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Dacă ne-a învăţat ceva noul fel de a trăi, atunci nu poate fi vorba decât despre valabilitatea principiul Matei, mai actual ca oricând:
„Celui ce are i se va da și va avea de prisos; iar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are.” E aplicat mai cu seamă în economie – mă simt datoare
să adaug, fiindcă de fiecare dată când am folosit referinţe mirosindu-le unora nu cât se cuvine de materialist, mai că mi s-a tras un perdaf de
suspiciune fundamentalistă. Principiul esenţializează o experienţă directă, pe care poporul o rostește aspru, „ban la ban și păduche la păduche”.
În momente de criză, bogaţii se îmbogăţesc și mai mult, săracilor li se mai dă un brânci.

Iar dincolo de dramele individuale, nici ele neglijabile, se cuvine să înţelegem că marele perdant al acestei perioade de reglementări,
directive, pertractări, acronime, cifre și statistici este cultura. Desigur, nu sub aspectul creativităţii propriu-zise. Poate că orice convulsie impor-
tantă a societăţii este mai degrabă utilă. E însă o mare pierzătoare in medias res, acolo unde ai de-a face cu supravieţuirea și primaritatea, cu foa-
mea, chiria, salariul, cele mai triviale dintre trebuinţe. Așezat, deși impenitent, sub semnul limitărilor, constrângerilor și imperativelor de
recluziune, firești, dar malformatoare, domeniul artistic suportă o contracţie, cred, fără precedent.

Și așa nu prea răsfăţate decât la vârful piramidei comerciale, cinematografia, teatrul, filarmonicile, festivalurile, toţi oamenii care ali-
mentează și pun în mișcare aceste domenii vor cădea rostogol la picioarele necesităţilor sanitare și economice. Dacă ultimul deceniu părea să
însemne un „mai bine” pentru viaţa noastră culturală, suficient de eclectică și de plurietajată, anul din urmă și cei care vor veni o vor dezarti-
cula. Presa mai lasă, când și când, să răzbată câte o mărturie. Actorii nu-și pot face munca „de acasă”, muzicienii nu pot repeta „acasă”, un film
nu poate fi făcut „acasă”. Pentru cei mai mulţi dintre artiști, „acasă” a devenit sinonim al deprofesionalizării, al unei forme de alienare și de scoa-
tere pe tușă care vor avea repercusiuni inimaginabile.

Literatura are însă nevoie de recluziune, adună distanţe, se îmbată de solitudine, este fertilizată de izolare, cristalizează magic sub exer-
ciţiul ascetic.

Dar, ca toate celelalte forme ale artei, are nevoie de solidaritate.
Ca semn al acestei solidarităţi, al recunoașterii și al recunoștinţei, Euphorion publică în numărul de iarnă scriitori sibieni. Aparţinând

unor generaţii diferite și răspunzând unor formule estetice perfect complementare, versaţi și curajoși, originali și disidenţi, pe deplin formaţi și
recognoscibili, manieriști și căutători, vocali și discreţi, de avanscenă și de clarobscur, diurni și hipnotici, livrești și colocviali, de expresie suavă
sau contondenţi, onirici sau decadenţi, atenţi la rumoarea străzii sau la imponderabile, aflaţi la început de drum ori deja obișnuiţi cu dificultăţile
lui, scriitorii pe care-mi îngădui să-i numesc euphorioniști arată cât de efervescentă este lumea literară sibiană. Nici nu ar fi putut fi altfel în
orașul ale cărui ziduri sunt impregnate de versurile euphorioniștilor de altădată, de poesiile lui Mircea Ivănescu ori ale lui Iustin Panţa.

Fie ca acestei bogăţii să i se răspundă pe măsură.

Rita Chirian
Paralele inegale
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Ioan-Aurel Pop
GeneraKiile

Ideea de generaţie și realitatea adiacentă acestei idei au făcut epocă
de-a lungul istoriei, mai ales datorită teoretizărilor din ultimele două
secole. Cine nu a auzit de „conflictul dintre generaţii” și cine nu s-a în-
trebat ce s-ar putea face ori ce s-ar fi putut face pentru diminuarea
lui? Alţii, mai realiști, au acceptat acest conflict ca pe un dat al sorţii
și au încercat să-i releve și părţile sale bune. Adesea s-a vorbit și se
vorbește de „generaţie de sacrificiu”, de „generaţie pierdută”, de „ge-
neraţie de aur”, de „generaţie spontanee”, iar uneori se confundă ge-
neraţiile cu promoţiile. Din punct de vedere istoric, o generaţie se
întinde cam pe treizeci de ani, încât într-un secol se succed trei gene-
raţii.

Generaţiile au făcut, însă, epocă mai ales în politică și în cultură. Ge-
neraţia de la 1848 a elaborat programul de dezvoltare a României mo-
derne (până la 1918), iar generaţia romantică ne-a revalorizat Evul
Mediu românesc, pus sub obroc de la Renaștere până spre 1800. Ge-
neraţia Marii Uniri a făcut ţara întregită și nu a putut scăpa niciodată
de obsesia împlinirii sublime de la 1918. Se vorbește și de generaţia
clasicilor literaturii române, generaţie care a însemnat, în fapt, o
epocă. Generaţia interbelică a dat măsura maturităţii culturii române.
În literatură, au urmat apoi succesiv șaizeciștii, optzeciștii și ceilalţi,
mai puţin conturaţi.

Evident, ne putem întreba cât de conștienţi au fost membrii acestor
grupări de existenţa lor. De multe ori nu au fost. De exemplu, Emi-
nescu veștejește propria lui lume și o ridică în slăvi pe alta, aparţină-
toare „zilelor de-aur”: „Când privesc zilele de-aur a scripturelor
române,/ Mă cufund ca într-o mare de visări dulci și senine/ Și în jur
parcă-mi colindă dulci și mândre primăveri,/ Sau văd nopţi ce-ntind
deasupră-mi oceanele de stele,/ Zile cu trei sori în frunte, verzi dum-
brăvi cu filomele,/ Cu izvoare-ale gândirii și cu râuri de cântări./ Văd
poeţi ce-au scris o limbă, ca un fagure de miere:/ Cichindeal gură de
aur, Mumulean glas de durere,/ Prale firea cea întoarsă, Daniil cel trist
și mic,/ Văcărescu cântând dulce a iubirii primăvară,/ Cantemir croind
la planuri din cuţite și pahară,/ Beldiman vestind în stihuri pe războ-
iul inimic”. Cine mai știe astăzi de Ţichindeal, de Mumuleanu, de Pra-
lea sau de Beldiman? Lumea contemporană este pentru Eminescu
una de decădere faţă de gloriosul trecut: „Iară noi? noi, epigonii?... Si-
mţiri reci, harfe zdrobite,/ Mici de zile, mari de patimi, inimi bătrâne,
urâte,/ Măști râzânde, puse bine pe-un caracter inimic;/ Dumnezeul
nostru: umbră, patria noastră: o frază;/ În noi totul e spoială, totu-i
lustru fără bază;/ Voi credeaţi în scrisul vostru, noi nu credem în
nimic!/ Și de-aceea spusa voastră era suntă și frumoasă,/ Căci de
minţi era gândită, căci din inimi era scoasă,/ Inimi mari, tinere încă,
deși voi sunteţi bătrâni./ S-a întors mașina lumii, cu voi viitorul trece;/
Noi suntem iarăși trecutul, fără inimi, trist și rece;/ Noi în noi n-avem
nimica, totu-i calp, totu-i străin!”. Pentru noi, generaţia lui Eminescu
este una a clasicilor, a acelora care au lăsat modele de urmat, au creat
școli și direcţii în creaţia literară și culturală în general. Alecsandri,
Eminescu, Maiorescu, Creangă, Slavici, Coșbuc, Caragiale au lăsat în
urmă nu numai creaţii perene, ci și căi de urmat.

Generaţionismul are legături serioase cu mitul trecutului ca vârstă de
aur. Contemporanii unui ev, făuritorii unei societăţi de la un moment
dat nu au avut aproape niciodată conștiinţa că formează grupări
ideale, care revoluţionează lumea. Și asta nu neapărat din modestie,
ci din impresia că trecutul a fost mai bun. De regulă, oamenii, nu doar
ca grupuri, ci inclusiv în postura lor de indivizi, pe măsură ce trece
timpul, uită mult mai repede necazurile, greutăţile, relele, revalori-
zând în schimb împlinirile, bucuriile, satisfacţiile mărunte. Aproape
întotdeauna, în minţile noastre, prezentul este fad, greu, tern sau
chiar nenorocit, pe când trecutul capătă dimensiuni fabuloase, edul-
corate, edenice. Se întâmplă aceasta și pentru că oamenii nu rece-
pţionează realitatea numai cu raţiunea, ci și cu sentimentul. Iar
uneori, sentimentul este mult mai puternic decât raţiunea.

Dincolo de toate acestea însă, există un dat obiectiv al acestor grupuri
care – făcând abstracţie de originalitatea fiecărui creator – se carac-
terizează prin autori cu anumite trăsături comune. Iluminiștii occi-
dentali se vor cu toţii cosmopoliţi (cetăţeni ai universului) și
redimensionează lumea, romanticii reînvie cavaleri în turnir și de-
plâng castelele princiare și nobiliare ajunse în ruină, realiștii vor să
reprezinte lumea în toată nuditatea ei, „așa cum este”, impresioniștii,
dimpotrivă, reconstruiesc lumea după stările lor sufletești etc. Natu-
ral, acestea nu au fost generaţii literare sau culturale, ci curente și di-
recţii, dar nici generaţiile nu sunt foarte departe de asemenea grupări
care au numitori comuni. De unde vin aceste particularităţi? Teoreti-
cienii artei pentru artă le-ar atribui exclusiv cauze estetice, dar nu
este tocmai așa. Nu există creatori pe lumea asta desprinși complet
de realitatea lor, de lumea lor, de ideile dominante ale colectivităţii
lor, nici chiar atunci când, unii, s-au refugiat în pustie ori s-au izolat în
camere antifonate cu plută. Tot Eminescu dă sentinţa și în această
privinţă: „Lumea-i cum este și ca dânsa suntem noi”.

Generaţiile literare au făcut vogă în cadrul unor curente literare și în
afara lor. În secolul al XX-lea, pe măsură ce planeta se grăbea tot mai
tare, curentele literare au fost tot mai greu sesizabile. Parcă nu s-au
mai aglutinat așa de vizibil și de clar ca cele anterioare. Generaţiile,
însă, parcă au fost mai vizibile. Generaţia interbelică a fost urmată,
după o perioadă de tranziţie penibilă, de proletcultiști, aceștia de șai-
zeciști, aducători de îndrăzneţ „dezgheţ”, iar șaizeciștii de menţiona-
ţii optzeciști, surprinzător de temerari pentru condiţiile de dictatură.
Între „nimic nu-i nou sub soare” și „totul curge” – adică între extreme
– există o întreagă paletă abia perceptibilă de echilibre variabile, iar
creaţia literară se înnoiește mereu, deopotrivă ca expresie și conţinut.
Sunt notorii conflictele dintre generaţiile literare, sunt cunoscute
pamfletele dedicate de „tineri” „bătrânilor”, ca și ironiile acestora din
urmă faţă de neofiţi. Eu am (mai mult ca martor fascinat, picat în ad-
miraţie nemărginită) nostalgia „generaţiei de aur” de la „Echinox”,
care consuma literatura bună ca untul pe pâine și care crea texte li-
terare ca să înfrunte o lume ostilă și să învingă prin spirit contingen-
tul, mocirla prezentului.

Generaţiile literare bune au dat numele unor epoci, ceea ce nu este
puţin lucru.
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* * *
adevăratele poeme
nu se lasă prinse în cuvinte.
îţi ating simţirea ca un frig
și se topesc ca omătul.
poezia cerului de vară
îngropată în șisturile
memoriei,
vie și transaprentă
în întunericul iridiscent,
ca acvarinul
își ajunge sieși.
orice zicere, maculare este.

* * *
cu pași catifelaţi de tigru
se apropie de noi
noaptea,
noaptea aceea de antracit,
cu ochi incandescenţi
care ne vor răstigni
în muţenie.
nu-ţi voi mai auzi glasul.
în tăcerea de monolit
va dăinui un singur
sunet,
al plutirii prin păienjenișuri
adormitoare,
ca însuși nimicul
ce ne va sorbi duios,
pe nemestecate,
până la os.
simţi cum mâinile noastre
se despart,
se îndepărtează
și se pierd în lumina
care urmează?

Rodica Braga

* * *
de sub pleoape,
cenușa unei luni apuse
ni se prelinge în lacrimi
murdare.
frumuseţea aceea veche
care îţi fura privirile și te amuţea,
cu piei sfâșiate atârnă
pe drumuri
care nu duc nicăieri,
poate în fundătura sfârșitului.
cucuvele, îmbujorate
de insistenţa lucrărilor
nocturne,
ţipă dezacordat a pustiu...,
dar noi, credincioși vechilor
cutume, o căutăm,
o scormonim și o găsim,
stingheră, dar strălucind încă,
și în maldărele de gunoaie,
convinși că
frumuseţea izbucnește
și într-o privire în care moartea
pândește.

* * *
lumină de august,
cât de schimbată la faţă
te-a văzut faulkner?
pășești prin lume
cu obrazu-ţi palid,
cu trăsăturile estompate,
ca o melodie
care și-a pierdut suflul,
zbori ca un albatros obosit
al cărui penaj și-a pierdut
strălucirea.
te iubesc așa cum ești,
armonizată întru totul

Poezie
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dulcelui amărui
al sufletului meu strivit
între palmele noduroase
ale realităţii.
până și Dumnezeu
s-a plictisit
de revărsarea violenţei
acestui ev.
trebuie că gândește
o altă apocalipsă,
mai sofisticată, mai puţin
primitivă și lipsită
de nori de pucioasă
în care lumina de august
să se desăvârșească pe sine
într-un chiot de blândeţe
pacificatoare,
preambul al calmului
universal.

* * *
cauţi un punct luminos
în negureala din tine,
fără noduri, umbre
și încâlceli.
zborul ţi s-a debreiat
și aripile-ţi foșnesc
zgrunţuros,
dar nu te oprești.
un soare minuscul,
oxidat, mâncat de virulenţa
furtunilor solare,
te ademenește statornic.
uneori, plutești doar
într-o singură aripă,
dar mângâierea lui
îţi crește la loc
pe cea de a doua
și-ţi exaltă voinţa
de bunăstare.
lumina lui te pătrunde
chiar dacă ești
într-o stare de agregare
minerală,
simţi cum, din piatra
care ești,
crește un pom imberb,
strălucind de verde,
de gureșia păsărilor oprite
din zbor,
de zarva de neoprit
a vrerilor tale
ale căror fructe n-au dat
încă în pârg.

* * *
energii necunoscute,
fire nevăzute
între cer și pământ,
corzi care ne suspendă
și ne strâng,
ţes pânza în care,
intricaţi, vieţuim.
vibraţii, explozii, furtuni solare.
găuri negre, pitica albă,
toroidul neobosit,
înghiţind și scuipând totul,
materie etern transformată,
nepierzând nici un
neutron,
într-o continuă mișcare
regeneratoare
care nu cunoaște
finitudinea.
toate acestea ne conţin,
le conţinem,
precum în cer, așa și pe
pământ...
ar urma ca moartea
să ne îngroape
într-o gaură neagră
din care să ne trezim
expulzaţi
într-o lumină de stea.

* * *
vremuri cusute cu aţă
înnodată,
săpaţi în spirit falii
și prăpastii.
cu icnete reprimate
sărim peste propria fiinţă
și aterizăm în zone
infestate
cu vești contradictorii,
retrase apoi
ca nefondate.
nu mai e timp de gândit
la nemurire,
creierul macină la nesfârșit,
ca o moară uzată,
făina orbilor, a surzilor,
gândul se destramă viforos,
nici unul de altul reușind
să se lege,
să crescă într-un lanţ
armonios.
viitorul, mărfar oprit
într-o gară dezafectată
așteaptă, fără nici un folos,



semnalul pe care
nimeni nu-l are,
se prăbușește în sine,
în inconsistenţa-i de lut,
ca un netrebuit colos.
omenirea, panicată,
așteaptă următoarea primejdie
planificată.

