinei
dezumanizante: „tovarășa învăţătoare ne-a pus să cântăm Trei culori
/ și mie mi-era greaţă, mâncasem numai banane / verzi pe care în-
cercasem să le fac coapte (...) / acum trebuia să cântăm în cor / și
asta era bine pentru că nu se observa că eu cânt fals, / dar când am
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început să cântăm, mi-a ţâșnit voma pe costumul / de lână al tovă-
rășei care s-a făcut roșie ca prima culoare / la faţă, apoi galbenă ca
a doua culoare și, / când să-mi ardă două palme, voma a ţâșnit și
mai rău / și ea a leșinat și s-a făcut albastră ca a treia culoare.”. Aces-
tor pasaje descriptive li se alătură și câteva incursiuni fulgurante în
experienţa spitalicească definitorie pentru trecerea înspre maturi-
tate a poetei care, spre deosebire de congenerii săi, nu mai găsește
în exhibarea propriilor traume o voluptate compensatorie, ci, dim-
potrivă, o totală amputare a elanului vitalist pe care îl înlocuiește
cu aceeași luciditate aseptică: „după ce m-au lăsat la spital unde îmi
dădeau / haloperidol și pastile încât doar dormeam și mâncam mult
/ (...) după 2 luni / mă sună maică-mea și mă întreabă cum mă simt
/ aproape că am ţipat vreau acasă și ea / după voce nu te-ai vinde-
cat stai acolo să te faci bine / am crezut că mă prăbușesc într-un
hău / am închis telefonul și m-am dus în camera mea / m-am băgat
sub pătură până peste cap și nici măcar nu am plâns”. Totuși, din-
colo de inciziile aplicate la rece pe trupul suferind al propriei me-
morii, cele mai puternice versuri ale acestui volum rezidă în
portretele pasagere ale indivizilor care populează universul imediat
al sensibilităţii reflectoare, delimitând premisele unei alienări ge-
nerale ce demască impostura propriului statut biologic: „era ianua-
rie ninsese și ne-au scos pe toţi în curte / unii fumau alţii tropăiau
să se încălzească eu stăteam / pe o bancă și încercam să-mi dau
seama / de ce nu mă mai bucură zăpada și lângă mine / s-a așezat
o fată grăsuţă cu părul lung și blond și privirea pierdută / avea o nă-

framă pe cap un aer aparte de fecioară spunea ceva / dar nu înţe-
legeam nimic stâlcea cuvintele / și o pensionară vioaie s-a aplecat și
mi-a șoptit la ureche / las-o că e șocată săraca era virgină când au
violat-o”. Las în încheiere un fragment consistent din poate cel mai
cutremurător poem al acestei Fișe clinice care reușește să se plaseze
detașat în topul celor mai convingătoare volume ale prezentului,
oferind un exerciţiu echilibrat de revigorare a materiei poetice spe-
cifice unei generaţii al cărei vizionarism exploziv părea să fi epuizat
resursele necesare unei recuperări temperate a tuturor acestor
existenţe de tranziţie: „doamna Coca, nu vreţi o cafea? nu dragă,
bea liniștită mie nu-mi / place / nici cafeaua nici tutunul eu am alte
păcate le zic cruci / eu am trei cruci de dus în viaţa asta prima a fost
când eram studentă la / Litere / la grupa de limbă engleză îmi plă-
cea tare mult un băiat / ne-am căsătorit și am rămas însărcinată dar
aveam sarcină toxică era să / mor / ce era să fac? am făcut avort și
m-am dus ca tot omul cu frică / de Dumnezeu și m-am spovedit dar
popa era omul Securităţii a doua zi / știau toţi profesorii de isprava
mea m-au scos în faţa clasei / m-au dat drept exemplu negativ m-au
numit dușmanul poporului / dar eu am fost mândră n-am plecat
capul nici n-am intrat / în pământ de rușine (...) / pe urmă m-au an-
gajat ca traducătoare afurisiţii m-au pus singură / într-o cămăruţă
mică și rece avea doar un birou / cu mașina de scris la care lucram
și un reșou iarna așa am făcut otită cu / puroi / m-au operat fără
anestezie eram dușmanul poporului / mi-au tăiat și părul aveam un
păr negru lung și ondulat eram frumoasă (...)”.
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Poet, Petru Creţia nu e. Natură de poet, însă, este; sau, mai
bine zis, natura aceasta o are – întrucât i-a fost dăruită ca puţini al-
tora. Nu fac nici un paradox, după cum se va vedea imediat. Să luăm
lucrurile pe rând.

În poezia lui propriu-zisă, Petru Creţia nu e cu nici un chip
poet – cel puţin nu unul în accepţiunea contemporană a termenu-
lui. Nu doar pentru că nu participă la ceea ce Julia Kristeva numea,
cu un anarho-scientism cam antipatic, „revoluţia limbajului poetic”;
ci mai ales pentru că nu participă la efortul de umanizare concret-
biografică a poeziei pe care, de la Pound & Eliot încoace, toţi poeţii
reali au încercat-o; nu dă poeziei nimic din concreteţea vieţii lui, și
nici nu își compensează deficitul de existenţă concretă prin voltijări
înspre avataruri fantasmatice ale ei. Esenţialist convins într-o epocă
axiomatic convinsă că existenţa precede esenţa, Creţia se obsti-
nează în a crede într-o conjuncţie astrală între poezie și filozofie. 

Prin urmare, va face în poemele lui tot ce găsește necesar
pentru a desena locul geometric al numitei conjuncţii: va produce
imnuri în strofă saphică, precum în Exerciţiu metric; va filozofa, mai
mult sau mai puţin precis, dar categoric nepoetic, precum în Logos
epitaphios frust; va elabora fabule sapienţiale, cristaline dar lipsite
de căldura animală a poeziei, precum în Legea, puterea și clipa sau în
Iubirea; uneori, va imprima acestor fabule o figuraţie mitologică,
precum în Himeră plângând, dar carnaţia acestor poeme va rămâne
una strict butaforică, fără sangvinitate reală; în fine, anxietatea pre-
cedenţei poetice îl plasează cel mai adesea în siaj blagian, uneori
doar din punctul de vedere al fagocitării lexicului poetului ardelean,
precum în Cuvintele, alteori organizând întregul poem ca pe o me-
ditaţie metafizică pe cadenţă & tipic blagian, ca în Antifrază.

În rezumat, poemele lui Creţia sunt scenografii culturale,
filosofarde, originând într-o credinţă axiomatică în conjuncţia poe-
ziei cu filozofia, în cele mai bune cazuri desenată cu o mână bine
antrenată cultural, dar goale întotdeauna de viaţă, vide de orice
urmă de căldură umană reală, concretă, empatizabilă.

Ce diferenţă enormă, însă, apare atunci când Creţia scrie
nu poezie – ci despre poezie! E extraordinar lungul lui credo intitulat
chiar Poezie, cu subtitlul Triumf și dedicat poeziei înseși. Sunt zeci de
pagini de o temperatură întotdeauna aproape de ebuliţie (ba chiar
ducând câteodată cuvintele dincolo de temperatura la care ele su-
blimează), rostogolind frazele epifanice una după alta, participând

afectiv cu toate celulele (și chiar la nivel subcelular) în fiecare arti-
culaţie a frazei, în fiecare silabă pe care o enunţă. Nimic nu mai e
aici scenografie, textul îţi dă certitudinea că e viu, irigat pe toată su-
prafaţa lui de căldura emoţională și de cea intelectuală a celui care-
l desfășoară sub ochii tăi cu o inventivitate lexicală uriașă, cum doar
Eminescu, Arghezi și Șerban Foarţă au mai avut în poezia noastră
(deși nu uit că textul lui Creţia nu e propriu-zis poezie, ci o incan-
taţie aproape religioasă despre poezie, cred că extraordinara lui ca-
litate merită din plin așezarea lui în apropierea acestor nume ale
unor poeţi enormi). 

Astfel de ample recitative în proză despre poezie, astfel de
arte poetice îndrăgostite de poezia pe care o descriu (cam în felul și
cu pathosul mistic cu care sfinţii descriu transcendenţa de care sunt
bântuiţi și pe care o hăituiesc peste tot) sunt greu de găsit în în-
treaga noastră literatură. Cele mai apropiate, ca amplitudine a pa-
thosului și ca desfășurare de forţe stihiale ale limbajului, sunt
anumite pasaje din Lautréamont sau din Saint-John Perse, unele
fragmente din romanticii germani cei mai avântaţi (Novalis sau Jean
Paul, în primul rând), poate acele rânduri în care Coleridge teoreti-
zează phantasia poetică, adică, în fond, acele texte despre poezie pe
care numai câţiva mari poeţi au reușit să le transcrie. 

Acesta e paradoxul lui Creţia: fără să fie de fapt poet, a
reușit să scrie despre poezie în felul în care numai un mare poet o
putea face. A trăit poezia, ca toţi acești mari poeţi, deopotrivă ca pe
o „nemișcare a formelor pure” (pură formă intelectuală, adică), dar
și ca „oarba chemare spre locul adânc unde fierbe noaptea”, ca pe
„blestematele flori ale răului nostru”, venită din biologicul cel mai
infernal. Ca pentru marii poeţi, poezia e și pentru el „al treilea regn”,
situat „între actio și passio”, „unde orice senzaţie devine transempi-
rică”. Deopotrivă clandestină și oraculară, poezia e pentru Creţia
„mierea și sarea luminii”, e „idol polibrah heliocefal”, cum gongoric
și memorabil o numește într-un verset. Nimeni n-a scris, în întreaga
noastră literatură, un imn mistic adresat Poeziei mai viu, mai intens
și mai memorabil ca acest om – care, însă, nu a fost poet.

Iată de ce spuneam că, fără a fi poet, Creţia a avut natura
unui mare poet: fiindcă a fost la fel de reactiv la poezie ca cei mai
mari dintre ei. A vorbit poezia fără să o poată rosti. E un dar enorm
acesta – la fel de enorm și de otrăvit ca poezia însăși.

RRaadduu  VVaannccuu
A vorbi poezia fără să o poţi rosti 
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Un băieţel ce duce o viaţă nefericită se ascunde din în-
tâmplare într-un anticariat, atunci când e urmărit de niște bătăuși.
Aici, el găsește din întâmplare o carte cu simboluri ciudate pe co-
pertă și cu un titlu ce îl încântă: „Povestea fără sfârșit”. Fascinat de
carte (e învelită în mătase arămie, iar pe copertă e reprezentat șar-
pele Ourboros) și înspăimântat de anticar, Bastian (băieţelul) fuge
din anticariat, se ascunde în podul școlii și citește. Povestea pe care
o găsește în carte e atât de captivantă, încât copilul se transpune
fizic în paginile acesteia și devine personaj. Apoi, în interiorul cărţii,
devine narator și autor al lumilor posibile. E chintesenţa visului fan-
tasy: o carte fără sfârșit, atât de puternică prin naraţiune, încât de-
vine portal și până la urmă tu, cititorul, te regăsești în lumea
ficţională, la început în rol de personaj, apoi în rol de creator. E miza
psihologică contemporană a exitenţei fandom-urilor și a fanfiction-
ului, a zecilor de mii de pagini wiki cu scenarii narative paralele pen-
tru marile serii fantasy (sau science-fiction) și a zecilor de mii de
volume scrise de fani, în care firul narativ „oficial” e întors pe dos și
deșirat. E cititorul ce vrea să devină personaj și autor.

Michael Ende este cunoscut publicului român prin două
titluri, „Povestea fără sfârşit” şi „Momo”. Numărul de cărţi scrise de
acesta este mult mai mare şi depăşeşte ca preocupări sfera litera-
turii fantasy, dezvoltând subiecte ca arta şi relaţia ei cu diferite do-
menii de activitate, printre care politica sau cultura. Autorul a
debutat cu texte poetice în publicaţiile germane postbelice şi a păs-
trat această preocupare şi după ce a început să scrie proză. 

TTeeoorriiaa

Întreaga existenţă a lui Ende a fost marcată de o permanentă ra-
portare la mediul artistic. Motivul principal al acestor preocupări a
fost faptul că Michael era fiul unui pictor suprarealist destul de cu-
noscut în mediul german (mai ales după război), Edgar Ende. Influ-
enţa tatălui asupra fiului nu este doar presupusă de biografii Peter
Boccarius şi Roman Hocke, ci demonstrată de volumul de povestiri
apărut în 1983, Oglinda în oglindă, dedicat pictorului. Povestirile de-
curg una din alta, fiind construite după acelaşi principiu ca şi ta-
blourile lui Edgar, care sunt folosite drept imagini emblematice ale
textelor. Tehnica este explicată chiar de către autorul ei, citat de
Thomas Kraft „Am încercat să transpun metoda tatălui mei în lite-
ratură: să încep o poveste printr-o imagine şi să las imaginea să se
dezvolte singură, fără a mai interveni cu explicaţii. Astfel, apar des-
făşurări scenice asemănătoare unei scene interioare, pe care nici
eu nu le pot înţelege întotdeauna”1. Motive suprarealiste din pictu-
rile tatălui sunt preluate de scriitor nu doar în aceste texte, ci şi în
altele, ca de exemplu imaginea lui Atreiu şi a calului său Artax din
„Poveste fără sfârşit” (cap. 3 „Străvechea Morla”), care este inspirată
din desenul „Calul” din 1947. Într-un poem intitulat „Tatăl meu”,
Ende descrie lumea imaginară construită de părintele său „Tatăl

CCoorriinnaa  GGrruubbeerr
Fantazia. Michael Ende și jocurile narative

meu locuia / Într-un cufăr arcadic/ de care se spărgeau / valurile
Mării îngheţate./ Acolo îşi cârmuia ca un rege răbdător/ regatul său
lipsit de oameni.”2. 

Suprarealismul a constituit o influenţă asupra autorului
din punct de vedere al imaginilor folosite. Scriitorii contemporani,
mai ales Bertold Brecht, au exercitat şi ei o anume influenţă , dar de
alt gen. Ende l-a întâlnit pe Brecht pentru prima dată atunci când
juca în piesa acestuia, „Mutter Courage şi copii ei”, regizată de ma-
rele dramaturg însuşi, dar a fost profund dezamăgit de omul ascuns
în spatele celebrităţii. Dacă scrierile afirmau cu tărie idealurile ega-
lităţii claselor sociale, comportamentul dispreţuitor al lui Brecht
(după cum îl descrie Ende3) lăsa să se înţeleagă falsitatea acestor
idei. Impactul întâlnirii asupra tânărului actor Ende este foarte
mare, deoarece, ca student, încercase să aprofundeze piesele lui
Brecht şi să le înţeleagă ideologia, crezând în permanenţă că repre-
zentau mai mult decât un simplu joc ce avea ca scop ultim îndoc-
trinarea spectatorului naiv şi a actorului. Mărturisirile ulterioare
(consemnate de Roman Hocke) denotă o adevărată criză artistică
pe care a suferit-o autorul în acea perioadă. Aceasta s-a rezolvat
însă într-un mod mai puţin obişnuit, prin înţelegerea importanţei
jocului în literatură.

În 1956, Ende merge în Italia de Sud, ca angajat al televi-
ziunii bavareze. Călătoria este pe larg descrisă de Peter Boccarius,
cel mai important moment al ei fiind însă întâlnirea lui Ende cu po-
vestitorii din Palermo, numiţi Cantastrori. Atenţia îi este atrasă mai
ales de unul dintre ei, care nu respecta regulile genului (presupu-
neau declamarea de versuri) ci povestea în proză, într-un mod „săl-
batic, nebunesc, înverşunat”4. Acesta îi aduce aminte lui Ende de
prietenul său din copilărie, Fanti, cel care îi dezvăluise fascinaţia fan-
teziei. Povestea pe care o auzise, alături de oameni din toate me-
diile oraşului, era de fapt o scriere a lui Alexandre Dumas, pe care
italianul o ştia de la bunicul său. Scopul scrierii cărţilor, în viziunea
autorului german, este profund legat de acest moment „Acesta este
un scop: ca la 100 de ani după moartea mea poveştile mele să fie
spuse pe străzile din Palermo de povestitori. Asta nu se poate face
cu ‘Ulysses‘ a lui James Joyce. Şi, la urma urmei, eu nu sunt un filo-
log.”5. 

Afirmând această viziune asupra literaturii şi a scopului ei,
Ende se disociază vădit de contemporanii săi şi de tot ceea ce în-
seamnă „modernism înalt”. Dacă Joyce, Virginia Woolf sau Hesse
scriau într-un stil complicat, adresat în exclusivitate filologilor, Ende
afirmă dorinţa lui de a se adresa tuturor cititorilor, nu doar celor
specializaţi. Nu ariditatea şi academismul le caută el, ci jocul cu
scrierea şi cu discursul şi întoarcerea înspre publicul larg, din stradă.
Trebuie făcută însă o disociere aici: curentul literar ce urmează din
punct de vedere cronologic modernismului, postmodernimul,
afirmă acelaşi lucru, şi anume coborârea din „turnul de fildeş” al
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scriitorilor. Nu se poate face însă nicio apropiere între Ende şi pos-
tmodernişti, întrucât autorul nu s-a raportat niciodată la această
fază de evoluţie a literaturii. Diferenţa dintre Ende şi contempora-
nii lui este sesizată şi de criticul Gustav René Hocke în articolul „Po-
vestiri despre timpul furat”, publicat la apariţia romanului „Momo”.
El sesizează că „Nu ne vom da înapoi de la afirmaţia că noul roman
al lui Michael Ende, ‘Momo‘, reprezintă chintesenţa unei noi orientări
literare, care s-a eliberat în totalitate de tendinţa angajamentului
părtinitor şi încăpăţânat.”6. 

Această nouă orientare literară despre care vorbeşte cri-
ticul are în centru motivul joker-ului, în care Ende vedea reunite im-
aginea scamatorului şi a magicianului, ce reprezentau pentru el cele
două principii de funcţionare a artei: jocul şi creaţia. Dovada cea
mai clară în acest sens este povestirea „Oglinda în oglindă”, din vo-
lumul cu acelaşi titlu. Este vorba aici despre un personaj, reprezen-
tat prin imaginea Joker-ului din jocul de cărţi, actor pe o scenă, care
are un singur spectator, numit la început Copilul. Joker-ul îi spune
acestuia că este magician şi îi demonstrează că este creator. Nu-
mele Joker-ului este Ende (care în germană înseamnă „sfârşit”), şi
el îi va numi pe copil Michael. Împreună, cei doi pleacă în căutarea
unei lumi în care să poată locui amândoi. Dacă nu o vor găsi, spune
Joker-ul, îşi vor face ei una fermecată, dar pentru aceasta, Joker-ul
magician are nevoie de ajutorul copilului. Finalul îi arată plecând
împreună, ţinându-se de mână, dar, spune naratorul, nu se ştie cine
pe cine conduce.

Interpretarea acestei povestiri în concordanţă cu regulile
instituite de naratologie poate fi justificată prin prisma unei scrisori
trimise de autor unui traducător japonez al cărţilor sale. În ea, Ende
afirmă că „povestea prezintă un aşa-zis autoportret al meu: Joker-
ul se numeşte Ende şi-i dă copilului numele Michael”7. Mergând pe
linia acestui gen de interpretare, se poate observa identitatea din-
tre autor, personaj şi cititor. Doar naratorul rămâne undeva în
afară. Posibilitatea de a percepe textul lui Ende în acest mod, prin
prisma afirmaţiilor făcute chiar de el şi înţelegerea literaturii ca un
univers ficţional autonom îl apropie de un curent de gândire mani-
festat cu preponderenţă în Franţa, dar care a existat şi în alte ţări,
poststructuralismul. Ceea ce afirmă scriitorul despre scopul scrierii
„să inventeze lumi locuibile”8 este foarte asemănător cu definiţia
pe care Lubomir Doležel9 o dă lumilor ficţionale literare „artefacte
estetice construite, păstrate şi care circulă în mediul textelor ficţio-
nale”10.

Apropierea de poststructuralism este făcută şi de Thomas
Kraft, care afirmă implicarea scriitorului în mişcările sociale din
1968, care au constituit unul dintre punctele de plecare ale acestui
curent de gândire. Acelaşi critic subliniază însă faptul că scriitorul
nu a rămas fidel ideilor de atunci pentru foarte multă vreme, sepa-
rându-l deci net de mişcarea desconstructivistă. De fapt, Ende nu
va crede pentru foarte multă vreme că schimbarea organizării so-
ciale determină o nouă cunoaştere, ci, cu timpul, va ajunge să
afirme opusul: că doar o nouă ontologie poate pune bazele reformei
fiinţei umane. Iar la această nouă ontologie nu se poate ajunge
decât prin intermediul fanteziei. Despre pictura lui Van Gogh, Floa-
rea soarelui, Ende a afirmat că a schimbat mai mult decât toată li-
teratura politică la un loc, că i-a învăţat pe oameni o altă artă a
privirii şi un nou înţeles al frumosului. Pentru scriitor, poezia este
mult mai importantă decât orice formă de manifest, iar fantezia
este înţeleasă ca o religie, orice altă formă ideologică fiind conside-

rată cel puţin suspectă. Se petrece astfel în conştiinţa autorului o
reîntoarcere înspre valorile promovate de esteticienii romantici, pe
care Ende îi redescoperă acum. 

Formula literară pe care o alege acest scriitor suferă, de-a
lungul timpului, o serie de transformări şi reveniri la ideile iniţiale.
Definitorie este însă legătura cu poststructuralismul, prin sublinie-
rea co-existenţei naratorului, cititorului şi a personajului în cadrul
heterocosmului, idee profund înrădăcinată în poetica acestui autor
şi reflectată într-o infinitate de oglinzi paralele. Definitorie este în-
toarcerea la romantism şi legătura, observată de o serie de comen-
tatori, cu scrierile lui Novalis şi E.T.A Hoffman. Fantezia este cheia
acestei relaţii, iar cartea fanteziei prin excelenţă este „Poveste fără
sfârşit”, în care intrarea în spaţiul Fantáziei se face în cel mai posts-
tructuralist mod cu putinţă: personajul devine autor şi trăieşte rea-
litatea creaţiilor sale.

AAnnttiiccaarriiaattuull

Fantázia este spaţiul poveştii fără sfârşit, dar şi spaţiul po-
veştii tuturor poveştilor. Simbolul reprezentativ al acestui hetro-
cosm este anticariatul11, ce apare de la începutul naraţiunii. Acesta
este spaţiul prin intermediul căruia cititorul este introdus în lumea
cărţii, iar spaţiul este cel care îl atrage pe cititor și definește lumea
fantasy. Anticariatul reprezintă pragul de trecere, iar principiul după
care funcţionează este cel al inversului. Semnul cel mai reprezen-
tativ al inversării realităţilor în incinta anticariatului este inscripţia
de pe uşă, care, citită din interiorul încăperii, din unghiul ficţional,
arată diferit „TAIRACITNA”. Descrierea încăperii din punctul de ve-
dere al lui Bastian reuneşte tot specificul de bazar propriu acestui
gen de spaţiu, dar şi magia pe care o exercită asupra copilului „o în-
căpere lungă şi îngustă, ce se pierdea spre fund în semniîntuneric.
De-a lungul pereţilor, până sus la tavan, erau rafturi înţesate cu cărţi
de toate mărimile şi de toate formele. Pe podea se îngrămădeau
maldăre de tomuri uriaşe, iar pe câteva mese se înălţau stive de
cărţi mai mici, legate în piele şi cu cotorul auriu”. Toposul anticaria-
tului, remarcă Alain Montandon, este propriu literaturii romantice,
în special genului fantastic propriu secolului al XIX-lea, iar cele mai
reprezentative manifestări se regăsesc, în scrierile lui ETA Hoffman,
in special în „Urciorul de aur”. Peste această imagine totalizantă a
spaţiului înţesat de cărţi necunoscute, imagine de altfel reprezen-
tativă pentru întreaga carte, încep să se aşeze simbolurile princi-
pale: cartea îmbrăcată în mătase arămie şi cei doi şerpi de pe
copertă (mai târziu, în lumea cealaltă, a basmului, simbolul va fi
numit Auryn).

După ce Bastian fură cartea de care este atras în mod inex-
plicabil, el se va adăposti în podul şcolii, loc asemănător anticaria-
tului şi care poartă semnificaţii similare „Podul era mare şi
întunecos.[..] Tot soiul de vechituri răspândite pretutindeni, rafturi
cu clasoare şi acte nefolosite de mult, bănci îngrămădite unele
peste altele, cu pupitre mânjite de cerneală, un stativ de care atâr-
nau o duzină de hârtii depăşite.”. Este un loc în care se adună lu-
crurile vechi şi care nu îşi mai găsesc o utilizare imediată, este şi el
un anticariat. Bastian va găsi însă utilizare pentru multe dintre lu-
crurile aflate în acest pod. 

Încă de la primele rânduri, cartea pe care o citeşte perso-
najul se va dovedi a fi un amalgam de creaturi fantastice, ce provin
din spaţii imaginare: în Codrul Huietului se întâlnesc un mâncător

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

514 / 2018



de piatră, o luminiţă rătăcitoare, un piticuţ şi un spiriduş de noapte.
Toate aceste fiinţe sunt prezentate pe scurt, povestea devenind în-
ceput şi o trecere în revistă a unor fiinţe imaginare. De asemenea,
în Turnul de Fildeş trăiesc reprezentaţi ai multor specii, iar descrie-
rea dă naraţiunii aspectul unei poveşti ce reunește toate poveștile
existente. Primul capitol se încheie cu o frază ce se repetă de mai
multe ori pe parcursul cărţii „Dar aceasta e o altă poveste şi o vom
povesti altă dată”. Prin prezenţa acestui enunţ în diverse puncte ale
naraţiunii, discursul se deschide şi îşi dă posibilitatea de a îngloba
alte şi alte texte, la infinit. Judecând lucrurile prin extensiune, s-ar
putea presupune că, având în vedere că lumea Fantaziei este atât
de vastă şi de plină de fiinţe diferite, până la urmă aici s-ar putea
găsi rădăcinile tuturor poveştilor scrise vreodată. 

Drumul personajului Atreiu este din nou un prilej de enu-
mera şi descrie o multitudine de fiinţe fantazice. Imaginea de carte
completă a universului poveştilor este susţinută şi de episodul Ora-
şului Strigoilor, în care lumea poveştilor îşi dezvăluie latura male-
fică, tolerată, după cum se spune de la bun început, de Crăiasa
Copilă. Vârcolacul Gmork, fiinţă ce aparţine pe jumătate Fantaziei,
pe jumătate lumii oamenilor, îi dezvăluie lui Atreiu condiţia sa on-
tologică de făptură de poveste. Esenţială este aici ideea că toate
creaturile de poveste se aseamănă „imagini de vis, născociri din do-
meniul poeziei, personaje dintr-o poveste fără sfârşit! Te iei drept o
realitate, băiete? Fie, aici în lumea ta chiar eşti. Dar dacă treci prin
neant, atunci nu mai eşti. Ai devenit de nerecunoscut . Eşti într-o
altă lume. Aduceţi în lumea oamenilor iluzia si amăgirea. […] Se
transformă în idei fixe în minţile oamenilor. De aceea oamenii urăsc
Fantázia si se tem de ea şi de tot ce vine de acolo. Doresc s-o dis-
trugă.”. În tot ceea ce spune acest personaj este evident faptul că
Fantázia este un spaţiu omogen, infinit, existând într-o altă dimen-
siune decât realitatea reală şi funcţionând după legi proprii. Şi dacă
Fantázia reprezintă o altă realitate, un heterocosm autonom, atunci
cartea ce o descrie este Cartea de poveşti prin excelenţă, carte a tu-
turor poveştilor, Bibliotecă a lor. Cartea pe care Bastian o fură fiin-
dcă îl atrage în mod misterios este ea însăşi un anticariat, un spaţiu
de depozitate a cunoştinţelor şi informaţiilor. 

O altă perspectivă, foarte apropiată de cea a lui Borges în
Bibloteca Babel, îi este oferită lui Bastian de maimuţoiul Argax, paz-
nicul din Vechiul Oraş al Împăraţilor. Acesta povesteşte despre un
joc inventat de el pentru a îi ţine pe cei din oraş ocupaţi. Este un joc
în care se inventează cuvinte, dar Argax duce lucrurile mai departe
„Dacă stai să te gândeşti, va trebui să admiţi ca toate poveştile din
lume nu sunt compuse de fapt decât din douăzeci şi şase de litere.
Literele rămân mereu aceleaşi, numai combinaţiile lor se
schimbă.[..] Dacă joci veşnic, atunci trebuie sa se ivească toate poe-
ziile, toate poveştile posibile, şi pe lângă ele toate poveştile poveş-
tilor, chiar şi aceasta poveste în care stăm de vorbă noi doi.”. Acuta
conştiinţă a formei discursului şi a existenţei exclusiv lingvistice a
heterocosmului din această replică apropie textul lui Ende de ideile
poststructuralismului.

Capitolul final, în care are loc reîntâlnirea cu anticarul, în-
tregeşte semnificaţia textului. Domnul Koreander îi dezvăluie lui Ba-
stian faptul ca şi el a vizitat Fantázia şi că, de vreme ce Bastian a
putut intra o dată acolo, cu certitudine va mai putea. Corelând acest
amănunt cu faptul că, în timp ce se află în Fantázia, băiatului i se
spune că şi un personaj pe nume „Wil Şexpir” a vizitat această lume,
putem concluziona că acest ţinut al poveştilor poate fi interpretat ca

un mega-intertext, în care se află toate sursele imaginaţiei umane.
Fantázia este o imensă heterotopie, dar ea nu este creată de autori,
ci îi creează, împrumutându-le ceva din sine pentru o vreme. Dar, în-
torcându-ne la opiniile domnului Koreander, Fantázia este mega-
metafora plăcerii de a citi şi cel mai puternic manifest al omului
împotriva realităţii reale. Fantázia poate fi deci privită din două
puncte de vedere: cel al autorului, care preia elemente din acest
spaţiu imaginar şi creează heterocosmuri cu ajutorul lor, dar aces-
tea sunt doar o parte a întregului, a Magnus Opus, dar şi punctul de
vedere al cititorului, care se cufundă cu plăcerea unui adevărat bi-
bliofil în această lume de basm. Iar spaţiul întregului heterocosm al
poveştilor este o carte, intitulată Poveste fără sfârşit.

BBiibblliiootteeccaa

Biblioteca devine în „Poveste fără sfârșit” modalitatea prin
care Bastian își va regăsi drumul către propria identitate și o va re-
defini. Biblioteca din Oraşul de Argint este, de fapt, „Biblioteca Ope-
relor complete ale lui Bastian Balthazar Bux”. Oraşul de Argint,
numit Amarganth, se află în mijlocul unui lac cu ape amare, Murhu,
şi este în întregime construit din filigran de argint. Locuitorii săi nu
ştiu însă cine le sunt strămoşii, cum a apărut oraşul, cine l-a con-
struit sau de ce apele lacului sunt otrăvitoare. Bastian, deoarece îşi
doreşte să fie capabil de lucruri pe care nimeni altcineva in Fantá-
zia nu le poate face, le dăruieşte un trecut, o istorie, o poveste cu-
prinsă într-o bibliotecă, dar, în acelaşi timp, dăruieşte câte o poveste
fiecărui neam de fiinţe din Fantázia pe care şi le imaginează. 

Spunându-le povestea bibliotecii, Bastian o creează. Ora-
şul de argint nu a fost dintotdeauna de argint. Dar când unul dintre
locuitorii lui a ucis un inorog, a fost blestemat să dispară, şi încetul
cu încetul, neamul s-a stins. Când doar doi copii mai trăiau, Oraco-
lul de Miazăzi (care îi dezvăluise lui Atreiu necesitatea venirii unui
om care să aibă puterea de a recrea Fantázia) le-a dezvăluit că, pen-
tru dăinuirea neamului lor, trebuie să convingă cele mai hidoase
creaturi din Fantázia, aharaii, să le construiască un oraş din filigran
de argint. În timp ce îl construiesc, aceştia plâng lacrimi amare pen-
tru urâţenia lor. Aceste lacrimi adunate formează lacul amar
Murhu, iar singura condiţie pusă de aharai este ca locuitorii oraşu-
lui să devină un neam de povestitori.

După ce Bastian le spune povestea, le indică şi locul bi-
bliotecii: o clădire mare, în care locuitorii oraşului nu ştiuseră nicio-
dată ce se găseşte. Pe frontispiciul clădirii se găseşte piatra furată
de la inorogul ucis, pe care Bastian o va numi Al’Tsahir, deschizând
astfel porţile bibliotecii. Poveştile sunt importante, în ansamblu,
doar pentru locuitorii oraşului, care nu au capacitatea de a le scrie
singuri. Cu toate ca Bastian nu înţelege implicaţiile acţiunilor sale
creatoare în acel moment, mai târziu va înţelege ce a făcut. În mo-
mentul creării poveștilor, el nu are responsabilitatea creatorului, nu
analizează consecinţele inventării unor creaturi. El spune povestea
oraşului de argint pentru a-i demonstra lui Atreiu că poate face ceva
ce lui îi este imposibil. Nu se gândeşte însă la soarta celor mai urâte
şi mai nefericite fiinţe din Fantázia. Pentru a-i da o ocupaţie vitea-
zului Hynreck, îi povesteşte că prinţesa Oglamar, pe care acesta o iu-
beşte, a fost răpită de un balaur. Nu se gândeşte însă la soarta
prinţesei sau la spaima pe care o aduce balaurul în rândul altor fi-
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inţe din Fantázia.
Întâlnirea cu aharaii îl va şoca însă „viermi diformi, lungi

cât braţul, a căror piele arăta ca şi cum ar fi fost învelită în cârpe şi
zdrenţe murdare şi rupte. Printre cutele lor puteau scoate un soi de
membre vâscoase precum tentaculele unui polip. La un capăt al tru-
pului priveau câte doi ochi, ochi fără pleoape din care curgeau ne-
întrerupt lacrimi.”. Turnul pe care îl construiesc ei este însă deosebit
de frumos, şi îi vor spune lui Bastian că modul lor de a se scuza in
faţa lumii pentru urâţenia lor sunt tocmai aceste construcţii. Îndu-
ioşat, Bastian le creează şi lor o poveste, transformându-i în şla-
mufe, nişte fluturi mari, viu coloraţi si mereu puşi pe şotii. În această
nouă ipostază, creaturile sunt de neoprit şi nu mai fac nimic con-
structiv. Ele distrug turnul făurit în noaptea precedentă şi îl fac pe
Bastian să se întrebe dacă schimbarea lor a fost un lucru bun „Nu
mai era chiar atât de sigur că făcuse într-adevăr un bine”.

Şlamufele mai apar doar la finalul cărţii, atunci când Ba-
stian, în procesul de re-creare a sinelui propriu, trebuie sa găsească
o imagine care să-i aducă aminte de ceva din trecut în mina de im-
agini a lui Yor. Bastian nu mai are nicio amintire, pentru că le-a pier-
dut pe rând, creând Fantázia. Mina lui Yor este punctul terminus al
procesului de reconstruire a sinelui. Bastian găseşte, după o înde-
lungată căutare, o imagine care îl reprezintă simbolic pe tatăl său,
izolat de restul lumii, prins intr-un bloc de gheaţă. Imaginea e de
fapt un vis visat de cineva din lumea oamenilor şi sedimentat în
această mină, în care se depun, straturi peste straturi, diverse ipos-
taze onirice ale oamenilor. Atunci când, cercetând imaginile afară
din mină, Bastian o găseşte pe aceasta, nu ştie exact ce reprezintă,
dar ştie că este ceva din trecutul lui. Ea este cheia ieşirii lui din Fan-
tázia. Băiatul nu poate vorbi în preajma ei, pentru că orice sunet o
poate sparge. În momentul în care o găseşte, apar şlamufele, care
îi cer să le devină conducător şi sparg imaginea prin ţipetele lor.
Pentru Bastian, acest fapt echivalează cu imposibilitatea întoarce-
rii acasă, dar va fi salvat de Atreiu şi Fuhur, care îl ajută să intre în
medalionul Auryn şi astfel să se întoarcă în lumea oamenilor. 

Egoismul şi iresponsabilitatea lui Bastian în crearea po-
veştilor sunt caracteristice pentru ipostaza sa auctorială. Crăiasa
Copilă îi dă impresia că are puteri depline în Fantázia, dar de fapt nu
este aşa. Puterea îi rămâne ei, pentru că Bastian, ameţit de autori-
tatea primită, îşi pierde discernământul. Puterea se află de fapt în
Auryn, medalionul ce reprezintă şapele Ouroboros şi eterna reîn-
toarcere. Acesta îi materializează dorinţele lui Bastian, dar in acelaşi
timp îl pedepseşte pentru aroganţa sa, luându-i amintirile. La final
însă, tot Auryn îl va salva pe Bastian. În spatele acţiunilor persona-
jului devenit autor se simte acţiunea unei forţe mai puternice decât
el, care îi modelează destinul. La Michael Ende, simbolistica biblio-
tecii, cât şi cea a cărţii sau a funcţiei auctoriale, este dublă deci, atât
pozitivă, cât şi negativă. Biblioteca este pozitivă în sensul că dă o is-
torie, o Poveste heterocosmului fantazic creat de Bastian, dar are
valenţe negative în sensul faptului că nu este creată cu discernă-
mânt. Biblioteca poveștilor lui Bastian e dovada capacităţii sale
creative, dar, în același timp, e modalitatea prin care identitatea lui
se pierde. Cititorul ce devine autor își șterge din memorie conexiu-
nea cu realitatea exterioară cărţii și treptat devine parte a hetero-
cosmului creat de el. Doar prin apelul la cea mai profundă fibră a
fiinţei va reuși Bastian, autorul, să revină la realitatea existenţei
sale.

„Povestea fără sfârșit” e romanul fantasy al relaţiei si-

nuoase între cititor, personaj și autor. E o poveste despre centri de
putere în realitate și ficţiune, despre cum rolurile se schimbă între
ele și despre cum, dincolo de imaginaţie, creaţie și putere, rămâne
fibra umană cea mai intimă și mai ascunsă. Povestitorul poate fi, ca
Șeherezada, nemuritor. Dar dincolo de aspectul livresc foarte pu-
ternic al romanului, el rămâne în definitiv o scriere fantasy, în care
primează umaniatatea lui Bastian. El nu va deveni deci un construct
ficţional, nu va rămâne în Fantázia, ci se va întoarce în realitatea lui,
apelând la cele mai intense trăiri ale sale. „Poveste fără sfârșit” se
dovedește astfel a fi un roman al maturizării copilului și a acceptă-
rii celor mai profunde trăiri umane.