* * *
simţi ce simte albatrosul
când zboară
cu aripile larg desfăcute,
– catarge argintii de corăbii –
când scrisul se milostivește
de tine.
simţi ce simte ciocârlia
când înaltul îi smulge trilul inspirat,
– încifrat son de iubire –
când vocalele
vibrează în ritm alert
și îmbrăţișează consoanele
în borangicul lor
transparent.
simţi ce simte floarea de colţ
când ţâșnește
din stânca potrivnică,
– dureroasă victorie a fragilului –
când frazele, catifelate
petale, într-o corolă
invoaltă se potrivesc.
simţi ce simte apa
când izvorul se îmbălsămează
cu lumină,
– șoapte somnoroase
gângurind
în urechea pământului –
când vibraţia inimii
sparge coaja întărită
a nimicului
ce te apăsa ca o lespede
dură...
curgi între maluri
necunoscute
și albia îţi sapi
cu valuri psalmodiind
binecuvântarea soarelui!

* * *
auzi cum se toarce
limpedele fuior al lunii
și lumea o îmbracă
în veșminte de vis.
vibraţia nopţii, la cote
înalte,

cărări argintii
împletește în plexuri solare
atente la lumina
cu clinchet de argint.
în aer, cuvintele
se încarcă de brumă stelară
și, rând pe rând,
înfloresc.
e o noapte grea
pe creștetul tău,
ca o cunună de oţel,
ţi-a însemnat cu trezie
sângele
care a prins pojghiţă de gheaţă.
pe transparenţa ei,
aluneci și, scăpărând,
neîndemânatic, te rănești.

* * *
în noaptea acestui ev
destrămat,
aud cum sufletul pietrei
plânge
și se mișcă haotic,
dezordonat.
inimile noastre
bat ca clopotele
chemând la vecernii
cernite.
speranţa, copil prizărit,
scâncește în braţele obosite
ale mamelor panicate.
nu se întrezărește nimic
clar prin hăţișul
de vorbe aruncate
înspre
noi,nimic, doar
lătrături agresive
și ameninţări
cu valuri de suferinţe
și promisiuni
înţepenite în stadiul
de avortoni...
Doamne,destramă
acest zăbranic
care sufocă planeta
și dă-i omului putinţa
de a nu mai deznădăjdui,
de a-și păstra armonia
ce-l desprinde de durerea
cărnii
și-l înalţă spre zenitul râvnit,
momentan, prohibit.
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nici nu contează dacă ai plecat pe proprie răspundere

sau în plină inconștienţă, ca-n Interstellar.

eu n-am avut vise atât de măreţe,

voiam să fiu un robot, o mașină

rechemată în service

pentru reparaţie,

o faţă telegenică

perfectă pentru transmisie.

în comunism, când toţi visau să vină americanii,

eu visam la ali(e)narea prin adopţie.

I will never send my love to the aliens

cum a făcut Paul Mc Cartney, când s-a lansat în spaţiu un hit Beat-

les

fiindcă n-am jucat niciodată cartea sentimentelor

la o scară atât de mare,

fiindcă teama de impactul coliziunii Pământului cu un meteorit

e o abstracţie faţă de căderile exersate brownian de adolescenţi

pe valurile de ciment ale noului skatepark din oraș,

vârful armoniei va fi atins când culoarea părului va fi aceeași cu

cea a cortexului. e un alt fel de a spune că ţi se aliniază planetele.

eu nu sunt dintre cei care comandă construcţia unui vehicul per-

formant sau imobil futurist, vânez doar panorama

deși m-am zgârcit să dau 5 euro pe o cafea sau 9 euro pe o bere la

o măsuţă din centrul istoric al celui mai frumos oraș vizitat până

acum, în proximitatea marii catedrale gotice,

dar am dormit sub cerul vast, limpede și liber în deșertul Wadi

Rum din Iordania, încă neatins de poluarea urbană luminoasă,

nepregătită pentru experienţa irelevanţei; și totuși, am mușcat la-

comă din simplitatea nonumană a nopţii cosmice, cu pointilismul

ei stelar, cu amănunte evoluţioniste pierdute ca ţesuturile moi de

pe oasele fosilizate ale strămoașei mele hominide, Lucy cea

bipedă,

parc-aș fi retrăit condiţiile ideale în care a apărut viaţa, acest copil

nedorit de nimeni, ieșit din supa primitivă

fără ceremonii de întâmpinare.

în faţa cui vei mai vorbi?

ce vei simţi când vei fi una cu orice teorie ambiţioasă care circulă

parţial susţinută de dovezi?

universul n-are tăvi pentru suflete uzate de confesie,

captive în marea reverie

a întâlnirii cu alte forme de viaţă

pândite de fatalitatea păsării

care mereu pe limba ei piere, dar de-acum numai în variante

înregistrate - jurnal de bord de maximă acurateţe.

cuceritor al unui spaţiu pe care nu-l poţi străbate decât în derivă,

în stare de animaţie suspendată

ca un bebeluș neputincios în salopeta aia albă, asexuată,

încă vorbești de goliciunea verbală numită adevăr

acolo unde nimeni nu te mai aude.

blindat în capsulă,

încă îţi declari fericirea de-a vorbi de unul singur,

în totală lipsă de gravitaţie

și busolă.

și-n costumul tău se vede design-ul grosolan al spaimei

și-al nevoii de siguranţă. simţul estetic pierde în faţa măsurilor

de autoprotecţie și susţinere a vieţii

în incerta ei aventură,

dar ai strălucirea unică, aseptică a unui lucru

liber de orice referinţă, deși au fost angrenate resurse și costuri

uriașe

pentru lansarea ta. depinzi doar de oxigenul

din tubul purtat în spate. indiferent de misiune,

vei arăta mereu ca un elev, așa cum trebuie.

nu te aude nimeni, greul cade pe anii-lumină

și undele radio. no language, no etimology in the dark, cruel chem-

istry

of universe.

parcă te și văd:

vei zâmbi cu dantura falsă, dar perfectă

din orice dimensiune - n-am inventat altă expresie facială

pentru triumfalismul convenţional al speciei noastre.

Teodora Coman
Lucy

Poezie
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bula de liniște se dilată cu fiece zi

aerul își dospește transparenţa ultravioletă

lumina se separă în fibre de zi

și fibre de noapte

călătorind bolnavă din biete clipociri de stele

ne temem

de maestrul nevăzut care

lucrează la desăvârșirea epurării

și bula de liniște este direct proporţională cu frica

cu ignoranţa verdelui verde al firului de iarbă

cu indiferenţa pisicilor torcându-și pofta de viaţă

cu intoleranţa lenevoasă a timpului încolăcit pe zăvorul de poartă

bula de liniște se dilată cu fiece zi

până devine ţiuitoare

ne temem

că sub pielea îndelung spălată și limpezită

de carnea și oasele iertate în post

am putea să nu găsim

nimic

străzi luminate a giorno

claxoane nervoase în intersecţii

vuind de oameni uitaţi de oameni

din ecrane se preling magmatice ficţiuni

apoi sub aerul virotic al realităţii încremenesc

în cenușa decoraţiunilor political correctness

pe podiumul notorietăţii unei fashion day

fiecare ins se identifică în mișcări sonore

fiecare sunet se izbește de altul

dizarmonii asurzitoare cresc

din egoismul mișcării ritmate din căști

implozia singurătăţii

și totul este tăcere imobilă

nu știm dacă dincolo de mișcare a mai rămas ceva

nu știm dacă dincolo de poleiala oglinzilor mai e cineva

amintiri de dinaintea liniștii obligatorii

răsuciri în coconul nesiguranţei

imense

transparente saturnide ale singurătăţii

bula de liniște trebuie să se umple cu ceva

cu timpul leneș poate

ne-am regrupat la ordin și de teamă

în casele găoace

ca râurile absorbite de îngeri nenumiţi în scriptură

caii de povară ai nopţii

calcă greu peste așternuturi

peste trupurile încordate în vise

mama a plecat de acasă și se ascunde de mine

tata tace și tace ca și când nu mă aude

larma dimineţii timidă își încheagă puterea

apoi se prelinge pe geamuri

pe linia albă și proaspătă a drumului

pe verticala chinuită a blocului

pe banca din umbra lui

pe culoarea roșie a tramvaiului

printre zăbrele de leagăn – chipul tău

cu ochii larg deschiși

mâna îţi acoperă tandru nasul și gura

cunosc gestul: ești tu cu tine

te ridic în braţe și te port

buchet de mulţumire

dar de sub pleoapele de jos se desprind doi fluturi albaștri

și trec prin geamul ferestrei

apoi se pierd într-o fâlfâire prin aerul încă moale

pe banca umedă zdrelită de indiferenţă

caut pe cineva care să înţeleagă ce nu pot să spun

dacă deschid gura isterizez

și mi-e să nu te fac de rușine

o tresărire lungă

apoi de pe buze se desprinde un batic mătăsos

ca acela pe care-l porţi la gât

plutește până la buzunarul de la piept al nu știu cui

și ștafeta merge mai departe

apoi se agaţă de culoarea roșie a unei mașini

de portiera ei

de volanul care prinde a se roti în dreapta
și-n stânga

ferm și fără sens

când se așază pe umărul femeii ea mi te ia cu totul

Ligia Csiki
Notaţii pe vremea virusului

Poezie
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merg după voi

picioarele bat cadenţa necunoscută a mozaicului pardoselii

îmi reglez respiraţia

ca să nu pierd șirul zgârieturilor de pe vop-
seaua pereţilor

ţin patul cu amândouă mâinile

la anumite momente împing peretele cu spatele

ca să nu te sufoce

mă dor degetele și palmele de parcă

am împletit o coroană de spini...

atâta zgomot o să-ţi strice somnul de dimineaţă

de prânz

și pe cel de noapte

când te ridic – buchet de jertfă –

caii nopţii tropotesc ușuraţi peste lume

în bula de liniște cenușa picură din cer

brăzdează fruntea omului

vorbele grele de singurătate gestionează emoticoanele

filosofia lui ca și cum se extinde exponenţial

și poezia...

fărâmituri pierdute pe drumul

care duce spre nu-știu-unde

fiece zi începe cu aceeași liniște

dar liniștea nu mai e ceea ce știm că trebuie să fie

se transformă în ţiuit tăios de bisturiu

perforând tenace și sigur

timpanul

până la meninge

până la creierul vâscos

până la... până la celula cu numărul unu

ziua nu mai e la fel

deși începe cu aceeași culoare

încetul cu încetul aerul are o consistenţă tot mai densă

lăptoasă și searbădă

dacă întind mâna pot să simt

aerul cum trece printre degete fleșcăit ca papalașca cu care copii ne jucam

e tot mai puţin hrănitor deși

caut să-mi reglez ritmul respiraţiei

după cel al unui dans abia învăţat:

un pas pe viaţă-nainte

un pas pe moarte-napoi
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cântec de căutat pe cel uitat:

zorile bătrânele

mute au descălecat

peste fire au suflat

s-amurgească vrerile

să le-arunce într-un tău

păzite de Dumnezeu

fragi sălbatici s-au istovit

sub secetă

colţurile ceasului s-au strivit

sub noianul de ultraviolete

lumina unui neînţeles ajun a mântuit cuvintele

singurătatea e mama care așteaptă înseninată

ridicarea fiului

biblioteca e ascunsă după ziduri și uși

copleșită de destin

nu se mi lasă citită

nu se mai lasă nici măcar răsfoită

singurătatea este cartea care nu se lasă scrisă

era atâta liniște în singurătate

încât nu mai rămăsese

decât visul foii albe

de a-și câștiga starea imaculată

prin rostogolirea cuvintelor alunecătoare

de pe suprafaţa ușor poroasă

spre marginile plate ale lumii noi



Ana Don6u

********

cu mama e foarte simplu, e de ajuns să răspunzi corect la o singură
întrebare. aia care contează. o să-ţi pună mai multe care nu o inte-
resează cu adevărat, apoi, ca și cum a aflat deja tot ce vrea să știe,
o sa te întrebe de mama ta. aici trebuie să fii atent cum răspunzi. o
să se prefacă indiferentă, dar tot ce vei spune atunci va decide dacă
te acceptă ori nu. pentru că așa cum te porţi cu mama ta, așa o vei
face și cu fiica ei. 

În realitate, pentru ea contează doar cum te porţi cu pisicile, 

fiindcă așa o vei face cu orice femeie. 

Toate astea îi trec prin cap când freacă podelele

dă cu peria în baie

trântește ceva nedefinit în tigaie și îl prăjește până se face negru

ca gândurile ei

ca dobermanul care a lăsat o cușcă goală în capătul
curţii. 

E interesant cum gândurile alcătuiesc imagini aparent legate una de
alta 

dar nu formează niciun tablou de ansamblu sunt strânse într-un
ghem 

care devine tot mai mare și mai încâlcit

începutul nu mai are nicio legătură cu sfârșitul 

ar fi bine să te oprești

De câteva zile cușca adăpostește o pisică. Pestriţă, slabă
și îngrozită. Când îi dai să mănânce, înfulecă totul, apoi
mârâie și își zbârlește părul dacă vrei să o mângâi.

Ia tot ce-ţi trebuie

și nu da nimic înapoi.

nniiccii  ttuu,,  nniiccii  eeuu  șșii  nniiccii  mmăăccaarr  GGhhaannddyy

ce e apropierea?

(inima mea e slabă și va ceda)

o pasăre mă privește prin geam cu ochiul ei crud și neștiutor

un păianjen fuge bezmetic când încerc să-l iau într-un șerveţel 

tu cobori scările atelierului 

proaspăt ieșit din ramă 

asta trebuia să fie apropierea?

nici tu, nici eu și nici măcar Ghandy

poate doar felul nostru de a purta pe rând în braţe 

o salamandră

în drum spre casă 

vorbești despre apropiere 

ca despre un animal necunoscut

fugit pe după mobile

habar n-am cum arată

dar știu că atunci 

când voi da de el 

îl voi recunoaște 

(un păianjen va fugi bezmetic

tu te vei înfășura gol într-o perdea)

Poezie
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nu știu ce e apropierea

dar prezenţa ta vine întotdeauna 

cu un zgomot de sticlă spartă

care alungă pasărea de la geam

pasărea cu ochiul ei crud

sunt eu

și te privesc

și inima mea e slabă

aașșaa  ssee  ppăășșeeșșttee  ppeessttee  lliinniiee

s-a murit s-a ucis

s-a făcut sex în numele dragostei

dar dragostea se înecase în cada 

din care tocmai au ieșit bărbatul de 32 

și femeia despre care nu se știe nimic

râd pentru că nu au aflat încă 

de mortul care plutește alături 

cu faţa lividă spre tavan

doar urmăresc nedumeriţi cum umbrele lor 

se alungesc prea mult peste margini 

și râsetele se sparg cu un pocnet 

pe podeaua udă

ssuunntt  lluuccrruull  ccee  uummbbllăă  îînn  îînnttuunneerriicc

sunt molima ce bântuie întru amiază

strecoară-te odată cu umbrele nopţii

să vezi pletele astea răsfirate pe toată bolta

și colţii sfârtecând albastrul cerului

nu știu să fac cuiva pe plac, nici să refuz delicat

nu mă gândesc decât la ceea ce simt eu – frigul din oase

și pulsul din tâmplă

(apoi o bilă de foc rostogolindu-se brusc pe coloană)

nu știu să iau de aripi un fluture fără să i le frâng

nu-ţi voi scrie texte frumoase

voi veni la tine 

ca o lighioană neprimită pe Arcă

să hăpăi ce-a mai rămas

********

revărsate peste barba încâlcită

pletele lungi și negre atât de înșelătoare ca venele 

care îmi străbat braţul transparent

și rădăciniledescoperite de ploaie

ceva ce ar trebui să rămână ascuns 

expus în lumina rece

a unei dimineţi de decembrie
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ssppuuii::  ttoottuull  aa  ffoosstt  bbiinnee

din senin

cum te-ai ridica de pe scaun în timpul unei conferinţe

cu profesori și doctori honoris causa

ca să strigi cucurigu

și atunci mă întreb dacă într-adevăr totul a fost bine

dacă am stat cum se cuvine în dreapta ta 

și mi-am aranjat părul o dată la cinci minute

(niciodată nu se știe cum apare de acolo

un cuc de jucărie să ne spună cât e ceasul)

dacă am băut cât trebuie

(minimum trei cocktailuri)

și mai ales ce trebuie

(tequila cu suc de lămâie și gheaţă 

ca să te doară capul insistent și ca lumea)

dacă nu cumva ţi-am spus prea devreme că nu

sunt interesată

și  (Doamne ferește) dacă nu cumva am fugit din club

cât timp ai fost la baie

spui totul a fost bine

cum ai spune că totul a fost un dezastru un măcel anarhie

chiar și așa – nimic –

a fost bine

și întotdeauna e al naibii de cald 

într-o sală de conferinţe

aaii  iinniimmaa  ssllaabbăă

și nu vei realiza ce se întâmplă 

când îţi voi injecta acidul

care te va lichefia pe interior

nici când îţi voi suci toate încheieturile alea

de plastilină

îmi va fi ușor să te capturez

și să te înfășor într-o perdea

pentru că ai inima slabă

și va ceda înainte

să devii o crisalidă

din care vei ieși golită

de organe

și intestine

o mumie încă frumoasă

umblând așa pe străzi

nu vei ști ce să faci

când lumea se va aduna ca la muzeu

și nu-ţi vor spune 

ceea ce știu oricum toţi

am inima slabă

și lumea se va aduna ca la muzeu
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MMeettaammoorrffoozzăă

Pământul nu mai are formă de sferă

și nu-l mai putem mângâia

ca pe-un motan pufos.

A devenit, peste noapte,

un zar tăios, 

în mâna Morţii.

Iar Moartea ne obligă pe fiecare

să ne încercăm norocul 

împotriva ei.

Este la mijloc și o etică,

dar ea este schimbată

chiar în timpul jocului.

DDiissccrreeţţiiee

Să pleci ca o floare

ce se usucă pe câmp,

cu fruntea 

pe un căpătâi de seminţe.

ÎÎnnggeemmăănnaarree  uunndduuiittooaarree

Ne împletim precum roșul

cu albul.

Într-o îngemănare unduitoare

pe spirala fiinţei urcă roșul,

în fiinţa spiralei coboară albul.

Cuvintele tale albe aleargă

ca niște cai roșii

în pieptul meu înverzit.

Cuvintele mele roșii fug 

ca niște cai albi

prin lanul tău fraged.

În piepturile împreunate ale cailor

albul și roșul

și-au regăsit potcoavele. 

PPăăiiaannjjeennuull  iimmpprreevviizziibbiill

Păianjenul imprevizibil

își ţese poemul

din sângele timpului meu,

acoperindu-l discret 

cu o mantie de întuneric,

aidoma pământului

ce ocrotește un sâmbure

până la desăvârșirea trudei lor comune.

DDiinn  mmaarreeaa  ddee  ppuurrppuurrăă

Luna îţi luminează coapsele

și cerul se prelinge pe sânii tăi

răsăriţi din marea de purpură.

Treci prin trupul meu

ca o adiere prin lanul de grâu,

Împlinindu-ne fiinţa,

egali, ne avântăm în văzduh

cu aripile

desenate de copiii noștri

pe prima zăpadă.

PPooeezziiaa

După Poezie nu se fluieră,

chiar dacă umblă goală pe străzi.

Și nici n-o putem forţa

să-și acopere formele.

Dacă o constrângem

și acceptă,

Gabriel Hasma6uchi
Poezie
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este un semn evident 

că n-avem de-a face cu Poezia

și nici ea nu are nimic de-a face cu noi.

Să o lăsăm pe ea să aleagă

să se îmbrace singură cu trupul nostru.

Și să se mute fericită

în sufletul nostru.

Poezia nu știe

ce înseamnă compromisul,

ea merge zveltă 

între două lumi unite

de un fir atât de subţire de iarbă

încât

îţi poate despica fiinţa

și tu îţi vei duce viaţa de pe o zi pe alta

fără să simţi

că sufletul ţi s-a desprins de trup.
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ÎÎnnaaiinnttee  ddee--aa  îînnccoollţţii

Când cerul și pământul 

îmi ţin prelegeri despre resemnare,

pătrund într-un cuvânt

fără vârstă.

Mă rog în el,

înainte de-a încolţi.

DDiinnccoolloo  ddee  îîmmpplliinniirree  ssaauu  nneeîîmmpplliinniirree

Poemul se naște din cea mai tăcută oglindă.

Doar mâna ce-l scrie 

îi deschide ușile

să treacă smerit de la un om la altul,

să-și continue povestea

dincolo de împlinire sau neîmplinire.



realitatea barcă goală cântă cu vânturi valuri
pacea creierului la dispoziţie cuiburi de gheaţă
covoarele roșii vor fi curând întinse permanent
se poate rosti încet repede nu se poate chiuli
scrisori vin încet reproșurile schimbării curmate

anii scurg în cearcăne sclipiri simple neatinse
viaţa straniu moment gândești că pândești doar
hrană pentru copiii deznădejdii restul e cumul
se naște din aproape nimicul generat de ceilalţi
metal indestructibil paște înţelepciunile viselor

nu înseamnă nimic ascunderea neplătită opacă
natura benignă sărbătorește nori negri agăţaţi
de grinda destinului se sparge eleganţa durerii 
curbura lacrimii disperatului oglinda perfectă
flacăra ucide mai repede ca stiletul hadesului

imaginarul pipăie nu se vede cu ochii murdari
singurătate doare cheia curată gândirii profunde
pe faţa nepătrunsului lacrimile trăiesc fericite 
adânc îngropate intuiţia și sufletul ochii nimănui 
să nu profaneze niciodată iluzia nici cu mintea

de pe marginea prăpastiei cad licori urcătoare
destinul oferă ciorbă falsă de burtă de pleurotus
schimbarea se joacă deranjează ziua de mâine
furtună unicat mortală cafeaua jelește singură
niciodată felinarele vechi dau lumină mai bună 

poţiunea destinului are înger cine să vadă voci
înconjurarea flămândă piaptănă sfinţi plăpânzi
suliţe cad întorc casele rănite creierul inocenţei
cu lacrima în pumn simple fleacuri ard grave
tandreţea dacă vrea linge rănile cândva lin dor

iubirea crește iubind adâncul lacul furiei natale 
singur gând aude glas din vis cuvânt de esenţă
doare patima iubirii curăţă toate destul de adânc 
adevărul praf fin tăiș vine urlă plânge pleacă pa
această schimbare nu jelește nu compătimește

nu vine casa spre om salvarea secretelor pâinea 
până la os se simt pasiunile urii de drag nu uita
furi zâmbet motiv leitmotiv pandemic lacrima
nicio apă nu spală viaţa până la suflet niciodată
singurătatea e spirit strașnic ne-nţeles orb de gol

plăcere simţire apocaliptică doar utopia zorilor
îmbrăţișare limită calm doare puterea întreagă
ideile generoase bat colţul ca o aripă singură
cântă nemărginirea opririi în groapa uitării
adio clipă rea care nu știi să vrei să asculţi lupta

degeaba știi muntele dacă nu intuiești văile
niciun deal nu suplinește onoarea crestelor
greșeala e visul descoperirii sânii mamei lună
apele gândesc ca o lumânare apăsare arzând
orice târziu apropiat desparte deșertul de apă

secretele toate sunt bine curat înfășate în saci 
fiul n-o să vină acasă mamă sau o să vină sau 
laptele discret al deșertului calcă pe margine
hi hi ho ho hi oprire neliniștită stai nu te opri
tiptil se aude prin vânt umbra de jad care vine 

podul nu judecă trecătorii apa plouând gândește
cerul în vârful turnului aterizează pescăruși goi
rupturile mantiei împăratului roșu sunt vitejii
întunericul dintre razele soarelui crude arme
fii puternic cu tine alături atâta ai mâinile libere

pădurea rămâne să plece să doarmă în rafturi
lumina plantează ecouri lucinde în stânca acidă 
afară înăuntrul optim respiră expiră dezlegarea 
în plante stă adevărul rădăcinii cu nodul secret
numește tu apropierea de starea de haos sublim

idei călătoriile în deșert dezmembrează himere 
tot ce n-am tot ce există cineva va clipi grav 
prietenii se fac marile păsări care nu mor ușor
vreau zilnic să nu vreau ștergerea memoriei
mofturi pietre ninse cer ceai de mușeţel și nuci

dezmembrat tinitus schimb cu sindrom cotard
Emil Cătălin Neghină

Poezie
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paradisul halit mursecat generos e gol întreg
în jurul mormântului cresc lebede nude virgine
bârlogul în viaţa eliberată e cameră rezervată
mama iubește pentru că ea vrea doar ea ce vrea 
orele dorm în scheletul complet revin trecutele 

aer deschis între nuștiuceuri și nuștiucânduri
unic poem de cameră goală latră ingenios bass
rama simte bine urarea de viaţă trainic închisă
n-o să vă mai fie vreodată frig zice alesul acesta
prietenia e despre cum adaptezi transformările 

umbra bine păstrată nu pleacă din inima nopţii 
măduva minţii culege efectul fluturelui apropiat
bate ochiul nimeni nu scapă de privirea din el
stele închisoarea albastră luna în mijloc se zbate 
singurătatea aceasta nu se numără ca o oaie

teama subtilizează calm aripa necredinciosului
căutarea nu este întotdeauna acolo niciodată 
copilul nu crede minciuna despre cădere liberă
plouă cu zumzet într-o tăcere veșnic personală 
liniștea nu spune nimic un căzător obișnuit tace 

alături de zid verdele luptei curge ideea stă curat
mirosul ochiului încercănat nu sfârtecă umbra 
sfârșitul zilei râde orice propunere cade plânge
straniul gălbejește aproape cu stil liniștea urii 
în portul ascuns adevărul tușește sângele crud 

obiectele mașinii din carne au ochi vii spălarea 
căldura apei nu se lasă văzută în clocot din of
o ţară strâmtă modelează gogoși frigul adevărat
lipsa atenţiei urăște lumea alungă darul visele
curajul se naște când bei laptele ţâţei mamei tale

fermierul sincer culege grâne în paharul din bar
distilăriile duc în spate cercuri plate din gheaţă
o glumă de pian judecă jazzul just grânele fierte
ca un spasm bazic libidoul reinventează tortura
scrisul pe inima goală lasă dâre de sânge pe idee

aripa îngerului lovește-n hazard greșeala orbirii 
ţigările sunt oprite la poarta de lacrimi de drum 
căruţe cu trupuri de noapte zâmbesc harta veche
aduc lumina zorile în animal speranţa vorbirii
uitarea lumii pe gol sprijină pietrele dor calme

anotimpurile locuiesc singurătatea mor oameni
dezmembrarea durerii nu uită în formă de timp 
lacăte zac lumânarea dezmiardă târziul din rană
apusul strivește scăparea noaptea plaja destinul
găina plonjează în sine nu seamănă chipul oului 

diamante din tată din mamă din soare poveste 
desenul colb pe spatele nimfei cântă lucifer
lada pictură cu lacrimi adânci vibrează cu zâne
prin jale se vede universalul colaps de-aici
dansul zace în praf substanţa din suflul iubirii 

caii ies din nimic nechezând prafuri de pușcă
o singură parte din târg nu e înţelegere bună 
părţile ude strănută clopoţei bolul șamanului
vântul nu cântă nu respiră nu prea face nimic
centaurul moare relaxând lacrima destinului

tot ce e bun oprit rău atenţie jumătatea cealaltă
întregul tăiat viaţă lipsă propunere serenisimă 
aripa paloșului căzând fluturarea de aer plăpând
capătă formă idee gest miniatură michelangelo 
legea lui arhimede râde în hohote din batiscaf

memorie periculoasă mama iluzie aer vorbește 
sterpe bucăţi de idei primejdie de iarnă tăiate 
fraţii aerului ascultă cum curge gloria capătului 
cineva când vrea ucide neliniștile cu brumă 
numai bunicul hazardului știe cât costă ieșirea

moarte lipsă cerul cu molimi doar schiţă naivă
ceasul oprește singurătatea să muște deșertul
barca uitării vâslele iadul altcineva alături cade
floare pierderea luptă cu spada saltimbancului 
sângele curge voios din rana mascată ca mierea

geneza straturi contur ţin cald gândurilor bune
raţionalizarea oricărei idei hidoasă prăpastie
omul exilat insistent de la naștere fără protecţie 
timp nesfârșită buclă cărare lumina opaiţ doare 
până la ochi marginea derizoriului teatrul cuantic

lumină din hăul uimirii vis obsedant control orb
un număr trece prin minte lipsă notă plată spaţiu
salutări felicitatorilor copţi în interiorul flăcării
vârsta plăpândă ascunde puterea uitarea de sânge
fosile de sunete amiabile se aud din ţânţari vii

servieta privitorului în stele e plină cu caș bun
paianjeni viguroși halesc evlavios urma durerii
pași de venire pleacă în lume stavrizi colindă 
angoasa veselă croșetează ismene fine de lux 
ideea oedip urlă la lună nimic ochii văd pauză 

înăuntrul nimicului urlă provizii primește ștersele
nimeni nu cade suficient niciodată aprinsele arse
supravieţuitorii poartă măști albastre pentru zid
raţia construiește ascunsă aceeași linie moartă
rima rid zace în tramvaiul sibiu rășinari și retur

30.10.2020, Sibiu
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Zwei Handwerksgesellen, die schufteten und formten den Stein.
Sie arbeiteten immer bis spät in die Nacht hinein.
Sie legten ihre eigenen Hände in die Mauern.
Die Größe ihres Werkes ließ jeden erschauern.
Doch als die beiden Gesellen um ihren Lohn baten,
sagten die Stadtväter: Das Werk ist zu gut geraten.
Wir können euch nichts geben. Das wird der Herrgott tun,
nachdem eure Gebeine tief in der Erde ruhn.
Die Alten sagen, ihr wolltet etwas Besseres sein.
Daher dürft ihr in unsere Stadt nimmermehr herein.
Ihr habt den Ruf der großen Meister ruiniert.
Die Jugend ist von eurem Werke fasziniert.
Ihr werdet euren Lohn im Himmel empfangen.
Drum scheidet beide hin, froh und ohne Bangen.
Und seit ihr einmal beide mausetot und still,
ist die Zeit da, in der man euch anerkennen will.

Glück: der Lohn im Himmel
Carol Neustädter

Poezie
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FFeerriicciirreeaa::  rrăăssppllaattaa  îînn  cceerr  

Doi ucenici trudeau și modelau piatra. 
Lucrau întotdeauna până târziu în noapte. 
Își puseră propriile mâini în zidurile construite. 
Măreţia operei lor îi făcea pe toţi să se înfioare. 
Dar când cei doi ucenici se rugară să-și primească răsplata, 
mai-marii orașului ziseră: opera e prea izbutită. 
Nu vă putem da nimic. Domnul Dumnezeu o va face 
după ce oasele voastre se vor odihni adânc în pământ. 
Bătrânii spun că aţi vrut să fiţi mai buni ca alţii. 
De aceea nu veţi mai avea vreodată voie să intraţi în

orașul nostru. 
Aţi ruinat prestigiul marilor maeștri. 
Tineretul e fescinat de opera voastră. 
Văveţi primi răsplata în cer. 
Așadar luaţi-o din loc amândoi, veseli și fără dor. 
Și-odată ce veţi fi amândoi morţi de-a binelea și tăcuţi, 
va sosi timpul de-a fi recunoscuţi. 