1 Michael Ende apud Thomas Kraft, „Die Faszination des Anderen”,
în Michael Ende. Die Suche nach dem Zauberwort, Weitbrecht Verlag,
Stuttgart; Wien; Bern, 1997, p. 25. „Ich habe dort versucht die Met-
hode meines Vaters ins Literarische zu übersetzen: eine Geschichte
mit einem Bild zu beginnen und das Bild sich selbst entwickeln zu
lassen, ohne mit dem verstandesmäßigen Denken einzugreifen. So
entstehen szenische Abläufe wie auf einer inneren Bühne, die ich
selbst gar nicht deuten könne”. (trad. n.).
2 Michael Ende, „Mein Vater”, apud Thomas Kraft, op. cit., p. 27.
„Mein Vater wohnte / an einer arkadischen Küste / an welche die
Wellen / des Eismeers spüllten. / Dort regierte er als geduldiger
König / sein menschenleeres Reich”. ( trad. n.).
3 Michael Ende citat de Peter Wilke, „Momos dürftige Lebesweisheit”,
în „Zeit- Magazin”, 1.10.1982.
4 Peter Boccarius, „Michael Ende. Der Anfang der Geschichte”, Mün-
chen, Nymphenbürger, p. 267.
5 Michael Ende, Jörg Kirchbaum, „Die Archäologie der Dunkelheit.Ges-
präche über Kunst und das Werk des Malers Edgar Ende”, Stuttgart,
K.Thienmanns Verlag , 1985, p. 132. „das ist ein Ziel: dass hundert
Jahre nach meinem Tod meine Geschichten in Palermo von Geschi-
chtenerzähler auf der Straße erzählt werden können. Das können
Sie mit dem Ulysses von James Joyce nicht machen. Und insofern,
bin ich eigentlich kein Literat.” (trad. n.). 
6 Gustav René Hocke, „Märchen von der geraubten Zeit”, în „Die Welt”,
11.10.1973. „die Quintessenz einer neuen literarischen Gattung dar-
stellt, die sich aus jeder Art von stur-einseittigem Engagement be-
freit hat” (tred. n.).
7 Thomas Kraft, op. cit., p. 14. „die Geschichte  ja sozusagen mein
Selbst-Porträt darstellt: der Pagat nennt sich Ende und gibt dem
Kind den Namen Michael” (trad. n.).
8 Michael Ende apud Thomas Kraft, op. cit., p. 49. „Welten zu erfin-
den, die bewohnbar sind” (trad. n.).
9 În „Introducerea” volumului „Heterocosmica”, Doležel se revendică
de la poststructuralism: „We live in the era of postrstructuralism”
(p. ix).
10 Lubomir Doležel, „Heterocosmica”, Baltimore, John Hopkins Uni-
versity Press, 1998, p. 16. „aesthetic artifacts constructed, preser-
ved, and circulating in the medium of fictional texts”(trad. n.) .
11 Alain Montandon, „Basmul cult sau tărâmul copilăriei”, Bucureşti,

Editura Univers, 2004, p. 229.
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FFlloorriillee  RRăăuulluuii, carte la care Charles Baudelaire a lucrat în-
treaga viaţă, înseamnă în evoluţia poeziei franceze și universale to-
todată, un moment de răscruce, fiind comparată de unii critici și
istorici literari cu DDiivviinnaa  CCoommeeddiiee a lui Dante. Comparaţia este jus-
tificată nu numai de perfecţiunea monumentală a construcţiei, ci
mai ales de viziunea poetică a lumii, în care dogma religiei catolice
este filtrată prin experienţa personală a autorilor, scandalizîndu-şi
contemporanii si influenţînd profund creaţia următoarelor gene-
raţii. Baudelaire însuși se raporta la capodopera poetului florentin,
atunci cînd și-a intitulat iniţial cartea LLiimmbbeess (Limburi), în căutarea
– scrie Albert Thibaudet – “unui loc intermediar, particular, original,
unde să locuiască între Dumnezeu și diavol”, reprezentînd “a patra
călătorie după cele trei călătorii dantești prin Infern, Purgatoriu și
Paradis”(1. Publicarea ei în 1857, cu titlul FFlloorriillee  RRăăuulluuii, i-a atras
condamnarea într-un proces pentru imoralitate și, nu în utimul rînd,
satanism. În realitate, Baudelaire este un catolic a cărui credinţă a
trecut prin sfîșierea interioară între Bine și Rău, devenind un gnos-
tic modern, așa cum el însuși mărturisește într-o însemnare din jur-
nalul MMoonn  ccooeeuurr  mmiiss  àà  nnuu: “Există în fiecare om, în orice clipă, două
postulări simultane, una către Dumnezeu, cealaltă către Satana. In-
vocarea lui Dumnezeu, sau spiritualitatea, e dorinţa de a urca o
treaptă mai sus; invocarea Satanei, sau animalitatea, e bucuria de
a coborî”(2. CCăăllăăttoorriiaa  se întitulează și ultima poezie din carte, care
se încheie cu invocarea Morţii ca și călăuză în Necunoscut: 

“O, Moarte, căpitane bătrîn, e vremea, du-ne

Din ţara asta unde ne plictisim, străini !

Și apele și cerul acum sunt de cărbune

Dar inimile noastre sunt pline de lumini. 

Otrava ta ne-o toarnă drept balsam și ne lasă

Să ne-afundăm în hăul cel fără de ecou !

Și dacă va fi raiul sau iadul, nu ne pasă !

Un singur gînd ne arde: să dăm de ceva nou”.

FFlloorriillee  RRăăuulluuii  se deschid cu secţiunea SSpplleeeenn  șșii  IIddeeaall, fun-
damentată pe o antiteză romantică, cu ecouri din poezia melanco-
liei și revoltei lui Byron, indicate chiar de folosirea cuvîntului englez
“spleen” pentru a denumi plictiseala ca urît existenţial, dar și pe
concepţia filosofică a lui Platon asupra dualităţii existenţei, eternă
(lumea Ideilor) și temporală (lumea lucrurilor văzute ca umbre trec-
ătoare ale Ideilor), între care există corespondenţe prin simboluri,
preluate din gîndirea esoterică a lui Swedenborg și celebrate în so-

netul cu acest titlu:

“Natura e un templu ai cărui stîlpi trăiesc

Și scot adesea tulburi cuvinte, ca-ntr-o ceaţă;

Prin codrii de simboluri petrece omu-n viaţă

Și toate-l cercetează c-un ochi prietenesc.

Ca niște lungi ecouri unite-n depărtare

Într-un acord în care mari taine se ascund,

Ca noaptea sau lumina, adînc, fără hotare,

Parfum, culoare, sunet, se-ngînă și-și răspund”.

Baudelaire era, de fapt, un romantic dezabuzat, ca să folosesc sin-
tagma lui Hugo Friedrich, de o “idealitate goală”(3 și primul mare
poet modern care a coborît poezia pe pămînt, asumîndu-și expe-
rienţa damnării ca experimentare a Răului pînă la capăt. Sau – ca
sa-l citez pe Georges Bataille analizîndu-l pe Baudelaire în LLiitteerraa--
ttuurraa  şşii  rrăăuull  – „a vrut imposibilul pînă la capăt”(4.

Într-una dintre poeziile intitulate SSpplleeeenn, această expe-
rienţă este prezentată gradat, mai întîi în imagini vizuale care des-
criu atmosfera izolării și singurătăţii omului într-un univers închis:

“Cînd cerul scund și negru ca un capac se lasă

Pe sufletul dat pradă urîtului și cînd

Ne toarnă-o zi mai tristă ca noaptea și ceţoasă

Întinsul cerc al zării întregi îmbrăţișînd;

Cînd lumea se preschimbă-ntr-o umedă-nchisoare

În care-n van Speranţa, biet liliac, se zbate

Lovindu-se de ziduri cu-aripi șovăitoare

Și dînd mereu cu capu-n tavanele surpate;

Cînd ploaia își întinde șiroaiele ei dese

Dumitru Chioaru

Avatarele lui Orfeu

Charles Baudelaire
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Ca gratiile unei imense pușcării

Și-o hoardă ticăloasă de mari păianjeni ţese

În creierele noastre reţele fumurii”,

apoi în imagini auditive care adaugă angoasei existenţiale teroarea
ștergerii diferenţei dintre viaţă și moarte:

“Deodată, mînioase, prind clopote să sară

Și către cer s-aruncă și urlă-ngrozitoare

Ca niște duhuri fără stăpîn și fără ţară

Care scîncesc întruna cu încăpăţînare”,

pentru a culmina în viziunea macabră a cotropirii sufletului de
“lungi și nesfîrșite convoaie mortuare”, în urma cărora “Speranţa-
nvinsă plînge; și rea, dominatoare/

Înfige Spaima negrul ei steag în craniul meu”. 

Viziunea lumii ca închisoare a omului căzut în timp are ori-
gine orfică. Baudelaire îi adaugă însă o nuanţă modernă, constînd
în criza morală a omului, care parcurge cele trei spaţii metafizice
din opera lui Dante, Infernul, Purgatoriul și Paradisul, în ordine in-
versă. Această răsturnare de valori nu poate fi înţeleasă decît prin
ideea de modernitate, definită în eseul PPiiccttoorruull  vviieeţţiiii  mmooddeerrnnee ca
preeminenţă a temporalului asupra eternului, a artificialului asu-
pra naturalului, ceea ce face ca sursa artei să fie “tranzitoriul, trec-
ătorul, contingentul, jumătatea artei a cărei cealaltă jumătate este
eternul și imuabilul”(5. Așadar, aceasta este în viziunea poetului FFlloo--
rriilloorr  RRăăuulluuii dualitatea artei moderne.

Traseul căderii este, pentru omul modern, timpul, care re-
prezintă Răul, dezvăluindu-se ca drum ireversibil spre moarte. Dacă
creștinul trăia timpul luptînd împotriva ispitelor Răului, încît moar-
tea înseamnă doar pragul mîntuirii/ trecerii în eternitate, omul mo-
dern se lasă în voia ispitelor, asumîndu-și timpul ca și condiţie a
libertăţii și originalităţii sale faţă de restul Creaţiei, reprezentat de
natură. Poet citadin, Baudelaire nu iubește natura, chiar o detestă
pentru existenţa ei monotonă, plictisitoare, apreciind-o doar în
măsura în care elementele ei sunt simboluri ce trebuie descifrate
sau – cum spune Jean Pommier – “o carte care se interpretează ca
Biblia”(6. Baudelaire chiar a propus, în grupul său de dandy, ca de-
numirea noului curent artistic să fie supranaturalism, cultivînd –
scrie François Porché – “spiritul de revoltă, ceea ce numim pedant
nonconformism, violenţa de limbaj, blestemul gustul păcatului, al
erotismului”(7. Frumosul din artă nu mai are ca model natura, ci și
natura este frumoasă dacă seamănă cu un tablou/ lucru făcut de
mîna omului. Orginalitatea estetică rezultă tocmai din “pecetea pe
care timpul o pune pe senzaţiile noastre “(8. Estetica baudelaireană
devine, prin urmare, o estetică a timpului, chiar – ca să folosesc sin-
tagma din titlul cărţii lui Karl Rosenkranz – o “estetică a urîtului”(9, a
Răului experimentat voluntar, prin potenţarea simţurilor. Întrebui-
nţînd cuvîntul simbol, de la care descendenţii săi vor deriva terme-
nul simbolism, pentru a denumi primul curent artistic al
modernităţii, poezia exprimă și transcende, totodată, timpul în eter-
nitate. Baudelaire însuși spune că poezia “extrage veșnicul din tran-
zitoriu”(10.

Chiar dandysmul lui Baudelaire nu reprezintă o simplă

poză de nonconformism social, ci o concepţie de viaţă ca opera de
artă. Dandysmul înseamnă – scrie Baudelaire – “un cult de sine în-
suși”(11 al omului care-și creează universul său artificial, fie și prin
intermediul unor surogate ca opiul sau hașișul, descrise amănunţit
în volumul PPaarraaddiissuurrii  aarrttiiffiicciiaallee((1122, în care devine zeu, iar arta sa
creatoare, noua religie. 

În acest avatar orfic, Euridice îndeplinește rol de bacantă
care-l atrage pe Orfeul singuratec și melancolic în braţele orgiei. Or-
feul apolinic se abandonează zeului Dionysos. Locul ascezei spiri-
tuale îl iau, așadar, plăcerea simţurilor și voluptatea carnală. Femeia
reprezintă pentru Baudelaire “opusul dandy-ului”(13, deoarece – no-
tează el mai departe în jurnal – “nu se pricepe să despartă sufletul
de trup. E simplistă, ca animalele”, punîndu-i bărbatului în faţă,
afirmă Guy Michaud, “oglinda a ceea ce este mai jos în noi: anima-
litatea”(14. Bacanta mitică este transmutată, într-una dintre poeziile
condamnate intitulată PPooddooaabbeellee, din natură în budoarul unei cur-
tezane care, deși i se înfăţișează poetului, în jocul privirilor premer-
gător actului erotic, ca o fiară îmblînzită, îi inspiră, deopotrivă,
dorinţa și teama de unire sexuală:

“Mă urmărea cu ochii tigroaicei îmblînzite,

Și încercînd alene atrăgătoare poze,

Dădea candoare pură lascivelor ispite

Și-un farmec nou acestor trupești metamorfoze

Și umerii, și braţul, și pulpele rotunde,

Mi se-mbiau privirii cu luciul lor de piele”,

erotizînd gradat întreaga atmosferă care, în final, prin dominarea
roșului ca și culoare, dobîndește rolul de iniţiere într-un ritual sacru:

“Ce splendid era fardul pe chipul ei bronzat!

Apoi cu-ncetul lampa se stinse, și-n odaie

Zăream numai căminul cum flacăra-și răsfrînge,

Iar focul, trimiţîndu-și suspinul în văpaie,

Tot trupul ei de ambră i-l îmbăia în sînge”.

În altă poezie condamnată, MMeettaammoorrffoozzeellee  vvaammppiirruulluuii,
actul erotic apare ca o formă de vampirism, în care voluptatea car-
nală se transformă în dezgust, în faţa scenei macabre în care, în
urma orgasmului, femeia devine o înfăţișare a morţii:

“Cînd din ciolane vlaga și măduva mi-a stors

Iar eu cu lenevie spre dînsa m-am întors

Să-i dau o sărutare de dragoste, zării

Doar un burduf cu pîntec umflat de murdării!

O clipă-am întors ochii cuprins de-o spaimă mare,

Și cînd i-am deschis iarăși spre zările solare,
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În locul unde monstrul, cu-o clipă mai-nainte,

Stătea-mbibat de sînge, puternic și scîrbos,

Văzui acum un maldăr de mucede-oseminte

Scoţînd din ele-un sunet scrîșnit și fioros,

Un scîrţîit de tablă strident, ca de morișcă

Pe care vîntul, iarna, în nopţi pustii o mișcă”.

Baudelaire a fost, de fapt, în aprecierea aceluiași Guy Michaud,
“vampirul propriei sale inimi”, văzută ca și centru al fiinţei, de unde
emană atît dorinţa de viaţă, cît și teama de moarte. El nu a trăit o
mistică romantică a iubirii și a morţii, precum maestrul său ameri-
can E.A,Poe, ci – ca să-l citez din nou pe Guy Michaud – “o mistică a
morţii și, totodată, o obsesie a morţii”, deoarece moartea a însemnt
“marea necunoscută și singura speranţă de salvare”(15, așa cum re-
iese din secţiunea finală a FFlloorriilloorr  RRăăuulluuii, intitulată chiar MMooaarrtteeaa,
unde în ultimul vers al sonetului MMooaarrtteeaa  ssăărrmmaanniilloorr, este numită
metaforic “poarta-ntredeschisă spre-un cer necunoscut”.

În relaţia dintre Eros și Thanatos apare, la Baudelaire, con-
știinţa creștină a păcatului. Astfel, într-o însemnare din j u r n a l u l
FFuussééeess, el susţine în spirit anti-dogmatic că “unica și suprema vo-
luptate a dragostei stă în certitudinea de a face Răul. – Și bărbatul
și femeia știu că din naștere că în rău stă întreaga plăcere”(16, în-
lăturînd ipoteza biblică a inocenţei cuplului primordial și afirmînd
ideea alegerii deliberate a Răului. Căci omul căzut, spune J.P.Sartre,
“nu are decît o singură cale pentru libertatea sa: să aleagă Răul”(17.
Poetul identifică, așadar, răul cu păcatul. El a oscilat – ca să sinteti-
zez remarcile lui Ion Pillat – între iubirea carnală, întruchipată de
Jeanne Duval, și iubirea spirituală, reprezentată de doamna de Sa-
batier. Iubirea „divinei” doamne Sabatier fiindu-i inaccesibiă, Bau-
delaire a ales atracţia carnală pentru „frumoasa brună” Jeanne
Duval, asumîndu-și păcatul ca măsură a libertăţii omului în raport
cu regulile consacrate de Decalogul biblic. Chiar rugăciunea – scrie
Ion Pillat – “în loc s-o înalţe către cer, o îndreaptă cu aceeași fer-
voare către acela ce personifică Răul, către Satan însuși”(18. 

Baudelaire a experimentat cu deplină luciditate răul, as-
pirînd însă să-l exorcizeze, încît la capătul Infernului să descopere
Paradisul. Dar această aventură a cunoașterii a devenit damnare,
repetare sisifică a păcatului, la fel ca în poemul DDoonn  JJuuaann  îînn  iinnffeerrnn.
Orfeul modern trece prin mitul lui Don Juan, sfîrșind în nihilism.
Căderea în timp devine cădere în abis/ în neant. El se scufundă vo-
luntar în abisul nopţii , din dorinţa devenită obsesie de neantizare
a existenţei:

“Ce dragă mi-ai fi, Noapte, cînd stelele s-ar stinge:

Lumina lor îngînă un cîntec cunoscut;

Iar eu vreau tot ce-i negru și gol și șters și mut”. 

(OObbsseessiiee)

Căderea în abis/ neant reprezintă, prin urmare, cea de-“a patra călă-
torie” de care scria Thibaudet, aleasă de autorul FFlloorriilloorr  RRăăuulluuii din
dorinţa de evadare în Necunoscut, deoarece – constată Benjamin
Fondane – “drumul paradisului este închis” și “nu mai există decît
Neantul și Infernul”(19. Iar între Neant și Infern, Baudelaire a preferat
Neantul, pentru că înseamnă negarea Creaţiei. 

El a ajuns la negarea Creaţiei în acele categorii negative
identificate în opera lui și a tuturor poeţilor moderni desprinși din
școala sa, de Hugo Friedrich în SSttrruuccttuurraa  lliirriicciiii  mmooddeerrnn. Considerat
“părintele poeziei moderne”, Baudelaire i-a infuenţat dezvoltarea în
două principale direcţii, numite vizionară și artistică de Marcel Ray-
mond în cartea sa DDee  llaa  BBaauuddeellaaiirree  aa  ssuupprraarreeaalliissmm((2200, în încercarea
de a distruge lumea și de a o recrea, totodată, prin magia Verbului.
Și de a reinventa Poesia – spre a-l cita pe T.S.Eliot – prin “inventarea
unui nou limbaj”(21. A unei poezii încă orfice, datorită substanţei
vizionare sau purismului estetic, scrisă în tradiţia gîndirii teoretice
a lui E.A. Poe, în care imaginaţia creatoare este însoţită de o conști-
inţă critică.

Note:

Am consultat pentru citate în original ediţia: Baudelaire,
OOeeuuvvrreess  ccoommppllèètteess, Ed. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade,
Paris, 1968. Folosesc pentru traducerea poeziilor citate următoa-
rele două ediţii acătuite de Geo Dumitrescu:  Charles Baudelaire,
LLeess  FFlleeuurrss  dduu  MMaall/ FFlloorriillee  RRăăuulluuii, Editura pentru Literatură Uni-
versală, București, 1968 și Charles Baudelaire, FFlloorriillee  RRăăuulluuii, Ed.
Minerva, București, 1978, optînd îndeosebi pentru variantele lui
Al. Philippide, publicate și separat în FFlloorrii  ddee  ppooeezziiee  ssttrrăăiinnăă, Ed.
Eminescu, București, 1973.
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20 Marcel Raymond, DDee  llaa  BBaauuddeellaaiirree  llaa  ssuupprraarreeaalliissmm, Ed. Univers, București, 1970 (tr. Leonid Dimov)

21 T.S.Eliot, BBaauuddeellaaiirree,, în EEsseeuurrii  aalleessee, Ed. Humanitas, București, 2013, p. 296 (tr. Petru Creţia)
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„Experienţa nu este niciodată limitată şi nu este niciodată completă.” 
(Henry James) 

Prozator, eseist şi teoretician al literaturii, Alonso Cueto (n.
1954, Lima) este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi scriitori
peruani ai prezentului. După debutul literar, cu volumul de poves-
tiri La batalla del pasado (Bătălia trecutului, 1983), extrem de bine
primit de critică şi de publicul cititor, Cueto va publica romane, pre-
cum El tigre blanco (Tigrul alb, 1985), El vuelo de la ceniza (Zborul ce-
nuşii, 1995), Grandes miradas (Priviri adânci, 2003, ecranizat de
regizorul Francisco Lombardi, pelicula, recompensată cu numeroase
premii internaţionale, purtând titlul Mariposa negra / Fluturele
negru). Autorul nu ocolește nici  proza scurtă, notabile fiind volu-
mele Amores de invierno (Iubiri de iarnă, 1994), Palido cielo (Cer palid,
1998) şi nici eseistica (un foarte interesant text, apărut în anul 2009,
dedicându-l operei uruguayanului Juan Carlos Onetti), fiind și o pre-
zenţă constantă în presa literară hispană și impunându-se ca punct
de referinţă al spaţiului latino-american contemporan. În anul 2005
primeşte prestigiosul premiu literar Herralde pentru romanul La
hora azul (Ora albastră), după ce, în 2000, îi fusese decernat Premiul
Anna Seghers. Actualmente ţine cursuri de literatură la Pontificia
Universidad Católica del Perú şi conferenţiază, pe diverse teme, în
cadrul a numeroase manifestări culturale din America de Sud sau
din Europa. 

De fapt, atunci când romanul Ora albastră (La hora azul) al lui
Alonso Cueto a fost recompensat cu Premiul Herralde (după ce s-a
impus detaşat în faţa a nu mai puţin decât două sute patruzeci şi
două de romane, reprezentând alegerea unanimă a membrilor ju-
riului!), autorul nu era nicidecum un începător într-ale literaturii ori
un necunoscut afirmat pe neaşteptate, ci publicase deja peste zece
volume de proză, eseuri, reportaje sau interviuri (unul dintre ele, in-
titulat La vida en movimiento, fiind realizat cu Mario Vargas Llosa, în
anul 2003). De netăgăduit rămâne, totuşi, faptul că acest premiu a
reprezentat consacrarea definitivă a lui Cueto în Europa, romanul
Ora albastră fiind (ca, de altfel, şi Grandes miradas, cartea apărută în
anul 2003), un punct de cotitură în evoluţia scrisului autorului. Căci,
dacă volumele sale de început, mai ales povestirile reunite sub tit-
lul La batalla del pasado (1983), se situau sub evidenta influenţă a
lui Henry James, La hora azul este un roman profund (şi profund
legat de teme stringente ale actualităţii peruane) fără a fi patetic, o
carte convingătoare, dar fără a face uz de o retorică spectaculoasă.
De altfel, aceasta va fi orientarea pe care Cueto o va păstra şi în
creaţiile sale ulterioare, aşa cum se întâmplă, de pildă, în romanul

La venganza del silencio (Răzbunarea tăcerii), apărut în anul 2010. 
Considerat, de o parte a criticii, un soi de inedit roman poliţist,

cu acţiunea plasată în cercurile înalte ale societăţii din Lima, textul
de faţă reprezintă, însă, mult mai mult decât o primă şi, poate, gră-
bită lectură ar putea spune. Căci, fiind, în mare, povestea cercetări-
lor pe care un avocat de succes le întreprinde pentru a afla
circumstanţele care au dus la asasinarea unchiului său, textul
acesta devine, pe parcurs, veritabilă meditaţie asupra încercării pro-
tagonistului de a descoperi adevărul din spatele aparenţelor – ori-
cât ar putea fi acestea de frumoase ori de strălucitoare. Desigur, în
ultimă analiză, La venganza del silencio reprezintă, la fel ca şi Ora al-
bastră, o readucere în actualitate a unei teme vechi de când litera-
tura, şi anume diferenţa dintre iluzie și realitate, dintre aparenţă şi
esenţă, câtă vreme, investigând ceea ce se petrecuse, protagonistul
va ajunge să înţeleagă chiar sensul propriei sale vieţi. Dincolo de
mariajul perfect al unchiului şi mătuşii sale, personajul principal va
descoperi secrete – nu o dată întunecate –, precum şi o legătură ex-
traconjugală pe care unchiul lui reuşise să o păstreze, suficient de
mult timp, la fel de secretă. Întrebarea care se naşte, de aici, este,
desigur, cum poate, oare, un om să pară pe deplin onorabil faţă de
familia sa şi, în acelaşi timp, să se gândească la clipele pe care le va
petrece în compania mult mai tinerei sale iubite, nimeni alta decât
însăşi fiica propriului său şofer...   

Alonso Cueto reuşeşte să spună toate aceste lucruri dar, de-
opotrivă, să descrie absolut remarcabil atmosfera marilor orașe şi
pe aceea a societăţii peruane, însă într-un mod sensibil diferit de
acela cu care ne-a obişnuit conaţionalul său, Mario Vargas Llosa. În
plus, romanul lui Cueto pune faţă în faţă, mereu, moduri diferite de
viaţă, precum şi lumi fundamental diferite, căci protagonistul său
va avea ocazia să vadă cu ochii lui – culmea, chiar prin intermediul
şoferului familiei – că lumea nu se reduce la existenţa lipsită de griji
pe care o cunoscuse el vreme de ani de zile, ci însemană ceva mai
mult şi că, uneori, dincolo de cartierele selecte din Lima, existenţa
oamenilor e marcată de lipsuri, de privaţiuni şi, adesea, de violenţa
care devine, şi în La venganza del silencio, la fel cum se întâmpla şi în
Ora albastră, un soi de veritabil semn al lumii latino-americane con-
temporane. Căutarea protagonistului şi încercarea sa de a restabili,
finalmente, adevărul în sânul familiei, reprezintă, din nou, în scrie-
rile lui Cueto, un exemplu de veritabilă iniţiere, dusă, încă o dată, la
capăt cu succes.   

RRooddiiccaa  GGrriiggoorree

Carte străină

Alonso Cueto. Misterele iubirii și drumurile literaturii
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Situându-se în opoziţie cu realismul magic despre care s-a dis-
cutat atât de mult în legătură cu literatura latino-americană con-
temporană, dar ştiind şi cum să evite excesele stilistice, Alonso
Cueto pune în faţa cititorilor un roman sobru, scris într-un stil lim-
pede şi echilibrat, adaptând perfect cadenţa tonului la întâmplările
relatate. Iar cartea de faţă îi reuşeşte, din nou, perfect autorului, în
sensul că, fără să abandoneze procedeele care îl consacraseră cu
câteva decenii în urmă – analiza psihologică sau tehnica punctului
de vedere – La venganza del silencio depăşeşte intimismul creaţiilor
sale de început şi sintetizează la un nivel superior şi influenţele ve-
nite pe filiera lui Raymond Carver şi a neorealismului nord-american
ori a tematicii generale impuse de alţi scriitori peruani, cum ar fi Ri-
beyro sau Llosa şi devine veritabilă meditaţie nu doar asupra cul-
pabilităţii, ci şi asupra destinului fiinţei umane în general, în
contextul atât de tulburat al prezentului. Arta lui Alonso Cueto con-
stă tocmai în capacitatea de a formula, subtextual, o serie de între-
bări care-l obsedează pe protagonist, dar a nu oferi niciodată un
răspuns unic, ci dimpotrivă, de a-şi provoca cititorul să exprime, la
rândul său,  alte şi alte întrebări menite a pune în discuţie chiar sen-
surile existenţei, pentru a înţelege, finalmente, ce se poate întâm-
pla atunci când tăcerea (ori prea numeroasele tăceri dintr-o căsnicie
aparent perfectă!) se răzbună. 

Romanul următor al lui Cueto, Cuerpos secretos (Trupuri secrete),
aşteptat cu nerăbdare de cititori şi de critica literară, a apărut la
sfârşitul anului 2012, la prestigioasa Editură Planeta şi a beneficiat
de o difuzare largă în întregul spaţiu hispano-american. În această
carte, scriitorul relatează, într-un stil pasionant şi având darul de a-
şi ţine lectorul cu sufletul la gură, povestea uimitoare şi, desigur,
palpitantă, a unei iubiri secrete. Legătură neobişnuită şi mai de-
grabă atipică pentru universul social în care este plasată, aceasta îi
are ca protagonişti pe Lourdes Paz şi Renzo Lozano. Iar dacă Lor-
des, în vârstă de patruzeci de ani, e o femeie bogată şi obişnuită cu
luxul şi cu conducerea afacerilor bănoase, Renzo, tânărul de două-
zeci şi cinci de ani de care e atrasă, este un modest profesor de ma-
tematică într-un oraş de provincie. Acolo se şi întâlnesc, de altfel,
cei doi, căci localitatea unde predă el se află în apropierea som-
ptuoasei case de vacanţă a lui Lourdes. Venit să dea ore particulare
copiilor unei familii din înalta societate, Renzo o cunoaşte întâm-
plător pe doamna Paz, soţia unui înalt oficial guvernamental – pe
care, în paranteză fie spus, Lourdes îl suspectează de numeroase
aventuri sentimentale, al căror pretext îi este oferit acestuia de nu-
meroasele deplasări în zonele îndepărtate din Peru, în calitatea sa
de coordonator al proiectelor de dezvoltare rurală. Între femeia ma-
tură şi experimentată şi tânărul profesor se iscă o pasiune nestăvi-
lită, cu care nici unul dintre ei nu încearcă să lupte, ambii fiind
convinşi că, pe lângă atracţia fizică şi fascinaţia pe care o simt unul
pentru celălalt, în întâlnirea lor e şi un semn al destinului, menit a-
i salva, cumva, de risipirea în banalul cotidian şi în plictisul unei exis-
tenţe marcate de rutină. 

Prin urmare, în faţa cititorului începe să se desfăşoare un ade-
vărat carusel al întâlnirilor celor doi şi al pasiunii care-i târăşte într-
un vârtej pe care, la un moment dat, până şi ei simt că nu-l mai pot
controla. Pe acest fond, Felix, prietenul lui Renzo, îl sfătuieşte pe
tânăr să rupă relaţia, câtă vreme este evident pentru toată lumea că
o singură bănuială a soţului lui Lourdes i-ar trimite la moarte sigură
pe pasionaţii şi nefericiţii amanţi. Însă patima lor e prea mare şi con-
vingerea celor doi e ca viaţa e prea scurtă pentru a o mai irosi as-

cunzându-se în fiece clipă, de unde, desigur, şi neaşteptatul dezno-
dământ al cărţii.

Dincolo de subiectul în sine, proza lui Cueto cucereşte din nou
prin stilul alert, prin capacitatea autorului de a menţine suspansul
până la sfârşit, dar şi prin extraordinarele descrieri ale societăţii pe-
ruane, cu toate paradoxurile și contradicţiile ei. Mai cu seamă lumea
din Lima este excelent prezenată (de neuitat sunt imaginile din car-
tierul San Isidro!), Cuerpos secretos fiind, aşa cum, de altfel, era şi de
aşteptat, şi un extrem de convingător roman de atmosferă, în buna
tradiţie impusă de magistrala Oră albastră. Pasajele lirice se îmbină
şi în Trupuri secrete cu secvenţe dinamice, dialogul e mereu bine con-
dus, iar intuiţia peisajului e la fel de bună ca şi în scrierile anterioare
ale autorului.

*

„Pactul care se stabileşte între scriitor şi cititor este întot-
deauna o intimitate plină de provocări. Cititorul cere să fie condus,
cucerit, şi odată ce acest pact este încheiat, el poate ierta anumite
amănunte neverosimile sau chiar unele incoerenţe, însă va rămâne
mereu atent la orice scădere importantă a artei scriitorului. Ches-
terton a definit scriitorul ca pe un criminal, iar criticul literar (citi-
torul cel mai neînduplecat) ca pe detectivul aflat pe urmele sale. Nu
e nimic mai frustrant decât un roman promiţător care se anulează
singur pe parcursul desfăşurării întâmplărilor sau prin soluţia de
final aleasă de autor. E ca şi cum ai întrerupe deodată un vis fru-
mos.”

Sunt cuvintele lui Alonso Cueto, desprinse dintr-unul din eseu-
rile care fac parte din cea mai recentă carte a sa, apărută în iulie
2014, intitulată La piel de un escritor. Contar, escribir y leer historias.
O carte care pare a întrerupe cumva traseul literar urmat de scriitor
în ultimii ani, când s-a dedicat mai cu seamă romanului; dar care, ci-
tită cu luare aminte, demonstrează că autorul nu face altceva decât
să revină asupra marilor sale teme şi asupra preocupărilor sale con-
stante, de astă dată, însă, din altă perspectivă, şi anume cea a eseis-
tului şi criticului literar. Ipostază care, în fond, nu este deloc nouă
pentru Cueto, dacă e să amintim aici doar câteva dintre volumele
sale anterioare, precum Valses, rajes y cortejos (2005) sau Juan Car-
los Onetti. El soñador en la penumbra (2009).  

Considerat pe bună dreptate drept una dintre vocile cele mai
importante ale literaturii contemporane de pe continentul sud-
american, prozator de forţă şi teoretician de fineţe, peruanul Alonso
Cueto aparţine generaţiei de intelectuali afirmaţi la jumătatea ani-
lor ’80, deci la aproape două decenii după marii reprezentanţii ce-
lebrului „boom” latino-american. Poate şi din acest motiv, el alege
o cu totul altă cale pe plan estetic, preferând accentele realiste,
uneori mergând chiar înspre dominanta poliţistă sau alegând, dim-
potrivă, proza de analiză psihologică, pentru a reveni, după romanul
Ora albastră, la ceea ce critica literară a zilelor noastre (ba chiar şi el
însuşi!) a numit „literatura violenţei”. Dar, în egală măsură, Alonso
Cueto a rămas un foarte atent analist al fenomenului cultural la-
tino-american şi un subtil interpret al literaturii universale. 

La piel de un escritor demonstrează din nou aceeaşi substanţă
şi capacitatea deja cunoscută a lui Cueto de a oferi mereu perspec-
tive noi chiar şi asupra capodoperelor care, aparent (sau după pă-
rerea unora...), n-ar mai putea spune prea mult cititorilor zilelor
noastre. Însă el are darul, răbdarea și arta de a reciti Moş Goriot,
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Educaţia sentimentală ori Anna Karenina ca şi cum le-ar avea în faţă
pentru prima oară, ignorând cu desăvârşire prejudecata pretinsei
lipse de actualitate a acestora. La fel procedează şi cu Moby Dick sau
cu Ambasadorii – nu putem uita fascinaţia sa pentru proza lui Henry
James, a cărui influenţă asupra propriei creaţii a recunoscut-o ade-
sea el însuşi.    

Cartea este împărţită în patru secţiuni, fiecare dintre ele fiind
axată pe o serie de probleme esenţiale ale relaţiei dintre scriitor şi
cititor (nu întâmplător, volumul e subintitulat Cum să povesteşti, să
scrii şi să asculţi istorii), însă trecând mult dincolo de aridele teorii
care, mai ales în America de Nord, evaluează la nesfârşit aşa numita
„reader-participation”. Alonso Cueto rămâne, ca eseist, extrem de
plăcut chiar şi atunci când abordează aspecte care ţin, în general, de
domeniul strict al teoriei literaturii, iar cartea sa se citeşte ca un
adevărat roman – chiar unul de aventuri! – în care, de astă dată, pro-
tagonişti sunt scriitorii şi, desigur, cititorii. Iar dacă în prima parte
autorul discută aspecte legate de „adevărul interior” şi de „per-
spectiva personală” în evaluarea oricărui text literar, în cea de-a
doua, cititorul descoperă lucruri extrem de interesante cu privire la
relaţia dintre „conflict şi creaţie”, „naraţiune şi rău”, sau o serie de
detalii inedite despre „paradisurile narative”. Dar, deopotrivă, are
surpriza de a descoperi o interpretare personală cu privire la ro-
manul Ora albastră, discutat până acum din atâtea şi atâtea per-
spective de numeroşi exegeţi; Alonso Cueto îşi supune construcţia

romanescă unei lecturi neaşteptate, dar de natură a deschide noi
căi în faţa lectorului atent la nuanţe. A treia parte a cărţii vizează
ceea ce autorul numeşte „o blibliotecă personală”, la loc de cinste
fiind, aici, Henry James, Mario Vargas Llosa şi Juan Carlos Onetti,
asupra cărora Cueto revine, de astă dată privilegiind alte unghiuri
din care evaluează efectele şi influenţa exercitată de aceşti scriitori
nu doar asupra propriei creaţii, ci şi asupra literaturii contemporane
în general. În final, autorul are în vedere raportul dintre nivelul lin-
gvistic şi sensul literar, pornind de la premisa că „întotdeauna un
scriitor  se foloseşte de instrumentele pe care fiecare limbă le oferă
nu doar pentru a transmite idei, ci şi pentru a da semnificaţie pro-
fundă sentimentelor.” De aici relaţia cu totul aparte care se stabi-
leşte între cel ce scrie şi cel ce citeşte, căci, după cum spune Alonso
Cueto, „Nu există comunicare mai intimă decât aceea dintre cititor
şi scriitor.”

AAlloonnssoo  CCuueettoo,,  LLaa  vveennggaannzzaa  ddeell  ssiilleenncciioo,,

LLiimmaa,,  EEddiittoorriiaall  PPllaanneettaa  PPeerrúú,,  22001100..

AAlloonnssoo  CCuueettoo,,  CCuueerrppooss  sseeccrreettooss,,

LLiimmaa,,  EEddiittoorriiaall  PPllaanneettaa,,  22001122..