ÎÎnn  rroommâânneeșșttee  ddee  VVaalleennttiinn  RRaadduu



DDiinn  ssoommnnuull  nnoossttrruu

Mama intră în cameră,
liniştită,

Noi dormim,

Din somnul nostru,
Mai multe perechi de ochi
O privesc,
Ca într-o pădure, noaptea,
Printre copaci,
prin beznă.

Ea nu se sperie,
Trece mai departe.

***
În mine,
Cineva sapă o fântână,
În interiorul lui,
Altcineva
Sapă tot o fântână.

Se face cald în jur,
Singurătatea are colţurile îndoite.

În mine,
Cineva sapă o fântână
Până târziu în noapte,
Până când şi acest târziu
Se va surpa.

OO  ccrreeșștteerree  aa  ppuullssuulluuii  ppeessttee  lliimmiitteellee  vviieeţţiiii

Scrisul,
O revărsare,
Atunci când din mine
Ca dintr-un subteran,
Cineva urcă la suprafaţă,
Împrăștie peste tot
Un sânge electrocutat
Din craniul de piatră,

Scrisul
Se desfășoară sub o zodie tumefiată,
E încordare a simţurilor în risipire,
Scrâșnire a oaselor devenite dinţi
Care îţi jupoaie interiorul.

În acele momente,
Din mine,
Cineva iese
Ca dintr-un crematoriu
Și-ndeamnă lumea de-afară
Să intre, să admire
Sculpturi de cenușă
Care uneori mai mișcă
Sau se pot prăbuși
La o creștere a pulsului
Peste limitele vieţii.

***

Cerul atât de aproape

De pământ,

Încât îi pot auzi

Respiraţia.

Savu Popa
Poezie
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***
Teama poate fi purtată
foarte ușor
în palme,
ea conţine câteva grame din natura altor atingeri
și nu dăunează grav
sănătăţii tale
tot mai cenușii.

Nu are forme anume,
poate rămâne 
încurcată în plasa liniilor
din palme,
agitându-se 
din ce în ce mai rar.

Când îţi plimbi degetul încordat
pe întreg corpul ei de aer vânăt
și ajungi într-un punct
care pulsează încins,
creierul îţi arată ca un pahar gol,
în care au rămas
urmele uscate ale băuturii
și câteva contururi de praf
ale altor respiraţii.

OO  ccâânnttaarree  ppssaallttiiccăă

În vis sunt într-o biserică, 

dimineaţa devreme. 

Intru în altar, duc în mâini un buchet care răspândește

o mireasmă 

înţepătoare,

las pe scaun buchetul,

hârtia se dezvelește, se sfărâmă,

bucăţelele cad jos, devin furnici ce aleargă prin toate colţurile,

dincolo de altar începe o cântare psaltică

pe voci puţine care îmi dau impresia unor braţe

ieșind la suprafaţa apei, agitate,

încercând să se prindă unul de celălalt.

Preotul mă roagă să merg

în spatele bisericii, să deschid geamul,

prea mare zăpușeala, devine deja toxică.

S-a adunat lumea, ies,

în spate, două strane libere,

una lângă alta, marcate cu semnul interzis,

încep să mă urc, privesc în sus,

biserica fără tavan, 

mi se înfăţișează un cer 

de creste montane, mult prea înghesuite, strivite,

am senzaţia că le pot atinge,

mă opresc, privesc în jos, sunt urcat pe o scară 

răsărită de nu știu unde, o scară metalică,

ce se clatină în toate părţile,

mă cuprinde frica, sunt la

zeci de metri de pământ,

la baza scării cineva râde, încearcă să-mi dea ceva,

insistă, râde isteric, 

nu ajung la el, nu mai pot face nicio mișcare,

aștept nemișcat, tremur din tot corpul,

mintea, un deșert dincolo de care

totul a încremenit, s-a sfărâmat precum

acea hârtie ce învelise mai devreme, nimicul.

Dintr-o dată scara se clatină ca un pendul,

când mă îndepărtez, când mă apropii

de perete, 

mă ţin doar de capetele ei,

sunt foarte sus, mai sus de atât nu se poate ajunge,

cerul a dispărut,

în locul lui, niște vene formează

o plasă de păianjen, iar după ce închid ochii

se iscă un gol cenușiu unde, rând pe rând,

încep să se deschidă niște guri

intonând, pe măsură ce apar,

aceeași cântare psaltică,

guri întunecate, uscate, scobite

în interiorul unor capete de paie.

Aerul vibrează atât de puternic încât

acesta devine o gură în care mă las înghiţit.

Aici e

întuneric arzător, ochii încep să mă usture.

Gura căptușită pe interior

cu o lână împletită din viscere aburinde.

Și miroase a ars, cuvinte nerostite trosnesc 

ca niște oase aprinse.

Mă afund tot mai mult, sunt pe cale

să devin un punct, un bob negru de neputinţă,

privesc iarăși în sus,

se vede tot mai îndepărtat,

mai epuizat,

capătul acestei guri,

de-acolo, un soare costeliv, ca o smochină

uscată, 

continuă să mă ardă în moalele capului.
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/ SIMPLU (variantă) /

eon după eon al său apeiron fiecare
mi5/6mossadkgbfbișicusiguranţăsecuritatea
într-un cuvânt secretele servicii nu conţin
vreun secret iminent după tradiţie
doar păzesc de supraalimentare
cunoașterea în supradoze ucide
altundeva căutaţi misterul & taina
mai degrabă ordine cavalerești
cu tandreţe de briciuri și guillotină
amintind tot reamintind o grădină
se face cu timpul redundant adevăr
scăldat în nocturnă lumină cum
raiul, în coșmaruri diurne aici
la fel de aievea și iadul
ambele desecretizate până și de
ermeticul vatican porta santa anna

lui theo jansen regele vânt
acest cânt izvodit din Cuvânt

deloc satiră duhului meu doar
simplu răspuns la secretul tripartit
insidios inoculat și factice mirării
: de unde venim încotro ne îndreptăm
și oare ce mai facem estimp
din nimicul originar într-acilea privind
cum din anticameră viaţa e ceva minunat
până la urmă viaţa și ea anticameră
a morţii cum dintr-acolea privind-o
viaţamoartea confort sporit
anticameră a învierii

/ CA DE LA ÎNCEPUTUL FĂPTURII /

să ne ascundem copiii în cubul negru
al lui bacovia sau în hruba lui poe
vor tatua în graffiti altamirele
cu toate culorile curcubeului pereţii
grotelor cibernetice adânci în care îi vom
salva ca pe lumina ochilor noștri orbi
culturi de microorganisme-tezaur
în peștera lui platon la gura sobei
vom bolborosi îngroziţi și discreţi
balade reloaded cu uriașe tropăituri
saga troparelor prin glezna mamuţilor
ca din pălărie ieșind în aburi de permafrost
topit la lumina de neon a fetei morgana
a nordului cândva îndepărtat al siberienelor
aurora borealis vor începe să bată clopote mari
cât farfuria zburătoare din ziua independenţei

a.k.a. independence day (: ai sau n-ai trebuie să dai)
vor propovădui prin toate canalele dejecţiei morale
îndepărtarea aproapelui în massa socială

să inoculăm spaima în toate celulele
vii în trupurile autoimune masacrul
inocenţilor o joacă de copii
va fi o implozie universală să le intubăm
colonoscopice-presiuni până ce
întâlnind presiunea din plămânii lor fragezi
vor face o splendidă implozie accelerată de
particulele lui Dumnezeu puse pe fugă
până la big bangul originar mama lor
tuturor le vom dărui lintea în bliduri 4x4
cu șofer la scara peșterii din care strănepoţi
sub formă de ciorbă primordială vor încropi
minunata lume nouă veniţi privighetorile
cibernetice au și început să răpăie cântecul
ploii aminoacide într-un progress fără sfârșit
din fără trecut întru fără de rostul oricărui
viitor va sta timpul în loc așa, bunăvreme

trebuie să ne protejăm copiii în arca izolării
fiecare să intre în el însuși ca un kundalini
în propria găoace identitară nu mai mare
decât boaba de muștar o condensare în sine
pentru că dragii noștri copii online voi nu
veţi avea nici picioare nici creieri nici ochi
nici șira spinării efemeride la ce v-ar mai 
trebui anexele retrograde voi supa originară
veţi fi eonul cel botezat noua zi oricare
ar fi orice-ar fi
o sâmbătă ce nu se mai începe

/ MOTTO /

coșbuc intertextualizat la 1973 de cioran
în zalmoxianul de l’inconvénient d’être né
: e rău destul că ne-am născut / mai vrem
și-al doilea rău ? iertaţi-ne că existăm
dar cine sunteţi voi !?

/ CUM /

Doamnei Rita Federeac

cum ne iubim noi ca lupii
viforniţei margini de plaur
cum nu ne temem de moarte
cum toarcem lumina și lâna
ca mierea o stoarcem din stupii
de aur

Mihai Posada
Poezie
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dragă lori maddox,

vreau să-i spun cu tine stăteam să prindem răsăritul de pe balcon,
cu blocul roz în dreapta, cu aceeași lumină care se aprindea fix la
patru dimineaţa și se stingea fix la 6, cu cerul verde-albastru,
dând jos vopseaua de pe balustradă cu unghiile. mereu aveai cele
mai urâte unghii. vreau să fie mereu vară, spuneai. și eu iubeam
iarna. am fost făcută să iubesc iarna. dar toate iernile pe care mi
le amintesc au fost urâte. la mine acasă erau tot mai mulţi oa-
meni, cu tot mai multe haine, stăteam sub birou ca să fiu mai
aproape de calorifer, ningea târziu și zăpada era tare și murdară,
pe frate-meu îl lăsau în cărucior pe balcon câte o jumătate de oră
pe zi, să stea la aer, mama era ocupată, dormeam toţi patru în
aceeași cameră și eu n-aveam voie să mă uit la desene deja de
șase luni, alex mă bătea cu zăpadă în drum spre casă, era noapte
și mă oprea la fiecare felinar ca să-mi spună mereu ce ochi fru-
moși ai, ce ochi frumoși ai, mereu doar asta, mama și tata se
iubesc mai puţin iarna, tu voiai să fie vară şi încă stăteai doar într-
un tricou în casă, tricoul tău cu pocahontas, şi fumai pe geam, cu
nasul roșu și sprâncenele groase și nepieptănate. iarna nu aveai
pe nimeni niciodată, iarna nu aveam pe nimeni niciodată.

vreau să-ţi spun o poveste despre mama și tata. locuiam într-un
apartament din care puteam să văd într-un alt apartament unde o
doamnă cu părul alb lipit de cap avea un cocker spaniol, dona, dar
eu îi spuneam dorna. în dormitor aveam o oglindă triplă care se
plia ca un paravan separator. oglinda era atașată de un corp cu
sertare unde mă jucam eu cu păpușile și unde odată ai mei au
lipit un bileţel care era de la moș nicolae de fapt și pe care scria că
nu mai am voie să-mi rod unghiile și să mă uit la cow&chicken în
timp ce mănânc. mama a scos din sertar o inimă de turtă dulce
mușcată într-un colţ de două seturi de dinţi, unii mari și unii mai
mici. mi-a zis că e din seara în care s-au cunoscut, prin optzeci și
ceva, la un revelion unde mama era stânjenită și se simţea aiurea
pentru că nu acolo trebuia să meargă de fapt. azi m-am hrănit cu
pizza congelată cu patru feluri de brânză și m-am gândit din nou
la micuţul tatuaj pe care ezit să mi-l fac în spatele gâtului
gândindu-mă că nu știu dacă pot să-mi fac ceva atât de perma-
nent când am făcut și lucruri mai permanente. atât de perma-
nente că încă aștept momentul ăla dinainte de sfârșitul filmului în
care fiecare se ocupă de el, pe fundal o melodie tristă și nu se
aude dacă vorbește cineva, doar muzică și cadre cu oameni pre-
ocupaţi de multe lucruri. cineva își plimbă câinele într-o pelerină
de ploaie portocalie. altcineva aleargă dimineaţa pe malul unui
râu mic. altcineva zâmbește absent în sus către altcineva care se
încalţă lângă ușă, în timp ce subliniază ceva într-un ziar, papucii
de casă cu blană pe margine, halatul gri, lumina dimineţii printre
jaluzele ca o imagine de pe un televizor cu antenă în timpul unei
furtuni de zăpadă.

dragă lori maddox,

uite ar trebui să ştii unele lucruri îmi e frică de absolut toate bolile
care există şi mă aştept să intru în şoc anafilactic de fiecare dată
după ce iau un medicament pe care nu l-am mai luat niciodată
sau de fiecare dată când mănânc ceva ce nu am mai mâncat nicio-
dată când mă simt vinovată fac duş de multe ori pe zi nu-mi place
marţipanul când eram mică vecina mea a murit gazată la ea în
apartament şi i-am văzut picioarele moarte şi murdare când o
scoteau din casă pe străbunicul meu l-au omorât și l-au aruncat în
olt și asta-i cam cea mai sinistră poveste din familia mea când
eram la liceu am descoperit că singura modalitate de a ieși din
curtea școlii în timpul orelor era să-l mint pe portar că sunt la ciclu
și trebuie să-mi cumpăr tampoane și în două secunde îmi de-
schidea oripilat poarta nu pot să mănânc și nici să miros mărarul
dacă mă gândesc destul de mult că mă doare ceva o să mă doară
și da chiar funcţionează

lori,

hei, știi de unde e asta: “you’re good at that, kid. why are you
laughing?” “i didn’t think i was good at anything”? e dintr-un film
pe care l-am văzut după ce am citit cartea după care a fost făcut.
sau poate am citit cartea după ce am văzut filmul? nu mai știu.
eram în liceu, colega mea de bancă mi-a zis despre el. nu crezi că
mi se potrivește? că-s ca pisica aia pe care am avut-o la 17 ani, i-
am pus numele snickers pentru că avea culorile ca ale unui baton
de snickers, dar și pentru că era unisex și o vreme n-am știut dacă
e fată sau băiat. mă mușca de antebraţ și rămânea acolo, spânzu-
rată, cu dinţii agăţaţi de mâna mea, ceea ce mă scotea din minţi.
cumva regretam că am adus-o în casă, dar o găsisem fix pe pragul
ușii și mă gândeam că sigur așa a fost să fie și trebuie să o aduc
înăuntru, dar îmi era frică să dorm în aceeași cameră cu ea pentru
că aveam impresia că o să-mi zgârie toată faţa. sunt și eu așa și
mă agăţ de antebraţele oamenilor până mă pun să dorm pe bal-
con. cred. azi-noapte eram în drum spre casă și la radio cânta ceva
lălăit, drumul era complet gol în afară de un câine mort și îngheţat
pe margine și am închis ochii când am trecut pe lângă, dar tot am
prins o parte din el și m-am gândit la cât de puţin mi-a fost dor de
casă și la cât de trist e drumul ăsta pe care-l tot fac și de câte ori l-
am tot făcut și a trebuit să îmi închid ochii, că dacă nu e un câine,
e casa înghesuită a tipului ăluia cu musaţă care m-a urmărit o
vreme sau cineva care ia bătaie pe malul râului sau o mașină fă-
cută praf într-un stâlp din dreptul stopului ăluia la care nu oprește
nimeni sau mama scoţând gunoiul singură, cărând cumpărăturile
singură, jucându-se cu câinele singură, sau frate-meu și prietenii
lui, ceea ce mă aduce cumva înapoi la pisică.

Poezie

Cătălina Stanislav
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MMyy  ssttyyllee  wwoorrkkss  oonn  mmee      
55..0033..22001144

Mă simt ca un cuţit înfipt în spatele tău
și timpul mă ruginește încet
curgând șiroaie pe spinarea ta albă și tânără.