AAlloonnssoo  CCuueettoo,,  LLaa  ppiieell  ddee  uunn  eessccrriittoorr..  CCoonnttaarr,,  eessccrriibbiirr  yy  lleeeerr  hhiissttoorriiaass,,

LLiimmaa,,  FFoonnddoo  ddee  CCuullttuurraa  EEccoonnóómmiiccaa,,  22001144..
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A existat, cândva, undeva, un anticar pe nume Riben (dar când
în joc se află continuitatea, adică un soi de durată descifrată secve-
nţial, numele poate fi captiv doar unui anume moment al șirului),
obsedat de cărţi într-o ciudată derivă faţă de regulile comerţului,
întrucât erau vizate exemplarele „în genere cele mai vechi și tot de-
acele pe cari nu le mai putem vinde nimărui pe lume”, aflate de obicei
„în biblioteci risipite ale oamenilor bătrâni a căror clironomi apoi mi le
vindeau pe un preţ de nimica, ca hârtie numai” – mărturisește el. To-
tuși, nu acumularea îi justifică obsesia – sau pasiunea, dacă dorim
să înlăturăm conotaţiile mai dure ale primei formulări – , ci aștep-
tarea: Riben știa că, mai devreme sau mai târziu, va apare acel „un
altul” care va încheia, ca replică a obsesiei/pasiunii sale, drumul
multor cărţi, căutându-le și el, „c-un fel de patimă”, inexplicabilă pen-
tru mulţi oameni, pe „cele mai obscure și mai fără de-nţeles”. Un „ne-
înţeles” relativ și el, fiindcă una dintre cărţi, după cum explică
„maistrul” Ruben (dar în joc aflându-se tot continuitatea, înșiruind
episoadele, identităţile se destramă doar aparent, în fapt susţinând
dimensiunea unui „același”), poate fi „acea carte a lui Zoroastru, care
cuprinde toate tainele știinţei lui”, având puterile de a face „stelele să
se mute din loc”, să anuleze timpul și să comprime spaţiul.

Descrierea extinsă a respectivului „obiect de hârtie” legiti-
mează gândul că autorul textului din care decupăm aceste secve-
nţe a putut avea el însuși în mână – la una din marile biblioteci din
Viena sau Berlin – o atare „carte veche legată cu piele și roasă de molii,
un manuscript de zodii”, ori o fi aflase, întâmplător, în vreuna din ră-
tăcirile sale prin provinciile ţării natale, în cine știe ce schit sau mă-
năstire: „Iniţialele acestei cărţi erau scrise ciudat cu cerneală roșie ca
sângele, caractere slave de o evlavioasă, gheboasă, fantastică arătare.
O astrologie mai mult de origine bizantină, bazată pe sistemul geocen-
trist […]. Tablele erau pline de schemele unei sisteme lumești imaginare,
pe mărgini cu portretele lui Platon și Pitagora și cu sentinţe grecești”. Cu
siguranţă, o asemenea carte ar fi putut fi găsită și într-o încăpere
oarecum armonizată cu înfăţișarea obiectului, cel puţin sub aspec-
tul vetusteţei, dacă nu chiar al unei vechimi mizere: „În colţurile ta-
vanului cu grinzi lungi și mohorâte painjenii își esercitau tăcuta și
pacinica lor industrie; într-un colţ al casei, la pământ, dormeau una
peste alta vo câteva sute de cărţi vechi, multe din ele grecești, pline de
învăţătură bizantină...”.

Așadar, unele dintre aceste cărţi încercau să cuprindă în cu-
vinte gânduri demult rostite referitoare la mersul lumii și al vre-
murilor, la soarta oamenilor, la ascunsurile și neascunsurilor unor
credinţe de altădată, la practici și ritualuri de întemeiere, la înţele-
suri prinse în formulări sibilinice ori se deschideau către magie și
oficieri în rituri de invocare. Așa fusese „catalogat” de către iscodi-
torii vechilor înscrisuri și textul presupus a fi fost elaborat de marele
preot și magician, întemeietor al zoroastrismului, personaj legen-
dar cunoscut și sub numelede Zarathustra, celebrat filozofic și lite-
rar de către Nietzsche. Nu era un caz singular: atribuirile erau
aproximări care sporeau importanţa frazărilor, unele au rămas ce-

lebre cu toate incertitudinile imaginii oferite (cazul lui Hermes Tri-
smegistul), altele se mișcau în spaţiul ocult, apoi mai erau și acelea
(cum au fost ale școlii pitagoreice) care tentau misterul știinţelor ori
al vibraţiei poetice (întâlnite la orfici). Prin chiar existenţa lor purtau,
pentru cel aflat în atingere cu ele, însemnul adevărului, al șansei
aproprierii relaţionate a acestuia. Forţând mistere pe care le simţea
pretutindeni, cu originarul și viitorul plasate în obscur, doar in-
tuindu-și puterile sinelui și ale suprasinelui, rătăcind prin vizibil și a
invizibil, omul acelui timp căuta răspunsuri încercuite, mai târziu,
drept constituiri ale știinţele oculte. Era un aliniament de gând și
faptă, întins între iniţiere și magistratura de ultimă instanţă, im-
prescriptibil legat și de litera textelor de natura amintită. Așa a fost
în Antichitate, în Evul de Mijloc până în modernitate. Cu siguranţă,
asupra unor atari texte s-a aplecat și Kesarion Breb, pe care Sado-
veanu ni-l prezintă trimis spre iniţiere în Egipt, la templul din Mem-
phis, poposind la întoarcere în Bizanţ unde deveniseră vizibile
semnele unei noi credinţe.

Deși era noastră a fost indexată ca fiind una a impenitentei
explozii informaţionale și a vocaţiei înalt tehnologice, circuitele înţe-
lesurilor nededuse din experienţa concretului n-au putut fi blocate.
Și nu la Masonerie ne vom referi, deși cazuri ilustre populează lite-
ratura noastră, de la – să zicem – junimiști, apoi prin Sadoveanu și
Paleologu, până la structurile actuale, deloc reziduale, ale „societă-
ţii” mai puţin secrete decâr se crede. Îl vom avea în vedere, deci, pe
Vasile Lovinescu, care a reușit să treacă oficiul spiritualist dincolo
de rigoarea instrumentarului, înspre dinamica imaginarului activ în
retortele culturii. Având ca un prim maestru pe René Guénon (care
îl familiarizase cu Tradiţia Primordială), parcurgând apoi iniţierea
alawită la Basel, în Elveţia, lucrările sale, în majoritate editate pos-
tum pe baza manuscriselor rămase, impresionează prin întinderea
cunoștinţelor, explicabilă prin pasiunea cu care s-a aplecat asupra
literei scrise până în ultimii ani de viaţă (a murit în 1984). Personal,
nu avem informaţii despre structura bibliotecii sale, nici despre
ceea ce i s-a oferit sau a descoperit singur în străinătate, despre lec-
turile sale directe sau intermediate. O menţiune semnificativă în-
tâlnim, însă, într-o prezentare aparţinând îngrijitorilor ediţiei
volumului Meditaţii, Simboluri, Rituri (1997), Roxana Cristian și Flo-
rin Mihăescu: Vasile Lovinescu „putea fi văzut aproape zilnic la Bi-
blioteca Academiei studiind texte sacre și lucrări rare”. (Un gând răzleţ:
Oare a răsfoit și cartea atribuită lui Zoroastru, descrisă la începutul
acestor rânduri?). Oricum, o amplă bibliotecă „specializată” se află
în spatele referinţelor ce-i însoţesc scrierile, bibliotecă „ocultată” nu
doar prin dificultăţile legate de asigurarea prezenţei fizice a com-
ponentelor sale, dar și prin cele consecutive intrării în spaţiul labi-
rintic al spiritualismului tradiţional, unde sensurile și semnificaţiile
sunt paralele ori se suprapun, iar simbolurile provin din atingerea
unor engrame rămase în urma unui continuum al mișcărilor între
text și practică, între ritual și „povestea” nepătrunsă de cheile ra-
ţiunii.

Mircea Braga
Puteri externalizate

Biblioteca și irealismul realită/ii
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În acest cadru, lectură înseamnă altceva decât ceea ce se înţe-
lege în cotidian, ci modul radical al fiinţei de a trece dincolo de cu-
noscutul lumii, prin practicarea iniţierii sub magistratura textului și
împlinirea pe-trecerii prin oficiul meditaţiei. Partea accesibilă a
acestei călătorii a lui Vasile Lovinescu se regăsește în scrierile sale,
dintre care, antum, au apărut numai volumele consacrate lui Ma-
teiu I. Caragiale și Ion Creangă. Poţi să fii sau nu în acord cu cere-
monialul recreării universului celor doi scriitori, cu cel ce însoţește
Dacia hiperboreeană sau substanţa unor basme și balade româ-
nești, cu imaginea „monarhului ascuns” ori cu luxuriantele Însem-
nări iniţiatice; calitatea culturală a demersului, însă, având
complementară provocarea, este vizibilă. 

De fapt, locul unde se află plasat Vasile Lovinescu este cel al
știinţelor oculte, aflate – totuși – la o minimă distanţă de domeniul
esotericului. Prima sintagmă ne vorbește despre o unitate oarecum
închisă în sine, funcţionând în regimul cercetării, analizei și sintezei
la nivelul înţelegerii printr-un construct ce formalizează în plan de-
opotrivă spiritual și trăit, expunându-se prin comunicare aproxi-
mată prin încifrări și solicitând o participare eficientă doar „de la
egal la egal”. Esotericul, pe de altă parte, este numai o jumătate a
unui proces, împlinit cu un al doilea pas – prin comunicare cultuală
– ca exoteric Altfel spus, pe direcţia „știinţei”, de la emiţător la re-
ceptor există o linie de acord complexă, în parte aceeași atât în sfera
interesului, a „abilităţilor”, cât și în cea a „programului”, excluzând
„convertirea”, nu și provocarea; pe cea de a doua direcţie, „cei care
știu” elaborează și un mesaj de familiarizare pentru „cei care nu
știu”, ca îndreptar mental și atitudinal, exotericul reprezentând o
dispersie dirijată, cu volum și mijloace controlate.

Istoricii fenomenului consideră că, iniţial, un personaj legen-
dar, de regulă „profet” sau „întemeietor”, și-a creat o nișă, un mic
cerc de adepţi, pătrunși de „învăţătura” lui, chemaţi s-o aprofun-
deze, să-i dezvolte „sistemul” și să-i perpetueze mesajul. Aceștia
sunt „aleșii”, cei care au participat sau doar au asistat la „înteme-
iere”, modelaţi prin relaţie directă cu „întemeietorul” pentru a fi „cei
care cunosc” originarul; sunt iniţiaţii de „grad zero”, dacă putem
spune așa. „Elitist” de nivel înalt, riguros selectiv, cercul poate fi ex-
tins, în timp, prin ritualuri severe de verificare nu doar a compete-
nţei și atașamentului, ci și a capacităţii de racord spiritual pe suport
mental (dela intuiţie și creativitate până la convocări voliţionale și
rezistenţă la presiuni de naturi diferite). Dar cum iniţiere înseamnă
și învăţătură, educaţie și autoeducaţie, acestea ducând, inevitabil,
la putere prin deţinerea informaţiilor esenţiale, ritualul în cauză s-
a desprins și ca o ”mitologie a excelenţei” care transcende zona co-
munului înspre una de contact cu „absolutul”, inclusiv de invocare
și convocare a acestuia. De aici, persistenţa riturilor de iniţiere de-
a lungul mileniilor, prezente la diferite credinţe și religii, constituind
și societăţi mai mult sau mai puţin secrete, chiar și educaţia școlară
– ca „organism” elementar – având ca temei un principiu similar.

Canalul de putere mai sus menţionat, chiar dacă oralitatea în
transmisie a avut și ea un rol important, alături de constructul in-
terior rezultat din meditaţie, nu a eliminat niciodată textul, care
acoperea constanta obiectivă a actului, controlând posibilele alu-
necări sau deviaţii consecutive subiectivităţii comunicării orale. Ade-
vărul îi devenea siglă imprescriptibilă, întrucât era privit la
adăpostul sigur al convingerii, de unde conflictualul apărut o dată
cu apariţia marilor religii, constituite pe interdicţia de a accepta un

altul decât cel al „tablelor legii” proprii. Creștinismul, de pildă, aduce
în scenă o Carte Unică, singura care, prin cuvântul divin, ne apropie
și ne dă parte din puterea acestuia, apropriind Sacrul. Orice text alo-
gen, venind din negura timpului sau din rătăciri ale vremurilor și ale
oamenilor, este derivat din lucrarea și puterea Răului. Scrierea lui
Zoroastru, în puterile căreia se abandonează personajul invocat de
noi în incipitul acestor rânduri (vom spune acum că este vorba de
Sărmanul Dionis, aparţinându-i lui Eminescu), va dezvolta, prin co-
ruperea spiritului, puteri de profanare care-l opresc pe căutătorul
celor nepătrunse în faţa acelei „porţi închise”, sigilată prin cuvântul
dintâi, care e și cel din urmă, al Celui Unic, Întregul, Nefragmenta-
tul: deasupra porţii, „în triunghi, era un ochi de foc, deasupra ochiului
un proverb cu literele strâmbe ale întunecatei Arabii. Era doma lui Dum-
nezeu. Proverbul, o enigmă chiar pentru îngeri”.

Să nu uităm, însă, că ne aflăm în faţa unei „povești”, a unei po-
vești despre fiinţă și limitele sale, și să ne întrebăm, pe graniţa unei
aserţiuni deja consemnate în timp, dacă nu cumva cunoașterea li-
mitei nu înseamnă și depășirea ei. Am intra, oare, într-un câmp al
aporiei? O aporie încercuită exact și de Corneliu Mircea: „Limitarea
pe care a adus-o cu sine conștiinţa (de mine și de lume) nu ar fi fost po-
sibilă fără ne-mărginimea subiacentă și, la fel de mult, fără de-limita-
rea de limită și re-venirea continuă la ţărmul prezenţei pure”
(Introducere în onto-teologie). Și cum la aporie nu poţi răspunde
decât tot cu o aporie, același filozof ne oferă un imposibil răspuns
la o întrebare imposibilă, în care [eu] „Sunt” se află mereu „pe o Cale,
în plină formare”, „umanizând” dubitativul din gândul lui Dionis în
faţa Porţii: „Prin mine însumi – prin spiritul meu, ca și prin orice alt spi-
rit pur –, Spiritul veșnic se face pe Sine”. Oare cine spunea că ne sfâ-
rșim acolo unde începem și începem acolo unde ne sfârșim? Sau e
numai spusa unei imagini, cea a dragonului Uroboros?

Privim cărţile vechi ca venind dintr-un timp fără timp, în care
omul aparţinea naturii și împărţea lumea cu zeii cărora le trăia pre-
zenţa. Ele sunt „obiecte” pe care le cunoaștem doar după ce au tre-
cut, tot cândva în trecut, pe sub pana copiștilor, care au
înveșmântat înţelesurile în savanta aliniere a literelor, în grafica fan-
tezistă a paginilor și în imaginarul descărcat în ilustraţii ca altă faţă
a semnificaţiilor. Puţine au reușit să treacă vama anilor, vechimea
lor aliniindu-le ca rarităţi. Unele din cele care s-au păstrat se află în
rare colecţii particulare, altele se întâlnesc în câteva mari muzee și
biblioteci. Sunt păstrate chiar în seifuri, în vitrine supravegheate sau
în dulapuri cu destinaţie specială, în aerul rarefiat al siguranţei con-
servării. Au devenit „valori”, atât cu ecou în zona economicului, ca
și în cea patrimonială, ele făcând de pază acolo unde fiinţa încă nu-
și atașase istoria, drept care puterile lor au fost scoase din timp și
atribuite prin externalizare, considerate ca fiind mesageri, locuri de
transfer al unor forţe venind de dincolo de realul manifestării lor și,
în egală măsură, de realul cititorului, ca unică explicaţie pentru un
mental care era încă departe de a lua act de sine însuși. Astăzi știm
că mintea poate interveni atât asupra organicului, cât și asupra
anorganicului, controlând, într-o anumită măsură, timpul și spaţiul.
În definitiv, și ieri, ca și acum, puterile cărţii sunt puterile celui care
o cuprinde, o înglobează în conștiinţa și trăirea sa. Dionis nu folosea
puterile cărţii pentru rătăcirile sale: fusese doar provocat să-și fo-
losească puterile minţii, el devenea, iar lumea devenea odată cu el.
De fapt, mintea (și încă un ceva doar intuit) creează cartea, iar când
aceasta se întoarce către genitor, nu face decât să-i arate că numai
el poate.
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„„DDiinn  MMaarrbbuurrgg  aamm  pplleeccaatt  ddiinn  ccaauuzzaa  ttaa””..  Anul 1926 are o fi-
zionomie un pic diferită. În semestru de vară din acest an, Hannah
Arendt părăseşte Marburgul şi se duce la Heidelberg, unde urmă-
reşte cursurile lui Karl Jaspers. După care, în semestrul de iarnă
1926-27, va fi la Freiburg, unde studiază cu E. Husserl. Motivul, cum
va scrie prin 1950, era să stea cît mai departe de Heidegger, cu gîn-
dul că nu va mai iubi niciodată vreun bărbat. Comunicarea dintre
cei doi va fi privată astfel de revederi fizice.

Dacă am avea corespondenţa trimisă de Arendt în această
perioadă, relaţiile lor ne-ar apărea într-o altă lumină. Aşa însă
putem face doar presupuneri. Cert este că Heidegger va fi tot mai
mult prins cu lucrul la Fiinţă şi timp. Îi scrie o lungă epistolă în ian.
1926, unde leit-motivul este starea creatorului, „des-prinderea de
tot ce e omenesc şi întreruperea raporturilor cu ceilalţi” în procesul
creaţiei. „Ţi se smulge inima din trup în deplină stare de conştienţă”
(p. 61), asta înseamnă să fii filosof. Descrie această izolare în fraze
calde şi măgulitoare, crede că Arendt va avea mefienţa necesară şi
că va rezista, credincioasă, într-o singurătate similară. Chiar dacă
viaţa lui Heidegger decurge „într-o siguranţă atît de neliniştitoare”,
cu un vid existenţial asumat după plecarea lui Arendt, convingerea
lui pare neclintită: „Dacă fiecare dintre noi va rămîne la înălţimea
existenţei celuilalt, adică la înălţimea credinţei şi a unei încrederi
netulburate, care este o necesitate interioară, atunci asta va în-
semna confirmarea iubirii noastre” (p. 63).

Pentru perioada de pînă în 1933, nu sunt prea multe „do-
cumente”. Se pare că Heidegger şi Arendt s-au întîlnit în vara lui
1926 (v. scrisoarea filosofului din 29. VII. 1926, Marburg), iar epis-
tola de la începutul lui decembrie 1927 confirmă schimbul de scri-
sori dintre cei doi: „Volo, ut sis! Iată unicul răspuns pe care îl pot afla
pentru scrisoarea ta atît de minunată” (p. 65). Tot de aici aflăm de
posibila logodnă a lui Arendt, despre care-i spusese succint Karl Jas-
pers. Cu tot elogiul subtil pe care-l face iubitei sale, cu toate că îi
mărturiseşte bucuria faţă de fericirea ei, Heidegger nu poate as-
cunde însă umbra disperării: „Încă nu sunt în stare să mă confrunt
cu incredibilul…”, sau o şi mai explicită euforie care ascunde con-
trariul: „Am pornit şi mai disperat în căutarea ta, pentru a mă bu-
cura împreună cu tine – pînă cînd nu am mai ştiut ce să mă fac de
atîta bucurie…”. O stare din care Heidegger crede  că se va salva prin
a lucra „cu încrîncenare pentru a canaliza în altă direcţie dorul de
tine şi de bucuria ta adîncă”. Iar dacă Arendt i-a citit cartea (e vorba
de Fiinţă şi timp), e semn că a contopit iubirea ei cu noua ei fericire.
Şi încheie supus aceleiaşi bucurii pe care a aflat-o mereu în Arendt
şi pe care o preaslăveşte neîncetat: „Întreaga bucurie de care ţi-e
cuprinsă inima adun-o în mîinile tale, pentru ca ele să-mi atingă
uşor fruntea şi să pot păstra în mine, intactă, puterea iubirii tale”

(v. pp. 66-67). Nu uită însă, după ce îi spune că e întotdeauna
aproape de ea, să îi precizeze paradoxal: „Să îmi scrii din nou, atunci
cînd o să te rog s-o faci”.

Din 1928, sunt vreo patru scrisori şi toate sunt ale lui Hei-
degger. Este numit profesor la Freiburg, e acaparat cu chestiuni ad-
ministrative. Fără să îi comande, primeşte o scrisoare de la Arendt şi
nişte fotografii, e copleşit de bucurie cînd constată că „umbrele” s-
au risipit şi că iubita lui e „pur şi simplu fericită” (v. scrisoarea din 19.
II. 1928, Marburg). O posibilă reîntîlnire la Heidelberg îi reaprinde
însă dorul de ea: „Jaspers m-a invitat deja pentru luna aprilie şi tre-
mur de pe-acum de bucurie la ideea că îmi va fi dat să te revăd” (p.
69).

Că iubirea celor doi ar fi rămas neştirbită, cel puţin din par-
tea lui Arendt, în ciuda căsătoriei sale (sept. 1929) cu un coleg pe
care-l cunoscuse la Marburg, o dovedesc ciornele a trei însemnări
ale sale din 1928-29-30. Şi ea aştepta proxime întîlniri cu filosoful, iar
mărturisirea ei este în afara oricărui dubiu: „Te iubesc ca în prima zi
– asta o ştii şi tu, iar eu am ştiut-o dintotdeauna, chiar şi înainte de
revederea noastră” (22. IV. 1928, Heidelberg). Vorbeşte, în aceeaşi
epistolă, de drumul ei în viaţă, anevoios şi lung, de singurătatea
pentru care a optat („unica posibilitate de a trăi care mi se potri-
veşte”), un drum care „nu este altceva decît sarcina la care iubirea
noastră mă obligă” (p. 72). După care continuă şi accentuează: „Mi-
aş pierde dreptul de a trăi dacă aş pierde iubirea mea pentru tine,
însă aş pierde această iubire şi realitatea ei dacă aş fugi de ceea ce
ea mă obligă să fac” (p. 73). Însemnări care se încheie cu două ver-
suri din Sonnets from the Portuguese (sonetul 43), de Elizabeth Bar-
rett Browning: „Şi dacă-i dat de Dumnezeu/Te voi iubi mai bine după
moarte”. 

Un an mai tîrziu, poate chiar în ziua nunţii sale, după ce
între timp s-au mai revăzut, Arendt îi adresa filosofului o mai veche
rugăminte: „nu mă uita şi mai ales nu uita cît de conştientă sunt de
faptul că iubirea noastră a devenit binecuvîntarea vieţii mele”. Şi
asta în pofida faptului că ea, care „nu îşi găsea liniştea”, şi-a „aflat
un «acasă»” lîngă un om pe care Heidegger îl va „înţelege poate cel
mai puţin”. Pentru ca într-o altă ciornă de scrisoare, din sept. 1930,
Arendt, deja căsătorită, să povestească şi să „justifice” starea je-
nantă, incomodă pe care a avut-o la o întîlnire cu filosoful. Era stă-
pînită de „claritatea diabolică” a unei imagini, ipostaza alăturării lui
Heidegger şi a lui Günther, soţul ei, „cum veţi sta împreună la geam
şi cum eu voi rămîne singură pe peron”. Îi reconfirmă însă filosofu-
lui că, la vederea lui, se reaprinde în ea „conştiinţa continuităţii cît
se poate de clare şi incontestabile” a vieţii ei, mai exact: „a conti-
nuităţii – lasă-mă, te rog, s-o spun – iubirii noastre” (p. 74).

Secţiunea „Prima vedere” a corespondenţei se încheie cu
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Cum iubesc filosofii cu adevărat (II)1
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o scrisoare a lui Heidegger din iarna 1932/1933, unde acesta de-
montează tot felul de zvonuri  sau calomnii la adresa lui în legătură
cu un aşa-zis „antisemitism turbat”. 

Aşa cum ne apar cele 45 de „documente” din „Prima ve-
dere”, din care doar „Umbre” (pagini de jurnal) şi vreo trei ciorne
aparţin lui Arendt, avem de-a face cu un aproape neîntrerupt dis-
curs epistolier heideggerian. E pusă cum nu se poate mai bine în lu-
mină, atît cît este,  iubirea pentru Hannah, una pură, mult
spiritualizată, cu o senzualitate eterată, ferită de sugestii ale car-
nalului frust sau brut. Un erotism lipsit de orice urmă de complexe
şi expus în termenii unei facticităţi domestice a fiinţei iubite. Hei-
degger trăieşte iubirea pentru Arendt cu o patimă cvasidiscretă ex-
traordinară. Vrea să trăiască într-o lume cu doi locuitori, are un
imaginar erotic imploziv, chiar dacă izbucneşte adolescentin uneori.
Cum spune, de pildă, într-o duminică: „După concert, am fost atît
de mişcat de apropierea ta, încît n-am mai putut suporta – aşa că
am plecat, deşi cel mai mult mi-aş fi dorit să hoinăresc cu tine prin
noaptea de mai. Să merg tăcut alături de tine, să-ţi simt mâna iu-
bită în mîna mea şi să mă uit în ochii tăi mari; fără să mă mai întreb
de ce şi la ce bun, ci doar «să fiu»” (p. 32; subl. mea, ID; întîmplarea
a făcut ca Heidegger să moară chiar în luna mai).

Păcat că nu avem şi scrisorile nimfei ce-l inspiră pe filosof,
distruse de acesta pentru totdeauna şi la care doar face scurte şi
prea puţin concludente referiri. Noroc, în unele cazuri, cu copiile ce-
au fost păstrate de Arendt.

PPaassaajjuull  „„rree--vveeddeerriiii””..  Un colaps de vreo douăzeci de ani, fa-
vorizat şi de un context politic ostil, suspendă comunicarea dintre
Heidegger şi Arendt. În 1933, odată cu venirea lui Hitler la putere, fi-
losoful devine rectorul Universităţii din Freiburg (discurs de insta-
lare în post încărcat ideologic), de unde demisionează după un
semestru. Atitudinile sale politice par confuze, veacul însuşi era tul-
bure, tensionat. Heidegger traversează o perioadă grea, marcată de
precarităţi, nescutită de atacuri publice personale, de acuzaţii de
antisemitism la adresa lui odată cu înrolarea în partidul nazist (mai
1933 – mai 1945; oportunism de suprafaţă sau convingere?!). La sfîr-
şitul războiului, persoana sa e supusă procesului de denazificare şi
va fi înlăturat din Universitate.

Nici viaţa lui Arendt n-a fost scutită de anateme şi eveni-
mente în această perioadă. Arestată de Gestapo în 1933, scapă cu
viaţă şi se refugiază în Franţa, după care, în 1941, ajunge în SUA. Di-
vorţase de G. Stern în 1937, iar în 1940 se căsătoreşte cu Heinrich
Blücher, mariaj care va dura pînă la moartea acestuia (1970).

Semnele reluării dialogului (neştiute în semnificaţia lor)
dintre Heidegger şi Arendt încep să se ivească de prin 1948, ea fiind
cea care va face prima cu mîna, aşa cum aflăm din scrisoarea ce
poartă data 6 febr. 1950, pentru ca în ziua imediat următoare Hei-
degger să-i lase un bilet la hotelul din Freiburg unde era aceasta. 

Heidegger se bucură că întîlnirea de odinioară dăinuie şi o
invită pe Hannah (căreia, în bilet, i se adresează cu „dumneavoas-
tră”) acasă la el (soţia „ştie acum tot”, spune liniştitor filosoful). Se
revăd după atîta vreme, iar Arendt e acum faţă-n faţă cu Elfride, cu
care (cum aflăm din scrisoarea lui Heidegger trimisă chiar a doua zi
după vizită, 8. febr. 1950) are o discuţie ce a „început cu tot soiul de
neînţelegeri şi tatonări”, însă finalizată în cele din urmă cu un acord
deplin al încrederii reciproce dintre cei trei. A fost însă un dialog cu
sincope şi semne de întrebare. „Soţia mea nu s-a gîndit nicio clipă să

tulbure în vreun fel destinul iubirii noastre” (p. 80), o asigură filoso-
ful care tăcuse (sentimente de culpă?! tulburat de producerea unui
neprevăzut?!) cam mult în timpul revederii şi care spune, totuşi, că n-
a ştiut să mizeze pe încrederea soţiei. Şi aici e replica pe care o decu-
pează şi editoarea textelor: „De obicei vorbim prea mult; uneori
spunem însă prea puţin. Ar fi trebuit, din încredere faţă de soţia
mea, să stau de vorbă şi cu ea, şi cu tine. Nu numai că prin asta aş
fi adeverit încrederea pe care o aveam în ea, dar şi tu ţi-ai fi putut
da seama ce fel de om este şi toate astea ne-ar fi ajutat pe toţi” (v.
p. 81). La plecare, Heidegger îi oferă lui Arendt o frunză de viţă, un
simbol, spune filosoful, care să o însoţească mereu, „ca un salut
venit din odaia mea”.

Revederea aceasta nu avea cum să n-o tulbure şi pe
Arendt, cum aflăm din misiva ei din 9 febr. 1950. „De cînd am ieşit
din casă şi am urcat în maşină, tot scriu la scrisoarea asta. Şi totuşi
nici măcar acum, noaptea tîrziu, nu sunt în stare s-o pun pe hîrtie”
(p. 82). Mărturiseşte că n-a rezistat impulsului de a-l revedea pe Hei-
degger, iar dacă ar fi făcut-o, era „numai din mîndrie, adică din pură
prostie nebunească” şi nu din alte motive. Nu ezită să-i facă, tan-
genţial, reproşul că „n-am reuşit să stăm prea mult de vorbă şi nici
din cale-afară de deschis” şi că a venit fără să ştie ce aşteaptă soţia
lui de la ea. „Dacă aş fi ştiut, nu aş fi refuzat niciun moment”. Şi, pro-
babil, pentru că în discuţie va fi survenit subiectul, Arendt preciza că
nu o interesează conotaţiile pe care le are „femeia germană”, căci ea
nu a fost niciodată aşa ceva şi a încetat de mult să se simtă chiar
evreică. „Simt că sunt doar ceea ce sunt, şi anume fata din depăr-
tare”. După care precizează pe un ton categoric: „Am fost şi sunt
zguduită de sinceritatea şi tăria reproşului ce mi-a fost făcut”. Din
formulările cu sensuri implicite, nu ne dăm seama prea bine care a
fost refuzul de care vorbeşte Arendt şi nici care era reproşul pe care
l-ar fi suportat. E cert însă că a tăcut şi ea de multe ori, şi asta a
făcut-o nu „numai din dorinţa de a fi discretă, ci şi din mîndrie”, dar,
adaugă, şi „din iubire pentru tine – ca să nu-ţi fie mai greu decît îţi
era. Din Marburg am plecat numai din cauza ta” (v. p. 83; subl.ns., ID).

GGeellooaassăă,,  EEllffrriiddee  „„ssppaarrggee  gghheeaaţţaa””..  Din mîndrie sau din or-
goliu femeiesc, dar şi din iubirea adevărului, Arendt îi scrie în ziua
următoare şi soţiei filosofului, doamnei Elfride Heidegger, imediat
după ce primeşte „scrisoarea lui Martin”. Cu o luciditate şi fermi-
tate rece, invocă „o vină ivită din lipsa deschiderii către celălalt”,
care nu are nicio legătură cu lipsa de încredere. Recunoaşte că îm-
preună cu Heidegger au greşit reciproc, dar au greşit şi faţă de ea.
Aşa se face că tocmai Elfride a fost cea care „a spart gheaţa”, încît
Arendt vorbeşte despre „această poveste de iubire” fără nicio cen-
zură. Dimpotrivă. Gelozia reciprocă a celor două femei este în spa-
tele cortinei, de unde îşi joacă rolul. Arendt îi mărturiseşte că atunci
cînd a părăsit Marburgul era pentru totdeauna hotărîtă să nu mai
iubească vreodată un bărbat, ceea ce s-a şi întîmplat odată cu că-
sătoria ei „oarecum cu primul venit”. „Lucrurile s-au schimbat abia
în clipa în care l-am cunoscut pe actualul meu bărbat” (v. p. 85),
adaugă Arendt.

Iubita lui Heidegger o acuză pe Elfride, aproape fără me-
najamente, de un anume dogmatism sau, poate mai exact, de pre-
judecăţi legate de apartenenţa etnică a unei persoane. Ceea ce face
imposibil un dialog între ele, „pentru că orice ar spune fiecare din-
tre noi ar fi dinainte caracterizat şi (iertaţi-mi expresia) catalogat
drept – evreiesc, german, chinez”. Ar vrea o discuţie politică obiec-

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

4/ 201864



tivă, însă „elementul personal-omenesc să fie lăsat la o parte”. Şi
asta pentru simplul motiv că argumentum ad hominem reprezintă
„eşecul oricărei înţelegeri reciproce, deoarece întotdeauna implică
ceva care stă în afara libertăţii omeneşti” (p. 85). În duelul dintre
Hannah şi Elfride, filosoful nu joacă niciun rol, ci rămîne personajul
tăcut şi, prin asta, complice.

ÎÎnnttrree  ppooeettiicc  şşii  mmeettaaffiizziicc..  Vocea lui Heidegger pare să do-
mine însă şi în această secţiune a corespondenţei. Tot în febr. 1950,
el îi dedică lui Arendt vreo cinci poeme, printr-un atare tip de discurs
crezînd că spune mult mai mult decît prin proza epistolară. Un dis-
tih este fără titlu, însă de o concentrare maximă: „Neaşteptat şi ara-
reori ni se străfulgeră «Este»-le./Noi ne aţinem luînd aminte şi-astfel
intrăm în joc” (p. 86). Alt poem se numeşte „Fata din depărtare”,
pentru ca şi celelalte să fie sugestive prin titlu: „Tu”, „Răspuns”,
„Moarte”. Cum tot un şir de poeme îi scrie în martie 1950, sub un
laitmotiv: „…Din îndurările ce mi-au fost luate”, sau îi trimite mici
fragmente dintr-o poveste, Piatra de var, de A. Stifter, o naraţiune pe
care mărturiseşte că o reciteşte în fiecare an de ziua lui.

Între aceste interstiţii lirice, avem o epistolă densă meta-
fizic (15 febr. 1950), în care, plecînd de la faptul că ascultarea elibe-
rează, face elogiul reluării (cu urgenţa recuperării) celor trăite cu vreo
douăzeci şi cinci de ani înainte, mai exact, aristotelic spus (citează
sintagma „heoraken hora”), „al privirii care păstrează înţelesul; pură
minune a limbii, care gîndeşte mai mult decît noi; franţuzescul re-
garder” (p. 89). Întreprinde apoi o scurtă hermeneutică a ceea ce în-
seamnă salvarea individuală şi, în egală măsură, a unui popor, prin
vizorul a ceea ce numeşte: „privire binevoitoare infinită”. Esenţial este
că, prin ea, omul, simţind articulaţia cea mai intimă a Fiinţei, depă-
şeşte spiritul răzbunării şi se plasează în locul de unde înţelege că
„dreptatea nu este o funcţie a puterii, ci raza bunătăţii salvatoare”
(p. 90). Nu lipsesc din scrisoare accentele unei bune medieri pe care
filosoful vrea să o întreţină între Arendt şi soţia lui, cu care, la o pro-
ximă vizită, speră să aibă „ocazia unei discuţii adevărate”. Sau, cum
îi spune deschis într-o altă epistolă, „iubirea pentru soţia mea a re-
devenit abia acum limpede şi trează”, lucru pe care-l mărturiseşte
pentru a mulţumi „credinţei şi încrederii ei faţă de noi şi faţă de iu-
birea ta” (p. 99).

Revenirea lui Arendt, prezenţa ei atunci în Europa (un sejur
de vreo patru luni) şi recuperarea unui sfert de secol de prietenie şi
iubire sunt lucruri care îl răscolesc neîncetat pe Heidegger şi între-
ţin în el nostalgii şi propensiunea poeticului/metafizicului. Iubirea
dintre ei intră într-o „nouă devenire”, iar asta graţie „misterului spe-
cific al timpului”, cel care „poate să se întoarcă astfel înapoi şi să
transforme totul”. Vorbind de unicitatea fiinţei şi de tăria inimii, e in-
teresat de iubirea faţă de soţia lui, care „a ştiut să îndure totul în
tăcere”, după cum are nevoie şi de iubirea lui Arendt, care a rămas
cum a fost la începutul ei, nutrind totodată o „prietenie tăcută” faţă
de soţul acesteia. Profunzimile frumosului, spune la un moment dat
filosoful, după ce îi citează pe Rilke şi Hölderlin, sunt atinse de cei
care se iubesc.

Odată ajunsă dincolo de ocean, Arendt îi scrie şi îi trimite
şi o fotografie, căreia, în epistola din 12 aprilie 1950, filosoful îi face
o subtilă hermeneutică, prilej să invoce un citat din Augustin şi să
amintească faptul că Elfride a contribuit mult ca apropierea lor să
devină „cea mai nemijlocită apropiere”. Concluzia lui Heidegger este
că iubirea dintre ei are nevoie de iubirea soţiei sale. În pofida aces-

tui adevăr, se pare că scrisorile de la Arendt „dispar” în neant una
cîte una, chiar dacă răspunsurile ei sunt concepute „în hermeneu-
tica de rigoare”, aşa cum îi recomanda filosoful (v. p. 126). De ce însă
acum nu a păstrat corespondenţa, acum cînd, dacă toată povestea
era sinceră, dezvăluită, scoasă din ascundere, nu mai avea ce şi de ce
să se ascundă?! Rămîne un mister pe care doar Heidegger ni l-ar
putea dezlega.

Devoalează, în aceeaşi scrisoare, subiecte politice care o
interesau pe Arendt, ameninţarea sovieticilor, jocurile lui Stalin, na-
tura  (nu banalitatea, de care va vorbi mai tîrziu Arendt) răului din so-
cietate, destinul germanilor şi al evreilor (la adevărul căruia
„contabilizările noastre istoriografice nu pot ajunge”). Fără să fie
„versat” sau „înzestrat” într-ale politicii, vrea să înveţe şi să nu ex-
cludă aşa ceva pe viitor din sfera gîndirii sale. Nu e pesimist şi nici
descurajat, dar meditează la cum determină istoria, „înţeleasă strict
istoric”, faptul de a fi om, o istorie în care poate să nu conteze durata
sau lungimea acesteia, ci „o minusculă clipă”, una care, „în impe-
tuozitatea ei, poate fi mai «fiinţătoare»”; şi că fiinţa umană „trebuie
să se pregătească pentru această «Fiinţă» (Seyn) şi să înveţe să aibă
un alt fel de memorie” (p.105).

La începutul unor scrisori, Heidegger invocă bucăţi muzi-
cale din Bach sau, ceea ce îi trimisese Arendt, Beethoven, cunoscute
afinităţi elective. Nu va fi prima dată cînd cadourile (de ziua naşterii
sau cu alt prilej) vor fi discuri de patefon cu muzică clasică (filosoful
i-a trimis peste ocean şi un fir de ciulin de pe pajiştea din jurul ca-
banei de la Todtnauberg, iar Arendt îi oferă, printr-o prietenă din
Franţa, o sticlă de vin de Burgundia). Corespondenţa din această pe-
rioadă, mereu sub semnul reveriei, prezenţei şi al apropierii persoa-
nei iubite, e valoroasă însă şi pentru fragmentele ei de autobiografie
intelectuală pe care, sporadic, Heidegger o face. O ţine la curent cu
meditaţia sa metafizică, lucru pe care, probabil, îl va fi exprimat şi
Arendt în scrisorile care nu mai sunt. „Studiul despre «Limbă»,
spune el, arată în ce fel gîndirea mea e legată intim de limba în care
se exprimă; nu este o filosofie despre” (p. 125).

După ce ţinuse conferinţe despre Lucru (o parte din cele
patru care formau un tot: Lucrul, Dispozitivul, Pericolul şi Răsturna-
rea), e cumva nemulţumit, din nou, de posibila accesibilitate a lexi-
cului său. Crede că „vorbeşte din alte sfere” şi că vorbele rostite de
el „nu se împacă nicidecum cu reprezentările curente, nici chiar cu
cele de la nivelul filosofiei”. Discursul său aspra Fiinţei avea un mare
coeficient de noutate: „Ceea ce nu înţeleg decît foarte puţini este
mai cu seamă asta: istoria Fiinţei, de la ’Aλήθεια [Aletheia] şi pînă la
eterna reîntoarcere a aceluiaşi, nu este istoria unei decăderi prin
care filosofia ar fi luat-o pe căi greşite (…), nu este deloc o istorie în
sensul înlănţuirii de evenimente, potrivit legii cauză-efect” (v. pp.
128-129). Despre recuperarea lui ’A-�ήθεια [A-Letheia] va fi vorba şi
în scrisoarea din 18 dec. 1950, un concept în care vede „sîmburele
şi sămînţa care trebuie să rodească pentru a pregăti o nouă locuire
a omului” (p. 139).

E vremea cînd Heidegger va fi pensionat: „Am început să
primesc pensia şi mizeria exterioară a luat sfîrşit. Cred însă că nu
mai fac parte din Universitate”, îi scrie el pe 27 iulie 1950. Cu toate
că mai avea o „sarcină didactică, la fel ca unui autor dramatic că-
ruia i se cere «să ţină prelegeri» despre teatru” (p. 134). Poate ţine
însă seminarii (la care se pot anunţa vreo două sute, iar el nu ac-
ceptă mai mult de douăzeci), e invitat la nenumărate conferinţe, dar
n-are chef de o atare „industrie a senzaţionalului”. Este descumpă-
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nit şi sceptic, într-o „istorie universală” care „a ajuns prea departe
în goana ei nebună”, o istorie în care, îi dă dreptate lui Arendt, lu-
crurile se „vor rezolva pe calea războiului civil”, ceea ce anunţă „sfîr-
şitul Germaniei şi al Europei în general” (15 septembrie 1950). E
dezamăgit şi de o ştire falsă apărută în                                              Ba-
sler Nachrichten (1 august 1950), unde se spune că l-ar fi „înlăturat
fără scrupule din post” pe Husserl, cînd adevărul era că Heidegger
venise la Freiburg chemat în urma cererii de ieşire la pensie a pre-
decesorului său evreu.

Înţelegerea mai profundă a lui Goethe, lupta acestuia îm-
potriva lui Newton, distincţia de natură istorică dintre „estetic” şi
„critic” îl conduc pe Heidegger la înţelegerea importanţei fenome-
nelor „pentru salvarea pămîntului, a lumii”, o luptă „împotriva sim-
plului calcul” de care ţine seama atunci cînd abordează cauzalitatea
aristotelică (Fizica B3). Remarcă deosebirea fundamentală, în pri-
vinţa legii cauzalităţii, dintre greci (inclusiv Aristotel) şi fizicienii mij-
locului de secol XX, după cum subliniază că face „exerciţii pe text” cu
începătorii, pentru a-i învăţa să păşească şi a le arăta că „gîndirea
cea mai esenţială se ocupă cu lucrurile cele mai inaparente” (p.140).
Întrebarea esenţială care stă în centru gîndirii heideggeriene este
cea referitoare la esenţa limbii, un temei fără de care nu ar fi posibil
nici raportul dintre gîndire şi poezie. 

Anul imediat următor, 1951, va fi cel în care Arendt va pu-
blica în engleză celebra monografie Originile totalitarismului, care o
consacră drept unul dintre autorii de vîrf ai gîndirii social-politice
de aiurea. Îi trimite cartea lui Heidegger, iar el îi oferă Lămuriri cu pri-
vire la poezia lui Hölderlin şi Kant şi problema metafizicii. Din ascen-
siunea de acum a lui Arendt vor face parte şi cursurile şi
conferinţele pe care le ţine la universităţi de prestigiu (Berkeley,
Princeton, Chicago), colaborări la publicaţii importante, participa-
rea la activitatea unor organizaţii evreieşti, prilej de a cutreiera Eu-
ropa.

CCoonnsseerrvvaarreeaa  „„ccoommoorriiii””..  Corespondenţa din aceşti ani e oa-
recum mai neutră, moderată, Heidegger simte că pe iubita lui o des-
parte de el un ocean fizic şi că el trăieşte cumva din reînvierea
vechilor amintiri, a simbolurilor care i-au legat pe cînd Arendt era
studentă la Marburg. Spun pe rînd ce mai fac, dar au loc şi schim-
buri de idei mai cu seamă despre greci, o veche preocupare a lui
Heidegger, dar de care nici Arendt nu e străină. E o corespondenţă
aş spune conservatoare, care se hrăneşte preponderent din sevele
„primei vederi” şi care exhibă îndeosebi dimensiunea spirituală din-
tre cei doi iubiţi. Heidegger îi povesteşte de călătoriile lui, e deza-
măgit de „atmosfera pseudo-teologică” din Universitate („E o
greşeală să-ţi închipui că astăzi mai poţi crea o atmosferă de unul
singur”, 2 oct 1951), e preocupat de biografia proprie-i opere, de tra-
ducerile din ea. 

Heidegger are însă tensiuni în familie din cauza unei nu-
rori atinse de alienaţie mintală (fiul lui chiar divorţează din acest
motiv), dar se petrec şi faze de gelozie violentă din parte lui Elfride cu
ocazia vizitei lui Arendt din mai 1952 (cum îi spune aceasta în co-
respondenţa cu Blücher), prilej cu care fosta studentă asistă chiar la
un curs al profesorului pe tema Ce înseamnă a gîndi? (un curs care
atrăgea vreo 1200 de audienţi, „care îndură răbdători”, din care,
„într-un necunoscut sau altul, se va produce poate ceva”). Că erau
ceva tensiuni în familie o dovedeşte şi biletul lui Heidegger din 5. VI.
1952, unde îi spune: „E preferabil să nu scrii acum şi nici să nu treci

pe la noi. Totul este dureros şi dificil. Dar nu avem încotro, trebuie să
îndurăm” (p. 156). Precarităţi pe care filosoful încearcă să le „îndul-
cească” prin urările de bine din partea Elfridei pe care i le transmite
în aproape fiecare scrisoare.

În martie-aprilie 1952, Heidegger va face o excursie în Ita-
lia, împreună cu soţii Medard Boss, un psihiatru şi psihoterapeut el-
veţian, cel care, influenţat de filosof, va deveni cofondatorul unei
şcoli din Zürich de „Daseinsanalytik” şi al unui institut de acest gen
din Elveţia.

Cu „momentul de vîrf”, „Re-vederea”, începe de fapt un
segment care se întinde pînă prin 1969, cînd filosoful împlinea 80
de ani şi cînd Arendt îi arată cît de mult îl preţuieşte printr-un text
admirabil rostit la radio („M. Heidegger a împlinit 80 de ani”). Cum
spuneam, e o paranteză cu tensiune erotică mai mică, iar comuni-
carea devine oarecum esopică, epistolele – tot mai rare în deceniul
1955-65 – invocînd, cum o face chiar Heidegger, îngrădirea pe care
o impune limba lor (v. scrisoarea din 14 iulie 1951). Se văd rar (între
1952 şi 1967 – nici măcar o dată, cu toate că Arendt, în septembrie
şi octombrie 1959, a fost din nou în Europa, în Elveţia, Franţa, Ger-
mania, Anglia), trăiesc mult şi din re-amintirea perioadei solare a în-
ceputurilor relaţiei lor („privirea care m-a străfulgerat cînd eram la
catedră”). Dar se mai întîmplă şi altceva. Arendt e prea ocupată cu
cariera sa profesională, cu destinul ei într-un alt spaţiu cultural cum
era cel al Americii, după cum vrea şi să-şi încadreze limpede o iden-
titate intelectuală şi politică faţă de Elfride, soţia filosofului, ecuaţie
din care nu trebuie alungată nicidecum gelozia.

Heidegger e tot mai dezamăgit de starea Europei, în care
domneşte agresivitatea şi lipsa de conţinut: „Fiinţa istoriei e tot mai
enigmatică. Falia dintre strădania cea mai fundamentală a omului
şi lipsa eficacităţii nemijlocite devine din ce în ce mai sinistră”
(p.157). Nu-i mai rămîn decît prospeţimea pădurilor şi a munţilor,
resemnarea şi împlinirea unor „viziuni” ale prelegerilor sale, pe care,
spune filosoful, „sper să apuc să le prezint cîndva mai limpede, fă-
cînd vădită unitatea lor” (p. 158).

Că relaţiile dintre Arendt şi Heidegger aveau şi raze „pro-
tocolare”, o dovedeşte şi titlul unei scrisori: „Dragă domnule Hei-
degger” (29 aprilie 1954), în care e vorba de traducerea în engleză a
lucrării Fiinţă şi timp, asupra căreia Hannah face o oarecare corec-
tură ideatică, înlăturînd greşeli şi „pedanterii inutile”. După care ur-
mează brusc o lungă epistolă în care i se adresează direct: „Martin”
şi în care e vorba şi de traducerea aceluiaşi text heideggerian, dar şi
a altora, însă Arendt îi vorbeşte şi de proiectele de filosofie politică
la care lucrează cu inspiraţia venită şi dinspre ceea ce, spune ea,
„am învăţat în tinereţe de la tine” (p. 166). Teme pe care Arendt le
„experimenta” în prelegerile prezentate la Princeton University şi
Notre Dame University, dar şi în conferinţe ţinute la Harvard Uni-
versity, texte care vor forma mai tîrziu cartea ei despre Condiţia
umană. Era motivată la astfel de studii de experienţele neplăcute
prin care trecuse în America, dar şi din cauza „stării comico-dispe-
rate” (p. 167) în care erau atunci ştiinţele politice.

Trebuie spus însă un lucru: Arendt avea un spirit pătrun-
zător nu doar în spaţiul filosofiei politice sau al culturii, unde face o
tăietură cu tradiţia filosofică europeană şi cu tendinţele empirice
americane, ci ajunsese să înţeleagă bine codul rostirii hermeneutice
heideggeriene. Într-o scrisoare către Hugo Friedrich (despre care zice
că e „cam prostuţ”), Arendt încearcă să-l convingă pe acesta de sen-
sul real-autentic al interpretării la Heidegger: „Pretinsa lui «violenţă»
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nu diferă cu nimic de aşa-numitele «distorsiuni» ale lui Picasso. (…)
Heidegger, după părerea mea, nu mai interpretează sub forma re-
portajului, în care se începe cu o relatare despre opera respectivă,
urmată apoi de tălmăcirea ei. În loc să facă asta, el se instalează în
centrul operei, pe care el însuşi îl numeşte (aş zice chiar în sensul
unei tradiţionale neînţelegeri a propriului demers) «nerostitul»
(«das Ungesagte»). În orice caz, este ca un spaţiu lăsat liber în care
cititorul sau ascultătorul pot lua loc. (…) Ceea ce vă apare drept vio-
lenţă pentru mine este un mod specific de a fi viu; (…) deosebirea
dintre gîndire şi lucrul gîndit (…) dispare, ajungîndu-se la un nivel
originar, unde această deosebire era de altfel absentă.” Ceea ce a
spus marele poet Yeats („Cine poate deosebi dansatorul de dans”),
sau la noi Eminescu (cine poate deosebi torsul de fuior) se potri-
veşte pentru Heidegger şi Picasso. „Heidegger nu spune ceea ce nu
este spus de autor (aşa cum pare să creadă cîteodată), ci scrutează
spaţiul nerostitului, care este un altul în fiecare mare operă şi por-
nind de la care şi în vederea căruia s-a născut şi s-a organizat în-
treaga operă” (v. pp. 366-367). Există, e drept, şi interpretare
„violentă”, cînd interpretul este mai „greu” decît exegeza pe care o
face, caz în care opera nu mai este „vie”, ci „explodează”.

Cum spuneam, scrisorile devin tot mai rare şi mai expedi-
tive vreme de un deceniu (1955-65), în total doar trei „documente”,
dintre care unul al lui Arendt. Doar simple anunţuri sau mulţumiri,
opinii despre atmosfera politică locală în care trăiesc, sau vreo
amintire răzleaţă despre vremurile apuse.

OOgglliinnzzii  rreettrroovviizzooaarree..  Nu se putea alege un titlu mai sem-
nificativ pentru cea de-a treia perioadă a relaţiei celor doi iubiţi:
„Toamna” ( e un poem de  Hölderlin), un interstiţiu care se întinde
pe mai puţin de un deceniu. Mai exact, de cînd Arendt împlineşte
şaizeci de ani (1966) şi pînă la trecerea succesivă în lumea umbrelor
a celor doi (1975 – Arendt, 1976 – Heidegger). Trebuie spus totodată
că, în această secţiune a corespondenţei, figura lui Arendt devine
parcă aproape la fel de pregnantă ca a lui Heidegger. E o toamnă a
spiritului, cînd ambii se bucură de o consacrare a lor în lumea filo-
sofică de aiurea şi în cea a filosofiei politice. E o secţiune în care pre-
valează, aşadar, dialogul şi ideile, în vreme ce sentimentele de iubire
sunt cumva pe furiş arătate în oglinzile retrovizoare ale unui trecut
afectiv cu grijă conservat.

În scrisoarea trimisă de la cabană pe 6 oct. 1966, după ce
o felicită pentru rotunda vîrstă din „toamna existenţei” ei, filosoful
ajunge repede la ale sale: la Sofistul lui Platon (pe care-l interpreta
cînd s-au cunoscut, în 1924-25), la Heraclit şi la Parmenide. Iar
Arendt, în scurtul ei răspuns, inevitabil nostalgic, dincolo de nedu-
merirea dacă Heidegger a scris cumva, cum se auzea, volumul doi
din Fiinţă şi timp, intitulat Timp şi fiinţă, se opreşte tot la Sofistul (la
care se gîndeşte adeseori), căruia îi descifrează un sens goethean:
„Statornicul este, după cîte îmi pare, acel ceva despre care poţi
spune: «Începutul şi sfîrşitul, mereu totuna»” (p. 177).

Pentru prima oară după 1952, Heidegger şi Arendt se în-
tîlnesc pe 26 iulie 1967, cînd studenta de altădată ţine la Freiburg o
conferinţă despre Walter Benjamin. Întîmpinată cu intense aplauze,
Arendt se adresează în mod expres filosofului („Mult stimate M.H.),
alături de „doamnelor şi domnilor”, ceea ce, cum îi scria la 10 au-
gust, îl făcuse să se teamă „de o reacţie nefavorabilă”. După care
continuă: „Care nu a întîrziat să apară, dar fără să te atingă, fireşte,
pe tine. De ani de zile îi avertizez pe tineri să evite, dacă vor să în-

ainteze în carieră, să-l citeze aprobator pe Heidegger”. Apreciază ni-
velul şi construcţia conferinţei lui Arendt: „Aşa ceva e pe cale de dis-
pariţie în universităţile noastre, ca şi curajul de a spune lucrurilor pe
nume” (v.p. 178). A doua zi după conferinţa are loc o altă întîlnire, iar
filosoful îi oferă, cu dedicaţie, recenta lui carte, Originea operei de
artă. Se vor mai întîlni, din nou, pe 17 august. 

Heidegger publică Repere pe drumul gîndirii, o carte care
este, pentru Arendt, cunoscută (mai puţin capitolele despre Leibniz
şi fizică) şi care înseamnă o „alinare şi o rază de lumină”, un „talis-
man” în iarna lui 1968 (v. scrisoarea din 17.3.). Îi comunică tot atunci
că se ocupă cu supervizarea traducerii în engleză a unei alte scrieri
heideggeriene, Ce înseamnă a gîndi?, carte care, îi spune filosoful, în
Freiburg „se zvoneşte că ar fi foarte proastă”, contrar opiniei auto-
rului care este „foarte mulţumit că tocmai acest curs va fi tradus şi
va deveni accesibil tinerei generaţii”. Îi mărturiseşte lui Arendt că
lucrează în aceeaşi direcţie, „încercînd să spun acelaşi lucru, dar
străduindu-mă să-l spun simplu” (e aici tautologia ca figură a gîndi-
rii heideggeriene). „Cărţi groase şi opere în mai multe volume nu se
mai scriu decît atunci cînd te mişti în afara gîndirii şi cînd aceasta ră-
mîne confuză” (v.p. 190).

E ciudat că în scrisorile lui Heidegger din această perioadă
nu apar consemnări despre alte cărţi ale lui Arendt, în afară de mo-
nografia sa despre totalitarism. Cum ştim, ea mai publică The
Human Condition (1958), Between Past and Future (1961), Eichmann in
Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963), On Revolution (1963),
Men in Dark Times (1968), Thoughts on Politics and Revolution (1969).
La niciuna dintre acestea nu se face vreo aluzie în corespondenţa
trimisă de filosof.

Primăvara lui 1969 înseamnă şi un scurt schimb de scrisori
între Elfride şi Hannah. Familia Heidegger vrea să renunţe la pro-
pria casă şi să-şi construiască alta mai micuţă, pentru „bătrîneţele”
lor, dar nu au fondurile necesare. O roagă pe Arendt să se intere-
seze dacă nu ar putea să vîndă manuscrisele de la Fiinţă şi timp şi
cele ale prelegerilor despre Nietzsche (v. scrisoare din 20 aprilie).
Apreciind importanţa mai ales a ontologiei heideggeriene, Arendt îi
recomandă soţiei filosofului să se adreseze mai bine celei mai mari
case din Germania, care se ocupă cu vînzarea prin licitaţie a unor
astfel de lucruri, după cum promite că se va interesa şi ea acolo pe
diferite căi.

De o factură cu totul aparte este textul lui Arendt, tipărit
şi rostit la radio cu ocazia împlinirii celor optzeci de ani ai lui Hei-
degger şi a cincizeci de ani de activitate profesorală (sept. 1969; v.
pp. 203-216; vom cita fără a mai trimite la aceste pagini). Vorbeşte
mai întîi de celebritatea lui Heidegger ca profesor, activitate înce-
pută în 1919, o celebritate stranie ce se confirma în mediul acade-
mic prin notele de curs care circulau din mînă-n mînă, înainte de a
fi cunoscută lucrarea Fiinţă şi timp, şi fără ca în jurul profesorului să
fie vreun cerc sau ceva ezoteric. Soarta filosofiei, după Primul Răz-
boi Mondial, în universităţile germane era jalnică, modul în care se
preda nu se deosebea prea mult de cel al „şcolilor profesionale”.
Această disciplină „nu era atît transmisă, cît mai degrabă lichidată
printr-un infinit plictis”. Au fost cîţiva „rebeli”, mai întîi Ed. Husserl,
cu strategia întemeierii filosofiei ca pe o ştiinţă riguroasă şi evita-
rea „vorbăriei universitare despre filosofie”, ceea ce a facilitat apoi
venirea lui Scheler, Heidegger, Karl Jaspers. 

Toţi aveau în comun ceea ce Heidegger numea distincţia
dintre „un obiect predat şi un lucru gîndit”. Cum să procedezi să nu
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mai vorbeşti despre Platon, ci să îl transformi într-o „problemă ex-
trem de actuală”. Prin Heidegger, gîndirea asupra unui filosof sau
poet devenise ceva viu, lectura operei te obliga să gîndeşti. Aşa se
face că nu atît filosofia lui Heidegger, cît gîndirea lui „sfredelitoare”
a schimbat profilul spiritual al epocii de după prima conflagraţie
mondială. El nu gîndea despre ceva, ci gîndea ceva, rămînînd cu gîn-
dul în profunzimi, unde aşază repere şi străbate „cărări ce nu duc
nicăieri”, deosebite de „autostrăzile bine puse la punct ale proble-
melor filosofice”. Metafora „cărări ce nu duc nicăieri” nu sugerează
vreo potecă fără ieşire, ci „trimite la lumea tăietorului de lemne
care, avînd de lucru în pădure, merge pe cărări croite chiar de el în-
suşi; a şti să tai lemne înseamnă a şti, totodată, să croieşti drumuri
prin pădure”.

Heidegger a contribuit decisiv la prăbuşirea metafizicii tra-
diţionale, la un anume „sfîrşit” al filosofiei, dar e vorba de „un sfîr-
şit care face onoare filosofiei şi o pune la loc de cinste”. El a
încetăţenit „gîndirea ca pasiune, unde a gîndi şi a fi viu devin to-
tuna”. Omul gîndeşte nu de dragul aflării unor rezultate, ci pentru
că este, spune filosoful într-un text despre serenitate, „o fiinţă gîn-
ditoare, adică una a sensurilor”. Tocmai de aceea gîndirea se ra-
portează distructiv la rezultatele sale, căci dacă măsurăm gîndirea
după acestea din urmă, intrăm într-un mecanism similar cu vălul
Penelopei. Venind din interiorul unei opere vaste şi profunde,
Arendt insistă foarte mult asupra naturii autentice, ca pathos şi sin-
gurătate, a gîndirii heideggeriene, a locuinţei acestei gîndiri, unde bi-
nomul apropiere-depărtare lucrează într-o răsturnare complet
insolită şi unde relaţia dintre prezenţă şi absenţă, dintre ascundere şi
ieşirea din ascundere nu are nimic comun cu înţelegerea obişnuită a
acestor raporturi. 

Arendt nu trece sub tăcere nici „eroarea” comisă de Hei-
degger pe cînd era „destul de tînăr”, compromisul ideologic făcut,
numai că a tras repede „toate învăţămintele cuvenite din şocul ace-
lei ciocniri” şi a putut astfel „să transcrie în gîndirea proprie expe-
rienţa prin care trecuse şi să afle în ce anume se înrădăcinează ea,
transformînd totul într-o temă a gîndirii sale. Ceea ce a rezultat a
fost descoperirea voinţei ca voinţă de voinţă şi astfel ca voinţă de
putere”. Nu o fugă de realitate era în atitudinea lui Heidegger, ci, cum
însuşi o spune, o (re)gîndire cu serenitate a ceea ce este „esenţa ace-
lei gîndiri care nu este voinţă”. Iar lui Arendt nu-i pare deloc ciudat
ori supărător faptul că un Platon sau un Heidegger, „atunci cînd s-
au implicat în treburile omeneşti, s-au îndreptat către un tiran sau
către un Führer”. Este, spune ea, o „tendinţă tiranică” specifică mai
tuturor marilor gînditori (cu excepţia lui Kant), şi asta s-ar explica
prin forţa unor conjuncturi istorice şi a unei déformation professio-
nelle. O tendinţă deloc confirmată de faptele unora dintre ei, poate
puţini la număr, care au avut dispoziţia să depăşească simpla „ca-
pacitate de a te uimi în faţa lucrurilor simple” şi să „îşi facă din
această uimire locuinţă”. Id est: să fie şi să rămînă ceea ce sunt în
esenţa lor, adică filosofi. Este şi cazul lui Heidegger care, indiferent
de furtuna care i-a traversat gîndirea, lasă în urma lui o „împlinire
care, ca orice împlinire, readăposteşte totul în originar”.

IIuubbiirreeaa  ccaa  ssiimmppóóssiioonn..  Comunicarea dintre cei doi devine
parcă acum mai fluidă şi, în consecinţă, mai plină de continuitate.
Dialogul este funciarmente de natură intelectuală. Iubirea dintre ei
subzistă sub forma unui simpósion, ideile fiind siluetele epistolelor.
Discipolul întreabă şi opinează scurt, mentorul survine cu interoga-

ţii grave şi răspunsuri dense. Heidegger îi trimite texte de-ale lui, iar
Arendt vine cu interpretări personale deloc minore. O interesa Des-
pre miza gîndirii (mai cu seamă capitolul referitor la „Sfîrşitul filoso-
fiei şi sarcina gîndirii”), asta şi pentru că ea însăşi era preocupată de
mecanismul sau fenomenul gîndirii, ceea ce va răzbate foarte clar
din opera ei postumă The Life of the Mind (Despre viaţa spiritului,
1978). „Fireşte, îi scrie ea de Crăciunul din 1969, că scrisul şi cititul
sunt doar un biet substitut al faptului că nu ne vedem şi nu stăm de
vorbă” (p. 221). Heidegger, conchide Arendt, a „creat într-adevăr un
spaţiu pentru gîndire – un spaţiu în care saltul se petrece fără plasă,
o gîndire poate şi fără speculaţie, dar în libertate” (p. 223).

Arendt lucra intens la Vita contemplativa, un proiect pentru
care îşi suspendă un an cursurile. Ţine însă, inclusiv „din motive fi-
nanciare”, conferinţe la Chicago şi Colorado, e atentă la problemele
pe care le impune mişcarea feministă, fenomen care era mai greu
abordat de scriitori tineri şi talentaţi. „Aici a început iarăşi, îi scrie ea
lui Heidegger în 12 martie 1970, absurditatea legată de mişcarea de
emancipare, iar studentele au ajuns să te întrebe ce trebuie făcut ca
să fii iubită de bărbaţi. Dacă le spui «să găteşti bine», «munca nu te
dezonorează» etc., rămîn stupefiate” (p. 224).

Pe 9 aprilie 1970, cînd se întorcea de la München (unde
vorbise despre „Problema vocaţiei artei”), Heidegger suferă un ac-
cident cerebral uşor şi va fi internat o săptămînă în spital. Fiul lui,
Fritz, o anunţă de îndată pe Arendt, care va scrie în jurnal: „Martin
atac cerebral”. Îi comunică şi Elfride (cu care se echilibraseră rela-
ţiile) şi o asigură că lui Martin „îi merge mai bine” şi că are doar o
„uşoară stîngăcie în mişcările mîinii drepte” (p. 225). Plănuiesc o re-
vedere pentru 21 iulie, ceea ce se va şi întîmpla.

În toamna aceluiaşi an, Arendt rămîne singură, după
moartea în urma unui infarct a soţului ei. Auzind de asta printr-un
intermediar, Heidegger îi scrie: „Lucrul acesta care a survenit şi pen-
tru care nu avem niciun nume îl vei suporta cu tărie aşa cum este el,
dînd astfel cale liberă durerii să se transforme în linişte” (p. 229).
Uşor de zis, greu sau imposibil de înfăptuit o atare convertire. Cu
toate acestea, Arendt este resemnată şi merge mai departe calmă,
nu poate să scrie, dar îşi spune: „s-a dus!” 

În primăvara lui 1971, plănuieşte o altă vizită în Europa,
prilej cu care vrea să îl revadă pe Heidegger. Îl întreabă (v. scrisoa-
rea din 20 martie 1971) nu doar care e raportul mai detaliat dintre
rostire (Sagen) şi vorbire (Sprechen), dintre gîndire şi „vorbirea ne-
obiectivantă” (care trimit, cum ştim, la „diferenţa ontologică”), ci îl
întreabă şi dacă e de acord să-i dedice cartea pe care o finalizează,
un fel de al doilea volum la Vita Activa, în care discută despre „acti-
vităţile omeneşti ne-active: a gîndi, a vrea, a judeca” (p. 233).

Nevoia de a comunica mai activ cu Heidegger se intensi-
fică odată cu singurătatea pe care o trăieşte Arendt. Tot de aici şi
căutarea unei companii a prietenilor. Mai multe scrisori dezvoltă
chestiuni preponderent tehnice despre traduceri şi tipăriri ale lui
Heidegger în America sau în Franţa (unde, în 1971, îi apar cele două
volume Nietzsche la Gallimard), operaţii în care Arendt este consi-
lierul cel mai potrivit, îndeosebi pentru tălmăcirea filosofului în spa-
ţiul cultural de peste ocean. După cum se petrece între ei un schimb
de idei sau „ore de consultaţie” ideatică ori axiologică. Arendt, de
pildă, citeşte pentru prima oară pe Merleau-Ponty şi, compărîndu-
l cu Sartre, i se pare „mult mai bun şi mai interesant” (p. 251), iar
Schelling-ul la care lucra iubitul ei profesor o va limpezi, căci e un fi-
losof mai dificil decît Hegel care, îi confirmă Heidegger, „merge pe
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şinele dialecticii” şi tocmai de aceea „nu i se poate întîmpla nimic”
(p. 252; despre Schelling, v. scrisoarea din 18 iunie 1972, p. 262 ş.u.).
Arendt nu ştie dacă Heidegger a auzit de un anume Uwe Johnson,
autor al unei trilogii, Aniversări (Jarestage, 1970, 1971, 1973), în care
personajul contesei Seidlitz e inspirat de personalitatea lui Arendt.
Este „primul roman postbelic german” despre care ea are o bună
impresie. Sau îi cere explicaţii pentru unele versuri pe care filosoful
i le dedică, sau îl chestionează în legătură cu „sălaşul gîndirii”, cu
„topos-ul filosofului din Sofistul” (p. 258), căci s-a întrebat şi ea de
multe ori unde suntem, de fapt, atunci cînd gîndim (şi dă trimitere
la Paul Valéry: „Tantôt je pense, tantôt je suis” – „Uneori gîndesc, al-
teori sunt”). Răspunsurile lui Heidegger nu întîrzie. Dimpotrivă,
transformă epistolele în adevărate ore de seminar, inclusiv cu varii
recomandări bibliografice pentru temele care o interesează pe
Arendt.

Corespondenţa din această perioadă este, în mare parte,
un dialog îndeosebi livresc şi care trimite către o sferă culturală pe
care ambii o slujesc cu amintiri comune. Iar Heidegger îi spunea, pe
cînd era la odihnă în staţiunea Badenweiler, că dacă cineva „vine în
descendenţa lui Parmenide n-ar trebui să spună, cantitativ vorbind,
mai mult decît a spus acesta în toate fragmentele păstrate; iar, din
punctul de vedere al conţinutului, trebuie în mod necesar să spună
mai puţin. Toată risipa de cărţi şi de «opere complete» care s-a făcut
după el şi se face şi acum este un semn funest” (p. 257). După care
încheia cu o altă constatare care, astăzi, ar trebui să ne dea şi nouă
de gîndit: „Bănuiesc că nu există atît de multe lucruri demne de gîn-
dit cum ar lăsa să se creadă bibliotecile şi piaţa de carte”.

În iarna lui 1972, Arendt, pe lîngă şedinţe şi „greutăţi se-
rioase la facultate” (de ordin financiar), e „destul de epuizată” din
cauza cursurilor şi a unui seminar despre „istoria voinţei” („History
of the Will”), într-un compas temporal care se întindea „de la Epis-
tolele către romani ale lui Pavel pînă la Gelassenheit /Serenitatea lui
Heidegger” (p. 250). Primăvara e asaltată de inflaţia doctoratelor
honnoris causa, generată de explozia mişcării feministe, după care
presupune, ironic, că va veni rîndul homosexualilor.

Suntem în primi ani ai deceniului opt al veacului trecut.
Anual, Arendt vine în Europa şi se întîlneşte cu Heidegger, cel ce îşi
spune în fiecare zi: „Fă-ţi treaba ta”, chiar dacă e asaltat de un
„puhoi de vizite”. La o propunere de întîlnire pentru sfîrşitul verii lui
1973, Heidegger îi sugerează lui Arendt să-şi amîne venirea pentru
primăvara următoare. Prestigiul lui Arendt îl umple însă pe filosof
de mîndrie şi de interes sincer: „Sper să mă ţii la curent cu ce scrii;
nu am altă ocazie de a mai învăţa ceva. În epoca informaţiei, posi-
bilităţile de a mai învăţa să citeşti sunt pe cale de dispariţie” (pp.
264-265). E bucuros că Arendt îl citeşte pe Meister Eckart, a cărui
creativitate la nivelul limbajului este uimitoare, şi asta într-o epocă
în care „lingvistica nu face decît să distrugă limbajul”. Are, spre de-
osebire de Arendt, un interes scăzut pentru politică, chiar dacă
esenţa tehnicii nu e preţuită ca atare şi individul nu mai poate face
ceva „împotriva tiraniei exercitate de «mass media» şi de instituţii
– şi asta cu atît mai mult cînd e vorba de originile gîndirii, de înce-
putul ei, situat în gîndirea grecească” (v. p. 275).

PPrreeccaarriittaatteeaa  uunnuuii  eeppiilloogg..  Scrisorile sunt acum parcă mai
puţine, cu mari pauze între ele şi în afara unor confesiuni senti-
mentale. Din 1974, se păstrează doar şase „documente”, mai toate
cu substrat bibliografic lămuritor. Heidegger observă la iubita lui

„oboseala şi o anumită lipsă de bucurie”, chiar dacă Arendt colindă
prin Scoţia sau Elveţia, interesată în această perioadă de proble-
mele voinţei şi ale libertăţii umane. Pe 10 iulie 1974, „la ora obiş-
nuită”, filosoful o aşteaptă pe Hannah într-o vizită. Nici Heidegger,
care-şi pune în ordine manuscrisele, transcrierile şi notele de curs,
nu-i într-o formă prea bună: „Bătrîneţea şi îmbătrînirea ne con-
fruntă cu propriile lor cerinţe. Lumea îşi arată acum un alt chip şi e
nevoie de mult calm lăuntric” (p. 276). La care adaugă şi o altă mo-
dificare de tonus: „nu mai ieşim deloc seara – nici la conferinţe, nici
în vizită. De luni de zile nu am mai fost în oraş, iar Elfride, doar
foarte rar” (p. 277).

În 1974, toamna, Heidegger îi comunica lui Arendt că s-a
hotărît pentru o „ediţie completă” în ceea ce-l priveşte, dar nu una
haotică precum este „Husserliana”, după cum tot atunci, de ziua lui
(26 sept.), îi dedică lui Arendt un frumos poem.

Fiind în Europa, la Marbach, unde era interesată de opera
postumă a lui Jaspers şi de corespondenţa ei cu el, Arendt e invitată
de Heidegger să-i facă o vizită între 10 şi 15 iunie 1975: „Sunt multe
de povestit şi mult mai multe de gîndit” (p. 281), îi scrie el. Se pare
că s-a oprit la Freiburg doar pe la sfîrşitul lui iunie, în drumul ei către
Zürich şi Tegna, de unde îi scrie pe 27 iulie 1975 şi îi propune o altă
vizită la Freiburg, sugerată de filosof să fie pe 12 sau 15 august. S-au
întîlnit, fără să ştie că va fi pentru ultima oară, pe 12 august 1975.

Corespondenţa dintre Heidegger şi Arendt se încheie cu
această vizită şi cu orizontul unei aşteptări fără de sfîrşit care se va
lăsa după consumarea ei. O vizită care, dacă ne luăm după cores-
pondenţa ei cu Mary McCarthy, a făcut-o să se întoarcă de la Frei-
burg „foarte deprimată” din cauza faptului că Heidegger ar fi fost
„mai «distant» ca niciodată” (v. Anexe, p. 416). 

În 4 decembrie 1975, în apartamentul ei din New York,
Arendt va începe să străbată veşnicia, o „moarte blîndă” şi care, po-
trivit cu „măsura omenească, ea a venit, fireşte, prea devreme”, cum
îi scria Heidegger lui Hans Jonas, editorul lui şi prieten cu Arendt din
vremea studenţiei la Marburg. Arendt lucrase în Arhiva Germană
pentru Literatură din Marbach, voia să plece la Tessin pentru a-şi
pregăti nişte conferinţe pe care să le ţină în Scoţia, dar un destin
care ne transcende a schimbat orice plan pentru totdeauna. Han-
nah, mai scria filosoful  la 27 decembrie 1975, a fost „centrul unui
larg şi divers cerc de prieteni”, un cerc rămas însă fără punctul lui
central, „dacă nu cumva – ceea ce cu toţii sperăm – golul se va
umple din nou cu prezenţa transfigurată a celei plecate” (pp. 303-
304). Lua astfel sfîrşit viaţa mundană a unei personalităţi de vîrf a
filosofiei politice, care lăsa în urma ei o operă cu o identitate aparte,
dar şi „tristeţea şi aducerea aminte”, cum spunea iubitul lui Arendt,
Heidegger, cel care, după nicio jumătate de an, începea, şi el, o zi
ne-nserată (26 mai 1976). 

Scrisorile, paginile de jurnal şi poemele care ne redau sce-
nografia metafizică a relaţiei dintre Martin Heidegger şi Hannah
Arendt alcătuiesc un „documentar” tulburător îndeosebi despre
cum iubesc filosofii şi, deopotrivă, despre precaritatea (de la biblicul
precarius) morţii acestora. 

Din noianul de nedumeriri pe care le mai am îndeosebi în
raport cu Heidegger, una mi se pare importantă: daimonul acestei
dragoste la prima vedere a fost cu adevărat unul veritabil, autentic,
sau, cum ar spune Cioran, s-a manifestat ca un „daimon” de con-
junctură, un daimon trucat? 

1 Continuare din numărul precedent al revistei.
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plecat în Ţările Păcii, despre care copilul nu mai știe nimic, dar pe
care îl așteaptă cu obstinaţie lângă ruine. Aici îl gsește Aman, sau
mai exact, Nama, o fetiţă travestită de unchiul ei în băiat, din ne-
voia de a o proteja. 

Cei doi devin repede tovarăși de joacă, dar vai, jocurile lor sunt ade-
sea inspirate de lumea neiertătoare în care trăiesc. Ele reflectă cen-
zura, totalitarismul, violenţa, intoleranţa, privaţiunile: la checkpoint
oamenilor li se cere să prezinte actele sub ameninţarea armelor iar
la școală fetelor li se spune că sunt „proaste, niște nulităţi“, singu-
rul scop al educaţiei lor fiind acela de a deveni „soţii bune și nimic
mai mult“. Din acest motiv, Nama își poartă părul ascuns sub șapcă
și se îmbracă băieţește, dar, spune Oldo, se poate ghici că este fată
după felul în care vorbește despre lună și după luminiţa care i se
ivește în ochi, când marchează la fotbal. Nici viaţa ei nu e cu mult
mai ușoară decât a lui Oldo: tatăl i-a murit în război iar mama, de-
presivă, plânge într-una și refuză să se mai hrănească. Spre norocul
ei însă, un unchi și o mătușă au grijă de ea. 