Ţesutul neutralizează gânduri și idei, 
măsurând corpuri imperfecte de răzbunare.
Lacrimile mele umezesc cântecele 
pe care vreau să ţi le cânt.

Ăsta e focul meu și ar trebui să ardem împreună...
În full dress mă adăpostesc și astăzi.
Yes, I know love,
My style works on me!  

DDiimmmmii  qquuaannddoo!!

Ciudate supoziţii îmi arunci la picioare
şi eu le calc asemeni strugurilor 
în butoiul de toamnă.

Un pic de dragoste nu ar strica… 
ce spui Maria?

Ar trebui să învăţ italiana
câteodată cuvintele sună mai bine 
în altă limbă!

Ma ma ma, ma ma, Maria ma!
Ma ma ma, ma ma, Maria ma!

Allora, scusa, ma ti chiamo amore!

FFrruunnzzaa  ddee  ffiillooddeennddrroonn  
2200..0044..22001155

Aproape după fiecare colţ de stradă 
îmi doresc să apari.

Așa trist cum ești și puţin indiferent
reușești să-mi colorezi dimineaţa
mărșăluind prin mine cu priviri.

Contemplând situaţia dată,
sufletul meu fără speranţă
se agaţă de o frunză tristă de filodendron.

AAggnnuuss  DDeeii
2288..0011..22001155

Privindu-mă ca după o fereastră, 
cum nevoios îmi aranjam gândurile într-o cutie,
gândul tău, părea atunci, tainice sclipiri de compoziţie
detaşat de tot, de istorie, de artă, de timp...
creând personaje complexe înfipte în propriile destine.
Lungi, dese şi, anevoios de bizare,
în care, hainele erau înlocuite cu foile de dafin.
Privindu-te cum te apropii de masa de scris
inevitabil mintea mea crea muze.
Sânul tău drept s-a revărsat uşor peste luciul mesei de fag.
Întinzându-te cu disperare după un creion,
Te-ai întors spre mine şi mi-ai spus, vino!
Nu vedeam decât în culori. 
Albul meu nu mai era alb. 
Iar negrul, nici nu cred că mai exista.
Te priveam ca un mieluşel pur şi nevinovat,
înconjurat de o mulţime de alte animale impure  
şi mă luptam cu câinele din mine 
căci vroia să vină, să se gudure pe lângă tine!

AAppeennddiiccee    
22..0066..22001155

Ramă de tablou, pătrat
un scaun, un cui, un pat
atârnate peste timp...
Trăiesc pentru mine în fiecare zi 
aici paletele de culori 
sunt doar atunci când 
plouă și iasă soarele 
mare, ca o gogoașă perfectă!
În rama aceasta de tablou
Terapeutul și pacientul sunt acolo cu toate vârstele lor
palpând explicaţii concrete.

Puţinii prieteni nu-mi mai ajung 
nici măcar pentru o seară!

Fluxul singurătăţii cheamă medicii la pat.
De la marginea lui, totul se vede ca într-un Apendice
în care tot ceea ce facem 
este să ne conducem unii pe alţii acasa!

Rodica Șinca
Poezie
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AAcceesstt  iitteemm
1177..0055..22001188

Modul prin care-ţi etalezi personalitatea,
decizia de a nu te arăta întradevăr,
ar cucerii orice creatură masculină.

Satisfacţia vine la pachet, de asemenea, 
martorii oculari ai acestui proces 
vor fi extraordinar de încântaţi.

Sublimă, suavă, judicială
rămâi un univers în sfera mea de activitate
la care sunt condamnat să lucrez – 
acest item al blestemelor și ameninţărilor spirituale.

IIssttoorriiooaarree  ddee  llaa  ccaarree  nnuu  ppoott  ssăă  pplleecc  
1177..0055..22001188

Plânsă, tristă, cu obraji grei
născocești istorioare de la care nu pot să plec.
Stau și le ascult pe toate.
Mă ţin în loc.
Azi fac apel la răbdare.
În timp ce-ţi scanez formele,
creierul meu lucrează la micile retușuri 
în mijlocul discursului tău.
Te ascult fără intervenţii, satisfăcut pentru amândoi
dar, îndoielnic de efectivele medierii mele.

Printre altele...acest leagăn este incredibil de bun!

UUnn  ssooii  ddee  ffoorrttiiffiiccaaţţiiee  ssăăsseeaassccăă  
33..0044..22001199

Gelozia lui e un soi de fortificaţie săsească
Extrem de solidă și fără un pic de umor.
În prima fază, am crezut că această mică porţiune din el,
O să se diminueze treptat
Însă, am realizat că învingerea mea
avea puţin din invingerea lui Menumorut.

Cert e că, nu se oprește niciodată din descoperiri,
fie ele și arheologice…
Indiciile asupra stării de sănătate îmi dezvăluie o oarecare formă
de esenţă moralizatoare,
cu intervenţie imediată și argumente precare,
trecute deja, prin cumpenele discuţiei.

În afară de această mică problem,
distanţa dintre inima mea și inima lui, e ireporșabilă!

CCllaannuull  ppiiccttoorruulluuii  
2299..0033..22001199

Aseară am savurat un pahar cu vin
în aleasa companie a clanului pictorului – 
O adunătură de ciudaţi, mai mult sau ma puţin mânjiţi de culoare…
Purpură peste tot, chiar și pe degetele mele!

O nesfârșită agitaţie în jurul meu
anunţă finalul serii cu admirabila pretenţie
de a nu fi pe placul tuturor! 

FFrraaggmmeennttee  ddee  ddiissccuurrss  
2211..0055..22002200

Fragmentele unui discurs inclasabil
A rupt ceea ce trebuia să fie – 
O seară bună de amor…

Stai rezemat pe coate goale,
La fel de goale ca pulpele, coapsele și toate cele
și calculezi de acolo viteza cuvintelor 
care au ajuns până la mine ,
despicând dorinţa…

Ca un adolescent invincibil, încerci a doua oară,
același dialog trist
și apoi ca un protector, întorci spatele neașteptat!
Aș fi vrut să fiu un gravor bun
Să pot să gravez toate scenele perverse 
pe care le ai acum în cap.

Of…Du-te și închide ușa! 

PPrroocceess––vveerrbbaall  
2233..0044..22002200

Am predat, am primit. Cât am scos, cât am dat…
din prea plinul meu și al tău, atunci, dar mai ales acum,
când îmi ceri să-mi imaginez o pată portocalie deasupra 

orizontului.

Singulier Quotidien…

Proiecte, ofrande calculate, la cât merită fiecare…
În iubire nu ar trebui cântărit chiar tot.
Veșnic, aceleași circumstanţe de predare-primire.
Radiografii răzleţe, care după mine, 
par cea mai largă absenţă a eului…
ca o mașinărie stricată,
casată printr-un proces-verbal!
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#
Mă știu de mult timp în faţa ecranului. Un depozit vechi și zăpada amestecată cu noroi se retrage spre canale. Cineva întinde o
mână înroșită de ger, iar eu simt cum o mie de animale sunt ucise și împăiate sub patul meu. Închid ochii și sunt cărată de un
uriaș fără gură. Dimineaţa ca ţărâna proaspăt întoarsă, faţa ta, un cearșaf alb, perfect întins.

#
Rădăcinile se mișcă mai repede decât noi. O să le lăsăm să crească și într-o zi o să ne viziteze la suprafaţă. Dincolo de noi se vor
urca spre nori și vor cuprinde avioanele și toţi pasagerii și păsările. Vor merge și mai departe iar noi vom rămâne ca niște per-
sonaje întrebându-ne care dintre ele se întâlnesc acolo sus.

#
Am învăţat să stau nemișcată. Mă gândesc la copacii sugrumaţi de iederă. Un ghem albastru mi se așază pe piept și mi-l dez-
morţește. Ţi-am spus că frigul nu mă afectează. Zgârietura de pe parbriz se întinde în fiecare zi. Dacă am vorbi, șoseaua ar
crăpa și ne-ar primi dedesubt. Dar nu facem nimic, drumul e drept, mâinile se adâncesc în paharul de carton.

#
Geamul se umple de transparenţa ploii. Ai venit brusc, ca dintr-un tunel și m-ai învăţat să semăn cu toate femeile din oraș. Mă
pregătesc pentru un somn lung de iarnă și mă scufund în cadă. Un cântec de leagăn urcă pe scurgere. Cum poate să existe ceva
mai departe de aici. Noaptea apar guri de bărbaţi care se preling ca apa pe ziduri.

#
Departe, în orașul tău, oamenii se mișcă pe gheaţă graţioși. Aici e cald și texturile sunt delicate. Coboară-ţi mâinile peste pieptul
meu, gândacii mișună de ceva timp. Privesc șopronul abandonat.  Mă văd des fugind spre el. Pământul moale și poarta încuiată
de mult timp, pasajele subterane din timpul nopţii.

#
Câinele fusese bolnav așa că l-ai îngropat în grădină. Acum iarna e anotimpul care ne așteaptă. Liniștită ca o mlaștină, aștept
căderea. Ceva sapă cot la cot cu mine. Te prind de mână scurt, îţi zâmbesc și-ţi spun lucruri banale.  

Sînziana Șipoș

Poezie
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Adrian Iancu

Proză

În partea dreaptă a pieţei, învăluit de aerul umed al zilei,
se află magazinul de alimente, de lângă biserică. Săndel se-
ndreaptă spre chioșcul de ziare din piaţă, de unde vrea să-și
cumpere gazeta locală, ca să afle câte ceva despre viaţa din oraș.
La început, nu-ţi trebuie gazetă ca să știi ce se petrece pe-afară.
Mai târziu însă îţi place să-i iei în seamă pe ceilalţi, ţi-e aproape
teamă să judeci lucrurile de unul singur. Ai nevoie de părerea
cuiva, ca de un reper, ș-apoi tot cum știi tu, faci! Lumea spune că
ești matur, așa sună mai bine. Tinerilor nu le pasă de părerile
celorlalţi, și adesea spun că lumea se-nșeală și că lucrurile s-au
schimbat demult. Și multe altele din astea... Iar cei mai mari în
vârstă dau din umeri indiferenţi! Cert e faptul că procedeele sunt
aceleași, contextul însă nu mai seamănă! Și timpul trece repede...

– Îmi pare rău, că întâmplări aș mai avea!... își zice Săn-
del.

Nu e lume multă, vreo doi, trei bărbaţi, care așteaptă, la
coadă și trăiesc viaţa de fiecare zi, în micul oraș de munte. Pendula
din turnul bisericii bate timpul său interior, și chioșcul de ziare de-
abia ce s-a deschis. Mașina firmei de distribuţie a publicaţiilor se
află la câţiva pași de dugheană. Vânzătorul și șoferul descarcă
marfa, iar treaba merge bine, în aerul plăcut al zilei de toamnă care
te-ndeamnă la optimism.

Nimeni nu-l grăbește pe Săndel, care se bucură de puţină
vreme, ca s-arunce o privire prin jur. Se-ntoarce, și i se pare că în
spatele lui s-au așezat oameni, care șoptesc ceva între ei. Află și el
câte ceva de prin oraș, curios cum e. O întâmplare, de ce nu? Îi revin
în minte asemenea lucruri, mai ales de când locuiește în capitală.
Poate pentru că și-a luat distanţă faţă de timpurile de odinioară,
sau pentru că singurătatea îi declanșează incursiuni în trecut, în alte
vremuri. Se gândește la locurile acelea și, de îndată, răsar amintiri.
Așadar...

– Pe la șapte și jumătate eram aici! deapănă fata. –Și, de
fapt, ce-a fost? se interesează tânărul.

–A ieșit șeful în faţa magazinului!...Nu era lume multă!
povestește fata. –Și ce-i cu asta?!... se miră flăcăul.

– Omul a zis că l-au anunţat de ieri că astăzi se dă unt!... ex-
plică fata. Ne-a sfătuit apoi că e bine s-așteptăm civilizat momentul.
Și s-a oferit chiar să ne organizeze pe grupuri... Așa că ne-a poftit
mai întâi pe femei să ne așezăm unele în spatele celorlalte. Apoi le-
a invitat pe lăuze, palide și trase la faţă, să formeze un rând
asemănător... După acestea au urmat gravidele, cu rochii largi de
cadâne, dar aici n-au fost decât vreo două, la faţa locului. Și lumea
l-a ascultat! După ele au urmat bătrânii, o parte din ei cu toiag, iar
scandalul a izbucnit repede!... Aceștia au zis că având în vedere
vârsta, ei ar trebui să fie primi. Femeile gravide, deși puţine la
număr, au spus că ele ar merita recunoștinţa adunării. Dar n-au

avut nici o șansă! Așa că lăuzele, destul de numeroase au zis, la rân-
dul lor, că ele n-au fost niciodată avantajate, și că acum ar fi mo-
mentul. Și a trecut repede o jumătate de oră... În fine... A apărut de
după colţul străzii mașina cu marfă, iar lumea s-a liniștit ca printr-
un miracol. Șoferul a oprit lângă magazin și a coborât de la volan, cu
o factură pe care erau trecute alimentele livrate magazinului, cu
oarecare întârziere, pentru că micul oraș de munte se găsește la un
capăt de drum. A intrat în prăvălie, a stat de vorbă cu șeful de mag-
azin, care a ieșit în stradă confuz, și s-a adresat mulţimii.

– Oameni buni!... Zilele trecute v-am anunţat că astăzi se
va da unt! se adresează cetăţenilor șeful.

Și omul povestește în faţa adunării cum s-a gândit la mo-
mentul acesta, și cum i-a rânduit pe cei prezenţi în faţa magazinu-
lui.

–Acum trebuie să vă spun că nu-mi pot ţine promisiunea!
explică responsabilul.

Rumoare generală!...Participanţii la coadă se împing mai
în faţă să audă bine anunţul.

– Dar cred va plăcut organizarea?!... spune omul în cele din
urmă, și geme cu subînţeles.

– Lume cuminte!... Asta e... remarcă administratorul cimi-
tirului, și își încheie nasturele de la cămașă, pentru că în
dimineaţa aceea vremea era răcoroasă.

Și cetăţenii se dispersează cu grijă ca să nu producă vreo
pagubă. Mai întâi gravidele, apoi bătrânii, după ei lăuzele și toţi
ceilalţi...

–Facem ce trebuie!... Și ne spălăm frumos pe mâini!...își zic
cetăţenii urbei.
Iar Săndel e uimit, de talentul narativ al fetei căreia îi pre-

conizase, în imaginaţia sa, o carieră strălucită în jurnalistică. La un
post de radio... De ce, nu?! Televiziunea, în vremea aceea, nu
apăruse încă... Dar asta e o poveste de demult, de pe vremea când
era adolescent, și lucrurile mergeau altfel prin oraș. O amintire, din
timpul unor vremuri de odinioară! Acum se-ntoarce cu privirea, din
curiozitate, dar în spate, în partea cealaltă a pieţii, nu vede pe ni-
meni, iar înspre magazin nu e nici picior de om, care să stea la vreo
coadă la unt sau la fie ce-o fi. Restul nu-l interesează, e convins că
mai sunt încă mulţi tineri talentaţi, și, care vor avea un viitor de
toată lauda în jurnalistică.