Anda Ionaș
Regulile jocului

Teatru

După Alice, prezentat publicului în 2015, tânărul artist francez, Yann
Verburgh revine la Teatrul Gong din Sibiu, de această dată semnând
atât dramaturgia, ci și regia spectacolului Regulile jocului, prezentat
în premieră la sfârșitul lunii octombrie. Este vorba despre un text
original, rezultat al unei bogate documentări în cadrul unor ateliere
de dramaturgie în Europa și Africa, un text având ca temă războiul,
văzut prin ochii a doi copii Nama (alias Aman) şi Oldo, două suflete
nevinovate, care încearcă prin joc și visare să se sustragă realităţii
dure cu care iau contact zi de zi. 

Spectacolul începe ca o ședinţă de hipnoză „Expiră! Inspiră ! Ex-
piră! Inspiră !“ Pe ecran apare o lumină și publicului i se cere să se
concentreze asupra ei. Atenţia îi este apoi îndreptată asupra unei
povești, relatată iniţial de o voce din off-stage și continuată pe scenă.
Povestea se desfășoară „în inima celui mai vechi oraș al Ţărilor
Războaielor, în mijlocul timpului sfărâmat și al prafului.“ Pe funda-
lul unui cer înroșit, acoperit de fum, se înalţă un morman de moloz.
Este ceea ce a mai rămas din casa lui Oldo (Paul Bondane), după ce
fusese lovită de o bombă. Toţi ai lui au murit, cu excepţia tatălui,
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Deși acești copii trăiesc într-o lume postapocaliptică, capacitatea de
a visa le-a rămas nealterată. Dacă ar putea să reconstruiască pe rui-
nele vechiului oraș un altul, cum ar arta acesta? Păi ar avea în mij-
loc o piscină uriașă, tobogane, pieţe unde nu e nevoie să plătești,
mese gratuite servite în restaurante, case care să reziste oricărui
război, grădini cu legume pe acoperişuri, spitale care „tratează pe
toată lumea fără a face distincţie“, o uzină care curăţă aerul și mai
mult decât atât, produce aer pur. Copiii sunt capabili să surprindă

în această utopie o varietate de probleme cu care se confruntă nu
doar ţările în care au loc conflicte armate, ci și cele unde e pace: pro-
blema asistenţei sociale și medicale, a infrastructurii, a poluării.

Orașul imaginat de ei crește zi de zi în desenele așezate pe locul ve-
chii primării. Scenografa Velica Panduru îl rezumă într-o imagine
poetică, a pământului văzut ca o semisferă, pe care se înalţă un oraș
cu clădiri de forme geometrice din hârtie, luminate pe interior. O
lume mai aproape de această imagine, nealterată de rău, caută și
Nama, atunci când pleacă spre Statele Păcii, alături de unchiul și
mătușa ei, lăsându-și acasă mama, prea obostită și prea deznădăj-
duită ca să-i urmeze. E o călătorie grea și riscantă, mai întâi trei luni
prin deșert, apoi într-o barcă pneumatică care se sparge și într-un
final pe un vapor, în drum spre un alt continent. E de fapt povestea
atâtor locuitori din Siria, Afganistan sau alte state aflate în război,
care au căutat să își salveze viaţa, fugind de bombardamente și reu-
giindu-se în Europa. Nama este o luptătoare. Ea înţelege că numai
într-o lume democratică va avea șansa să decidă regulile jocului,

așa cum își dorește. De aceea, odată ajunsă în Statele Păcii, nu își
uită visul din copilărie, pregătindu-se pentru a deveni arhitect, pen-
tru a construi o lume mai bună, așa cum și-a imaginat-o alături de
Oldo. Nici pe acesta nu îl uită și revine după ani și ani în Statele
Războaielor pentru a-l regăsi. El nu mai este însă același. E un bar-
bat matur, un soldat calit în focul luptelor, cu inima împietrită de
ură, durere și frustrare. Cu multă dragoste și răbdare, Nama
reușește să ajungă la sufletul lui de copil, arătându-i că „lașitatea

înseamnă să-ţi abandonezi visele“. În lumina lunii, cei doi revăd
orașul așa cum l-au imaginat împreună, și în faţa acestui vis inocent
al copilăriei Oldo renunţă la arma sa și redevine Oldo, cel de alt-
ădată.

Mesajul deosebit de emoţionant al acestei povești vorbește despre
toleranţă, pace, prietenie, credinţa într-un ideal și curajul de a-l
urma. Yann Verburgh construiește un spectacol impresionat prin
căldura umană pe care o transmite, prin empatia pe care o stârnesc
personajele, prin atmosfera plină de poezie ce se datorează nu doar
textului, bine scris, ci și muzicii originale compuse de Claudiu Urse
și proiecţiilor video realizate de Ioana Bodale. Nu în ultimul rând,
naraţiunea se ţese prin intermediul vocilor din off-stage, ce cresc
complexitatea universului descris, permiţând astfel spectatorului
să-l construiască în imaginaţie, într-un proces cu rol kathartic, cu-
rativ, vindecând astfel teama, suferinţa, neputinţa, întocmai ca într-
o sesiune de hipnoză.
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A 25-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (8-17
iunie 2018) s-a desfășurat sub stindardul pasiunii. Puzderie de ar-
tiști, actori, muzicieni, circari, din lumea întreagă, ca în fiecare an, și-
au dat silinţa să arate miilor de spectatori, veniţi și ei de
pretutindeni, măiestria în artele lor. Colorat, viu, în mișcare perma-
nentă, surprinzător pentru unii, banal pentru alţii, deliciu sau de-
zamăgire, de gustibus non est disputandum, subiect de controverse
ori de declaraţii permanente de iubire, FITS merge mai departe și
pare, la cei 25 de ani, în bună formă. Aproape despre fiecare ediţie
am scris câte ceva, o voi face și acum, însă mă voi ocupa strict de
spectacolele lectură, enclavă a festivalului nu foarte mediatizată.
Anul acesta au fost lecturate șase texte.

„Iubire secretă pe tărâmul piersicilor în floare” de Stan Lai (China)
Autorul, de origine taiwaneză, este faimos în dramaturgia de limbă
chineză. Și-a regizat singur toate cele 35 de piese de teatru scrise
până acum, textul lecturat la Sibiu fiind considerat cel mai popular
text de teatru contemporan din China. Stan Lai este director artis-
tic al companiei Performance Workshop (Taipei), al Theatre Above
(Shanghai), președinte executiv al Festivalului de teatru dela Wuz-
hen.
„Iubire secretă pe tărâmul piersicilor în floare”, cel mai jucat text de
teatru chinezesc, datează din 1986 și este lectură obligatorie pentru
studenţii actori și regizori din teritoriile unde se vorbește limba chi-
neză. Un fapt inedit e acela că în anul 2014 s-au prezentat peste
10.000 de candidaţi la castingul organizat pentru o nouă montare
scenică, în China.
Piesa prezintă o poveste de iubire cu toate cele bune și rele, sunt
abordate, în cheie teatrală, teme universale, având ca pornire în-
tâmplarea că două spectacole au programate repetiţii la aceeași oră
în aceeași sală de teatru. Astfel cele două piese din text se suprapun
cu ironie iniţiind meditaţii asupra existenţei teatrului, a actorului, a
textelor scenice, a tipurilor diferite de discursuri și filosofii drama-
turgice, folosind elegant o expresie teatrală de o manieră ludică ex-
trem de fin expusă. O chinezărie stranie și incitantă.

„Teroare” de Ferdinand von Schirah (Germania) a avut premiera la
Berlin, în 2015. Interpreţii lecturii din festival au fost actori târgu-
mureșeni care deja aveau la activ repetiţii ale textului, ei urmând
să-l și aducă pe scenă în curând, dacă nu cumva au și făcut-o deja la
ora când apare acest material în revistă. A fost singurul text care n-
a fost lecturat de actori ori studenţi din Sibiu.
Piesa trimite spectatorul în sala unui tribunal unde se judecă un
proces al unui pilot de avion militar care a doborât un avion civil
care urma să să prăbușească peste un stadion. Avionul civil era de-
turnat de un terorist musulman și urma să explodeze pe stadionul
unde se aflau 70 000 de oameni. La bordul avionului erau 164 de
pasageri. Spectatorii din sală se transformă în juraţi care trebuie să
decidă la finalul procesului/piesei dacă pilotul este vinovat ori ba. 

Pentru un astfel de spectacol trebuie să știi să stai pe scaun. Textul
e extrem de pătimaș și stârnește fără îndoială discuţii. Piesa „Te-
roare” e una dintre cele mai căutate de contemporani, autorul, com-
parat cu Kafka și Kleist, are la activ câteva best-sellere
internaţionale. La ora când acest text se lectura în subsolul librăriei
Humanitas din Sibiu, o statistică a voturilor spectatorilor din 83 de
teatre din întreaga lume făcea dezvăluirea că 92% dintre ei l-au achi-
tat pe pilotul militar.

„Sulki și Sulku poartă conversaţii inteligente” de Jean-Michel Ribes
(Franţa). Traducere: Diana Nechit.
Fără nicio îndoială, scriitura prezentată este de mare calitate, dar
nu teatrală, ci mai degrabă dedicată show-urilor de televiziune sau
spectacolelor de stand-up comedy. Autorul este un activ, pasionat
și cunoscut om de teatru și film, cunoscut pentru comediile cine-
matografice regizate, scenarist de televiziune, directorul Théâtre du
Rond-Point de 17 ani, posesorul mai multor premii Moliere de regie
și dramaturgie, precum și al Marelui Premiu pentru Teatru din par-
tea Academiei Franceze, și încă multe altele.
Textul a fost pus în scenă pe 8 noiembrie 2017 la Théâtre du Rond-
Point repurtând un mare succes. Cele două personaje, Sulki și Sulku,
aparent inocente, poartă discuţii colocviale fără bariere despre tot
ce îi înconjoară: artă, carburant, atmosferă, terorism, familie, gân-
duri, datoie, vizite, întâlniri, străzi ori sport. Conversaţiile lor fiind
practic, cum o spune și autorul, un tratat fără perdea despre coti-
dian. Scheciurile Televiziunii Române de dinainte de 1989 cu Dem
Rădulescu, Toma Caragiu, Amza Pellea, Tamara Buciuceanu-Botez,
Horaţiu Mălăiele, Florin Piersic, Marin Moraru, seamănă foarte bine
cu ce prezintă conversaţiile inteligente ale lui Jean-Michel Ribes.

„White room” de Alexandra Badea, piesă cu 11 personaje, tradusă
din franceză de Cristina Toma, a fost bine primită, în ciuda unei mo-
notonii monocorde voit implantată, fără îndoială, de autoarea tex-
tului, acţiunea/acţiunile desfășurându-se în mediul virtual.
Singurătatea, claustrofobia, frica de socializare fizică, angoasa, ru-
perea de realitatea reală și plonjarea în realitatea ficţională oferită
de o platformă de socializare, creionează în tușe groase, neândoios
din nou clar voit, un tablou al realităţii ireale oferită de o viaţa
dublă. Gândul cu care a fost scris acest text răzbate dur și este o
palmă aspră aplicată pe obrazul fiinţelor umane care se aruncă mai
degrabă în abisul lejer-fad-călduţ-iluzoriu al internetului în loc să-și
construiască vieţile în atmosfera liberă de sub soare și lună și nori
și tot ce mai poate însemna în lumea noastră, debusolată și aproape
total schizofrenică, natura, naturalul, firescul, atingerea altor fiinţe,
comunicarea prin viu grai, empatia sau ba. Fără zorzonele și fără să
dea lecţii, scriitura stă bine în picioare, fiind o mostră de conștienţă
a realităţii reale în care totul devine, încet-încet, tot mai ireal, un
spaţiu unde nemurirea sufletului, în accepţiunea lui Platon, are
miros de cabluri arse și avatarurile nu mai sunt nici ele ce-au fost

Emil Cătălin Neghină
Teatrul nepedepsibil III – FITS 2018

Teatru
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cândva. Alexandra Badea trăiește în Franţa, scrie în
limba franceză, e talentată, apreciată, jucată și pre-
miată just.

„Prinţesa de cartier” de Andrei Ivanov, în traduce-
rea Ralucăi Rădulescu, este piesă în două acte, cu
șapte personaje, foarte mediatizată, montată și
premiată în spaţiul teatral rus, cu o primă punere
în scenă ce a primit nu mai puţin de cinci nominali-
zări la premiile „Masca de aur” 2018. Autorul, la
doar 34 de ani, are un palmares care dovedește o
aplecare profesionistă asupra scrisului: a fost jur-
nalist, redactor al unei edituri, regizor reclame, cli-
puri video, film documentar. În prezent scrie
scenarii de film și televiziune, și piese de teatru in-
clusiv pentru copii.
Experienţa scenaristică a autorului e cât se poate
de vizibilă în piesa „Prinţesa de cartier”, care are o
desfășurare filmică ușor de dibuit, de bună calitate.
Textul e aprig și vioi, cu personaje apăsate de mar-
ginalizarea în care trăiesc, fără scopuri înalte, în băi
de ură și iubire, violenţă și frustrare, alcoolism, nai-
vitate, protectorat forţat, prostituţie juvenilă, în
claustrofobie socială de grup și dușmănie. Deși un
pic deraiată de la realitate, în sens poetic, și nu
foarte ușor de suportat pentru persoanele sensibile
la limbajul dur al unui spaţiu urban alterat, piesa
stă bine proptită pe picioare și va fi căutată în spe-
cial pentru sinceritate, forţă și cruditatea frustă a
personajelor foarte bine conturate. Lectura din fes-
tival a fost extrem de savuroasă și prin prezenţa în
distribuţie alături de fiica sa a actorului Sandu
Grecu de la Teatrul Naţional „Satiricus I.L. Cara-
giale” din Chișinău. 

„Un loc strategic” de Gracia Morales (Spania), (tra-
ducere Luminiţa Voina-Răuţ), este un text dramatic
care a luat premiul „Miguel Romero Esteo” în anul
2003. Scrierile pentru teatru ale autoarei, doctor în
filologie hispanică la Universitatea din Granada,
sunt traduse și jucate în engleză, italiană, portu-
gheză, maghiară. Textul este o parabolă poetică, un
fel de atenţionare „nu uitaţi!” cu dialoguri foarte
frumos expuse, cu replici care au adâncimi filoso-
fice și plutiri, care par firești, deasupra realităţii.
Totul se întâmplă pe un pod care leagă două orașe
între care este un conflict cu începuturi pierdute în
timp, mulţi oameni murind de fiecare parte gene-
raţii la rând. Un bărbat înarmat, o femeie înarmată,
soldaţi amândoi, în tabere opuse, o vagaboandă
care vinde încălţări pescuite din apele râului secat
(contrapunctul foarte bine înfipt în dramaturgia
textului), trimiteri în timp, un băiat, o fată, o iubire,
multă tristeţe, multă înţelepciune, ... și podul sare
în aer. Atât. Ușor repetitiv și pe alocuri patetic, dar
fără îndoială, este un text frumos și elegant, cu o
poezie destul de greu de găsit în scrierile pentru
scenă din zilele noastre. „Toamna, pe înserat. Culori
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Valentin Mureșan

Artă

Forma și culoarea

Încă din Antichitate, Aristotel considera forma ca fiind
principiul activ al lucrurilor, datorită căruia materia inertă, prin
dinamizare, se întruchipează în lucrurile şi vieţuitoarele din jur,
care fără formă nu se pot concretiza, nu pot exista, cum de-ase-
menea, fără materia care capătă formă, nu apar, ci cel mult, am
putea vorbi în termeni actuali (Stagiritul nu pomeneşte aşa
ceva), despre forme virtuale. 

Toată lumea ştie că pictura înseamnă formă şi culoare.
Dar desenul, nu este el scheletul, baza şi chiar „definiţia” for-
mei? Până la Impresionism, desenul a fost o constantă a ta-
bloului, „a treia forţă” în ansamblul imaginii redate de pictor.
Totuşi, trebuie observat că, desenul e aproape totdeauna „as-
cuns” în lucrare, cam ca scheletul la om şi la animale, sau atent
inserat, la fel ca armătura de beton a clădirilor. Şi pe urmă, des-
enul e considerat o artă de sine stătătoare având în pictură,
(cum spuneam), un rol secundar, dovadă că, atunci când picto-
rii impresionişti au trecut la „forma-culoare” reprezentările nu
au avut de suferit prea mult sub aspectul figurativului, ci doar
în cel al vizualului, imaginea căpătând efecte cromatice şi de
ecleraj inedite, spectaculoase, fără sprijinul conturului. Foloa-
sind haşuri şi suprafeţe accentuate prin diverse metode, des-
enul, este o reprezentare în alb-negru, ce vrea de multe ori să
imite pictura, construind suprafeţe, umbre, efecte de lumină,
spaţialitate… Să nu credem însă că cele două nu sunt surori, că
pot să fie despărţite şi înstrăinate una de cealaltă, câştigându-
şi independenţa. Orice pictură are iniţial o schiţă, o eboşă, în-
ainte de a deveni imagine, pe când desenul fără culoare o poate
întruchipa singur. Desenul bazat doar pe desfăşurarea liniei „cu-
rate”, are un aspect sumar, „sărac”, cu puţine efecte expresive,
ceva în genul caricaturii. Ceea ce leagă strâns pictura şi desenul,
este tocmai forma şi fiindcă „dictează” forma, se consideră că
desenul este inteligenţa picturii. Lucrările „informale”?, un ter-
men artificial, întrebuinţat aleatoriu, mai ales în limbajul comun
şi care se referă la lipsa de asemănare cu lucruri recognoscibile,
din realitatea înconjurătoare. De fapt, cum desenul nu se vede
clar, dar există în tablou, în pictura abstractă, forma pare
„ucisă”, „înăbuşită” de culoare, de forţa ei, dar şi aici ea există în
jocul suprafeţelor cromatice, în ritmul, alternanţele, contrastele
sau nuanţele pe care le desfăşoară, în compoziţia însăşi (oricât
de haotică ar părea), pe care cromatica o construieşte. Şi carac-
teristicile acestea le găsim numai în abstracţionismul „liric” şi
în „expresionismul abstract”, în lucrările abstractului geometric
situaţia fiind inversă, căci aici formele sunt clar şi sever „stră-
juite” de contururi ale unor figuri geometrice fragmentate, in-
tersectate… infinit diverse. Aşadar, forma e definită de desen, el

există, fie că linia e fermă şi vizibilă, fie total ascunsă privirii, iar
culoarea i se adaugă cu vigoarea şi armoniile ei.

Dar legăturile dintre formă şi culoare, deşi sunt varia-
bile, nu funcţionează liber, nici aleatoriu, ci prin inter-relaţia lor
profundă, pornită dinspre legile naturii. Căci reprezentarea are
şi a avut totdeauna anumite raporturi cu natura, cu redarea ei
şi deci oricare artist a trebuit să ţină cont de legile naturii, chiar
şi când le repudia, se distanţa, sau se rupea de ele. Apoi inter-
vine şi gustul public, normele estetice agreate şi acceptate de
societatea dintr-o anume epocă istorică, dintr-un anume loc
„geografic”. Iar toate aceste cerinţe, şi încă altele ce s-ar putea
adăuga, formează stilul. Deci relaţia desen-formă-culoare, se su-
pune şi normelor stilului, iar de-a lungul istoriei artelor, stilurile
au pus accentul şi au cultivat diferite formule ale „trinomului”.
Procedeele tehnice s-au perfecţionat, mai cu seamă după des-
coperirea picturii în ulei, în Flandra la sfârşitul secolului al XIV-
lea şi începutul celui de al XV-lea, fiind repede dusă la până la
măiestrie şi răspândită întâi în Italia, apoi în întreaga Europă.
Astfel, noua tehnică a permis (prin suprapunerile – glasiurile –
transparenţele şi reflexele culorii), redarea luminii şi creşterea
rolului ei în cadrul ecuaţiei magice de ansamblu a tabloului. Din
aceste patru componente se creează imaginea, pe care ele o
coagulează în infinite ipostaze: reale, imaginare, fictive, abs-
tracte, adăugându-i note transcendente, conotaţii, simboluri…
Iar prin sinteza acestor „ingrediente”, se iscă reprezentarea în
sine, care poate cuprinde orice, până şi stări, emoţii, senti-
mente, trăiri, gânduri sau idei. Pentru arta penelului, aceşti
patru „constituenţi”, sunt ceea ce pentru presocratici, erau ele-
mentele primordiale: apa, aerul, focul, pământul (Empedocle).

De-a lungul timpului desenul a fost baza formei, pe
care o delimitează, circumscrie şi evidenţiază, linia susţinând
„partea materială” a acesteia. Dar până la construirea perspec-
tivei geometrice în secolul XV în Italia şi aproape simultan în
Flandra, sugerarea spaţiului revenea mai ales culorii. Succesiu-
nea „obiectelor” redate in tablou, din prim-plan spre fundalul
compoziţiei organiza spaţiul, cele ce ocupau acest prim-plan
erau redate detaliat, apoi numărul amănuntelor şi claritatea lor
scădea, cu cât erau mai depărtate. Rolul culorii era acela de a
evidenţia avan-scena, prin aplicarea de culori calde şi nuanţate,
dar şi prin plasarea lor în plină lumină. Apoi vizibilitatea şi ecle-
rajul acelor părţi ale lucrării, ce erau plasate în adâncime, spre
fundal, se diminua, devenea mai vag, prin redarea lor în culori
reci, estompate, întunecate, sau „ceţoase”. O dată inventată
perspectiva geometrică” (Leon Battista Alberti, Filippo Brunel-
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leschi), „liniile de fugă” obligau aranjarea şi proporţionarea re-
cuzitei imaginii, după aşezarea în compoziţie, ceea ce crea (în
cadrul bidimensional al pânzei), iluzia vizuală tridimensională,
similară realităţii. Rolul desenului în construcţia lucrării cres-
când, el precizează (prin contur), şi delimitarea suprafeţelor cro-
matice, care se adaptează formelor clare percepute cu
limpezime de ochiul uman şi respectă stabilitatea şi unitatea
ansamblului. Iar geometria perspectivală aplicată spaţiului, ac-
centuează ritmul desfăşurării acelor forme, care iese din sime-
tria simplă, complicând astfel compoziţia, sincronizându-se
muzical cu armonia cromatică. Este formula cea mai apreciată
de public, echilibrul „clasic” al Renaşterii, cel ce creează iluzia
de realitatea veridică.

Apoi pictorii Manierismului, voiau să stabilească şi dez-
volte canoanele Renaşterii, făcându-le repetabile prin procedee,
reguli şi principii teoretice aplicate operelor, pentru a deveni
perfecte.

Artiştii Barocului, care urmează şi amplifică ideile Ma-
nierismului, consideră că detaliul conferă bogăţie ansamblului
unei lucrări şi o mai viguroasă sugestie de mişcare (mai ales prin
imitarea gesturilor personajelor, animalelor…), accentuând im-
presia de realitate dinamică, de viaţă. Linia dreaptă aduce ri-
goare şi o oarecare rigiditate prin unghiuri şi contrastul între
vertical şi orizontal, dar varianta ei curbă, fluidizează forma, îi
dă cursivitate şi un fel de secretă voluptate. Pictorii preferau li-
niile curbe, unduioase, iar teoreticienii epocii, vorbeau despre
„forma care curge”, însă cheia de boltă a măiestriei rămânea
echilibrul şi armonizarea liniilor şi volumelor. Atunci apare per-
spectiva polifocală ce îndreaptă privirea spre mai multe direcţii
şi simultan augmentează spaţiul, permiţând umplerea lui cu un
decorativism dus progresiv până la excese, fiecare detaliu având
o mişcare potenţială, dar ansamblul apărând artificial şi teatral.
Culoarea devine „motor” al mişcării prin multitudinea copleşi-
toare de nuanţe, tonuri, contraste şi străluciri de lumină, ca la
Rubens, sau alternând contrapunctic cu tonuri sumbre, umbre
adânci „tăiate” de lumini violente, ca la Carravaggio. Cromatica
„îneacă” conturul, tulbură echilibrul prin mişcare, linia e as-
cunsă, uneori se pulverizează, iar formele se suprapun, se con-
trazic, se confundă, îşi pierd claritatea şi se amestecă prin
fragmentare, redări parţiale, aglutinate pletoric.

Dar mai cu seamă în portretistică şi în frescă, fastul şi
splendorile culorilor impresionează şi abia după două secole de
Baroc, trecând şi prin Rococo, se impune Clasicismul (cu Pous-
sin, Lorrain, Chardin şi în final de secol XVIII, David), care rea-
duce ordinea, limpezimea, „liniştea” coordonatelor
formal-cromatice.

Însă odată cu Barocul, cu compoziţiile sale sofisticate,
cu sugestiile de mişcare, detaliile bogate şi alambicate, culoa-
rea abundentă, şi rafinatele jocuri de umbră-lumină, artiştii re-
nunţă tot mai mult la „reţete”, „reguli” şi „tratate” ale picturii,
acordând o mai mare importanţă uceniciei pe lângă un maestru
şi experienţei proprii căpătate în activitatea practică în faţa şe-
valetului. Astfel amprenta personalităţii pictorului se accen-
tuează, el nu mai are în vedere frumosul (după „regulile
perfecţiunii”), ci expresia, adică exprimarea prin intermediul ta-
bloului, a ceea ce e specific, caracteristic, unic în realitatea pe
care creatorul o trăieşte, o redă, interpretează şi oferă privito-
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rului. Lucrările sunt tot mai puţin „obiective”, mai „personale” şi
evident, forma şi culoarea devin apanajul expresiei, a interpre-
tării subiective. Singura cerinţă rămâne aceea a echilibrului din-
tre ansamblu şi detalii, a armoniei compoziţionale şi cromatice.
Aşa se ajunge ca la început de secol XIX, marele Goya să afirme
că artistul pictează cum crede şi cum simte, dincolo de orice re-
guli şi canoane, idee continuată de pictori (uneori dusă la exces),
până în zilele noastre „postdouămiiste”…1

Aşadar Forma şi Culoarea, raporturile, rolul şi efectele
lor în lucrări se schimbă odată cu stilurile. Ele sunt în pictură
precum cuvintele pentru poezie. Aşa cum Arghezi face poezie
din „Cuvinte potrivite”, iar la Nichita Stănescu „Ordinea cuvin-
telor”, este cheia construcţiei metaforice, pentru pictor forma şi
culoarea fac tabloul, cu (apoi şi fără), regulile lor „gramaticale”,
impuse – cum spuneam – de desen, compoziţie, spaţiu/per-
spectivă, umbră/lumină.

Ca în poemul Correspondances al lui Baudelaire
(„Comme des longs échos qui de loin se confondent (…) Les par-
fums, les couleurs, et les sons se répondent”), formele, culorile şi
liniile, au relaţiile, fluenţa, fluiditatea, unitatea lor, la fel ca şi
limbajul poetic; au sonorităţi şi intensităţi, „ecouri cromatice”,
culorile îşi răspund, au „rapeluri”, iar prin sugestivitatea lor, pot
induce parfumuri (ale florilor), miresme (ale aerului de câmpie,
pădure…), mirosuri (de mâncăruri…) şi bineînţeles, au muzicali-
tatea lor.

Dar poate că cea mai cea mai concisă şi convingătoare
caracterizare a simbiozei dintre formă şi culoare este cea enun-
ţată aforistic de marele Paul Cézanne: 

Quand la couleur est à sa richesse, la formme est à sa plé-
nitude..

1 Ce termen imposibil! Până în anul 3000, se va vorbi de „postdouămiism”?
Prin anii ’20-30 ai secolului XX se inventase termenul de istorie „modernă şi
contemporană”, cea contemporană începând (după sovietici), cu revoluţia din
1917, mergând până la zi. Ulterior s-a constatat că termenul de istorie con-
temporană, devine prea cuprinzător şi deci vag, iar acum se vorbeşte de
epoca modernă, dar contemporaneitatea nu mai începe cu revoluţia sovie-
tică.
Suna destul de ciudat: „şaptezecişti”, „optzecişti”, „nouăzecişti”.
Sunt azi atâţia filozofi, istorici, scriitori, poeţi, dramaturgi, critici, artişti, oa-
meni de cultură… Chiar nu apare cineva care să numească mai precis mai cu
imaginaţie (cel puţin în istoria literaturii) perioada, generaţia din primele de-
cade ale mileniului II ?
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Născut la Leningrad. În anul 1958, ziarul „Vecernii Lenin-
grad” („Leningradul de Seară”), publică foiletonul „Un trântor de la
periferia literaturii”, după care începe o perioadă de urmărire a poe-
tului Brodski. În februarie 1964, este arestat. În urma unui proces
aranjat, este trimis la o expertiză, apoi internat la psihiatrie. În iunie
1964, este condamnat „pentru parazitism social”, deportat tempo-
rar în regiunea Arhanghelsk. În 1972 emigrează în Austria, în ace-
lași an stabilindu-se în SUA. A predat la universităţi americane și
britanice. În 1987 a fost distins cu Premiul Nobel, iar în 1991 i s-a
acordat titlul de poet laureat al SUA.

A fost înmormântat la cimitirul San Michele din Veneţia. 

PPiieettrree  ppee  ppăămmâânntt

Acestea sunt versuri despre cum stau pietrele pe pământ, 
pietre simple, o jumătate din care nu văd soarele,
pietre simple, surii, nearătoase,
pietre simple, – pietre fără epitafuri pe ele.

Pietrele martore la mersul nostru, uneori suportându-l,
albe sub soare, însă nopţile pietrele
sunt asemănătoare ochilor mari ai peștilor,
pietrele care ne macină pașii, – 
eternele râșniţe ale veșnicelor grâne.

Pietrele care ne primesc mersul, 
asemeni unei ape negre – pietrele cenușii,
pietre ce împodobesc gâtul sinucigașului, 
pietre rare, șlefuite de înţelepciune.

Pietre pe care va fi scris: „libertate”.
Pietre cu care, cândva, vor fi pavate drumuri.
Pietre cu care vor fi construite închisori 
sau pietre ce vor rămânea nemișcate, 
ca niște pietre care nu trezesc asociaţii.

Astfel 
stau pietrele pe pământ,
pietrele simple, semănând a cefe umane,
pietre simple, – pietre fără epitafuri pe ele.

1958

GGllaaddiiaattoorriiii

Ne luăm rămas bun.
Până la întâlnirea din mormânt.
Timpul ne vine.
Ei și ce?

Noi nu am învins.
Vom muri pe arenă.
Acolo e mai bine.
Nu vom cheli 
din cauza femeilor, de vin.

...Iar peste Colosseum 
seninul cerului,
fără strop de nor,
e la fel ca și peste patria noastră,
din care am plecat zadarnic
de dragul adevărului
și încă 
de dragul bogăţiei romanilor.

De altfel, 
nu ne încearcă obida.
Să fia asta obidă?
Pur și simplu, 
se vede,
astfel ne căzu orândă...

Se-apropie timpul nostru.
Publicul deja s-a și așezat 
de la mare la mic.
Noi vom muri pe arenă.

Lumea are nevoie de pâine
și circ. 

IX.1958

PPeelleerriinniiii

Speranţele și gândurile mele, a mia oară,
Merg spre tine pe drumul pelerinilor.

Shakespeare, Sonetul 27

Iosif Brodski

Traduceri
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Niciodată nu semănau.
Pur și simplu în loc de seminţe 
ei înșiși în pământul rece se lăsau.
Și adormeau pe vecie.
Apoi erau acoperiţi cu ţărână, 
aprindeau lumânări cu flăcări tremurate,
iar în Ziua Pomenirii, se știe,
bătrânii înfometaţi cu glasuri înalte,
cu voce mare,
sufocându-se de ger, ţipau despre calm și liniște.
Și astea le erau date la fiecare.
În forma materiei în dezagregare.

Fără a ţinea nimic minte.
Fără a uita ceva din trecerea veacului, traiului.
Dincolo de gardul strâmb din placaj putrezit, 
la patru kilometri depărtare de staţia terminus 

a tramvaiului.

1958

DDiissccuuţţiiee  ccuu  llooccaattaarruull  cceerruulluuii

Aici, pe pământ, 
unde eu ba cădeam în evlavie, ba în păcat,
unde trăiam, încălzindu-mă la amintiri străine,
precum șoarecele în scrum, 
unde chiar mai rău decât șoarecele
înghiţeam puzderia de litere corp petit
al dicţionarului matern, adică rus,
ce ţie îţi este străin, dar unde
graţie ţie, eu pe mine 
mă priveam de sus,

deja în nimeni
nevăzând locul, de care m-aș putea atinge
cu verbul, fără să am gâtlejul din timp pregătit,
mirat prin seme aprobatoare
de un hoit cu voce sunătoare,
umezindu-mi cu salivă buzele
în locul apei izvorului Castalia,
înclinat ca Turnul din Pisa peste hârtie
în noapte obositoare, 

eu ţie îţi întorc darul –
nu l-am pierdut, nu l-am dat pe băut;
și, dacă sufletul ar avea profil,
tu ai fi văzut
că el
nu e decât mulaj scos de pe amara dărnicie,
că nimic altceva nu deţinea
și cu acest dar ţi se adresează ţie.

Nu voi încerca 
să te ard cu verbul, spovedania, rugămintea, 
cu întrebări blestemate – cu acel vărsat de vânt

Pe lângă temple, grajduri hidoase, 
pe lângă biserici și hanuri,
pe lângă cimitire pompoase, 
pe lângă marile bazaruri,
pe lângă pace și durere grea,
pe lângă Roma și Mecca,
arși de soare necruţător,
peregrinii își ţin drumul lor.
Nenorociţi, calici, cocoșaţi, 
flămânzi, mai că dezbrăcaţi,
cu ochii plini de răsăritul aprins,
în inimă cu zori ce s-au stins.
În urma lor cântă pustiul, 
scapără fulgere, curge râul,
peste creștet le ard constelaţii, 
le strigă păsări din negrele spaţii:
că lumea rămâne neschimbată, 
troienită-n zăpezi de-altădată
și foarte îndoielnic delicată, 
pe vechi în minciuni implicată;
lumea veșnică-a fi e menită, 
poate că-n tainele-i dezlegată,
dar totuși nemărginită.
Încât fără rost vor fi în chinuri mereu, 
încrederea-n tine și-n Dumnezeu.
... Și deci, nu au mai rămas decât 
iluzii și drumuri. Atât.
Dar pe pământ vor fi-apusuri de soare 
și răsărituri vor fi, spun profeţii.
Daţi-i pământului de îngrășământ soldaţii, 
daţi-i pământului de îngrășământ poeţii.

1958

*   *   *

Cimitir evreiesc lângă Leningrad.
Gard strâmb din placaj putred. Pe câţiva ari,
dincolo de gardul strâmb stau rânduiţi 
juriști, târgoveţi, muzicanţi, revoluţionari.

Pentru ei înșiși au cântat.
Pentru ei înșiși bani au adunat.
Pentru alţii au murit.
Dar mai întâi își plăteau impozitele pe venit, 
respectau pristav, poliţiști,
și în această lume, iremediabil materialistă,
tâlcuiau Talmudul
rămânând, cum au fost, idealiști.

Poate că vedeau mai mult.
Sau, nu-i exclus, credeau orbește.
Însă copii și-i învăţau să fie îngăduitori
și să ajungă perseverenţi, străduitori.
Iar pâine nu semănau.



cu care limbajul
încă din scutece
e molipsit – cine știe? – poate chiar de tine;
în fine, tu pari sigur apărat de durere,
de bolnav cuvânt.

Nu voi aștepta 
răspunsurile tale, Îngere, întrucât
un chip imaginat atât de greu,
cum e al tău,
de fapt ar fi trebuit să-i fie
pe potrivă
doar tăcerii – atât de spaţioase,
încât în ea ecoul nu semănă 
nici hohotului de râs,
nici urletului: „Auzi-mă!”

Tocmai aceasta 
îmi ademenește auzul, obișnuit cu dezacordurile,
și îmi înlesnește discuţia cu tine
ce-ar rămânea între noi.
În Arcă – un puișor
deloc călător, dar care în
naiva sa indiscreţie
încearcă să dovedească tuturor
că aprinsa credinţa nu ar fi mai mult decât
poștă într-o singură direcţie.

Dar privește cum, gol și orfan, 
sunt necuviincios cu Dumnezeu,
și asta pe tine unul te-ar izbăvi
de posibil răspuns.
Însă asta mai e dovadă și semn
că cel ce zilele în sărăciei își duce
nu se va teme de furt,
că eu mizez pe gând de camuflaj.
Acolo, pe cruce,

nu voi implora: „De ce m-ai părăsit?!”
nu mă voi transforma în bună-vestire!
Fiindcă durerea nu înseamnă încălcare de legi: 
suferinţa este
un dat al trupului,
și omul este experimentatorul durerii.
Dar poate că nu o cunoaște pe a sa proprie 
sau nu știe adevărata durerii putere.

1970

CCăăttrree  UUrraanniiaa

Lui I.K.

Toate au o limită. Inclusiv tristeţea.
Privirea se prinde-n geam ca frunza în gard.
Poţi să torni apă. Să zângănești din chei.

Singurătatea înseamnă omul la pătrat.
Astfel, strâmbându-se, dromaderul miroase șinele.
Golul se deschide ca portiera pe suport mobil.
Dar de fapt ce ar fi spaţiul, decât absenţa în fiece punct 
a câte unui corp identificabil?
De aceea și este Urania mai în vârstă decât Clio.
În plină zi sau la lumină de lumânare mioapă,
vezi: ea nu a tăinuit nimic și, privind globul,
parcă i s-ar uita cuiva în ceafă.
Iată toate pădurile știute, unde afinele-s podmol, 
râurile în care cu mâna goală poţi prinde beluga
sau orașul în cartea căruia de telefon
tu deja nu mai figurezi. Mai la sud undeva,
adică spre sud-est, prin munţii în contururi cafenii,
caii lui Prjevalski rătăcesc prin mohor aspru, sipică;
feţele sunt tot mai palide. Iar mai departe plutesc torpiloare
și spaţiile albăstresc ca lingeria cu horboţică.

1981

*   *   *

Albastra pădure saxonă. 
Neaua – faianţă strivită barbar.
Lumea-i incoloră, sau albicioasă 
ca emulsia stinsului var.
Tu, în palton cafeniu, 
eu – ca-n iad un biet paj.
Tu – nimeni, nimeni – eu.
Împreună, mai că – peisaj.

1984

CCeeii  ccaarree  nnuu  mmoorr......  

Cei care nu mor 
trăiesc până la șaizeci, șaptezeci de ani,
îndură sărăcie, ticluiesc memorii,
se încâlcesc printre picioarele lumii.
Eu le privesc atent trăsăturile feţelor 
precum Mikluho
Maklai scruta tatuajele 
sălbaticilor 
care se apropiau de el.

1987

Prezentare și traducere de Leo ButnaruPrezentare și traducere de Leo Butnaru

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

4/ 201878



TTaarrddee  aaddoolleesscceennttiinnaa

Tarde llena de esperanzas por la cena.
¡Oh, mi curiosidad vigilando                                  
la fiebre de las últimas nuevas del mundo!
Te estremece la voz de la madre como en el sueño
-los demás cenan envueltos en vaho – 
tú levantas el silencio; chascas un poco;
discusión acalorada entre los padres;
encoges tus piernas; todo te fastidia;
te retiras; silencio negro en  el follaje.                           

Titubeas en la luz del televisor;
negra en la esquina espera la cama hecha ya
te quitas la ropa; la lámpara de noche centella – 
oh, el vago pensar remolino junto a la sien
cuando apurado abrochas tus botones y tiritando
te lanzas en la nieve – sublime
¡la noche de los pies blancos!

El corazón translúcido  aletea en el cuarto;
los sueños arden descomponiéndote.

LLaa  ppeerrssiisstteenncciiaa  ddee  llaa  mmeellaannccoollííaa

La tristeza de encerrarme junto a las mismas cosas.
El armario cual una tumba vertical:
la corona de novia el espejo redondo
reflejando aún la mañana
del día de una muchacha
que veo en la foto de al lado
con un florero;
en el cajón de la mesa unos papeles
que „hace constar que D.C.
elevó la casa sobre el terreno dejado por los padres“ –
cartas escritas con letras pequeñas
como tus cejas;
una hoja del otoño de hace treinta años.

La tristeza de desnudarme en la luz.
Los labios calientes como la flor de geranio
en la ventana cerca de los frasquitos opacos
con las medicinas de mi madre;
mi aliento diseña el cielo
sobre el cristal sudoroso de la mañana;
una hoja temblando sobre el banco
-animal desollado;
los buses pasan cargados de niebla;
el contorno del aliento hilachoso
revela un rostro de mujer

terriblemente suave –
un pájaro carbonizado sobre una línea de alta tensión.
La tristeza de despertarme con las mismas cosas.
Mi cuerpo con el alma del árbol de afuera
se mezcla ardiendo.

DDeessddee  uunnaa  lleejjaannaa  lluuzz

Me cubría el rostro con las manos – eran transparentes
Me cubría los ojos con los párpados – eran transparentes
mi piel se volvía transparente
cual un acuario con peces asustados por la luz
allí dentro, yo mismo rezaba
cubriéndome el corazón con otras cosas – eran transparentes
la luz arremetía borrascosa desde la luz
desde una lejana luz
yo mismo sin manos sin párpados sin corazón
me cubría de tierra
tierra sobre tierra – era transparente
cual el poema cubierto de palabras que queda transparente
nacido de la primera palabra
transparente transparente.

TTaabblleerroo  ddee  aajjeeddrreezz

¿Acaso soy un profesional del sufrimiento
pues no separo la verdad de la vida?
veo ahora a un rey
y sus hazañas cuando se queda
a solas sobre el tablero de ajedrez
-siempre me gusta jugar con las blancas – 
puedo seguir relatando
las palabras son parecidas a los peones
pero sólo en ofensiva
uno se me saltó delante
yo quise decirle: ¡eres un perro!
mas no se parecía
quise decirle: toma mi caballo
pero ¿de dónde tantos caballos?
quise decirle - todas las palabras
creaban el espacio de una arena 
rodeada por todas partes de ojos 
el perro me arrancó la ropa
el perro me arrancó la piel y las venas
el perro me arrancó el perro
-que recobre un poco mi aliento – 
me arrastraba sobre el tablero de ajedrez ensangrentándolo 
en vez de sus ladridos escuchaba 
una ronda de aplausos
y en su lugar apareció un lugar vacío

Dumitru Chioaru
Traduceri
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me detendría otra vez pero señoras
señores el blanco y el negro
eran iguales – ensangrentados y yo
una cara de nadie
(hay algunos que llaman el arte un juego gratuito)
pertenecía a un cuadro
que se levantaba silencioso –
estábamos sin testigos y yo soy
el hombre que habla
el hombre que escribe
sobre el sufrimiento y la pureza aunque
el cielo estrellado todavía perdura encima
y la ley moral – un tablero de ajedrez.

LLaa  mmaaddrriigguueerraa  ddeell  ccuuaaddrroo

Miradas de soslayo por entre la valla
hacia la vieja y noble mansión 
en su galería en una mecedora
una señora sin par
- decían
que tiene el cuerpo tejido
de flores silvestres – 
mis pestañas quemadas
por miradas enardecidas
cual las lenguas de las sierpes por entre las yerbas 
sonando desapercibidas por la guadaña
en el tamizar de las gotas doradas de luz
que le aureolan el cuerpo
en un enjambre de abejas –
la misma imagen contemplada
tras años y años en un cuadro
el toque de color del cuerpo
esparcía en el cuarto 
olor a madriguera fosforescente 
encerré la puerta la ventana y
a oscuras
me derretí como la nieve del bosque
cuando los rayos del sol brotan en los retoños
y aparecen las campanillas –
supe de un cazador
que en la primavera la casa fue demolida
pero antes de esto
tuvo que descargar su arma
en una raposa tumbada en el sofá
del cuarto para huéspedes
me firmó el cuadro y luego
se fue encogiéndose los hombros

CCaammiinnoo  ssiinn  aacccceessoo

Puerta cerrada – 
golpes repetidos con los nudillos en la ventana
golpes con una moneda
se ve la puerta entreabierta del cuarto
como para pasar un gato
sobre el mantel un periódico
sobre el periódico una vela rota

entre los vidrios de la ventana unas gafas
con lentes llenas de polvo
una sobra se mueve despacito sobre el techo
de una nube está por caer la lluvia
oscuro mueve sus orejas verdes
el castaño de atrás
en un remolino de polvo se eleva una hoja de papel
se me escapó por entre los dedos
se pegó con la escritura sobre el cristal
golpes con los puños en la puerta
la nube cuelga cual una araña
encima del muro de la puerta
los tallos de la vid lanzados hacia la luz
y yo – dos tres pasos al azar
(un gato pasa sobre la línea trazada por el muro)
tiro una piedra en la tela de araña
baja rápidamente y entra por el ojo de la cerradura
ya no puedo aplastarlo de la pared con el dorso de la mano
como en la lejana infancia
para perdonárseme siete pecados
en la cerradura brilla como un resto de llave
se escuchan sonando las gotas de lluvia
en la ventana en la puerta en el muro
en la vid en la ropa – unos dedos – 
unas monedas –
por las que se escurre mi vida

EEll  hhiilliittoo  ddee  ssaannggrree

Mañana tardía de invierno –
trato de poner orden en mis pensamientos
recogiendo el jarro de café
en las manos temblantes
y por entre ellas se desliza
una lágrima redonda
cual el espejo de mi madre
roto de vuelta
entre sus ropas en la cómoda
luego otro ovalado borroso
como una cabeza canosa
en el que me reconozco mientras
me estoy afeitando
con manos temblorosas
-¿las mías?
¿las del padre perdido en la niebla? –
intento poner mis pensamientos en orden
libando mi café amargo
caliente como las lágrimas
anudadas en el mentón
en una enorme lágrima en la que
se me detiene fría 
la hoja de afeitar
brillando enrojecida
por el hilito de sangre.

TTrraadduucciiddoo  ppoorr  GGaabbrriieellaa  BBaannuu
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Violeta Șipoș
Un poet la Marea Unire

Fiu al avocatului dr. Aurel Isac, cunoscut în special ca vaş-
nic apărător al românilor în celebrul Proces al Memorandului, Emil
Isac (1886-1954) nu s-a afirmat doar ca poet, relevabil prin încerca-
rea de a aduce elemente ale modernităţii în peisajul poeziei arde-
lene, ci și ca un gazetar consecvent în a susţine – în condiţiile istorice
în care Ardealul se afla sub dominaţie austro-ungară – drepturile
sociale și naţionale ale poporului din care făcea parte.

S-a războit, vreme de o jumătate de secol în numeroase
ziare şi reviste ale vremii criticând politica guvernanţilor maghiari,
făcând să sclipească arma sa, care nu era sabia, ci condeiul. S-a în-
vrednicit în lupta pentru războiul sfânt al neamului nostru care în-
dura cea mai drastică asuprire a habsburgilor, fiind ,,«materia
brută» în mâinile stăpânilor nemiloşi”1. Cuvântul său închide o în-
treagă epocă, trage semnalul de alarmă asupra crizei identitare a
neamului, a pericolului deznaţionalizării urmărite de guvernele de
la Budapesta. Orice pagină pe care o scrie demonstrează faptul că
întreaga sa fiinţă se solidarizează cu dorinţa de unitate naţională,
atitudine pe care şi-a exprimat-o plenar în cele mai tensionate şi ho-
tărâtoare momente ale istoriei. Cu o excepţională sensibilitate, Emil
Isac a privit atent asupra problemelor sociale şi politice ale zilei şi a
avut tot timpul ochii aţintiţi spre ,,un nou Ardeal”. Critică realitatea
prezentă lui, când preoţii erau legaţi în lanţuri, când regimente în-
tregi mergeau să moară într-o luptă care nu era a lor şi când româ-
nii erau scuipaţi în stradă dacă vorbeau româneşte. Emil Isac critică
fără cruţare toate relele ,,istorice”, toate malformaţiile şi maltrată-
rile din vechiul Ardeal. Loveşte în nedreptatea adusă de habsburgi
Ardealului care a fost botezat cu foc şi sânge, a Ardealului care a
trăit în sărăcie, durere şi făţărnicie, avertizând din nou că ,,orice în-
cercare de umilire a unui popor înmieşte puterea de rezistenţă a
acestuia”2. A stăruit tot timpul asupra problemelor naţionale şi s-a
luptat pentru afirmarea acestora: ,,Elementul românesc a fost re-
compensat cu brutalitate politică şi jertfele aduse au fost bagateli-
zate de conducătorii politicei maghiare... Acelaşi sistem făcea din
eroii români de la Ivangorod, «honvezi maghiari», căci semeţia un-
gurească se baza totdeauna pe astfel de mistificări... Nu, n-au fost
răi români bieţii transilvăneni, siliţi prin împrejurări şi prin o des-
olare generală la un loialism ruşinos şi ridicol... bietul nostru popor,
analfabet şi mizer în cele mai elementare pretenţii sociale, a fost
dus la comandă să moară”3. Acelaşi lucru îl afirmă şi când vorbeşte
despre loialitatea poporului român faţă de habsburgi care nu a fost
recompensată, din contră, poporul a trăit în sărăcie, sclavie, întu-
neric şi a fost înşelat de habsburgi  de-a lungul întregii ocupaţii.

Intransigenţa sa nu a rămas fără urmări, drept care, cu patru
ani înainte de Unire, este arestat și cunoaște realitatea detenţiei în
închisoarea din Cluj. După eliberare își continuă activitatea, mili-
tând pentru un viitor în care vede că ,,a sosit o vreme nouă, renais-
sance-ul român, care va crea altă ţară pentru noi, şi în văzduhul
primenit vom putea uita atmosfera mucegăită a tirăniei trecute”4. A
avut legături cu Liga popoarelor, a scris articole în care a promovat
ideea naţională, a participat la diferite congrese pentru realizarea
Unirii. A fost membru activ al Partidului Social Democrat din Unga-
ria, care a devenit în ajunul Unirii Partidul Social Democrat din Ar-
deal şi Banat, unde şi-a dat acordul deplin în îndeplinirea actului

Unirii de la Alba Iulia. În perspectiva actului Unirii, Emil Isac a parti-
cipat, alături de alţi intelectuali români care militau pentru unifica-
rea naţională, la diferite adunări, unele chiar pe platoul cetăţii din
Alba Iulia, locul unde au fost ucişi Horia şi Cloşca. A militat pentru
idealul Marii Uniri şi nu s-a sfiit nicio clipă să reacţioneze dur în
presă împotriva guvernelor instalate la putere. Scrie articole care
dovedesc acest lucru şi afirmă că oricât de rău ar fi diavolul, şi că ori-
cât de mult ar vrea să umilească poporul român, ,,trâmbiţele unei
noi lumi vor suna în curând”5. A privit dincolo de războiul  care a cu-
prins Europa într-un val de fum şi flăcări. El întrezărea zorii unei alte
lumi ,,altarele vechi, idolii mucegăiţi vor pieri, şi un stârv bătrân,
morala naţionalismului barbar, va fi pus pe gunoi. Ȋn zadar vor în-
cerca sclavii trecutului să oprească torentul vieţii noi, cu mâinile lor
păroase, în zadar amintesc zeii lor de trecut, în zadar ridică tămâia
sclaviei în candelă ruginită – lumea nouă îşi desface aripile ca să
acopere cu ele minciunile, barbariile, rugăciunile strămoşeşti”6.
Schiţează viitorul ţării într-un stil explicit, demonstrând luciditate şi
adevăr: ,,Europa cea veche se cutremură din temelii – şi Europa cea
nouă se ridică din pământ, strălucită, curată, sfântă”7. 

Glasul lui, pe cât era de îndurerat, pe atât era şi de curajos
şi milita pentru ceea ce se cuvenea de drept românilor ardeleni. A
înţeles că eliberarea naţională nu se putea obţine numai dacă era
pregătită din timp, cu temeinicie şi seriozitate, doar aşa se putea
scăpa de jugul monarhiei austro-ungare şi Unirea cu România. A
participat la pregătirea Unirii încă din 1917 când, în casa tatălui său,
au avut loc aşa numitele ,,consfătuiri”, unde se discutau marile pro-
bleme ale desăvârşirii naţionale, cum a fost cea din 2 noiembrie
1918, când de la casa lui Aurel Isac au mers la Banca ,,Economul”
ofiţeri, subofiţeri, soldaţi, studenţi şi au jurat credinţă Consiliului
Naţional Român, punându-şi tricolorul pe chipiu sau pe braţ. Parti-
cipă la Unirea de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, lăsând ca măr-
turie o pagină de istorie reală. Drumul parcurs spre Marea Unire a
fost îngreunat de autorităţile maghiare, trenul pornind din gara Cluj
după-masa târziu: ,,Trenul pus la dispoziţia noastră în silă, de către
guvernul maghiar, a pornit după-masă târziu. Distanţa între Cluj şi
Alba Iulia este relativ mică, şi nouă totuş ne-a trebuit aproape o ju-
mătate de zi, să ajungem la Alba Iulia. Dar ca să ajungem la Alba
Iulia, am aşteptat ce-i adevărat, o mie de ani...”8. Descrie starea de
spirit de atunci atât a autorităţilor maghiare, cât şi a românilor care
se îndreptau fericiţi spre Cetatea din Alba Iulia. Veselia însă le-a fost
curmată brusc în gara Teiuş, unde ajunşi seara târziu, şi profitând de
întuneric, husarii unguri au tras în trenul care se îndrepta spre
Unire: ,,Trenul nostru a fost atacat de husarii unguri. Un român moţ,
care purta steagul, a fost ucis de un glonte, iar alţii răniţi”9. Era vorba
despre tânărul, în vârstă de numai 24 de ani, stegarul Ion Arion, un
flăcău ,,mândru” şi înalt din satul Agriş, comuna Iara, judeţul Cluj,
care a fost împuşcat când trenul s-a pus în mişcare, în timp ce flu-
tura steagul românesc pe geamul vagonului. A căzut sub un foc în-
crucişat de gloanţe trase atât de pe acoperişul gării CFR din Teiuş,
cât şi dintr-un tren blindat plin cu nemţi şi unguri, sfinţind astfel cu
sângele lui Actul Marii Uniri. Era oportun ca Emil Isac şi alţi intelec-
tuali români să intervină şi să calmeze soldaţii români pentru a nu

Eseu
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se mai face vărsare de sânge: ,,Fraţilor, nu începeţi vărsare de
sânge! Vor muri sute de oameni... Ne vom răzbuna altfel! Şi vom răz-
buna pe mortul nostru!... Dar nu mai vărsaţi sânge!”10

Ajuns la Alba Iulia, deşi întristat de crima săvârşită de un-
guri, are puterea de a se bucura de sutele de drapele româneşti:
,,Doamne Dumnezeule! Am oftat. Ceea ce văzusem, ne părea un vis.
Sute şi sute de drapele româneşti, mii de români cu steaguri, pra-
pori, ofiţeri români, popor imens”11. Ȋn Piaţa Mare erau mii şi mii de
români, toate străzile erau împânzite de ţărani: ,,În noaptea de 30
noiembrie în Alba Iulia n-a dormit nimeni. Toată lumea aştepta
parcă să se trezească soarele, ca să ne aducă Unirea. Un delir, care
nu are început şi sfârşit, a ţesut un covor minunat pentru ziua de
mâine, pe care va putea păşi românul liberat”12.

Emil Isac descrie emoţiile din ziua de 1 decembrie valorifi-
cându-şi talentul de scriitor, veritabil prilej de a marca elocvent cel
mai semnificativ moment istoric din istoria românilor prin arta cu-
vântului său, fără stilizări: ,,După actul istoric, în care s-a unit iubi-
rea neascunsă a unei ţări libere, cu dragostea ahtiată13 a unei
fecioare spoliată de către siluitorii ei – a trebuit să urmeze, deslăn-
ţuirea plânsului reţinut de-atâtea zile, şi să plângă bătrân şi tânăr,
femeie şi bărbat. Plângea ca un copil bătrânul Cicio-Pop, cum plân-
geam şi eu, şi ai plâns şi tu, român, care ai fost acolo, şi care vei veni
la Alba Iulia ca să-ţi aduci aminte de 1 Decembrie 1918, care pentru
noi românii este mai mult ca oricare altă zi a istoriei umane”14, iar la
întoarcerea în Cluj, îi scrie lui Justin Ilieşiu: ,,Stimate Domnule, Vin de
la Măreaţa adunare din Alba Iulia. Sufletul meu este plin de muzică.
O, libertate, ce scump dar eşti!”15.  Ȋntr-un interviu acordat ziarului
,,Kolozsvari Hirlap” la data de 3 decembrie 1918, Emil Isac afirma,
tot legat de Marea Unire: ,,Mă întorc acasă fericit şi cu ochii fierbinţi,
am văzut ceea ce trebuie considerat firesc de oricine: o naţiune en-
tuziastă. [...] Ȋncepe apoi actul oficial. Are cuvântul Goldiş, care ci-
teşte de pe hârtie ceea ce este scris în inimi. [...] Şi când răsună
cuvântul care este singura dorinţă a naţiunii noastre române – Uni-
rea – se revarsă singura dorinţă, din mii de guri cuvintele bucuriei:
românii s-au unit. El nu poate fi sfărâmat. Ceea ce a urmat mi se
pare un vis. Ştafetele care duc ştirea, răsunau trâmbiţele orches-
trelor, este difuzat imnul român, şi masa porneşte acum în joc. Un
popor s-a eliberat”16. Hotărârile luate atunci  sunt prezentate astfel:
,,Acele puncte din Alba Iulia, modele de iertare, de iubire, de grijă
pentru viitor, nici nu s-ar fi putut pune pe hârtie decât la lumina
celor două sute de mii de priviri româneşti, nu le-a putut dicta decât
inima uriaşă a celor cinci milioane de români din Ardeal, care au
vrut să dea întreg harul lor sufletesc, bunătatea, credinţa bărbă-
tească a apărării drepturilor omeneşti respectate totdeauna”17. Ur-
mează apoi, ca la 24 decembrie, acelaşi an, să întâmpine la Cluj, cu
flori şi cu lacrimi în ochi, armata română. Ziua de 1 Decembrie 1918
i-a rămas întipărită în memorie toată viaţa, amestecul de bucurie şi
tristeţe, împlinire şi suferinţă: ,,De-aceasta poate, în sufletul meu, va
rămâne nepieritoare amintirea nopţii de 1 Decembrie 1918, când
un tren negru, cu geamuri sparte, cu stegar mort, cu locomotiva ciu-
ruită de gloanţe, cu călători chinuiţi de temniţi, boală, lupte, aştep-
tări... trenul negru s-a oprit de-odată într-o staţie luminată feeric;
fanfară, cântece, flori, sute şi sute de drapele româneşti, sună ne-
contenit Deşteaptă-te, române... şi citesc cu ochii învăluiţi de fachio-
lul tainic al lacrămilor: Alba Iulia...”18.

Rămâne în Clujul natal să apere, cu puterea condeiului, dem-
nitatea românească și ideile pentru care a militat în toţi anii grei de
ocupaţie habsburgică. În 1919, va fi cooptat – ca social-democrat –
în Marele Sfat Naţional, organism însărcinat cu asigurarea cadrului
legislativ (în timp ce Consiliul Dirigent avea și atribuţii administra-
tive), pregătind introducerea administraţiei române. Scrie articole în
care evocă personalităţi marcante ale istoriei noastre, una dintre

ele fiind Avram Iancu (articolul Cinstirea lui Avram Iancu, în ,,Dimi-
neaţa”, XIX, 1922, nr. 5636, 13 iulie, p. 1), purtătorul idealului de
dreptate şi neînfricatul luptător pentru eliberare, articol în care vor-
beşte despre sacrificiul suprem al crăişorului, care şi-a închinat su-
fletul credinţei neamului şi s-a jertfit pentru a-şi duce neamul la
lumină. Ȋn alt articol vorbeşte de moţii Horia, Cloşca şi Crişan, des-
pre Iosif Vulcan, care a tipărit timp de 40 de ani în paginile ,,Familiei”
sale întregul trecut istoric şi literar românesc, pe Vlaicu, care prin
zborul lui peste Carpaţi reflecta dragostea de popor şi patrie şi do-
rinţa unităţii şi a înfrăţirii naţionale. Ȋn alte articole evocă pe com-
pozitorul Gheorghe Dima (articolul Bătrânul Dima, în ,,Dimineaţa”,
13 aprilie 1922), învinuit pentru trădare pentru cântecele sale pa-
triotice, pe publicistul democrat Sever Dan ș.a. 

Scrisul său se încadrează într-un peisaj moral demn de stră-
moşii familiei Isac care s-au luptat pentru aceleaşi idealuri. A luat
hotărârea de a nu se abate de la susţinerea principiilor de drept în
lupta pentru triumful cauzei naţionale. A fost călăuzit de trei prin-
cipii fundamentale: idealuri, competenţă şi răspundere. Ȋn prelun-
girea acestora a publicat Ardealule, Ardealule bătrân, volum apărut în
plină conflagraţie mondială. Şi aici, la fel ca şi în publicistică, Emil
Isac ,,încinge condeiul în suferinţele”19 oamenilor, arătând nedrep-
tăţile şi cauza sărăciei, a ,,aşternut pe hârtia tăcută revolta unui su-
flet cinstit”, fiindcă ,,Indiferent că acel ce geme poartă haină păgână
ori sfântă, am încercat întotdeauna să revărs cuvinte de încurajare
în sufletul celor împilaţi”20.

Emil Isac rămâne social-democratul care şi-a făcut un ideal
din lupta pentru drepturile poporului nostru, pe care l-a reprezen-
tat demn în condiţiile vitrege ale istoriei naţionale.

1Alba Iulia socialiştilor români, în ,,Adevărul”, XIV, 1918, nr. 51 (23 dec. 1918 / 5
ian. 1919), p. 1-2. 
2Pacea cu România, în ,,Adevărul”, XIV,  nr. 18, 1918, 2-3.
3O victimă a Monarhiei, în ,,Telegraful român”, an LXVI, Sibiu, nr. 151, 28 de-
cembrie 1918 / 10 ianuarie 1919, p. 1. 
4Ibidem.
5Europa cea nouă, ,,Drapelul”, an. XII, nr. 2, 15 octombrie 1917.
6Ibidem.
7Europa cea nouă, în ,,Adevărul” (Budapesta), an. XIII, 1917, nr. 2 (15/28 oct.),
p. 1.
8 Emil Isac, În drum spre Alba Iulia, în Cezar Petrescu, Cartea Unirii 1918-1928,
Bucureşti, Editura ,,Luceafărul”, 1929, p. 81.
9 Ibidem.
10Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem, p. 81-82.
13 pătimaşă
14 Emil Isac, În drum spre Alba Iulia, în Cezar Petrescu, Cartea Unirii 1918-1928,
Bucureşti, Editura ,,Luceafărul”, 1929, p. 82.
15 Ion Brad, Emil Isac, un tribun al ideilor noi, Cluj, Edit. Dacia, 1972, p. 138.
16 Interviu acordat de Emil Isac ziarului ,,Kolozsvari Hirlap” la data de 3 de-
cembrie 1918, în ,,Deştepţi.ro-Cultură generală”, http://destepti.ro/ziua-de-1-
decembrie-de-la-alba-iulia-1918-2, 5 septembrie 2018.
17 Emil Isac, În drum spre Alba Iulia, în Cezar Petrescu, Cartea Unirii 1918-1928,
Bucureşti, Editura ,,Luceafărul”, 1929, p. 82.
18 Ibidem, p. 84.
19 ,,Facla”, V, 1914, nr. 87, 3 ianuarie, p. 2.
20 Unui distins teolog, în ,,Adevărul”, XII, 1914, nr. 26, 28 iunie, p. 1. 
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Născută la Sibiu, în anul 1967, poliglota Gabriela Kendeffy-
Hermann locuiește în Germania, la Heidelberg împreună cu familia
și este mamă a doi copii, o fată și un băiat. Studiile în anglistică și
germanistică începute în orașul natal (urmate de recomandarea lui
Mircea Ivănescu pentru o carieră universitară aici, la traductologie)
și le-a completat în Würzburg. În prezent ţine cursuri de multilin-
gvism la Universitatea din Heidelberg, unde pregătește o teză pen-
tru obţinerea titlului de profesor. Scrie versuri, teatru și proză. A
tradus în românește din Adolf Meschendörfer, Harald Siegmund și
Eugène van Itterbeek, și din română în germană, texte de Vasile
Avram. În anul 2010, la Honterus-Verlag Hermannstadt îi apărea un
splendid volum de versuri numerotat cu unu roman, ce conţine trei-
zeci și patru de texte, redactate fiecare în câte două din șase limbi,
inclusiv româna, în care autoarea s-a hotărât să își prezinte propria
creaţie poetică, desigur cu prima variantă totdeauna în limba ger-
mană: DDiimmeennssiioonneenn  //  DDiimmeennssiioonnss  //  DDiimmeennssiieess  //  DDiimmeennssiioonnii  //  DDiimmeenn--
ssiioonneess  //  DDiimmeennssiiuunnii..  II..  BBaanndd. Profesorul universitar dr. Gerhard
Konnerth de la Universitatea Lucian Blaga Sibiu, semnează un cu-
vânt înainte. Dimensiunile în centimetri ale cărţii sunt 19x26, la fru-
museţea acestui obiect cultural aducându-și contribuţia și lucrările
de action painting reproduse în culori, lângă mai toate textele, din
opera lui Oscar Denti, pictor stabilit în Italia, la Bellano. Pentru tra-
ducerea în limba română a textelor scrise în germană – și una din
limbile olandeză, spaniolă, engleză, italiană – din care cităm, îi mu-
lţumim și pe această cale poetului-traducător Dan Dănilă.

Mai întâi, câteva precizări: etnicii germani, valoni și fla-
manzi cunoscuţi astăzi drept sași tansilvăneni au colonizat sudul și
nord-estul ţinutului de peste pădure (etimologic, asta înseamnă
Transilvania) cu începere din veacul al XII-lea și până spre începutul
celui de-al XIV-lea. Autoadministrându-se politic, au format Comi-
tatul Sibiului, compus din cele șapte scaune (Orăștie, Sebeș, Mier-
curea, Sighișoara, Nocrich, Cincu și Rupea), la care ulterior s-au
adăugat cele de Șeica și Mediaș, precum și Districtele Brașov și al
Bistriţei. În urma invaziilor tătare au ridicat biserici fortificate, Tran-
silvania primind numele Siebenbürgen – cu referire la doar șapte
din orașele fortificate săsești, probabil: Sibiu, Bistriţa, Cluj, Brașov,
Mediaș, Sebeș, Sighișoara. Mulţi au dezvoltat profesii meșteșugă-
rești și diverse meserii, unii au devenit valoroși cărturari de limbă
germană. După Dictatul de la Viena, din numărul sașilor o treime a
devenit cetăţeni maghiari, iar Al Doilea Război Mondial și deportă-
rile care i-au urmat au micșorat mult numărul lor. Ceaușescu a vân-
dut mulţi sași Statului german, iar după 1989, valurile de sași
emigranţi români-imigranţi germani au continuat până aproape
spre depopularea săsească a Ardealului. Au lăsat case, gspodării,
cariere, mormintele părinţilor și s-au repatriat acolo de unde cân-
dva, regele Géza al II-lea al Ungariei i-a adus pe strămoșii lor pentru
a apăra graniţele regatului său, astfel văduvind Transilvania de har-
nicii meseriași, de pricepuţii meșteșugari și de intelectualii sași care
au contribuit la dezvoltarea vieţii de tip urban în această parte de

Mihai Posada
Dimensionen – un volum plurilingv de versuri al Gabrielei Kendeffy-Hermann

Recenzii
lume, luând cu ei ordinea și disciplina caracteristică. Printre aceștia,
și Gabriela Kendeffy-Hermann din Sibiu.

⃰

Impresia generală în urma lecturii acestui prim volum de
versuri al Gabrielei Kendeffy-Hermann este, folosind o sintagmă cio-
raniană, de „silogisme ale amărăciunii“ desprinse din experienţa iu-
birii, a cuplului, a vieţii sociale și de familie. Sinceritatea debordantă,
frusteţea expresiei, curăţia morală, simplitatea lexicală și sintactică
în care poeta își modelează mărturisirile fac din acest corp de alcă-
tuiri lirice o confesiune dezarmantă, un ecou „naiv“ (în sensul dat de
Emil Brumaru) la AArrss  aammaannddii a lui Publius Ovidius Naso (anul 43 di-
nainte – anul 17 după Hristos), poetul exilat cândva de împăratul
Augustus la Pontul Euxin: „Cred în bunătatea omenească / Cred în
plinătatea vieţii / Cred în puterea iubirii / Cred în tine... / chiar dacă...
(Mărturisire de credinţă, p. 8); „Deschid palma / în care am ascuns
clipele noastre cele mai frumoase / Ne-au fost răpite / înainte să pot
spune / cât de mult au însemnat pentru mine“ (Furt, p. 11), sau: .../
„hai să ne iubim, fără a strâmtora / hai să ne învăţăm, fără a ne dăs-
căli / hai să ne ajutăm, fără a ne umili / hai să ne schimbăm, fără a
ne transforma / hai să ne luăm în serios, fără a ne asupri / hai să
oferim, fără a cere / hai să trăim, fără a aștepta / hai să ne iubim
pur și simplu“ (Haide..., p. 67).

Tema singurătăţii în doi, bogat ilustrată, reluată obsesiv,
radiografiază astfel dimensiunea existenţială a culegerii de versuri
intitulate DDiimmeennssiioonneenn: „Geme singurătatea în noi / fără să înţele-
gem de ce /.../ sperăm mereu să fim iubiţi / fără să iubim cu adevă-
rat / credem că ne-am străduit / fără să vedem cât loc mai e / totul
se limpezește abia atunci / când umbra se așterne peste lumină“
(Păcat, p. 31); „Ne strângem mâinile și zâmbim amabil, / vorbim, dar
nu ne spunem nimic... / ascultăm, dar nu ne auzim unul pe altul... /
vedem, dar nu ne privim unul pe altul... / și ședem unul lângă altul
dar ne suntem atât de îndepărtaţi“ (Întâlniri machiate, p. 35), sau cu
nuanţe de religioasă devoţiune în contextul geopolitic actual, de-
opotrivă critic și criticabil: „Și te caut, / doar pentru a te vedea, doar
pentru a-ţi vorbi, / căci am nevoie de prezenţa ta / pentru a-mi con-
firma esenţa; /.../ Și te caut, / fiindcă preţuiesc felul tău de a gândi,
a vorbi, / fiindcă recunosc în tine părţi ale obârșiei. // Acest secol
încă la început de încolţire / deja îmbibat de ipocrizie și imoralitate
/ mă face doar să rezist / cu voinţa și demnitatea mea, / să mă eli-
berez de coșmarul sacrificiului, / să caut ceva mai presus de noroc
și suferinţă / un chip divin al acestei esenţe. // Și te caut, / căci nu
mai este neobișnuit / că îmi este bine lângă tine, / căci a mă simţi
bine lângă tine / este o insulă a fericirii“ (Și te caut..., p. 50). 

Un emoţionant imn matern, ca o icoană: „Ţie, care vieţu-
iești în mine… / M-ai norocit să dăruiesc viaţă, / Am putut să o dez-
mierd, să aud fiecare suflare / M-ai binecuvântat să o alăptez la sân
/ Am aflat că e marea noastră iubire / Am înţeles că e cuprinsul și
sensul vieţii noastre / Acum ne-ai făcut să simţim și alte dimensiuni
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/ și să reflectăm la ceea ce este ascuns… să cuprindem teama / Dă-le lor libertatea de a hotărî / Fă să rămână pur și simplu cu noi“ (Rugă-
ciune, p. 71).

O binevenită infuzie de umor aduce textul Reţetă de căsnicie, de la pagina 60, din care redăm doar: „Prepararea: / Sărutări și mân-
gâieri se pun la topit la flacără mică. Se adaugă încet veselia. Se macină boabele de noroc și se amestecă cu veselia, sărutările și mângâ-
ierile. Se adaugă un vârf de cuţit de egoism. / Se amestecă treptat încrederea, până când aluatul este lucios și cremos. Atenţie să nu se
formeze cocoloașe. Se adaugă cu grijă buna-credinţă. Se frământă puternic încă odată și se lasă peste noapte într-un loc răcoros. A doua
zi, când aluatul a crescut, se rulează și se presară cu surâsuri și priviri fidele. Se coace în cuptorul preîncălzit la 200° cu convingerea fermă
că nu se va arde. / Înainte de servire, se presară din belșug cu ispită și o linguriţă de ironie. O glazură de toleranţă, optimism, demnitate
și moralitate fac prăjitura demnă de încredere“. Iar EKG-ul iubirii amintește de caligramele lui Appolinaire (p. 52).

În empatică rezonanţă cu versurile cântate de Drafi Deutscher în șlagărul lansat pe la 1966, Welche Farbe Hat Die Welt: „Roșul e
culoarea focului, a sângelui și a iubirii / galbenul, a grâului, a soarelui și a invidiei, / albastrul e culoarea cerului și a mării și a depărtării /
verde e pădurea, iarba și speranţa / brunul e culoarea cafelei, a pământului și a trudei / gri este cenușa, ceaţa și necazul / negrul e culoa-
rea nopţii, a doliului și a mâniei / albă este zăpada, liniștea și adâncimea / pestriţă este culoarea prieteniei, a bucuriei și a vieţii“ (Culori, p.
43), rimele albe ale Gabrielei Kendeffy-Hermann surprind cu directeţea lor – în genul liricii cantautorului Bob Dylan, premiant Nobel pen-
tru literatură în 2017 – întreagă complexitatea existenţei. La fel: „Înainte de a le deschide / ferecăm inimile noastre cu prejudecăţi / Dacă
oamenii nu se așază în tabloul naturii noastre / și nu se integrează în tiparul așteptărilor / nu le permitem să treacă graniţa / Astfel ne curge
viaţa / și ne-întrebăm / de ce“ (La frontieră, p. 24).

Uneori, versurile devin sentinţe: „Dacă te îndoiești de tot și de toţi, nu trebuie să te îndoiești că ai dubii și n-ai încredere în tine.
Cel conștient că se îndoiește, este neîncrezător fără nici un dubiu. Dacă totuși, cu timpul, nu te îndoiești că ai dubii, până la urmă devii dis-
perat de neîncredere“ (Îndoiala care ne împleticește limba, p. 23), sau: „«Pe când e omul în miezul vieţii lui» – / așa începe Divina Comedie
a lui Dante – / apare brusc o chibzuinţă... / Pe acest lung drum / are fiecare un loz norocos, / să întâlnească oameni care, cu fiinţa, exem-
plul / și harisma lor să ne modeleze imaginea. / Dacă absorbi din acest portret / ai alegerea de a te subordona răului sau / să te ridici în-
spre bunătate. / Chiar dacă au altă însemnătate, acești oameni / marchează și lasă urme. / Și fiecare poate alege / să se îmbogăţească din
binecuvântare și bogăţie. / Hrana vindecătoare și minunată ajută / și la împlinirea spiritului și a simţurilor / și pentru aceia care ne întâl-
nesc pe drumul nostru“ (Întâlniri, p. 48). Altele par învăţături părintești născute din experienţa de viaţă devenită înţelepciune: „Sunt și oa-
meni care își joacă rolurile nespus de bine /.../ De fapt, adânc în inimă, ei ascund nesiguranţă și ură, dar își camuflează dușmănia și
cutezanţa prin falsă prietenie“ (Nuanţe, p. 32). 

Asocierea textelor cu imaginea plastică ilustrează fericit celebrul dicton al asemănării între artele imaginii: „Ut pictura poesis“,
pe care i-l datorăm latinului trăitor în aceeași epocă de aur augustană a literaturii romane, Quintus Horatius Flaccus (65 dinainte – 14
după Hristos) și Artei sale poetice.

În șase limbi europene, din care majoritatea de circulaţie universală, discursul poetic al Gabrielei Kendeffy-Hermann, săsoaica
sibiancă stabilită în barocul oraș studenţesc Heidelberg, spune cu sinceritate același lucru: că viaţa este un dar ce merită trăit în toată fru-
museţea sa, cu nădejde, iubire și credinţă în prezent și în viitor – un imbold demn de luat în seamă și de urmat de cât mai mulţi cititori.
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1. Pro domo. Nătângul sunt, de bună seamă, eu. Trăitor
într-un târgușor dunărean lipsit de instituţia ce delectează cu stră-
lucirea spectacolului am pierdut, de niște bune decenii, bucuria co-
municării cu un autor ce se ascunde, ostentativ, în spatele
personajelor imaginate după normele literaturii (se poate citi și li-
terarităţii) parcă – și totuși diferite. Cu un picior în căruţă și cu altu-
n teleguţă – cum ar veni. Atent la text, dar dornic și de aplauzele pe
care doar spectacolul le aduce (a se <re>vedea necazurile de autor
ale lui Camil Petrescu).

M-am obișnuit să citesc teatrul ca pe literatura pură, bo-
sumflându-mă caraghios la vederea, din când în când, a isprăvilor
unor regizori ce masacrau, credeam eu, în suficienta-mi aroganţă –
textele așa de dragi mie pe care eram învăţat să le gust în liniștea cu
virtuţi demiurgice, parcă, a odăii mele.