Se gândește la ale lui, iar amintirile se prelungesc pe aceeași
temă. Într-o zi de vară, pe când își cumpăra ce-i trebuia pentru
acasă, o vânzătoare tânără striga în faţa magazinului, cât o ţine
gura, să vină lumea să târguiască ingredientele pentru o ciorbă de
pui. Iei o oală, pui apă, pui legume, pui două cubuleţe de concen-
trat cu gust de pui, iar, după aceea, pui totul la fiert! Dar, nu pui
pui!... Și ai o ciorbă de pui!... Apoi îi vine în minte o reţetă de slăbire,

VIII. V-a plăcut organizarea?!...
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bazată pe consumul de covrigi, pe care a aflat-o câteva zile mai
târziu, într-o farmacie naturistă din capitală. Pentru masa de prânz,
iei un covrig și mănânci din el, de fapt, numai gaura !…

Aici e logica modernă a întâmplărilor cu untul, ciorba de
pui și gaura de la covrig !... Dacă untul, un produs natural, poate fi
înlocuit cu ciorba din cubuleţe concentrate, un succes al chimiei, iar
fiertura respectivă de covrigul de la care să te delectezi doar cu
gaura, adică cu nimic, zicem că asistăm la un moment bine ticluit. Ce
să-i faci dacă ai nevoie de imaginaţie?!... Ăsta e un semn că gândirea
contemporană se-ntoarce spre origini, adică spre gaura menită s-
aducă mulţumirea și bunăstarea! Un lucru rar!... Da, e vorba de
gaura aia mică, neagră și fierbinte, sursa întâmplărilor și a bucuri-
ilor de fiecare zi, cu alte cuvinte, la esenţă, cum ar spune cineva mai
înţelept de la Biroul de jocuri mecanice, care visează la problema na-
talităţii.

– Nu ne dăm cu săniuţa!... Facem ce trebuie!...  zic sincer oa-
menii.
Săndel cumpără gazeta locală, pe care o împăturește sub

braţ, și o pornește din nou la plimbare, privind cu coada ochiului
spre biserica pe lângă care trece cu prudenţă. Foaia o va citi mai
târziu!...Evident... Chiar dacă nu vorbește cu oamenii pe care-i în-
tâlnește, pentru că nu-i cunoaște, se simte în largul lui. E o diferenţă
abruptă între lumea din Piaţa Teilor și cea de pe Strada Șerpuită, deși
cele două locuri comunică între ele. Un stăvilar închipuit le separă,
iar mulţi încearcă să-l treacă, fără să știe ce fac.

Pe stradă se plimbă o lume curioasă care vrea să știe ce mai

e nou prin oraș. Sunt oameni înţelegători și fără idei preconcepute.
Prin Piaţă Teilor se află câte unii, care își impun gândurile lor trecă-
torilor, și le cer ascultare, vrând parcă să comande cuiva. De aceea
e credibilă acolo întâmplarea de la magazin, care, oricum, nu și-ar
găsi locul în altă parte. Desigur că oamenii pot face mișcare, din
piaţa centrală, pe Strada Șerpuită și-napoi, în căutările lor de fiecare
zi. Dar aici e vorba despre altceva, nu de mișcarea fizică, ci de fap-
tul că gândul plutește în alte ape...”Așadar, oamenii trebuie să-și
caute un loc al lor, pentru că piaţa asta are lumea ei pe care trecătorii
n-o mai înţeleg acum”, își spune Săndel și își vede de drumul lui.

Lasă în urmă piaţa cu amintirile tinereţii, care îl atrag ca-ntr-
o capcană între zidurile clădirilor cu faţade de excepţie, și-i în-
grădesc visarea, asemeni turnului cu orologiu de la biserica din
piaţă, care-i amintește de comerţul ceasornicarul Stick, cu bune și
cu rele. Nu departe, tot dintr-o lume de odinioară, face parte și
locuinţa Veronicăi, ferită de zarva locului. Adevărul e că Săndel
rămâne ca-n anii adolescenţei, de un optimism incorigibil, și se
poartă ca un bărbat în pantaloni scurţi. La școală, dar, și mai încolo,
în prietenia cu Lena, ori în căsătoria cu Alisa, totul e la fel... Un iubit
sau un soţ, în pantaloni scurţi!... La fel ca mulţi alţii!... Meteahna asta
îi trece mai târziu, deabea după ce se mută în capitală, la Biroul de
jocuri mecanice. Dar asta e o cu totul altă poveste!

Fragment din volumul Întâmplări de unică folosinţă,
carte în curs de apariţie 
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„Uite Dinel ce drăgălaşi îs puişorii, ca de aur!… I-auz’ cum
piuie şi ia-uit’te cum mai ţopăie pe lângă clocă abia ieșiţi la viaţă…”
Bunica sta aplecată şi-l ţinea pe copilaş cu o mână de mijloc, iar cu
cealaltă se făcea că vrea să prindă puii mici, care alergau speriaţi în
jurul găinii, care dădea din aripi, ridicându-le protectoare deasupra
lor. „Ia ui-l şi pe-ăla cum fuge cu coaja de ou încă în spate!” Ochii negri
ai băieţelului se roteau curioşi, uimiţi în toate părţile, de nu mai în-
căpeau în orbite, parcă voind să înregistreze dintr-o dată micile ghe-
muleţe pufoase cu toate mişcările lor dezordonate şi stângace. „A! A!
A!” – îşi articula el mirarea, arătând cu degetul într-o parte şi alta. „I!
I! I!” – adăuga întorcându-şi capul cu aceeaşi stupoare, spre colţul co-
teţului, unde alt puişor se străduia să-şi lepede hlamida albă, acum in-
utilă. Bunica reuşi să prindă un pui şi ţinându-l cu grijă prizonier în
mână, îl mângâie uşor cu degetul, apropiindu-l de obrazul lui Dinuţ.
Copilul se îmbujoră de plăcere simţind puful delicat gâdilându-i pie-
leal ca o adiere, trupul cald, firav, palpitând şi zbătându-se, auzind
piuitul ascuţit pigmentat de spaimă. „Şi io vreau, şi io vreau!” Bunica
îl lăsă să mângâie puful auriu: „Încetişor, încetişor; să nu-l doară, că
şi el e mic. Numai cu degetul… nu apăsa. Fă-i uşor dragă-dragă.” Peste
câteva zile puiul care avea câte o pată vag roşcată pe aripioare primi
numele Piu-piu şi deveni preferatul băiatului. Îl găsea imediat printre
ceilalţi şi-l alinta cu duioasă bucurie. Când lipsea îl striga şi căuta prin
toată ograda, până ce cloşca – râzându-şi de el ?! – cotcodăcea de câ-
teva ori şi alături de toţi ceilalţi, Piu-piu se ivea şi el grăbit, de prin
tufe şi ierburi, de după casă ori grajd, ba o dată, chiar de lângă cuşca
lui Grivei. Dinel îl lua şi în bucătăria de vară şi încerca să-l îmbie cu
tot felul de bunătăţi, dar văzu repede că nu-i plăceau nici bomboa-
nele, nici ciocolata, iar din cireşe ciugulea dor de câteva ori. Biscuiţii
aveau mai multă trecere, dar trebuia să aducă pe vreo câţiva dintre
fraţii şi surorile lui Piu-piu, spre a-l avea mai mult sub ochi, pe când
toţi ciuguleau. Îl privea totdeauna cu încântare şi căuta să-l mângâie
mereu, supărându-se cânt ghemotocul auriu se ferea sau fugea. Bu-
nicu’ i-a spus că-i plac râmele şi seminţele de mei şi Dinel l-a pus să-i
aducă neapărat mei pentru Piu-piu şi a început să umble după râme,
săpând cu lopăţica prin fundul grădinii, nu departe de pârâul ce stră-
bătea satul. „Când o să te faci mare, vei fi cocoşul meu şi n-o voi lăsa
pe Buni’ să te facă fripturică.” – aşa îi vorbea când îl alinta, îl mângâia
şi-l strângea la piept cu drag. „Şi dimineaţa când va trebui să mă scol
să plec la şcoală, tu o să-mi dai deşteptarea: cucurigu-cucurigu, de nu
i-o mai trebui lu’ Buna ceasu’.” De când apăruseră puişorii, Dinel nu
mai avea ochi pentru celelalte animale din ogradă. Pe la cal nu se mai
ducea să-i dea şi el un pic de iarbă: „…Că doar vezi Bunicule că dă din
copite şi vrea să mă lovească”. Nu mai mergea să vadă vaca la vre-
mea mulsului, ba nici viţelul când venea la uger: „…Nu Bunica; doar
tu spuneai să nu vin prea aproape că nu-i place să-l deranjez de la
mâncarea lui.” Zadarnic îi venea Grivei înainte ţopăind, dând din
coadă şi ridicându-se pe labele din spate, lătrând ascuţit şi scheunând
puţin; pe copilaș nu-l mai interesa. Trecea grăbit pe lângă câine, fără
să-i dea atenţie, căutându-şi mereu puişorul de aur. De trei zile nu
mai ieşise nici la poartă, iar de copiii de pe uliţă nu mai avea timp.
Numai când Mărioara venise la Bunica după lapte, s-a grăbit să prindă
puişorul ca să i-l arate, ţinându-l strâns între mâini să nu-l scape. „Da

lasă-l să respire şi nu-l strânge aşa că-l omori!” Luă de la Dinuţ puișo-
rul, îl aşeză în palmă şi râdea de el când se speria văzând cât de sus
era de la pământ. Apoi îl puse aproape de vârful ierbii, lângă poartă,
iar Piu-piu dând un pic din aripile abia mijite, sări stângaci din palma
fetei şi se ascunse repede. „Reao! – îi spuse Dinel încruntat – nu vezi
că era să se lovească la picior? N-o să te mai las niciodată să-l atingi
pe puiul meu. Nici să-l mai vezi, n-o să te mai las!” În seara aceea,
după ce s-a rugat la „Înger-îngerelul meu”, şi-a adus aminte cum Bu-
nica îi spunea adesea că-l iubeşte, îl lua în braţe şi-l strângea la piept,
îl pupa apăsat pe obraji şi-l mângâia pe cap şi-i ţinea mâna într-a ei,
privindu-l cu ochii ei cafenii, din care ieşea o lumină nevăzută, ca o
bucurie mare-mare: „Dragul de băieţel mic… Ce mult îl iubeşte Buni
pe Dinel cel scump!” El simţea apoi, cum aşa… o căldură şi un fel de
tremurici, venea de la Bunica şi îl cuprindea ca o păturică pufoasă şi
caldă. „Tot aşa îl iubesc io pe Piu-piu”, îşi spuse el cu o strângere de
inimă şi cuprins de un val de bucurie. Ar fi vrut să fugă până afară şi
să aducă puişorul, să-l mângâie, să-l alinte şi să adoarmă cu el alături
pe pernă…

A doua zi se hotărî să îi facă o bucurie puişorului şi când îl
găsi prin ogradă îl duse în mica tindă din faţa uşii de la pivniţă, unde
avea el câteva jucării şi „unelte”, lopăţica, găletuţa, sita, un camio-
naş… Mai întâi îi dădu câteva grăunţe de mei, pe care ciocul mic le cu-
lese cu grabă din palma lui, adăugă câteva bucăţele mici de morcov,
din care pasărea gălbioară doar gustă. Când zise: „Acum să te bucuri
şi tu de ce-i mai bun!” puse dinaintea ochilor de gămălie, o bucăţică
de pralină. Privea atent şi zâmbea, aşteptând ca bucuria să-i fie îm-
părtăşită de ciuguleli iuţi şi pofticioase. Dar Piu-piu trecu dor o clipă
pe deasupra bomboanei parcă mirosind-o şi sări din mâna lui Dinel,
dând să fugă prin curte. „Prostule! – zise copilul cu ciudă – Nu ştii ce-
i bun. Hai înapoi!” Alergă iar după ghemotocul auriu, care parcă se
rostogolea iute-iute, scăpându-i mereu şi înfuriindu-l tot mai tare. Îl
prinse într-un târziu şi strângându-l hotărât în mâna dreaptă, îi în-
desă ciocul în bomboană. Pasărea se zbătu speriată şi dând din ari-
pioare fu gata-gata să-i scape din nou, dar o strânse iarăşi în mână…
De-o dată simţi că ceva se moaie între degetele lui, că zbaterea se
transformase într-un zvâcnet tot mai slab. Deschise repede palma,
dar puiul nu se mai mişcă. Rămase pe o parte şi trupul său abia mai
palpita încet şi rar. Apoi se stinse cu totul… Dinel se uită o clipă uimit
şi începu să tremure cuprins de groază şi disperare: „Ce-a
păţit?…Nu!… Îl privi din nou cu lacrimi de implorare în ochi, dar… În-
ţelese! Începu să plângă mai tare, cuprins de sughiţuri dar simţi cres-
cându-i în piept o durere înăbuşitoare, care parcă îi lua glasul
transformându-l într-un geamăt înecat…

Nu auzi când îl strigă Bunica la masă, nici când bătu cu lin-
gura în fundul oalei. Îl găsi plângând cu şiroaie de lacrimi şi scuturat
de frisoane: „A murit Bunică… a muri… N-am vrut… N-am vrut… Bă-
trâna încerca să-l liniştească strângându-l la piept şi mângâindu-l ușor
pe cap: „Lasă copilaş; n-a murit, doar s-a oprit şi acum s-a întors în
ţara lui aurie, din care a venit. Băieţelul  însă hohotea cu jale: „Ba nu,
ba nu… n-a plecat, a murit… N-am să mai fac Buni… n-am să… N-o să
mai iubesc niciodată… niciodată, pe nimeni… ca să nu mai moară !

Ultima dragoste
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„Dragă 112, am înţeles că eu, Locomotoru, pe numele meu ade-
vărat Ilă Boilă, ca contribuabil mobilizat la pat și în imposibilitatea po-
sibilităţii de a mă deplasa, om fără scaun, adică fără scaun cu rotile
dotate cu role, tre’ să stau, vreau-nu vreau, în autoizolare distanţată,
că și așa până să stau în autoizolarea asta, am stat anterior într-o izo-
lare propiu-zisă. Adecă în izolarea creiată de handicapul meu loco-
motor sau cel puţin motor. Sunt autoizolat în blocul de la care
fereastră stau de vorbă cu vecinul din blocul de vizavi de lângă mine,
care până să steie în autoizolarea asta, a stat și el și stă în izolarea
provocată de hepatita lui proprie pe nume Hepatita A. Și amândoi,
adică eu, contribuabil mobilizat în cărucior mobil pe roţi, și vecinu de
la trei, cel cu Hepatita A, pe numele de Domnu care se uită prin pumn
care îl cunoaște toţi locatarii, inclusiv administratorul blocului, stăm
de vorbă cu vecinu de la doi, din blocul Domnului care se uită prin
pumn, pe numele său de poreclă arhicunoscută, Domnu care nu se uită
prin pumn, și care suferă de ani de zile de o altă hepatită la fel de
urâtă, pe nume Hepatita B, amândoi deosebindu-se prin faptul că în
timp ce unu are nasul turtit ca un gogoșar fleșcăit, celălant are nasul
lung ca un carstravete ramolit. Toţi trei, adecă cei doi și eu, neavând
ce face, stăm așa, fiecare la fereastra lui propie, în autoizolarea lui
propie, chiar și acum, când lumea izolată și distanţată de atâta vreme
se pregătește să iasă din starea de alertă în starea de semi-relaxare,
și povestim tot felul de lucruri banale, de se crucește lumea când
trece pe sub noi mergând pe stradă, printre blocuri, care încotro, cu
masca pe figură ca infractorii cu cagulă. Și fiecare, cu jena de a nu în-
treba autorităţile dacă e corect ca noi, din moment ce stăm în izolare
pe motivu de boală irecuperabilo-recuperantă, să mai stăm și în au-
toizolare provocată de pandemia dracului. Și că, din moment ce avem
ce avem, adecă probleme definitive și definitori cu sănătatea, oare s-
ar mai putea lega Covidul ăsta nouășpe și de noi (Ceia ce totuș nu am
timp să cred nici în ruptu capului)? Noi, care credem că covidul ăsta
nu să leagă de oameni bolnavi (de handicapaţi nici nu mai vorbim, că
vorba aia, ce să mai vorbim?), că n-are ce răpune, ci să leagă numai de
cei sănătoși să leagă, care nu să autoizolează corect și, nepurtând
mască de fel, nici măcar nu s-au izolat (pe motiv de boală, de handi-
cap sau de pușcărie) anterior autoizolării la domniciliu. Că izolarea e
una și autoizolarea e alta știm foarte bine, că nu suntem chiar proști.
Nu cum zicea vecinul, cel cu Hepatita A, că eu nu știu ce-i aia autoi-
zolare, când de fapt eu, ca subsemnat și contribuabil fidel, nu numai
că am avut la română în școală numai note de 9 și 10, dar am lucrat
40 de ani pe autospecială la care, pe vremea aliantă nu-i zicea așa, ca
acum când iau numa’ o pensie de rahat, că așa vreau mușchii guver-
nanţilor. Pensie cu care nici n-am cine să mă ducă la comisie pentru
handicapu meu, ca să iau și eu o pensie de handicapat locomotor sau
măcar de motor. Ce mare lucru e să-l pun pe „auto” ăsta de la „au-
tospecială” la „autoizolare” și să mă joc cu limba noastră strămoșască
fără a băga în ea cuvinte englezești cum ar fi: filing, ups, uau, open,
closet, ies, uăchei și altele? Hm! Chiar am văzut că vecinul cu Hepatita
A, pe nume Domnu care se uită prin pumn, face ce face și privește cu
un ochi ascuţit prin fanta degetelor adunate cornet, adecă prin

pumnu întredeșchis, ca cum ar vedea pe acolo o altă realitate, o rea-
litate mult mai reală și mai frumoasă, ce noi n-o vedem veac. Ei bine,
chiar atunci îi vine lui inspiraţia și trântește un răspuns de îngheaţă
apele chiar și vara. Celălant, un tip ceva mai în vrâstă, chel în cap sau,
mă rog, chiar ras în cap, dacă nu se uită prin pumn, nu vede o altă
realitate mai reală și mai frumoasă, care să-i deie chef de viaţă și nici
nu are inspiraţia de a expira un răspuns pe loc, pronto, la întrebări lo-
vitură sub centură. Am înţeles că el nici nu să străduiește să întrebe
autorităţile dacă, din moment ce noi avem ce avem, adecă probleme
spinoase cu sănătatea, s-ar mai putea lega Covidul ăsta nouășpe de
noi (și în acest sens, nici Covidu 20 de la anu și nici Covidu 21 și nici 22
din ani următori) și dacă ar mai trebui să stăm aici în casă ca fraierii,
cu masca pe figură mult și bine (Chiar când a apărut pandemia asta,
ca să deșchid o paranteză cât de cât, că doar n-o fi foc, am sunat o
dată la devese ca să vă întreb cine a declanșat pandemia acum, când
ţi-e lumea mai dragă și unul care lucră acolo la devese, adecă la 112,
mi-a răspuns că pandemia nu-i de la devese, că a venit de undeva, nu
se știe de unde și că unii zic că a fost fabricată hodoronc-tronc de oa-
menii de știnţă din China unde s-a inventat și hârtia și praful de pușcă.
Că n-o venit de acolo pe nepuse masa e clar. Că oare de ce pe par-
cursul stării normale, mai marii lumii ne-au dat câte o „Gripă avia-
gră”, câte o „Pestă porcină” și câte o „Boală a vacii nebune”? Oare de
ce? Numa’ cine-i prost ca napu-n gară nu-și dă seama că estea ni le-
au dat ca să ne învăţăm cât mai repede cu nenorocirea asta care avea
să vină și care-i acum Covidu nouășpe. Tot așa, ca să să ajungă ţara
asta astăzi, la penuria de nunţi și de botezuri (că doară sunt interzise,
nu?), înainte de pandemie cu ani buni i-au obișnuit pe tinerii noștrii cu
căsătoria de probă, un fel de apă de ploaie, fără acte și fără cununie
la biserică, și cu confuzia de gen. Adică ca tinerii noștrii să trăiască în
societate ca dobitoacele, da? De ce? Tot ca să obișnuiască lumea cu
Coronavirusu. Domnu care se uită prin pumn, cu capul ca un triunghi
esoscel, adecă frunte strâmtă și fălci ca nește foale de capră alăturea
de nasul turtit, le știe pe toate, chiar și când nu nu linge ceva alcohol
dimineaţa (recunosc că singura noastră fericire e să ne aruncăm unul
altuia, din când în când, dea lungul zilei, de la o fereastră la alta și de
la un bloc la altu, peturi cu câte o bere rece sau cu ceva tărie tare,
adecă Adio mamă, Diana sau Frecţie, la care Domnu care se uită prin
pumn îi zice în bășcău Erecţie. Simplu: leg petul de o sfoară de duzină
și, legat fedeleș, îl arunc spre cel de la trei, adecă la Domnu care se uită
prin pumn. N-o nimeresc din prima fereastra, nici din a doua, pagubă
în ciuperci, că tot nimeresc până la urmă fereastra lui, findcă ziua de
autoizolare care e în locu celei de izolare simplă e mult mai lungă. El
face ce face și tot cu o sfoară de duzină îi plasează cumva petu prin
teorema gravitaţiei și a conservării maselor de demonstranţi când nu
e pandemie, celui de la doi, adică la Domnu care nu se uită prin pumn.
În momentul când fiecare dintre noi are în mână câte un pet, respec-
tiv câte o sticlă cu ceva udeală, îl ridică fericit deasupra capului său
propiu, închină cu urarea „când ne va fi mai rău, așa să ne fie, băi sal-
timbacilor!” (în mod sigur că nu știe nici el ce însamnă cuvântu ăsta,
„saltimbacilor”, dar îl întrebuinţează că așa e moda) și trage un gât
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pe gâtu lui propiu, adecă o dușcă. Ei bine, o fericire mai mare ca asta
n-am cunoscut niciodată. Să moară mama, Dumnezeu să o ierte, de
am cunoscut o mai mare fericire! Domnu care se uită prin pumn zice că
fericirea asta, a noastră, îi fericire adevărată pentru că noi, cei bol-
navi de-o viaţă și de-o moarte, știm cum cei sănătoși din blocurile
estea stau ca pe ace fie din cauză la groaza de a alerga pe stradă ca
să nu îi prindă Covidu nouășpe, fie că restaurantele și barurile find
închise de atâta vreme, n-au ce mai linge. N-au ce mai linge și basta!
Dar tot beau ei pe unde pot. Beau cum pot și ce pot, dă-i în freanţ! Cu
gura goală nu au stat nici pe timpu stării de urgenţă, cu care vorba
aia, nu te pui, și nici acum pe timpu stării de neurgenţă nu stau cu
gura goală, ca să nu mai vorbim de cum goleau ei paharele pe timpu
stării normale, când nu ne dădeam seama că lumea normală era chiar
normală și nu ţăcănită pe ici pe colo ca acuma. La Domnu care nu se
uită prin pumn îi e groază că într-o bună zi, singur cuc cum e, să nu
uite cumva să mai și vorbească, atât îi de tăcut săracu, morocănos și
surd ca o „surlă”, cum el însăș o zice. A fost tractorist la nește culturi
de hamei, la geaseu din Hoghilag, cum erau elea pe timpu Împușca-
tului, unde a polverizat împrăștind pesticiduri și fungiciduri otrăvi-
cioase 40 de ani la rând pe cultură, și pensia lui e acum ca vai de capul
ei (adecă cam de când le zice la lei roni) nu-i ajunge de multe ori nici
de leacuri când merge la farmacie să le ridice, cum îi normal să le ri-
dice leacurile. Că dacă n-ar fi să o plătească și pe femeia care face
curat la el în apartament și pe care o mai roagă din când în când să
mai steie și la gâdilat, ar mai fi ceva.
-   Bine că-ţi arde de gâdilat, cal bătrân ce ești, vecine! – sparge Domnu
care de uită prin pumn, cu vocea lui răgușită tot aerul ajuns între blo-
curi, de creapă de spărietură, cât e el de aer („Ai mai văzut aer crăpat,
de să-ţi bagi mâna prin el, ca veterinarul prin vacă, băi?” – gândește
el între timp). 

Domnu care nu se uită prin pumn știe că cel de deasupra lui o zice în
așa fel, ca și el să-i răspundă nu o dată, pe măsură, chiar fără să se
uite prin pumn: „S-ţi pară bine că ţie, om bătrân cu păr la... puncte-
puncte, nu-ţi arde de gâdilat, ca și cum toate hormoanele bărbătești
te-au lăsat baltă și ori au plecat în ţările calde, ori s-au cuibărit toate
în bărbaţii tineri”. Replica asta i-a dat-o la Domnu care nu se uită prin
pumn de două ori și atât. O dată, la un campionat mondial de fotbal,
prin ’90, când România juca cu Camerunu, printre comentarile firești
despre scor, despre tehnica driblingului, despre ferplai și despre
șpagă, care la televiziunea în culori apărută atunci pentru omu de
rând, altfel să vedeau toate, și a doua oară când se aflau fiecare în
câte o cabină de veceu, undeva, în Piaţa Păduchilor, adică când unul
stătea în cabina propiu-zisă de veceu făcându-și treaba ca omu, iar
celălant, adică el, stătea în cabina imaginară de lângă cabina de
veceu, așteptând să intre și el în cabina propiu-zisă, că tare-l mai
presa. A râs Domnu care se uită prin pumn, dar nu cu poftă, de deștept
ce-i. Știe el că, dacă râde ca lumea de orice prostie a cuiva, n-are cum
să-și mai arete niciodată superioritatea faţă de acesta și riscă într-o
bună zi, ca acela să i se... ăsta-n cap. Domnu care nu se uită prin pumn
e și puţin invidios. Nu-i place când ne aude pe noi doi stând la o Ere-
cţie, că povestim despre aventurile noastre avute la domniciliul Fe-
meii văzute prin gaura cheii. El nu știe că o simplă gaură de cheie de
broască clasică poate face din sentimentele tale de bărbat faţă de o
femeie, un lucru ţais. Chiar superţais. Că o gaură de cheie prin care
noi, împreună cu Puţi, fratele lu ăla care cică l-ar fi văzut pe Dumne-
zeu pe Antena 33 într-o sâmbătă seara, am văzut-o pe Femeia văzută
prin gaura cheii, poate face dintr-o femeie normală o regină sau chiar
o Cleopatră din filmu ăla colorat și pe ecran lat, panoramic, pe nume

Cezar și Cleopatra, cu Lizuca Taior în rol de femeie. Mortală ce-i drept!
La toate replicile noastre, el zicea „Pervertire!” (așa pronunţă el cu-
vântu ăsta „pervertire, de nu știu dacă știe ce însamnă) și scuipa a
greaţă. „Ce pervertire, bă?”, întrebam ba eu, ba Domnu care se uită
prin pumn, iar el, Domnu care nu se uită prin pumn, avea să adauge într-
un sfârșit de final, scris în stilul lui inconfundabil de a pune punct
după fiecare cuvânt, pe câte un bilet pe care ni l-a lipit cu prelandez
pe ușă: „pervertirea. -i. de. fapt. a. unei. găuri. de. broască. clasică. prin.
care. vi. s.-a. arătat. femeia. văzută. prin. gaura. cheii”. Era vorba de je-
lozie, nu de altceva, ne-am dat imediat seama eu și Domnu care se uită
prin pumn. Am aflat asta abia când am auzit că el, ursuzu și aparent
înapoiatu, ca să nu zic retardratu, cum să zice mai nou, chiar ar fi trăit
cu Femeia văzută prin gaura cheii în secret, și banii câștigaţi pe biletele
care ni le vindea Femeia văzută prin gaura cheii nouă, celor care doar
ne uitam prin gaura cheii ei, împreună cu Puţi, fratele lu ăla care cică
l-ar fi văzut pe Dumnezeu pe Antena 33, într-o sâmbătă seara, îi beau
și-i mâncau amândoi până se încuiau de constipaţie, la dos. Cumpăra
potol greţos și beutură pentru ea și pantru el, adecă pentru Domnu
care nu se uită prin pumn. Și după ce plecam noi pe la casele noastre,
cu inimile umflate de graţile Femeii văzute prin gaura cheii, ei doi, adică
Femeia văzută prin gaura cheii și Domnu care nu se uită prin pumn, se
baricadau în mașina Femeii văzute prin gaura cheii, un Volsvagin
broască, adecă undeva unde nu-i vedeau copii, cinci la număr ai ei, și
petreceau până la ziuă ca iepurii. În cea ce mă privește pe mine, o
spun sincer, nu cred în enormităţi de genu’, cum că ea confunda
schimbătoru de viteze cu organu, cum vorbește lumea rea pe la co-
lţuri, despre care crede și acum că e proastă ca o dormeză. Să-mi fie
cu iertare. Cred altceva. Că el anume a povestit la cei din cele două
blocuri, toate chestile estea, ca să ne vadă pe noi doi și pe Puţi, fratele
lu ăla care cică l-ar fi văzut pe Dumnezeu pe Antena 33, într-o sâm-
bătă seara, mai mult decât terminaţi. Pe noi care, chipurile, ar zice el,
eram în stare să umblăm cu limba scoasă prin faţa găurii de cheie a
Femeii văzute prin gaura cheii și să ne curgă balele de excitaţie și numai
el să o aive la pat, cum s-ar zice. El care chipurile, se ocupa cu monta.
Cică monta prize la reţeaua de curent electric la Femeia văzute prin
gaura cheii. Nu m-am supărat și nu mă supăr, cinstit să fiu, loial și
onest. Până la Dumnezeu de onest. Până la Dumnezeu care ne dă ce
ne dă acum pe pandemie, ca să ștergă spurcăcunile ce le face ome-
nirea. Important e să fim sănătoși măcar în ghilimele dacă nu și alt-
fel, ca să mai povestim de la fereastră la fereastră cum se poate. Și să
mai glumim, că așa ţinem departe Covidu nouășpe.