Vedeam, cu alte cuvinte, război pretutindeni, ba între dra-
maturg și regizor, ba între acesta și actori...

Curios, și în anume sens benefic, patima cititului de lite-
ratură dramatică nu m-a părăsit cu toate că, în ceea ce privește teo-
ria spectacolului am rămas, ca un nătâng ce sunt, un profan
incurabil.

Sunt însă, vorba domnului Cistelecan, un ins cu apucături
de critic, gata oricând să-l aplaude pe insomniacul prinţ danez care
se apucă să vândă pepeni grădinarului, învăţându-i pe actori cum se
cuvine a fi rostită o tiradă. Prinţul invocă, în sprijinul prieteniei sale,
bunul simţ, e, vasăzică, un aristotelian pentru care mimesis-ul e li-
teră de lege.

O, tempora…

2. Rădăcini. Năzuinţa de a stabili filiaţii este, ca și iluzia
că totul se cuvine a fi clasificat, o constantă a inșilor care, asemenea
mie, își cultivă apucăturile mai mult pentru a se lămuri pe ei înșiși,
decât pe alţii.

3. Am în faţă Teatru minut, de Cornel Teulea, Ed. Școala Ar-
deleană (2017), ed.a II-a, cu o prefaţă de Claudiu Groza și o postfaţă

a autorului. E un volum consistent, însumând douăzeci și unul de
…„texte” pe cuprinsul a 250 de pagini. Am recurs la ghilimele pentru
a evidenţia oarecum, caracterul neconvenţional a ceea ce autorul
numește, în lipsa unui concept consacrat, „teatru minut ”. Voi zice,
cu un termen (cam) învechit, că avem de-a face cu o „specie” nouă,
inventată de Cornel Teulea. Echivalentul dramatic, oarecum, al
„schiţei” din literatura ce recunoaște (încă) trei genuri (sau, mă rog,
trei genuri „esenţiale”). 

Stărui asupra chestiunii. Schiţele cu atribute dramatice,
precum binecunoscuta Căldură mare a lui Nenea Iancu, bunăoară,
nu-și pierd caracterul de literatură epică. Arghezi, Călinescu și, mai
ales, Eugen Ionescu realizează, în anume sens, „smulgerea” textului
scurt din epic și plasarea lui în dramatic, vasăzică trecerea din zodia
lecturii în aceea a spectacolului. Mă gândesc la „bucăţi” precum In-
terpretări la cleptomanie ori, mai ales, Negustorul de ochelari unde
Arghezi ne pune în faţa unei altfel de tensiuni decât acelea, fulge-
rătoare, din comunele „schiţe”. Lucrurile sunt destul de neclare, to-
tuși, căci replica stă la baza lor, parcă mai mult decât mișcarea
specific dramatică, a spectacolului, vasăzică. Nu altfel stau lucrurile
în ceea ce-l privește pe Napoleonul călinescian pregătit a cuceri, ca-
raghios, Parisul încă necucerit.

Ar fi vorba, așadar, de niște rădăcini vechi, de vigoare dis-
cutabilă. Teulea scrie însă după Ionescu, al cărui patronaj îl recu-
noaște, mai mult chiar decât sunt pregătit să o fac eu. Replica, fie și
memorabilă, e subordonată acelei tensiuni specifice, capabile a da
viaţă spectacolului.

Scurta și consistenţa „prefaţă” semnată de Claudiu Groza
lămurește aspecte „spectacologice” ale acestui „nou!?” tip de tea-
tru, nerevendicat, încă, de marile scene.

Teulea e un autor ce-și așteaptă, încă, receptorii. Con-
stantele teatrului său ar constitui o listă substanţială, oricât de gră-
bită ar fi lectura și Claudiu Groza este, cu siguranţă, îndrituit a
alcătui asemenea listă. Citez: „hiperrealitatea” în care „grotescul,
absurdul, banalul și firescul se întretaie, coexistă”. Adaug „spaţiul
concentraţionar, claustrant, dictatorial”, „tensiunea traumatică”,
„norul ontologic” „spiritual ludic”, „livrescul” ș.a., ș.a.

Marian Dopcea

Recenzii

Nătâng în lumea teatrului
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Filozof la „bază” dramaturgul oferă la rându-i o cheie pen-
tru înţelegerea teatrului său – formă de artă la care a recurs (după
cum mi-a mărturisit, căci ne leagă o prietenie de vreo cinci decenii!)
atunci când s-a convins de imposibilitatea, azi, a practicării filozofiei
de sistem. Transcriu câteva rânduri esenţiale: „Lumea teatrului nu
trebuie să rateze complet (re)intrarea în lumea profundă a Ideii,
pentru că numai ea, Ideea, poate genera dialoguri și acţiune sce-
nică privind problemele fundamentale ale omului, începând cu exis-
tenţa, iubirea, pasiunea și sexualitatea […] pentru a încheia, să
zicem, cu libertatea, problema lui Dumnezeu și a destinului ome-
nesc ”. Teatrul ideii, așadar, și nu filozofia. Parabola și nu discursul
filozofic.

Autorul gestionează realul și fantasticul, logicul și absur-
dul, maturitatea și ludicul ș.a.m.d – cititorului rămânându-i a stabili
literaritatea, tematica, gradul de adecvare a retoricii la o situaţie
dată, fie aceasta și una practic imposibilă, precum în „Gară, erotism,
absurd” (unde replicile sunt înlocuite de gânduri, iar viziunea de
asamblu este una dintre cele mai negre întâlnite în literatura ro-
mână).

Lecturi. Voi îndrăzni a susţine că Teulea practică o „litera-
tură” a condiţiei umane, alterate cel mai adesea, ori surprinse în
procesul descompunerii. Epitetele pe lângă „parabolă” sunt, cu în-
dreptăţire „politică”, „filozofică”, „socială”, „civică” și altele cam din
aceeași arie semantică.

Omul bine intarsiat în postistorie se oferă privirii fără nici
o jenă, sinistru în nuditatea-i morală, candidă în felul ei și, parado-
xal, abjectă. El beneficiază de tehnologie, pe care diavolul a inven-
tat-o, fuge de povara intelectului și se îngrozește de orice ameninţă
tihna mediocrităţii. Suferă de un fel de axiofogie pedepsind fără
milă pe cei ce refuză uniformizarea. „În orașul nostru nimeni nu
poate fi mai valoros decât ceilalţi”, susţine Meșterul din „Heraclit și
potăile”, iar antiteza din „Ultimul Heidegger” nu lasă loc nici unei
iluzii. Filozoful a murit, reminiscenţe ale lumii gândite de el se mai
află doar în mintea menajerei, marcată evident de bunul simţ, des-
uet în postistorie. Omul postmodern este un gamer și nimic mai
mult. Vânătoarea de pokemoni, performantă, dă măsura autentici-
tăţii lui umane. Un concept precum Vandalizare își pierde orice înţe-
les în lumea aceasta a smartphoanelor. Femeia menajeră este, în
simplitatea ei, un fel de ultimă apărătoare a valorilor lumii, mo-
derne. „Progresul” postmodernist e însoţit, paradoxal, de un fel de
sălbăticire: „Vitele astea încălţate sunt trimise aici de un destin și o
ursită. [...] Ei sunt animalul raţional. Sunt vitele încălţate din ziua de
azi. Ah, vai, vai de mine, vai! M-a călcat o vacă încălţată pe piciorul
bolnav și mă doare rău de tot. Mă doare rău, rău de tot mă doare,
dar se vede că nu mă pot înţelege cu animalul raţional înarmat cu
telefoane ucigașe. Ah, ce tehnică, ce tehnică blestemată. Domnul
Heidegger i-a spus odată unui musafir important [...] că nu omul a
creat tehnica. «Atunci cine?» a întrebat musafirul. „Das rechnande
Denken”, i-a răspuns filozoful”.

„Pleava zeilor” s-a răspândit în lumea postmodernă, omul
raţional, metamorfozat în gamer dă ultima lovitură omului uman
devenit inutil.

Și dacă e vorba de pasiune / sexualitate lucrurile stau încă
și mai rău. Nu e deloc limpede dacă protagoniștii din „Gară, erotism,
absurd” sunt doi parteneri umani sau o pereche de câini în călduri.
Inefabilă ironie, aici: Câinele pierdut și donjuanesc poartă numele
unui cunoscut (cândva!) cântăreţ – „Zavaidoc”. Replicile sunt, aici,
înlocuite de gânduri, cele ale câinelui nefiind, în esenţă, diferite de
cele ale omului.

Universul concentraţionar. Adversar de neîmpăcat al to-
talitarismului Cornel Teulea e conștient de faptul că Victoria asupra
acestuia e relativă. Doctrina marxistă a pierdut teren – dar nu ma-
rele război. Într-o carte anterioară dramaturgul surprinde meca-
nismul înlocuirii Tătucului doctrinar cu …alt Marx, vasăzică tot un
Tătuc doctrinar. Economiștii sunt, în textul omonim, interșanjabili.
„Părintele știinţei economice moderne” (Adam Smith, cel citat
uneori și de Eminescu ) devine cu ușurinţă Keynes, cel căruia fără
nici un folos nu-i place Marx, iar Keynes devine, firește, Smith. Mof-
turi precum „Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii și
a banilor” își dovedesc inconsistenţa pe lângă spectacolul buf al
„morţii” lui Herman Heinrich Gossen. Ipostazele doctrinare ale aces-
tor economiști sunt capabile a genera tensiune dramatică. Grotes-
cul înfruntării dintre Ideea (doctrină) și om (teoretician) își pune
aprenta pe un spaţiu ce aparţine evident mediocrităţii. Economiștii
sunt vinovaţi de orgoliu identitar – și asta nu se poate ierta așa că
„piesa” sfârșește într-o atmosferă (parcă) de parodie shakespea-
reană în târârea leșurilor celor doi, pentru a elibera scena.

Poate veni Fortinbras – îmi vine să spun.

Gândul îmi fuge și la Dinu Nicodin, prozator drag mie, nu
știu cât de cunoscut lui Teulea. Aprehensiunea lui Nicodin pentru
clubul lafelilor e aproape orwelliană. Asistăm, ca și în „Heraclit și
potăile” la încercarea zadarnică de a ieși din rând: „Bieţii nebuni! Au
crezut că pot șterge cu buretele asemănările dintre ei și ceilalţi”. Epi-
taf potrivit pentru lumea modernă și pentru locuitorii ei care „put
de deșteptăciune, iubito”.

Etalarea puterii discreţionare, pe de o parte, umilirea și su-
primarea supușilor-victime, pe de alta, sunt trăsăturile distinctive
ale oricăriu regim totalitar. Autoritatea poartă, în general, uniformă
(de Paznic, Miliţian, Poliţist, Ofiţer). E purtătoare de pistol – pe care
îl folosește cu voluptate. Marea scenă a Lumii e, la Teulea, mereu
însângerată – lucru care o face, din punct de vedere spectacologic,
deosebit de atractivă.

Îmi permit să conchid – și sper că timpul îmi va da dreptate
– că ne aflăm în faţa unuia dintre cei mai originali – și profunzi! –
dramaturgi contemporani.
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„Mai nimic nu știu despre ceea ce sunt” (Aura Christi)

În prefaţa impresionantului roman în versuri al Aurei
Christi, Geniul inimii. Cartea iluminărilor mele, apărut la Editura
Contemporanul, 2017, Mircea Braga identifica prezenţa a trei
„povești” exemplare care se intersectează în „subterana” idea-
tică a textului: una despre destin, înţeles ca „responsabilitate
pentru ceea ce ești” (p. 42), una despre „încercare” (ibidem) și
cealaltă, cu privire la sensul existenţei umane (p. 45). Destinul și
încercarea se pot suprapune atât în planul vieţii interioare, cât
și în dimensiunea socială a existenţei, căci, nu de puţine ori, în-
cercarea marchează și hotărăște destinul uman. Cele trei axe
de dezvoltare a tramei narativ-poetice sunt tot atâtea idei-an-
coră de forţă care asigură profunzimea estetică a Cărţii Aurei
Christi: destin, încercare, sens. Aceste axe ideatice corespund
celor trei „spaţii” pe care personajul romanului (prin vocile eu-
rilor sale: poetic, social, transcendent) le străbate neîncetat,
deseori fără să știe cum sau când: „în subterană”, „în afară”,
„între lumi” (Stând ochi în ochi cu Rodka).

Poezia Aurei Christi este cerebrală și sensibilă, un cântec
percutant despre suflet, zeu, inimă, despre o căutare răscoli-
toare în adâncul și înaltul, de-a lungul și de-a latul fiinţei pentru
a găsi răspunsul la o mare și cutremurătoare întrebare: „Ce
sunt?”. Până la un punct, ar fi vorba despre același om funda-
mental singur din drama soresciană Iona care „se dedublează
și «se strânge» după cerinţele vieţii sale interioare”, despică
„burţi” spre a ieși pentru ca, în final, să înţeleagă că i-a rămas
numai una de tăiat pentru a se elibera; personajul principal al
romanului în versuri al Aurei Christi se distanţează și se apropie
de sine în mișcări succesive repetate spre a se vedea și, implicit,
(auto)(re)cunoaște într-o singurătate ontologică aparentă, căci
„niciodată nu suntem singuri” (Elegie), dovadă fiind dialogul ini-
mii cu geniul ei. Este vorba de un proces dureros de meta-mor-
foză fiinţială, prin care limitările impuse de gen, egocentrismul
specific uman, personalitate (femeia este ucisă, „Dumnezeul is-
toriei” este ucis, eul este strivit prin contemplarea propriilor li-
mite) sunt transgresate spre a-l cunoaște pe „Dumnezeul din
cerul lăuntric” (Ascult, urmez și, iarăși, ascult ritmurile). Dacă
omul reușește să (re)unifice părţile sale dislocate prin fenome-
nul vieţuirii, însingurarea și îndurerarea vor fi inevitabil învinse,
fiinţa unită devine „noi” și cunoaște bucuria armonizării con-
trariilor – păgân și sfânt, zeu și Dumnezeu (Ecou al altei lumi),
Dionysos și Iisus, „fraţi gemeni, aproape, ciopliţi din aceeași
stâncă” (Ascult, urmez și, iarăși, ascult ritmurile). 

Concepţia Aurei Christi cu privire la poet și actul artistic
este originală, întrucât poetul este Orfeu și Euridice laolaltă,

uniţi în acel catabasis obligatoriu creativităţii (Euridice): într-un
spectacol polifonic dramatic, se aud, se întrepătrund și se
cheamă voci, confundându-se fără a putea identifica dacă e
vorba despre Euridice care își ceartă iubitul pentru că nu a cău-
tat-o, dacă Orfeu se lamentează în așteptarea muzei sau dacă
nu cumva sufletul, rămas în afara ușilor închise, nu plânge (Până
și florile). O altă artă poetică este poezia Jarul și mierea, în care
este decretată obligativitatea întoarcerii „cu faţa spre noi” pen-
tru a descoperi lumea de dincolo de lume, diferită și totuși
aceeași, precum și „coama belșugului sufletesc” propriu. În-
toarcerea spre sine înseamnă întoarcerea în timp spre a vedea
proiecţia viitorului devenit ulterior prezent, pentru ca trecutul,
prezentul și viitorul să se topească în dimensiunea interioară a
poetei care reușește să corecteze versul cu valoare de destin:
„eu am ars/ și-am murit și de secole cânt pentru voi/ pentru toţi.
O, cerule, Doamne, ce/ tornadă de graţie și ce lipsă de mă-
sură!...”. Eul individual nu abandonează, însă, căutarea sensu-
lui său în lume și se întreabă: „Eu cu ce mă aleg (...)?”. Răspunsul
e clar și dovedește atingerea (re)cunoașterii destinului creato-
rului în lume care „se alege” cu darul de a percepe tăcerea mării
și tropotul ploii, dansul ninsorilor și „fabuloasele zboruri pie-
zișe”, adică imaginea lumii în splendoarea ei simplă și imper-
ceptibilă. Cititorul poeziei se alege, la rândul său, cu „jarul și
mierea cuvintelor mele” și, în plus, acel ceva inefabil perceptibil
doar în forul său interior.

Descurajant de stufoasă, densă, adâncă, Geniul inimii nu
oferă o lectură confortabilă sau agreabilă de vacanţă, ci una so-
licitantă, interogativă, incomodă, adresată unui cititor neliniștit
spiritual sau cu apetit insaţiabil pentru complexitate ideatică.
Amplul roman în versuri al Aurei Christi poate fi citit în mai
multe chei: ezoteric-spirituală a unei queste iniţiatice urmată de
o metamorfoză de-a dreptul șamanică; un roman al socialului,
al lumii „din afară”, al cotidianului văzut prin ochi dostoiev-
skieni; roman autobiografic cu accente confesive dramatice, re-
zultat al unei deschideri de-a dreptul chirurgicale a sufletului
spre Celălalt; o poveste despre „o iubire iremediabilă. Imposi-
bilă./ Ireparabilă. Cu ușile deschise vraiște” (Aripa de graţie), res-
pectiv despre cum ajungem să iubim total și profund altruist,
devenind asemeni divinităţii creatoare. Din acest punct de ve-
dere, dedicaţia autoarei include doar aparent două instanţe di-
ferite ale receptării poziţionate în perspective antitetice: o
exterioritate dominată de o alteritate superioară, iniţiatul de-
numit mistic „cel care știe”, și o interioritate dominată de eul
total, „pentru mine”, înţeles ca sumă unitară a fragmentelor de
sine necunoscute, ignorate, rătăcite și dispersate. Cele două pla-
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nuri ale dedicaţiei se oglindesc, însă, până la identificarea „celui
care știe” cu „mine”, de unde deducem că finalitatea romanului
Aurei Christi nu este una exoterică, cu un mesaj educativ „des-
chis” către omenire, ci o confesiune „închisă”, adresată mai de-
grabă sieși sau, cel mult, unui Tu la fel de încercat pe calea
dureroasă a autocunoașterii, numit Cel-ce-știe. Având „conștii-
nţa identităţii izolante”, cum ne asigură Mircea Braga în aceeași
prefaţă, poeta sensibilă și retrasă nu iubește manifestarea crea-
tivităţii în agora și alege să împărtășească o (auto)cunoaștere
ezoterică esenţială unui cerc limitat și exclusivist de iniţiaţi în
tainele căutării Sinelui.

Această „închidere” a confesiunii lirice în sine însăși, în-
dreptată spre sine, focusată pe înţelegerea universului prin sine
pare specifică stilului scriitoarei, preocupată de bogata lume in-
terioară a ideilor pe care le vede, le contemplă și asupra cărora
meditează fără întrerupere de când și-a descoperit destinul de
creator. În Geniul inimii, poeta renunţă la imaginea „trupului kaf-
kian” din ciclul de romane eseistice Vulturii de noapte în favoa-
rea trupului-instrument al unei duble cunoașteri, a sa și, prin
sine, a divinităţii. Principiul acestui tip de gnoză vizează înţele-
gerea întregului prin intermediul cunoașterii uneia dintre mul-
tiplele sale părţi integrante. A fost accentuată dimensiunea
semi-autobiografică sau, mai degrabă, pseudo-autobiografică
specifică prozei Aurei Christi – remarcată de Irina Petraș în stu-
diul Oglinda și drumul. Prozatori contemporani – împletită cu o
mereu înnoită bogăţie luxuriantă de idei, concepte și cunoști-
nţe de anvergură enciclopedică (prin cultivarea intertextualită-
ţii și autoreferenţialităţii, citate biblice, bogate referinţe livrești
și cultural-artistice, precum celebra Vioară roșie a lui Nicolò Bus-
sotti). „Radiografia unei metamorfoze” din romanul eseistic este
reluată și augmentată în romanul în versuri prin expunerea mi-
nuţioasă a etapelor a ceea ce autoarea numește iluminare per-
sonală. Dacă personajele ciclului romanului-eseu nu sunt decât
„multele feţe reale, imaginate, posibile, visate, ficţionate ale
unei scriitoare multivalente, feţe de-curgând una din cealaltă,
completându-se” (Irina Petraș, ibidem), în romanul în versuri
sunt puse „faţă-n faţă” două euri care se caută într-un mod ab-
solut, eul individual și eul transcendent, ambele făcând parte
din alchimia, deopotrivă terestră și celestă, a fiinţei. 

Asemeni oricărei iniţieri interioare, prima direcţie a că-
lătoriei Eului este descendentă pe verticala fiinţării, orientată
spre zonele „sub-terane” ale trupului, pentru a urca apoi la ori-
zontala liniară a spaţialităţii „himerice” a vieţii cotidiene și a ac-
cede, în final, la zona superioară a unei minorităţi „sfinte”
privilegiate. Această repartizare tripartită a căutării sensului
propriei existenţe corespunde celor trei „cărţi” care compun
marea Carte a iluminărilor mele: Povestea subteranei, Copiii hi-
merelor și Un cuib de sfinţi. 

Povestea subteranei (unde semnificaţia mistică a epitetu-
lui dostoievskian „subterană” este evidentă și în înţelesu-i lite-
ral de „interior al pământului”, al trupului care ascunde sufletul)
debutează sub semnul „repetabilităţii” (Darul), prin urmarea in-
variabilă a „aceluiași scenariu” (Același scenariu) iniţiatic: eul so-
cial și individual(ist) este lăsat la suprafaţa fiinţei pentru a
începe catabasis-ul căutării Sinelui în adâncul „fântânii”-suflet.
În articolul dedicat volumului Orbita zeului, Maria-Ana Tupan re-
marcase că „poezia Aurei Christi poate fi considerată religioasă
în sens etimologic, ca poezie a relaţionărilor holiste ale unei rea-

lităţi pe care ştiinţa sau filosofia desenează numeroase şi vane
hărţi cu arbitrare frontiere. Ca şi în Rig Veda, poeta nu poate dis-
tinge între geneza lumii şi actul de cunoaştere a ei, discreditând
dilema întâietăţii vreuneia”. În continuarea acestei idei, am
putea nuanţa afirmând că, în Geniul inimii, actul autocunoaște-
rii este însăși geneza lumii. Scenariul regiei iniţiatice începe obli-
gatoriu cu o întrebare legată de necesara „trezire”, posibilă fie
într-o lume, fie în alta. Paradoxal (sau nu), adâncul fiinţei umane
coincide cu preaînaltul fiinţei divine (acel ain soph al Kabbalei):
„Nimic. Nimeni. Golit/ de tine, de lume, te reduci/ la ceva fără
nume, fără gust/ culoare, trunchi/ margini, ecou” (Același scena-
riu). „Nimic” este singurul cuvânt din limitatul limbaj uman care
poate „traduce” lipsa formei, a materiei, a consistenţei și chiar
a aparenţei imaginii. 

„Acolo”, în fântâna interiorităţii, „tu nu mai ești tu însuţi”
– spune poeta – căci „zgomotul și dorinţa”, elementele specifice
vieţuirii în lume, au dispărut. Nu doar Eul ccoobbooaarrăă, ci și „ceva”
imposibil de numit în această etapă obscură a autocunoașterii
uurrccăă în întâmpinare. Întâlnirea are loc pe „platoul” înălţimilor
suprafirești ale fiinţei, unde mmiinntteeaa întâlnește ggeenniiuull  iinniimmiiii. Ade-
vărata naștere nu constă în apariţia corpului material în lume,
ci constă în trezirea interioară și unirea eului individual cu du-
blul său geamăn în vederea conștientizării sufletului. Coborâ-
rea minţii în inimă și unirea celor două „naște” cu adevărat Eul
fiinţial care, „dintr-o întâmplare”, se desprinde din marea „ma-
trice vie” a universului pentru a ajunge „la suprafaţa fiinţei”. Din
interiorul unitar al Fiinţei, fiinţa ajunge la marginea acesteia,
pentru a rătăci apoi „în pragul” propriei sale margini. Sensul
existenţei nu se află în exteriorul „pragului”, ci înspre interior, în
„subterană -/ patrie a fiinţei, Ithacă dintr-un blestem/ iubită, pă-
mânt între ape, abrupt” (Povestea subteranei). Poeta valorizează
simbolic diverse forme temporale ale verbului fiinţării pentru a
sublinia eternitatea prin continuitate a acestei povești: „A fost
odată, apoi încă o dată.../ Și mai este, căci dacă nu ar fi/ nici
toamnele, nici cerul,/ nici beduinii, nici lăstunii/ n-ar povesti...”
(Darul). A fi asigură condiţia necesară și obligatorie pentru a po-
vesti, iar a (re)povesti înseamnă a fi în continuitatea dintre a fost
și este. 

Izvorâtă din omul-sursă, androginul adamic, „un zeu
aproape” și „o femeie, păstrată/ în tiparul de femeie-fată”
(Darul), omenirea e un copil din flori, copil al naturii, dar cu
„cerul” și „marea” între „divinele coaste”. Doar căderea e pre-
zent continuu („cazi”). La începutul căutării, singura evidenţă e
percepţia propriei ignoranţe, primul pas în calea iluminării in-
terioare (Departe). Omul-lut are șansa de „a cădea pe gânduri”
pentru a compensa căderea primordială, în materie. Viaţa ese-
nţializată a fost înlocuită de cea biologică, în ipostaza omului-
vietate (Respiri). Altădată ipostaze ale chipului divin, Adam și
Eva au devenit „sfinţi triști, cu aure negre”, „sfinţi stinși”, „sfinţi
negri, cu rădăcina pierdută” (Lecţia de libertate). Doar prin in-
termediul actului creator, omul are șansa de a-și întâlni latura
nemuritoare: muza, zeul. Din acest punct de vedere, versul „Eu
scriu poeme de când mă știu” ar putea fi înţeles cât mai simplu
cu putinţă drept „Eu scriu poeme de când mă cunosc, respectiv
de când l-am întâlnit și cunoscut zeul meu nemuritor” (De când
mă știu). Trei verbe esenţiale sunt puse în relaţie de echivalenţă
simbolică, „a fi”, „a ști”, „a vedea”. În versul „Eu totul văd”, totul
apare ca imagine a divinităţii interpusă între sensibilitatea crea-
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toare și acţiunea contemplativ-creatoare a poetei. La rândul ei,
fiinţa creatoare este captivă între două variabile ale existenţei,
pe de o parte, prezentul etern al lui „a fi” în realitatea cotidiană,
iar pe de altă parte, nenumăratele posibilităţi ale fiinţării ficţio-
nale în realitatea poemului: „sunt ales și blestemat/ în vecii ve-
cilor să fiu” (Aproape, mai aproape...). Triada „eu totul știu” se va
metamorfoza în „eu, tu, îngerul”, iar verbul-liant va fi „a arde”.
„A vedea” nu este suficient, pentru că obiectul vederii interioare
trebuie, în egală măsură, „re-cunoscut”: mereu egal cu sine în-
suși, sufletul rămâne „același” asemeni divinităţii, în absenţa
oricărei deveniri. Cititorul-neofit este avertizat că adâncul se
cască atât în jos, cât și în sus, printr-o magnifică „prăpastie în
cap” (Ca într-un joc). Subterana este locuinţa „zeului dintre tâm-
plele mele” pe care-l „află” Eul (Ca într-un joc). Din interioritatea-
i abisală, sufletul își strigă trupul adamic celest, dublul care să-l
conţină ca parte integrantă a unui întreg: „Dă-mi trupul din a
cărui/ melodioasă coastă/ pe mine m-ai făcut și/ de atunci, ca
prin fereastră // mă uit spre lume și aștept/ sufletul geamăn să-
l aduni/ din ape, codri, geamăt,/ din zborul de lăstuni...” (Tu îmi
ţii ochii în palmă). Incongruenţa ontologică dintre Eu și Sine
poate fi remediată doar urmând exemplul naturii care „știe să
fie” firească, adică în matca „firii” ei (Să-ntreb vulturii). 

Din poemele Aurei Christi ţâșnește o bogăţie ideatică co-
pleșitoare, de sorginte creștină (atât creștinismul canonic, cât
și cel gnostic), filosofică, literară, ţinute în frâu în permanenţă de
o luciditate care știe întotdeauna ce vrea să transmită. Spre
exemplu, ideile gnostice devin evidente în versurile: „Să te simţi
ca un copil/ printre oamenii mari rătăcit” (Printre oameni), unde
copilul etern este Iisus, modelul demn de urmat în viaţă și într-
o iniţiere mistică (v. Evanghelia după Toma). Un cititor al textelor
kabbalistice ar recunoaște ușor ritualul întoarcerii feţei către
interior în căutarea Feţei lui Dumnezeu, Vecinul sufletului
uman, care sălășluiește în „sub-terana” omului creat după im-
aginea sa. De aceea, doar „sufletul, împotmolit/ în nesomn și în
noapte” (Nimeni) are privilegiul de a reconstitui în subterana
proprie (pre)începuturile creaţiei; sufletul e nimicul din acel ni-
meni sacru, alteritatea absolută în raport cu omul, de unde în-
trebarea firească: „Ce ești tu oare?” reluată în aceeași poezie și
sub forma: „Exiști cu-adevărat/ tu oare?”. Provenienţa sufletului
e o geografie ambiguă descrisă în termeni deopotrivă vitaliști
blagieni și de Cântare a Cântărilor: „Din ce/ grădini de chiparoși/
ori zei ai fost adus/ tu liniștea să-mi tulburi,/ să-mi dai nesomn
și vrajă/ s-adun tării din luturi/ și soarele întreg/ din struguri”
(Ce ești tu oare?). Eul liric e în dialog cu sufletul, iar trupul devine
casă, lume, templu al său: „ţărmul unei alte lumi/ e trupul tău.
Și casă” Ancora). Oricât ar părea de neverosimil, „rădăcinile” su-
fletului sunt pretutindeni, „la vedere”, iar cine le vede renaște
sau piere. 

Iubirea recosmicizează universul și transformă omul
într-un creator sensibil și puternic: „Iubirea mea urnește/ din
osie planetele/ și inima le-o-ntoarce/ spre secole încete (Des-
cântec de dragoste). Cu toate acestea, în calitate de datum on-
tologic, singurătatea îl însoţește pe om din momentul nașterii
atât în iubire, cât și în moarte. De aceea, registrul grav și nota in-
terogativă nu pot fi abandonate, mai ales că orice iluminare se
desfășoară în întuneric fără cunoașterea naturii viitoarelor
acţiuni; poeta chestionează cu privire la natura profundă a ini-
mii, pe care-o consideră fie pură abstracţiune: „pecete-a unei

lumi”, „matcă veșnică a viului”, „boare de răcoare”, fie „locul”-
altar unde se înfiripă dialogul cu Alteritatea absolută (Ce să fac,
cerule?). Inima este spaţiul autenticităţii trăirii, al adevărului și
al cunoașterii reale. De aceea, poeta o admiră pe Tatiana, per-
sonajul feminin al romanului Evgheni Oneghin, de A. S. Pușkin,
căci ea aalleeggee  ssăă  ffaaccăă  cceeeeaa  ccee  nnuu  ssee  ffaaccee  (Și, totuși...). Adevărata
cunoaștere se dobândește prin încălcarea preconceptelor, în
cazul Tatianei „s-aștepţi, s-asculţi, să fii liniștit” și să fii tu însuţi:
„tu însuţi, prin tine, pentru tine ești/ și, fiind la nesfârșit, devii,
tot devii...” (Și, totuși...). Educaţia socială ne învaţă să disimulăm,
nu să fim noi înșine, și astfel ne pervertește natura, firea. Na-
tura oferă cu generozitate modele „educative” demne de urmat
despre cum să iubești, chiar dacă mintea continuă ssăă  nnuu  șșttiiee și
să întrebe buimacă: „De azi înainte ca florile voi iubi./ Da, ca flo-
rile. Dar cum iubesc florile?!” (Și, totuși...).

După mai multe coborâri succesive ale minţii în Infernul
interior pentru a elibera de acolo lumina și Sinele din propriile
tenebre, iniţierea se desăvârșește cu Schimbarea la faţă. În cre-
știnism, acest eveniment este foarte important în cronologia ri-
tualului Învierii christice, urmând celor trei zile petrecute în Iad,
de unde cei drepţi au fost eliberaţi și ridicaţi întru Dumnezeu.
Iisus însuși se ridică pe vârful muntelui de unde se arată apos-
tolilor cu o înfăţișare strălucitoare. Lumina lui a devenit lumina
lumii. Schimbarea la faţă s-a petrecut printr-o iluminare totală
a fiinţei, dar doar după ce a murit și a petrecut trei zile în Infern.
Prin fiecare individ care o compune, lumea constituie „subte-
rana” în care Dumnezeu se caută pe sine, își caută chipul dăruit
ca model exemplar pentru fiecare creaţie a sa. Întrebarea reto-
rică din finalul Cărţii I: „ce o să faci atunci când/ nu voi mai fi,
Doamne?” este cutremurătoare, pentru că relevă interdepende-
nţa existenţială și gnoseologică a celor două „feţe”: cunoscând
faţa interioară a omului, Creatorul își contemplă Faţa și se cu-
noaște astfel pe sine; la rândul său, cunoscându-se pe sine,
omul îl cunoaște pe Dumnezeu.

Geniul inimii. Cartea iluminărilor mele este o creaţie lite-
rară profundă, scrisă cu o efervescenţă pasională care irupe la
fiecare vers, complicată prin bogate referinţe mitico-religioase,
literare, filosofice, metafizice și, în același timp, de o sinceritate
copilăroasă și deconcertantă care metabolizează durerea pen-
tru a o sublima în artă. 

BBiibblliiooggrraaffiiee
Braga, Mircea, O „poveste” despre intersectarea lumilor,

prefaţă la Aura Christi, Geniul inimii. Cartea iluminărilor mele, Bu-
curești, Editura Contemporanul, 2017.

Christi, Aura, Geniul inimii. Cartea iluminărilor mele, Bucu-
rești, Editura Contemporanul, 2017.

Petraș, Irina, Oglinda și drumul. Prozatori contemporani,
București, Editura Cartea Românească, 2013.

Tupan, Maria-Ana, Tiparele marii poezii, în „Contempora-
nul”, nr. 2/ februarie 2016.

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

894 / 2018



AA  1155--aa  ssccrriissooaarree

Vitoș, nemuritorule,

am cunoscut în Instituţie pe OMUL care Se Luptă cu Moartea.

A fost neașteptat. Am ieșit în Curtea Subterană ca în fiecare Sâm-
bătă, și era acolo. L-am recunoscut de cum l-am văzut, l-am strigat
și mi-a răspuns. N-am vorbit deloc, doar m-am uitat la el cum face
lucruri, sau cum doar stă, ca o stâncă.

Ne-am petrecut așa cea mai lungă Sâmbătă, lungă cât un an.

Până seara, când Spectaculoasa a bătut de trei ori în ușă, a intrat în-
cept fără să-i deschid și mi-a spus: 

„Zdrunco, am ajuns foarte greu în camera Omului care Se Luptă cu
Moartea. Ușa aproape nu i se deschide. Are pereţii plini de oracole,
de caiete dictando, de carnete de elev, de student, de buletine, de
pașaparte. Are mobilele construite din haine, încălţăminte, din cărţi,
din pozele tuturor oamenilor pe care i-a cunoscut. În camera lui, n-
a murit nimeni. E greu să lupţi așa cu moartea, Zdrunco, cred c-o să
piardă din lipsă de spaţiu.”

Acu’ mi-e somn, o să adorm.

Vise frumoase la tine,

Zdrunca,

pe moarte.

AA  3355--aa  ssccrriissooaarree

Vitoș uitat,

Am visat azi-noapte că mi-ai smuls sfârcul stâng cu dinţii.

Am căzut prin deschizătură în golul din mine, lângă inima de carne
și inima de stâncă.

De sus, de pe marginea decapitată și franjurită de sânge a sfârcului
rupt, Spectaculoasa se uita în jos la mine.

Atunci mi-am mângâiat inimile cu mâna caldî, și am recitat nesfârșit
amândouă, ca una: „Doamne și Stăpânul inimii mele, duhul ne-ier-
tării, al milei de sine, al tristeţii și resemnării nu mi-l da mie, iar
duhul răbdării, al curăţeniei, al gândului smerit și al dragostei
dăruiește-mi-l mie.”

Așa m-am trezit iar cu o singură inimă, grea, de Carne.

Zdrunca,

Ușoară.

Din volumul „Instituţia”, Editura Paralela 45, 2017

Andreea Lupu
Premiul pentru debut în poezie „Iustin Pan/a”, 2018
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m-am trezit azi cu un chef de războinic

motivaţia mi-a rânjit de pe balcon – făcea semne că vine furtuna

m-a întrebat: cum te doare? 

după atâtea tăceri de duzină,

după atâta alergătură între simulare și disimulare

după coordonatele exacte ale traumei

aici - liniște&caietul pe care l-ai uitat

suntem fabricaţi în camera de gardă a alienării 

doar azi

doar mâine

până într-o zi 

în care îţi iei binișor arterele la control și le așezi cum trebuie

gata cu abandonul, gata cu strategiile de reabilitare,

gata cu vocabularul resemnat

vezi de unde începe puterea?

salvezi totul în word, apoi uiţi unde ai pus șoricelul

te corupi cu dulciuri și te ajunge din urmă constrângerea 

kitschul e pe moarte și nu a chemat încă preotul

i-am citit o poveste unui copil într-o seară

i-am citit și pe chip i-a strălucit un rai despre care eu nu am aflat
încă

era un limbaj care a promis și s-a ţinut de cuvânt

trecerea, zborul, recompensa și dragostea 

le voi avea când cineva îmi va pune pistolul la tâmplă 

ttee  aassccuulltt

ai zis că vrei să treci dincolo de egoism

și asta a fost ca o lecţie de empatie pentru mine

m-ai întrebat de ce scriu poeme 

ţi-am zis că am momente când sunt prăpăstioasă

am văzut un popor manipulat cu covrigei

și librăria aia în care slăbești mergând pe jos

pereţii din patiserie, acolo unde cade tencuiala 

ca pielea moartă de pe spate

nu mai e nimic de făcut 

poate doar să schimbăm cearceafurile și să batem palma

să așteptăm ca cerul să extirpe tumoarea de pe perne

și să ne scuipe – pe noi și poezia noastră

am postit cam mult 

am niște urzici vișinii în grădina cu flori

o buruiană care-mi amintește de lagăre

și de grădina de acasă

și de rujul pe care l-ai lins înainte să urc în autobuz 

la mijlocul nebuniei

nu găsești nimic

sunt două șuruburi care închid

incizia

aici suntem noi

o sticlă

râsetele lugubre și ura

mad, mad, maaaaaad

MMaarriiaa  DDaavviidd
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mai mult nu se poate

în faţa mea ești tu

și locul în care ecoul e răgușit 

am tradus libertatea cu retragerea

comunicarea cu un cuţit care nu taie bine

feliile astea

râd până când durerea din abdomen

se confundă

cu urletul vinului

când se îneacă cu intestinele 

despre tine pot vorbi

doar când nu ești prezent

o figură de Sherlock Holmes

fără pipă

cu o barbă deasă și întunecată

un surâs mut

despre tine vor vorbi

cei care nu mai au buze

ca Edouard Pèricourt 

și morfina lui 

92

te voi crede 

doar atunci când teoria ta cu dispariţia

nu o va mai combate

pe a mea

te voi crede 

când vei sta singur, în curtea casei părintești

va fi toamnă

și tu

și socul și cireșii și teiul bătrân

veţi fi deja maronii 

atinși de boală

&

rămași fără tratament
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SScchhiijjee

poţi să rămâi întreg la cap aici doar dacă

tragi tare din ţigara asta

restul sunt jeleuri 

trebuie să revenim în forţă în orașul ăsta

medieval în formă de șarpe

cu ulcer și maţe pestriţe,

cu lumini care seamănă cu o limbă scoasă

îţi spun noapte bună 

din balconul ăsta, de la 30 km depărtare

vorbesc cu Luci despre marinari beţivi și curvari

despre poluare, despre natură și nevoinţe,

despre călugări și timpul ticălos care îmi scobește în
cearcăne

pot să încetinesc degradarea

să mă bat cu tot ce mișcă 

să uit de un părinte egoist 

și de concediul lui minunat în Noua Zeelandă

pot să vorbesc cu fratele meu de pe altă frecvenţă

telepatic

să-mi imaginez ce mi-ar răspunde 

cuvintele lui vor bate ţăruși pe vertebre 

și mă va durea 

EEvveerryybbooddyy  wwaannttss  ttoo  bbee  aa  ccaatt  
Pentru Victor 

am desfăcut borcanul cu dulceaţă de prune

și-am întins-o peste pâinea cu unt

cafeaua fluieră în ibric

tu fluieri a încântare

ai mâncat ouă fierte și cârnat afumat

i-au dat și motanului, acestei bestii albe și blănoase

a mieunat Stalin cu mustăţile lui răsucite

și te-ai uitat la ultima bucată și la mine

dă-i-o, îndoapă-l, ţi-am zis

într-o zi mă vei da pe mine colţilor lui

ai râs cu poftă într-o dimineaţă demnă de o pisică

i-ar trebui o parteneră, el atât de alb

să-i luăm o pisică neagră

ar deveni o familie de feline în alb-negru

îmi contempli decizia&picioarele goale

te apleci și lași

pletele tale negre să pipăie părul meu blond 

PPooeemmee  pprreemmiiaattee  îînn  ccaaddrruull  cceelleeii  ddee--aa  XXXX--aa  eeddiiţţiiii  aa

CCoollooccvviiuulluuii  UUnniivveerrssiittaarr  „„LLuucciiaann  BBllaaggaa””
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„Cultura noastră a devenit o colonie a culturii franţuzești”1.
„Trebuie să renunţăm (...) la autohtonismul nostru, trebuie să fim
francezi.”2 Prima afirmaţie îi aparţine lui B. Fundoianu și face parte
din prefaţa lucrării sale „Imagini și cărţi din Franţa”, publicată în
1922. Doisprezece ani mai târziu, Eugen Ionescu va fi cel care o va
lansa – în „Nu” – pe cea de-a doua, în contextul discuţiei privind cri-
tica literară. Similitudinea dintre cele două este evidentă. Același
lucru se poate constata și în legătură cu autorii acestora, a căror
evoluţie literară se reflectă și în faptul că cei doi vor avea să devină
Benjamin Fondane, respectiv Eugène Ionesco. Am ales, nu întâm-
plător, aceste aserţiuni. Dacă prima relevă perspectiva conform că-
reia culturii române îi corespund în raport cu cea franceză
conceptele de „provincialism” și „parazitism”3, cea de-a doua poate
fi, de asemenea, considerată o sinteză a viziunii lui Eugen Ionescu.
Soluţia pe care acesta o consideră validă în ceea ce privește pro-
blema culturală a românilor este renunţarea la specificul naţional.
Tocmai de aceea va declara cu fermitate că „nu ne putem regăsi
decît părăsindu-ne”, întrucât „cultura este, la început, înstrăinare.”4

Insist asupra faptului că avem de-a face cu două puncte de vedere
enunţate în prima jumătate a secolului trecut. Nu intră, deci, în dis-
cuţie o cultură trecută prin experienţa de satelit al URSS, ci o cul-
tură a unui popor care, aflat în tabăra învingătorilor la sfârșitul
Primei Conflagraţii Mondiale, și-a văzut împlinit obiectivul întregirii
naţionale. Cu toate acestea, Fundoianu și Ionescu pun accentul pe
inferioritatea acesteia, pe decalajul cultural resimţit și pe depende-
nţa faţă de o cultură superioară, în cazul de faţă cea franceză. Cel
care va analiza fenomenul remarcat de cei doi, oferindu-i și o di-
mensiune teoretică, este Alexander Kiossev. În „Notes on Self-colo-
nising Cultures”5, acesta va supune cercetării cultura bulgară,
pornind de la ipoteza conform căreia aceasta se încadrează în tipa-
rul specific unei culturi autocoloniale. 

Mai întâi, îmi propun o delimitare conceptuală a „autoco-
lonialismului”, urmând ca mai apoi să pun în aplicare caracteristicile
expuse de Kiossev. Cu alte cuvinte, voi analiza discursul criticii ro-
mânești din perspectiva fenomenului pus în discuţie și voi căuta
manifestări ale acestuia care nu au beneficiat de suportul teoretic.
Îmi propun, în principal, ca suprafaţă de lucru critica românească
din prima jumătate a secolului trecut. Voi depăși, însă, delimitarea
propusă, pentru a releva prezenţa – mai mult sau mai puţin con-
știentizată – a fenomenului de „autocolonizare” și în discursul unor
critici ai secolului al XIX-lea, precum Mihail Kogălniceanu și Titu Ma-
iorescu. În ceea ce privește secolul al XX-lea, voi avea în vedere dis-
cursuri critice ale lui Garabert Ibrăileanu, C. Dobrogeanu-Gherea și
E. Lovinescu, însă voi recurge și la punctele de vedere expuse de
Fundoianu și Ionescu pentru a consolida demonstraţia. 

Revenind la delimitarea conceptuală, Kiossev surprinde
caracteristicile culturii bulgare, subsumându-și analiza „autocolo-
nialismului”. Altfel spus, o cultură autocolonială se circumscrie ati-

DDaavviidd  MMoorraarriiuu
Critica literară românească din perspectiva metodelor de analiză autocolonială 
(1840-1939)

tudinii de autosubordonare. Principala cauză care determină apa-
riţia și dezvoltarea acestui fenomen este, în primul rând, conștien-
tizarea inferiorităţii și a golului cultural6. Cu alte cuvinte, termenii
ecuaţiei procesului de colonizare rămân aceiași. O cultură supe-
rioară își va exercita influenţa asupra unei culturi inferioare. De-
osebirea intervine, însă, la nivelul sensului în care are loc acest
schimb de valori. Nu este vorba despre o impunere dinspre exte-
rior înspre interior sau de la cultura superioară înspre cea infe-
rioară, ci de o necesitate a celei inferioare. Aceasta din urmă este
conștientă că, pentru a se consolida, are nevoie de caracteristicile
culturii superioare care nu îi sunt – sub nicio formă – impuse. Cu
toate acestea, există o constrângere de ordin intern ce determină
procesul de autocolonizare. Tocmai de aceea, pentru a clarifica prin-
cipalele coordonatele ale teoriei sale, Kiossev punctează deosebi-
rea evidentă dintre caracteristicile culturilor autocoloniale și, de
pildă, cele ale coloniilor de pe continentul african. Primele dintre
acestea nu au statutul periferic al ultimelor menţionate, dar – cu
toate acestea – nu fac parte din cercul culturilor europene centrale,
fapt ce determină apariţia și dezvoltarea complexului de inferiori-
tate.7 Conștientă că nu va putea „ieși la suprafaţă” cu ceea ce ea în-
săși poate să își ofere, o astfel de cultură va recurge, pentru început,
la alegerea unei culturi superioare și, mai apoi, la împrumutarea va-
lorilor acesteia. Cu alte cuvinte, este vorba despre un import cultu-
ral. Unghiul din care este perceput acest raport de subordonare este
subliniat de prefixoidul „auto”, corespondentul englezescului „self”.
Iniţiativa îi aparţine, deci, culturii inferioare, aceasta devenind co-
eficientul activ în ecuaţia procesului de colonizare. Tocmai de aceea,
Kiossev insistă asupra faptului că inferioritatea, imitarea și impor-
tul valorilor culturale străine vor avea, de fapt, ca rezultat formarea
unei naţiuni.8 Înainte de a epuiza delimitarea conceptuală, voi
puncta și interpretarea pe care o oferă Andrei Terian fenomenului,
pornind de la cele patru forme de dependenţă interliterată (literaturile
minoritare, marginale, (post)coloniale și mimetice). Analizând litera-
turile mimetice, criticul pune accentul pe diferenţa dintre „mime-
tism” și „mimicry” (concept impus de Bhabha în The Location of
Culture): „Dacă mimicry-ul este provocat în mod forţat de expansiu-
nea culturii metropolitane, mimetismul «clasic» este, în schimb, un
fenomen iniţiat de cultura-ţintă.” Mai mult, Terian punctează și fap-
tul că „mimetismul «voluntar» acţionează adeseori ca un catalizator
care stimulează construcţia unei identităţi culturale proprii”9. 

În ceea ce privește aplicarea teoriei lui Kiossev pe cazul
culturii române, încep prin a-l aduce în prim-plan pe Garabet Ibrăi-
leanu, cel care încearcă (în Spiritul critic în cultura românească) să
ofere o explicaţie orientării înspre valorile străine. Precizez încă de
la început că – din perspectiva criticului – împrumutul ca proces cul-
tural nu este o caracteristică specifică numai culturii române.10 Mai
mult, Ibrăileanu punctează trei factori care au determinat pătrun-
derea în conștiinţa naţională a poporului nostru a elementelor cul-
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turii franceze. Cele trei factori sunt: presiunea, imitaţia și necesita-
tea11. Nu e dificil de observat punctul care unește aceste fenomene,
și anume accentuarea dimensiunii de subordonare. Perspectiva lui
Ibrăileanu este interesantă prin faptul că, dacă aruncăm o privire –
în mod special asupra imitaţiei și a necesităţii (voi exclude presiunea
pe considerentul că aceasta poate fi de natură atât exterioară, cât
și interioară) – cele două relevă caracteristicile elementului subor-
donat. Dorinţa de a imita se formează, precizează Ibrăileanu, în mo-
mentul în care o cultură inferioară este „fascinată” de configuraţia
unei civilizaţii superioare. Similitudinea dintre interpretarea aces-
tuia și cea pe care o va propune, optzeci și șapte de ani mai târziu,
Kiossev reiese și din rolul pe care elementele străine îl îndeplinesc
– în viziunea celor doi – în raport cu identitatea naţională de care
dispune cultura inferioară. Adoptarea modelului francez va conduce
la consolidarea unui model propriu. Ibrăileanu recurge la un feno-
men economic pentru a ilustra procesul prin care cultura română,
importând elemente ale culturii franceze, ajunge la a-și dezvolta
propriul fundament: „O cultură străină împrumutată este ca un ca-
pital străin, menit să pună în utilitate, spre cel mai mare beneficiu,
o bogăţie naţională, care altmintrelea ar rămâne neexploatată”12.
Același aspect îl va avea în vedere și Kiossev, considerând că încer-
carea de a umple golul cultural conduce la consolidarea „propriei
identităţi”13. 

E. Lovinescu se înscrie, odată cu publicarea Istoriei civiliza-
ţiei române moderne, în rândul criticilor ale căror discursuri pot fi in-
terpretate din perspectiva procesului de „autocolonizare”. Pentru
început, este cert faptul că – în cazul sincronismului lovinescian –
adoptarea elementelor străine se confundă într-adevăr cu forma-
rea unei culturi14. Importantă nu este acea „asimilare selectivă” pe
care o voi aduce în discuţie în cazul lui Kogălniceanu, ci asimilarea
ca proces în sine, cu rol esenţial în evoluţia unei culturi inferioare.
Importul nu reprezintă o opţiune, ci mai degrabă un factor obliga-
toriu pentru consolidarea identităţii culturale. Cu această ocazie,
îmi propun o incursiune în teoria lui Tarde privind procesul imitaţiei,
teorie de la care pornește și Lovinescu în configurarea perspectivei
sale. Viziunea ultimului menţionat respectă, până la un anumit
punct, coordonatele impuse de sociologul francez. În acest sens,
momentul formării civilizaţiei române moderne se confundă, din
perspectiva criticului, cu intrarea în sfera de influenţă apuseană,
fapt ce relevă unul dintre conceptele-cheie ale interpretării sale, și
anume „integralitatea”15. Revenind la descendenţa tardiană a sin-
cronismului lovinescian, consider necesară punctarea a două as-
pecte privind cele două legi ale imitaţiei propuse de Tarde. Este
vorba, în primul rând, despre „sensul” corespunzător procesului im-
itativ. În legătură cu acesta, Lovinescu păstrează schema conform
căreia mecanismul funcţionează „de sus în jos”. Criticul pune astfel
în discuţie decalajul cultural simţit de cultura română în raport cu
Occidentul.16 Cel de-al doilea aspect relevă o deosebire de viziune.
Dacă Tarde susţine că procesul de imitaţie se formează „du dedans
au dehors” sau din interior înspre exterior, Lovinescu va considera
contrariul. Altfel spus, imitaţia pornește de la formă înspre fond,
din exterior înspre interior, de la un nivel superficial înspre unul pro-
fund. Înclin să cred că deosebirea este una esenţială, dacă ne refe-
rim la mimetism prin prisma autocolonizării. Distanţa de la Tarde și
imitaţia din interior înspre exterior la E. Lovinescu și imitaţia din ex-
terior înspre interior reprezintă – din punctul meu de vedere – acel
interval de la procesul imitativ analizat în cazul în care cele două ca-
tegorii implicate dispun amândouă de un fond propriu la imitaţia
specifică civilizaţiilor autocoloniale. În ceea ce privește cea dintâi si-

tuaţie17, consider că – deși există acel decalaj care face diferenţa
între elementul inferior și cel superior ale ecuaţiei și admiraţia (ca
sentiment cu rol major în procesul imitaţiei) – în cazul de faţă nu e
vorba, în totalitate, despre imitaţie ca proces de formare, ci mai de-
grabă de modificare a atitudinii sau a comportamentului. Relevant
în acestă direcţie este și exemplul la care apelează Tarde, cel cu dis-
cipolul care va imita cuvintele maestrului său. A doua situaţie, însă,
accentuează diferenţa dintre formă și fond. Sincronismul18 implică
o preluare integrală a formelor, proces al cărui rezultat are un rol in-
contestabil în formarea culturii și civilizaţiei românești. Cu alte cu-
vinte, Lovinescu subliniază faptul că aceasta a preluat fără să
prelucreze formele apusene, manifestare ce o include în rândul cul-
turilor autocoloniale: „La orice latitudine geografică, ne folosim in-
tegral de ultimele invenţii (...); nu refacem, deci, fazele evoluţiei, ci
(...) beneficiem fără muncă de rezultatele acumulate ale muncii al-
tora.”19 Și totuși, Lovinescu pune în discuţie și o etapă a adaptării
acestor „rezultate”, o etapă condiţionată de „spiritul critic”, în ca-
drul căreia specificul cultural primează. 

Dobrogeanu-Gherea modifică în totalitate unghiul din care
urmărește evoluţia culturii române. Dependenţa ţării noastre faţă
de Occident este înfăţișată sub forma unui raport economic. Con-
ceptele cu care operează Gherea sunt „capitalismul” și „instituţiile
liberalo-burgheze”. De altfel, analiza sociologică a acestuia este con-
struită în funcţie de aceleași coordonate. Elementele străine, ex-
puse de această dată sub forma ţărilor capitaliste, îndeplinesc un
rol major în evoluţia României, o ţară care intră – în concepţia lui
Gherea – în rândul celor înapoiate. Asemănarea dintre perspectiva
acestuia și cea lovinesciană se constituie, așa cum remarcă și Zigu
Ornea, în rolul de „principiu genetic” pe care cei doi i-l atribuie in-
fluenţei externe în formarea culturii române moderne. Diferenţa,
în schimb, constă în faptul că Gherea epuizează dimensiunea eco-
nomică a acestui principiu, iar Lovinescu pe cea ideologică20. Rele-
vantă pentru interpretarea din perspectiva autocolonialismului în
critica lui Gherea este analiza pe care acesta o întocmește trans-
formării ţărilor neevoluate din punct de vedere economic. Reluând
conţinutul unor articole precum Cuvinte uitate, criticul va descrie –
în Neoiobăgia – raportul de dependenţă: „Ţările rămase în urmă
intră în orbita ţărilor capitaliste înaintate; ele se mișcă în orbita ace-
lor ţări și întreaga lor viaţă, dezvoltare și mișcare socială e determi-
nată de viaţa și mișcarea socială a ţărilor înaintate.”21 Și totuși,
procesul enunţat mai sus descrie, mai degrabă, un raport colonial.
Gherea își va continua însă studiul sociologic și va ajunge la conclu-
zia că o consecinţă majoră a introducerii instituţiilor liberalo-bur-
gheze a fost, în cazul ţării noastre, obţinerea independenţei și
formarea statului român. Consider că dimensiunea autocolonială a
discursului său reiese din faptul că plasează formarea civilizaţiei ro-
mâne moderne în același timp cu încercarea poporului român de a
se conforma modelului occidental, de la care avea să preia sistemul
capitalist. Mai mult, sensul imitaţiei este același (de la exterior în-
spre interior), întrucât – așa cum și Paul Cornea remarcă – Gherea
accentuează faptul că „instituţiile burgheze au premers nașterea
burgheziei”22. Dificultatea stabilirii unei linii de demarcaţie între au-
tocolonialism și colonialism constă tocmai în efortul de a delimita
statutul pe care cultura română îl deţine în contextul acestui raport.
La o primă vedere, discursurile critice pe care le-am luat în consi-
derare surprind acea năzuinţă a culturii inferioare de a-i ajunge din
urmă pe ceilalţi, năzuinţă care se dezvoltă în urma conștientizării
faptului că „Europa, lumea civilizată, posedă tot ce nouă ne lipse-
ște”23. Mai mult, cultura noastră se circumscrie – din punctul meu de

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

954 / 2018



vedere – „tendinţelor” pe care Kiossev le punctează în contextul
enunţării „raţionalizărilor de sublimare înșelătoare”. Prima dintre
acestea, numită de eseistul bulgar „Occidentalizare” sau „Europe-
nizare” („Westernisation” sau „Europeanisation”), primează mai ales
în discursul lui Lovinescu, întrucât teoria sincronismului se bazează
pe asimilarea integrală a formelor europene, chiar și în situaţia în
care cultura română nu dispunea în acel moment de un fond pro-
priu. A doua doctrină, cea care exaltă naţionalismul (intitulată „Na-
tivism”), are în vedere manifestările excesive de autohtonism, care
se regăsesc în discursul unor critici precum Nicolae Iorga24 și, în
forme incipiente, la Kogălniceanu și Maiorescu. În cazul ultimilor
doi, voi avea în vedere și celelalte „raţionalizări de sublimare înșe-
lătoare”. Dar până la interpretarea acestora, consider că pentru a
epuiza analiza discursurilor din prima jumătate a secolului al XX-
lea, trebuie să pun în discuţie și „presiunea” ca fenomen punctat de
Ibrăileanu în contextul enumerării celor trei factori care au deter-
minat propagarea influenţei franceze în cultura română. Cu alte cu-
vinte, analiza își modifică, într-o oarecare măsură, centrul de
greutate. Afirmaţii precum „o ţară din Europa nu poate scăpa de in-
vazia unei civilizaţii, care e și superioară și care tinde să dea între-
gului continent – și chiar întregului glob – aceleași forme politice și
același fel de cultură”25 scot în evidenţă încercarea de a stabili dacă,
în prima jumătate a secolului trecut, cultura română este cea care
deţine iniţiativa, înscriindu-se astfel în rândul culturilor autocolo-
niale sau este doar o victimă a influenţelor franceze26. Consider di-
ficilă încercarea de a delimita, în cazul culturilor autocoloniale,
punctul în care constrângerile interne se transformă în constrân-
geri externe și invers. Înclin totuși să îi dau dreptate aceluiași Fun-
doianu care subliniază faptul că iniţiativa a fost de partea culturii
române: „Vom prefera să rămânem ceea ce ne-a făcut istoria (...)
sau vom împrumuta (...) ceea ce popoarele apusene au creat (...).
Ne-am hotărât pentru împrumut; calea nu era foarte bună, dar nu
exista alta.”27

Înainte de a supune analizei și critica secolului al XIX-lea,
precizez faptul că, surprinsă într-o fază incipientă a formării și con-
solidării sale, cultura română va fi victima decalajului între aspira-
ţiile iniţiatorilor ei și punerea în practică a acestora. Kogălniceanu
poate fi considerat un exemplu potrivit în această direcţie. „În anul
în care el scria luminoasa prefaţă a Daciei literare” – remarcă ironic
Paul Cornea – „combătînd invazia traducerilor ieftine, era silit, în ca-
litate de proaspăt codirector al Teatrului Naţional, să adapteze (...)
două ușoare piese franţuzești, ca să completeze repertoriul dra-
matic aflat în suferinţă”28. Am menţionat de la bun început această
caracteristică, întrucât consider că întregul demers privind autoco-
lonizarea culturii române în secolul al XIX-lea este condiţionat de
acest decalaj. Gruparea de la Dacia literară se circumscrie tendinţei
de accentuare a elementului naţional. Nu întâmplător, Kogălni-
ceanu puncta cu fermitate în Introducţie că „Istoria noastră are des-
tule fapte eroice, frumoasele noastre ţări sunt destul de mari,
obiceiurile noastre sunt destul de pitorești și de poetice, pentru ca
să putem găsi și la noi sujeturi de scris”29. Repet faptul că nu știu în
ce măsură ar putea face trimitere afirmaţia lui Kogălniceanu la
prima dintre „raţionalizările de sublimare înșelătoare” expuse de
Kiossev. Dacă luăm în considerare modul în care el însuși avea să
încalce propriul îndemn la originalitate, atunci încercarea de glori-
ficare a trecutului naţional devine una mai degrabă aparentă. Cu
toate acestea, Alex Drace-Francis relevă – în The making of Modern
Romanian Culture unul dintre principalele obiective urmărite de Ko-
gălniceanu în tentativa sa de respingere a elementelor străine30.

Efortul depus pentru atingerea echilibrului între influenţa apuseană
și identitatea naţională evidenţiază faptul că iniţiatorii grupării Da-
ciei literare nu au avut ca obiectiv izolarea faţă de culturile supe-
rioare, ci dimpotrivă au fost conștienţi de complexul de inferioritate
resimţit în configurarea de care dispunea cultura română în pe-
rioada respectivă. În jurul aceleiași idei se conturează și punctul de
vedere al lui Paul Cornea care – în Originile romantismului românesc
– subliniază faptul că viziunea lui Kogălniceanu nu trebuie privită
din perspectiva refuzului influenţelor europene. Și, pe bună drep-
tate, Cornea se bazează chiar pe una dintre mărturisirile redacto-
rului șef al Daciei literare: „În secolul al XIX-lea nu e iertat nici unei
naţii de a se închide înăuntrul înrîuririlor timpului, de a se mărgini
în ce are, fără a se împrumuta și de la străini”31. Kogălniceanu se
apropie în discursul său de una dintre caracteristicile pe care le
pune în discuţie și Kiossev, întrucât acea „mărginire la ce are” ar în-
semna ignorarea „golului” cultural și a necesităţii de a împrumuta
a naţiunii noastre. Or, prin faptul că se opune acestei izolări, criticul
admite rolul incontestabil al factorului străin în evoluţia culturii na-
ţionale. Mai mult, același Cornea relevă principala caracteristică pe
care a încercat Kogălniceanu să o implementeze în contextul cultu-
ral al vremii sale. Este vorba despre „asimilarea selectivă”32, concept
care – după mine – cuprinde întreaga viziune a mișcării culturale din
secolul al XIX-lea. Și mai cred că din aceeași „selectivitate” reiese și
principiul de bază al unei culturi autocoloniale. Din punct de vedere
teoretic, nu există acea constrângere exterioară. Dacă iniţiativa îi
aparţine culturii inferioare, procesul de autocolonizare se va des-
fășura în funcţie de coordonatele impuse de către aceasta. Cu alte
cuvinte, avem de-a face cu o alegere care depinde, până la un anu-
mit punct, de particularităţile lipsei culturale. De ce până la un anu-
mit punct? Răspunsul se găsește în aceeași încercare de a delimita
între o cultură care deţine iniţiativa și o cultură victimă sau – în si-
tuaţia de faţă – în efortul de a menţine echilibrul între împrumuturi
și produse originale. Acele „traducţii care nu fac o literatură”33 re-
levă faptul că limita dintre asimilarea selectivă și asimilarea exce-
sivă este foarte sensibilă. Ușurinţa cu care se poate trece de la una
la cealaltă este motivată și de perioada supusă analizei. Presiunea
exercitată de necesitatea creării, pentru început, și numai apoi a
consolidării identităţii naţionale motivează, de pildă, gafele unora
ca Ion Heliade-Rădulescu sau George Bariţiu, pe care le are în ve-
dere și Maria Platon în analiza sa privind destinul Daciei literare în
contextul epocii. Afirmaţia conform căreia „o naţie începătoare n-ar
pricină a se rușina dacă scriitorii ei, deocamdată, sînt partea cea
mai mare traducători”34 constituie un exemplu relevant pentru de-
mersul facil de pierdere a controlului asupra selectivităţii în ceea ce
privește importul cultural. Explicaţia pe care o formulează Maria
Platon accentuează aceleași trăsături pe care le dezbate și Kiossev
în cazul culturilor autocoloniale. Cultura română va împrumuta,
deci, elementele pe care culturile superioare le-au dobândit mai în-
ainte. În perioada în care scrie Kogălniceanu, acest efort de a-i
ajunge din urmă pe ceilalţi reprezintă o condiţie a cărei îndeplinire
este nu doar necesară, ci obligatorie. 

Și totuși, același pericol va ameninţa cultura română și cu
aproximativ două decenii mai târziu, când Titu Maiorescu se va re-
volta împotriva „formelor fără fond”. Avem de-a face cu un al doilea
val de combatere a împrumuturilor superficiale, întrucât Maiorescu
va avea un model în definiţia pe care Kogălniceanu o formulează fe-
nomenului nociv pentru dezvoltarea spiritului și a valorilor naţio-
nale: „Noi însă, în pretenţia de a ne civiliza, am lepădat tot ce era
bun pământesc (...) am împrumutat de la străini numai superficia-
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lităţi, haina dinafară, iar nu spiritul, sau, spre a vorbi după stilul
vechi, slova, iar nu duhul”35. Caracterizarea pe care o întocmește
Maiorescu „formelor fără fond”, în articolul În contra direcţiei de as-
tăzi în cultura română, este construită pe aceleași constante ale
ecuaţiei împrumuturilor din cultura europeană. Criticul este la rân-
dul său convins de mediocritatea formelor culturii române și ad-
mite rolul catalizator pe care ar trebui să îl îndeplinească
elementele culturii apusene. Cu toate acestea, în asentiment cu Ko-
gălniceanu, va critica importul nefiltrat – o practică dăunătoare –
mai ales dacă s-a transformat într-o obișnuinţă. Mai mult, Maio-
rescu insistă și asupra inexistenţei unui fundament care să asimi-
leze elementele străine. Tocmai de aceea, se va revolta împotriva
superficialităţii mimetismului: „uimiţi de fenomenele măreţe ale
culturei moderne (...), văzură numai formele de deasupra ale civili-
zaţiunii (...). Și astfel, mărginiţi într-o superficialitate fatală, (...) ti-
nerii români se întorceau și se întorc în patria lor cu hotărârea de a
imita și a reproduce aparenţele culturei apusene.”36 Încercarea de a-
și construi o cultură (care să le aparţină) prin împrumutarea ele-
mentelor străine este interpretată în mod diferit de către
Maiorescu. Acesta va considera – în același studiu din 1868 – că ade-
vărata cauză a întoarcerii înspre Europa ar servi orgoliului propriu.
Altfel spus, criticul insinuează că principalul scop ar fi egalitatea în
raport cu civilizaţiile apusene. Înclin să îi dau dreptate criticului, însă
numai până la un anumit punct. Ipoteza conform căreia acest viciu
al împrumuturilor s-ar fi format din cauza ambiţiei românilor de a
fi consideraţi la egalitate cu ceilalţi este una pertinentă. Cu toate
acestea, Maiorescu merge până acolo încât neagă posibilitatea exis-
tenţei unei admiraţii faţă de Europa Occidentală. Or, eu consider că
– deși s-a ajuns la această obișnuinţă „nesănătoasă” – într-o fază in-
cipientă, orientarea înspre cultura germană sau cea franceză s-a da-
torat admiraţiei faţă de un spaţiu net superior din punct de vedere
cultural. În interpretarea sa, Kiossev pune accentul și pe un așa-zis
traumatism ce afectează culturile angrenate în procesul de autoco-
lonizare. Este vorba despre impactul pe care îl resimt în momentul
în care sistemul propriu de valori este înlocuit cu cel străin, adoptat
datorită evidentei sale superiorităţi37. Poate că la acest capitol, cul-
tura română care nu dispunea de acel fond suficient de stabil pen-
tru a permite asimilarea formelor străine a eșuat lamentabil din
perspectiva lui Maiorescu.

În loc de concluzie, voi adăuga analizei încă o dimensiune,
întrucât consider că – în cazul culturii române – se poate discuta și
despre o delimitare strict economico-socială. Cu alte cuvinte, există
zone care au fost mai receptive la procesul de autocolonizare. În
acest sens, mă voi folosi de discursurile critice ale lui Lovinescu și
Ibrăileanu. Primul dintre aceștia va afirma, în contextul stabilirii
sensului, că mimetismul se dezvoltă de sus în jos, de la oraș înspre
sat: „Capitalele, porturile, cu deosebire, fiind porii prin care se ab-
soarbe șuvoiul tuturor înnoirilor, civilizaţiile moderne au devenit,
astfel, exclusiv citadine: lumina nu vine de la sate”38. Ibrăileanu
oferă, în caracterizarea pe care i-o întocmește lui Costache Negruzzi,
un exemplu și mai relevant din perspectiva diferenţei dintre civili-
zaţia urbană și cea rurală. Deși cunoaște mentalitatea occidentală,
Negruzzi e „împotriva «civilizaţiei» pentru masa cea mare a popo-
rului român”. Acesta este și motivul pentru care îi sfătuiește pe
ţărani să nu își trimită copiii la școlile de prestigiu, ci mai degrabă să
îi încredinţeze rolul de formator „dascălului din sat care să-i înveţe
limba lor, ca să poată ceti cărţile cele bune care-i învaţă cum să cin-

stească pre Dumnezeu, pre părinţi și pre mai marii lor”39. Ideea care
se desprinde din cele două studii de caz privind zonele receptive la
autocolonizare scoate în evidenţă primordialitatea civilizaţiei ur-
bane. Tocmai de aceea, am optat să interpretez din perspectiva teo-
riei lui Kiossev mai întâi discursurile critice din secolul trecut
(urmate de cele din secolul al XIX-lea), întrucât consider că o rapor-
tare din punct de vedere cronologic ar conduce la următoare con-
cluzie: de la Kogălniceanu la E. Lovinescu se poate discuta despre o
evoluţie. Iar prin evoluţie, mă refer la faptul că – odată cu discursu-
rile critice din prima jumătate a secolului al XX-lea – cultura română
poate fi interpretată din perspectiva metodelor de analiză autoco-
lonială.
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ÎÎnnţţeelleessuurrii  șșii  ssuubbîînnţţeelleessuurrii

Mai nou mi se întâmplă atunci când scriu poezie

despre drumul spre rai,

drumul nostru,al moldovenilor, via Alba Iulia,

să mi se analizeze versurile cu atâta acribie

încât tu,ca cititor,să nu mai ai

habar care-i puntea de acces spre poeticul sens—

criticii te îndrumă spre sensul opus,

îmi analizează poezia din mers,

doar gramatical,curioși să vadă dacă nu-s

elemente predicative suplimentare prin ea

și mai ales propoziţii circumstanţiale de scop

cu mesaje unioniste,ce ar putea,

să zicem,

Parodii
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muta chiar graniţele din loc,

orice înţeles al poemelor mele căpă-

tând 

subînţelesuri dincolo de suprafaţă,

de parcă tot ce scriu izvorăște 

din tăinuitul gând

că a fi sau a nu fi,nu se poate hotărî

decât la ruleta românească—

astfel,înaripatele mele versuri

plutesc între altul și același pericol,

între înţelesuri și subînţelesuri,

spre disperarea bunului cititor!
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EECCHHIINNOOXX  ––  5500

În zilele de 19 si 20 octombrie, la Cluj, a avut loc aniversarea a 50 de ani de existenţă neîntreruptă a revistei studenţeşti Echi-
nox, editată începînd din 1968 de Universitatea „Babeş-Bolyai”. Dumitru Chioaru a participat la acest colocviu ca membru al redacţiei
din anii studenţiei sale, 1976-1980. Programul primei zile s-a desfăşurat la Facultatea de Litere, în sala Eminescu arhiplină, sub forma
unei sesiuni de comnicări privitoare la istoria revistei, încheindu-se cu o expoziţie de artă plastică „Echinox - 50”. A doua zi, programul
a continuat la sediul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, cu lansări de carte şi numere speciale de reviste, printre care volumul aniversar
EEcchhiinnooxx  --5500  şi EEffeeccttuull  EEcchhiinnooxx de Petru Poantă. La Clubul Colegiului Academic s-a desfăşurat apoi un recital de poezie, moderat de Ion
Pop, primul şi neobositul mentor al revistei, şi susţinut de peste 20 de poeţi din toate generaţiile de echinoxişti. A urmat spectacolul
ŞŞccooaallaa  lluuddiiccăă, realizat de studenţii Facutăţii de Teatru şi Cinematografie după piesa lui Ioan Groşan. Colocviul s-a încheiat, ca pe vre-
muri, cu un coktail la „Crama lui Mongolu”. 

PPrreemmiiiillee  FFiilliiaalleeii  SSiibbiiuu  aa  UUnniiuunniiii  SSccrriiiittoorriilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  ppee  aannuull  22001177  

Juriul Filialei Sibiu a USR, format din Mircea Braga (președinte), Dumitru Chioaru și Ion Dur a acordat următoarele premii
pentru anul editorial 2017: Premiul Opera Omnia: Ioan EVU; Premii pentru Debut: – Savu POPA, ”Ipostaze”, poezie, Ed. Cartea Româ-
nească și Liliana DANCIU, ”Romanul din roman. Noaptea de sânziene de Mircea Eliade”, critică și istorie literară, Ed. Ideea Europeană;
Premiul Cartea Anului 2017 – Alexandru UIUIU, ”Iustin”, proză, Ed. Charmides; Premiul Cercul Literar de la Sibiu – Ana SELEJAN, ”Lite-
ratură mică, Literatură mare”, critică și istorie literară, Ed. Muzeul Literaturii Române; Premiul Piaţa Aurarilor – Emil Cătălin NEGHINĂ,
”Capcană pentru floretă și portjartier”, teatru, Ed. Eikon.

Festivitatea de decernare a premiilor avut loc în ziua de 24 octombrie 2018, la Biblioteca ASTRA, sala de festivităţi, devenită,
cu acest prilej, neîncăpătoare. Și în acest an, premiile au fost sprijinite financiar de Consiliul Judeţean Sibiu, prin Biblioteca Judeţeană
ASTRA.

CCoollooccvviiuull  UUnniivveerrssiittaarr  „„LLuucciiaann  BBllaaggaa””

Între 26 şi 27 octombrie, la Facultatea de Litere şi Arte a Universităţii „Lucian Blaga”, s-a desfăşurat Colocviul Universitar „Lu-
cian Blaga”, ajuns la cea de-a XX-a ediţie. Noutatea acestei ediţii a fost secţiunea de comunicări pe tema relaţiei dintre opera lui Blaga
şi avangardă, prefaţată de conferinţa despre Mişcarea Dada susţinută de cercetătorul parizian Petre Răileanu. Prezent la lucrări, Du-
mitru Chioaru a acordat premiile revistei Euphorion studenţilor Maria David, pentru poezie, şi David Morariu, ale căror creaţii sunt pu-
bicate în acest număr.

PPrreemmiiiillee  CCoollooccvviiuulluuii  NNaaţţiioonnaall  ZZiilleellee  PPooeezziieeii  „„IIuussttiinn  PPaannţţaa””,,  22001188  

În cadrul ediţiei din această toamnă a Colocviului Naţional Zilele Poeziei „Iustin Panţa” (16-17 noiembrie), unul dintre cele mai
așteptate evenimente a fost decernarea celor două premii de tradiţie, Premiul „Iustin Panţa” pentru debut în poezie, acordat unui
autor tânăr, al cărui volum a fost publicat între noiembrie 2017 și octombrie 2018, și premiul „Euphorion”, atribuit, pentru întreaga ac-
tivitate, unei personalităţi culturale. Nominalizările din acest an pentru Premiul „Iustin Panţa” au fost Dan Dediu, 4,5 litri de sânge, mi-
liardar (Casa de Editură Max Blecher, 2017), Onisimus Lang, Sfidarea stafidelor (Casa de Editură Max Blecher, 2018), Andreea Lupu,
Instituţia (Editura Paralela 45, 2017). Câștigătoarea premiului a fost desemnată Andreea Lupu, pentru volumul Instituţia, culegere de
poeme-epistolă care aduce în prim-plan o voce originală, născută la intersecţia dintre livresc și biografic, departe de jargonul tehnic-
milenarist devenit fanat. Juriul din acest an a fost alcătuit din Al. Cistelecan (președinte), Alex Ciorogar, Dumitru Chioaru, Rita Chirian
și Bogdan Federeac. Juriul format din membrii redacţiei a stabilit câștigătorul premiului „Euphorion”, atribuit lui Leo Butnaru, perso-
nalitate cu totul remarcabilă a literaturii române, atât în calitate de poet, de traducător și de emul al vieţii culturale de aici și din Mol-
dova.  

Activitatea revistei Euphorion și a Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România Activitatea revistei Euphorion și a Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România 

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

4/ 2018100