Cu alte cuvinte, dragă 112-ule, lumea din blocu nostu încearcă să
respingă Covidu în fel și chip. Nu stă cu mânile în sân ca alţi contri-
buabili și ne din alte blocuri. Spre exemplu, este unu la etaju cinci, un
cetăţean contribuabil de-i zice Telectualu,, pentru că să prea dă drept
intelectual, care crede că dacă își face selfiuri dese cu cartea în mâni
stând tolănit pe balconu lui propiu și le postează pe feisbuc, lumea îl
va crede deșteptu lui Noe și concomitet va putea respinge și Covidu
noășpe. De fapt el e un fanfaron care zicea nu demult că a rezolvat-
o definitiv, cu piatra de la rinichi, fiere și prostată că ia dimineaţa și
seara pe nemâncate Calgon și râde de noi cei care povestim la un
pahar de alcohol trimis prin intermediu unei sfori banale. Așa ne nu-
mește el la administratoru blocului pe noi: „fauna umană a blocului”,
de care zice că împuţim aeru, că mâncăm pita statului deajaba și că
habar n-avem că în spatele pandemiei stă de fapt chiar resetarea
omenirii. În fond, cine-i el, dragă 112? Un pierde-vară, fiu de șef de
Cuasc de pe vremea Împușcatului, care în liceu lua ore la domniciliu
la toate materile de studio, ca să ajungă doctor genicolog și, cum avea
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de toate, numa avion cu motor nu, în pauze la școală mânca numa
pită albă cu unt galben și salam de-ăla scump de Sibiu făcut la Me-
diaș, o știm de la colegii lui de clasă, care mâncau  senviș din pită ne-
agră unsă cu unsoare răzuită de pe slănină afumată și râncedă ori cu
margarină inventată chiar atunci de comuniști pentru proletari din
toate ţările uniţi-vă. Întrebat de ce să dă atâta de rotund cu cultura lui
de fost inginer zotecnist, specialist doar în berbeci de montă, adică
montani, el răspunde frecvent de des: „Când Covidu aude cine sunt
eu, se sperie și fuge ca de foc”. Vizavi de apartamentu lui de bloc, pe
acelaș palier, locuiește o femeie la care i s-a dus vestea cum că, pen-
tru a scăpa de Covid, și-ar fi confecţionat haine pardosite peste tot cu
capse de bere, inclusiv chiloţii ei și masca de protecţie pe care o pro-
tejează cu capse de bere, și că chiar ar dormi și noaptea așa, blindată
cu capse de bere. Capsomana, cum e poreclită doamna Coteţiu, fică
de fostă mușcătoare de bilete la Cinema Progresu din localitatea în
care domiciliază, azi desfinţat deoarece clădirea a fost revindecată de
foștii propietari ziși reacţionari, era cunoscută și până la pandemie, cu
stilu său propiu de a scăpa de pureci și de căpușe, dormind cu toporu
la capu patului, ca să ţină paraziţii la distanţă distanţată pe vremea
stării normale, ca pe vremea pandemiei începută cu starea de urge-
nţă. În fine, bârfitoarele care toată ziua se întâlnesc la cafea, dimi-
neaţa la orele 9, fără nici o mască (Se aude în tot blocu cum ele râd de
proștii care poartă mască și stau la distanţă distanţată), iar seara se
întâlnesc la ședinţe de spiritism pentru întâlniri cu spiritele în apar-
tamentu care se află chiar vizavi de apartamentu meu, pe acelaș pa-
liaer cu mine, în apartamentu doamnei Copaci, cunoscută în bloc cu
numele de Pericolu, pentru că niminea nu-i rezistă. Dacă ea vrea să să
împrietenească cu Ucigă-l Crucea chiar acum se împrietenște, așa tra-
gere are la toate spiritele și la toate spiritistele posibile. Ea e convinsă
că spiritismu practicat corect și des ar fi singuru lucru care ar putea
ţine Covidu nouășpe la distanţa distanţată stipulată în lege. Râde și de
doamna de la partier, o roamă cu opt copii, fără bărbat, care zice că
oamenii numa’ așa va scăpa de pandemie, dacă mamelele la copii le
dau la aceștia nume de Covid, cum ar fi: Coviduţ și Coviduţa, așa cum
i-a numit ea pe gemenii, fată și băiat, pe care i-a prăsit la sfârșitu lui
martie anu curent, și îi strigă mereu „Coviduţu mamii Coviduţ! Covi-
duţa mamii Coviduţă!” Zice ea că Covidu dacă aude o chestie ca asta
și dacă vede că acolo unde vrea el să ajungă, deja este unu sau doi Co-
viţi, nu mai vine deloc și nici nu se va mai auzi „Smurzu”, cum îi zice
ea la Smurd, la poarta omului.

În fine, în dimineaţa asta mă scol, dragă 112-ule, fac cafeaua cu cai-
macam, ca pe vremuri, ies în geam și aștept să apară haidamacii din
blocul de peste drum, la ferestre. Chiar eram fericit că, după atâtea
ploi de rahat și mocănești și băgate adânc în toţi rărunchii noștrii,
apăruse în sfârșit și soarele. Când, ce să vezi? Să auzi ce să auzi, nu să
vezi ce nu vezi! Domnu care se uită prin pumn apare cu întârziere. Mă
vede la fereastră cu ochii ăia a lui ca piftiile ce zac în unsoare sleită pe
deasupra și nu zice nimic. „Semn rău” - îmi zic. Se uită prin pumnu în-
tredeșchis, vede ce vede el acolo, ca atunci când, uitându-se prin
pumn, se simte în culmea fericirii. Dar în ciuda nefericirii curpenișu-
lui lumii ăsteia, i se pare că vede o altă lume, una aproape roz-bom-
bonă. După ce scuipă un trei lei de pe vremuri peste pietonii absenţi,
zice către mine: 
- Băi Locomotorule, ai auzit ce n-ai mai auzit, bă?
- Ce să aud ce n-am mai auzit, bă? – îl întreb pregătind cu ochii cârpiţi,
peturile cu bere, cu Adio mamă sau cu Erecţie, cum zice el, legate gata
fedeleș cu sfori, numai ca să le arunc spre fereastra lui, a Domnului
care se uită prin pumn, că tocmai era rândul meu să fac cinste în ziua

aia.
- Domnu care nu se uită prin pumn a fost depistat pozitiv, bă!... - face
Domnu care se uită prin pumn dezumflăndu-se mâhnit, ca o pompă fu-
nebră când face pană la o roată și stă în drum cu mortu încă neîn-
gropat.
-  Ești nebun? – strig eu ca lovit de pandemia dracului și și cu respira-
ţia undeva pe loc repaus.
- Nebună-i mă-ta! – zbiară Domnu care se uită prin pumn ca ieșit din
toate balamalele posibile de om hăndrălit de atâta autoizolare venită
după ani buni de izolare propiu-zisă  de la Hepatita A.
- Vorbește frumos, dă-te dracului!... – fac eu mai mult în glumă decât
în serios, adecă 10 la sută a glumă și 90 la sută a scârbă.
- Mâine îl duce la centru să-l testicoleză dacă e pozitiv sau dacă nu e...
– adaugă el abia, abia
-  Și? – holbez eu ochii parcă prins de friguri
- Cum și, băi capsomanule? După el urmăm noi, ca să ne ducă la cen-
tru și să ne testicoleză, ca să vadă dacă avem, n-avem Covid nouășpe,
că Covid douăzăci de unde, bă?... (Apoi urmează o pauză de o juma’ de
minut, până își trage el sufletu) Sfoara, băiete! Asta o fo’ buba, așa să
știi tu de la băiatu. Mă tot întreb, Locomotorule, cum de n-am știut
noi, ca fraierii, că Covidu ăsta nouășpe poate veni și pe sfoară?...
„Și eu care credeam că sfoara leagă numai izolarea de autoizolare...”

– îmi zic mirându-mă că încă îs destul de calm faţă de ce urgie e afară.
Acuma, dragă 112-ule, vine pentru devese întrebările care moarte n-

au și anume:
1. dacă mai au de gând guvernele și parlamenturile să ne mai ţie

mult așa închiși în cuști de cimpanzei ca la grădina zologică, cum
spune celașiTelectual de la cinci, în prostia lui
2. dacă e adevărat că într-o democraţie orice om handipat și/sau bă-

trân are libertatea de a fi lăsat să moară fără să mai fie internat în
vre-un spital
3. dacă e adevărat că pandemia asta aduce după ea resetarea ome-

nirii, așa cum zice Telectualu de la cinci sau nu.
Mulţumesc anticipat.

Al devese, etern și purtujur contribuabil mobilizat la pat
locomotor și fără scaun,

Ilă Boilă, zis Locomotoru”.

După ce citi la repezeală „memoriul” domnului Ilă Boilă, pe care
acesta i-l trimisese jos, lângă bloc, într-o găletuţă de plastic lăsată cu
sfoara, Ciute fotografie cu telefonul mobil toate paginile, pentru a le
trimite în ziua următoare, la 112, apoi așeză cumpărăturile în găle-
tuţă și-i făcu semn domnului Boilă să tragă de sfoară. Acela apăru din
nou în fereastră și, făcând cu mâna un gest de adio atipic, strigă:
-  Mulţam din inimă, domnule Ciute, și doresc să-ţi deie Domnu să nu

ajungi ca mine, grav bolnav și închis în autoizolare, după ce o viaţă ai
stat în izolare pe motiv de boală! Și te mai rog încă ceva. Caută pe
Gogăl cuvântul „resetare” ce înseamnă cu tot, ţoc în poc, și trimete-
mi-l pe-o foaie, c-apăi om vedea noi ce-i și cu resetarea asta...

Ciute ridică și el mâna murmurând pe sub masca de protecţie, cum
că e de acord cu cele auzite, apoi depărtându-se puţin de zidul blo-
cului, ridică din nou mâna în semn de adio, celui care parcă nu avea
chef să mai plece niciodată din fereastra apartamentului.                                                                     
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Mulţi ani de-a rândul vara stăteam o vreme la mare, soţia şi
cu mine, uneori în compania rudelor sau ale unor prieteni şi cunoştinţe.
Costineşti fusese staţiunea preferată, dar poposeam şi la Doi Mai sau
Vama Veche, în repetate cazuri şi mai la nord, pe ţârmul dintre lacuri şi
întinderea parcă nelimitată a mării, la Portiţa. Legeritatea timpului de
concediu ne îndemna să participăm uneori la spectacole la care în con-
diţiile mai stricte ale vieţii de acasă poate n-am fi fost atraşi. Şi iată-ne
astfel prezenţi la o Gală a filmelor, produse de cineaşti amatori tineri.
Era în august 1987 la Costineşti, iar acţiunea se desfăşurase în Sala po-
livalentă a – pe atunci – singurului hotel mare din localitate, numit
„Forum”.

Ştiam, din program, de un film, realizat în Ţara Făgăraşului,
cu peisaje, cu aspecte din localităţile zonei, şi fusesem curios să văd
cum reuşiseră autorii filmului să transpună specificul naturii sau ca-
racteristicile urbane şi rurale în imagine. Rămăsesem după prezentare
cu o mulţime de impresii vizuale cât şi auditive, din sfera sunetelor mu-
zicale (căci filmul renunţase la cuvânt şi rostire articulată). Mesajul fil-
mului, dacă înţelesem bine schimbarea când vie, când lentă a scenelor
redate, rezulta din prezentarea unor momente îngrijorătoare, ducând
spre un final de certă gravitate. 

La capătul programului, în vacarmul produs de plecarea pu-
blicului, al demontării aparatelor de proiecţie şi al altor mişcări, intra-
sem în vorbă cu cei trei realizatori ai filmului. Uşuraţi că pelicula lor a
fost bine primită, ei erau dispuşi la conversaţie, ce se desfăşura în holul
hotelului şi pe terasa adiacentă. Reţinusem că unul din ei era decorator,
altul lucra ca desenator, iar al treilea era inginer chimist. Trecuseră cu
toţi de treizecişicinci de ani, limita de vârstă pentru participarea la con-
cursul organizat pentru filmele festivalului; participau deci, ca şi alţi
creatori de film, ca invitaţi. 

Ba vorbea omul măsurat în gesturi şi exprimări care spunea
că ei la filmări nu se ghidează după o schemă strictă a compoziţiei, ci
lasă loc şi improvizaţiilor sugerate de anumite situaţii concrete. Sau in-
tervenea în discuţie tipul mai înalt cu plete străbătute de fire albe. Zicea
bunăoară: „În demersurile noastre noi pornim deseori din impulsuri li-
terare.” Al treilea după nume era maghiar. Mai rotofei, având chelie şi
nas încovoiat, se arăta volubil în mişcări şi vioi în dialog.

Cândva mă retrăsesem, iar în locul de cazare notasem câte
ceva din spusele lor, din imaginile filmului. Abandonasem apoi acele în-
semnări. 

După vreo cinsprezece ani ele îmi căzuseră iarăşi în mână şi
am încercat să le folosesc pentru o schiţă. Repede mi-am dat seama că
sunt prea rudimentare. Nu mai reuşeam astfel să atribui unui vorbitor
anume afirmaţiile cândva auzite, iar asta m-a determinat să alcătuiesc
din cele spuse de ei, plus cele imaginate de mine, o singură relatare şi
să las pe unul din ei să graiască.

Aşa a luat fiinţă monologul „Dem Ende zu” (Spre final), publi-
cat în 2002, într-un volum propriu, care mai cuprinde, între altele, o po-
vestire dobrogeană. Traduc acum schiţa în româna, auzind parcă un
ecou din discuţia avută cândva cu cineaştii, din convorbirea cu ei, des-
făşurată în limba română.

De timpuriu m-a preocupat filmul, ca spectator fireşte, dar
şi ca unul care a turnat câte ceva. E o îndeletnicire foarte costisi-
toare, iar pentru noi artiştii amatori aproape impracticabilă. De
aceea m-am asociat cu doi colegi şi suntem împreună în acţiune.

Uneori preluam eu regia, cu alte ocazii un coleg, şi în mod
asemănător ne distribuiam celelalte activităţi: umblatul cu camera,
decupajul şi crearea coloanei sonore.

În anumite situaţii mai apelam la un al patrulea coleg,
când era nevoie de un vorbitor sau de prezenţa unui interpret ac-
toricesc. La înscenări mai ample mai chemam şi câte-o colegă, dis-
pusă să ne ajute. Rar erau necesare astfel de colaborări, fiindcă de
obicei nu produceam decât scurt-metraje documentare.

Cu mai bine de o jumătate de an în urmă, era încă iarnă,
ne-am propus să realizăm ceva neobişnuit. Deseori derularea tim-
pului este tema unor ecranizări, ba chiar tema principală. De data
asta ne-am gândit să surprindem momentele finale ale unor desfă-
şurări, capătul lor, sfârşitul.

Fusesem încă în miezul activităţilor când fără voia unuia
din noi, ba chiar împotriva voinţei noastre eram confruntaţi cu
punctul central al problemei. Înspăimântător era să constaţi că ceva
din afară ne obliga să tratăm tema noastră cu mai multă sobrietate
decât crezusem iniţial. Parcă ne dicta o forţă necunoscută ce tre-
buie să arătăm.

La început am fost destul de detaşaţi. Cu oarecare naivi-
tate ne-am străduit să adunăm imagini potrivite temei propuse. 

Munţii din apropiere erau încă acoperiţi de un strat gros
de zăpadă, dar şi în şes, la marginea hotarelor, mai persistau făşii
albe, iar pe versanţii nordici ai colinelor se menţinuseră întinse pete
albe. 

Ruinele mănăstirii de care mereu fusesem atras, sunt si-
tuate la marginea unei comune şi totuşi parcă mai degrabă plasate
în mijlocul naturii. Arhitectură caracteristică ordinului călugăresc al
cistercienilor, dînd impresia de exotic şi de îndepărtare considera-
bilă în timp. Şi acest ansamblu era înconjurat de zăpadă, fapt care
ne păruse prielnic.

La vastul edificiu vremea şi-a exercitat cu statornicie efec-
tul distrugător. Bolţi şi acoperişuri lipsesc, ce a rămas sunt unele zi-
duri şi câte-o arcadă la încadramentele ferestrelor şi ale porţilor. 

Nouă ne convenea starea de fapt, ea se potrivea viziunii
noastre. Reveneam deseori aici şi filmam: cum se topeşte zăpada,
cum se mişcă agale o fată printre ziduri. Încercam totodată să su-
gerăm că peisajul atinsese acel stadiu în care pustietatea nu poate
fi întrecută.

Concomitent urmăream şi momente din viaţa oraşului,
fiind şi aici preocupaţi să surprindem faze finale. Reţinusem de
exemplu ceva din acele evenimente mici şi mari când elevele şi ele-
vii de liceu părăsec şcoala, la încheierea anului şcolar sau al unui
ciclu de învăţământ. Din imensitatea de scene reţinute de apara-
tele noastre alesesem apoi acele episoade care nu fusese pătrunse
de elan tineresc, ci situaţii din care reieşea cu cât efort, cu câte sfor-

Spre final
Joachim Wittstock

Proză
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ţări se ajungea la final. 
Ne instalam de asemenea la poarta uzinei pentru a filma

schimbul turelor de muncă. Cei ce plecau dădeau semne de epui-
zare, dar chiar şi din fizionomia mai puţin expresivă a unora putea
fi citită oboseala. Frecventam şi cimitirile – de ce o făceam cred că
nu mai trebuie explicat.

Ca angajat al unei intreprinderi chimice ştiu de unele pro-
cedeie care neliniştesc conducerea uzinei. Fără ca şefii să vorbească
în public despre îngrijorările lor, asta – chipurile – ar contraveni in-
tereselor statului.

De aceea m-a mirat când într-o zi intervenise o schimbare
de atitudine. Unul dintre directori mă chemase la el şi prin formu-
lări prudente îmi dădea de înţeles: conducerea nu s-ar împotrivi
dacă aş documenta în afara intreprinderii efectele negative ale pro-
ducţiei. Se pare că şefii se gândiseră să se angajeze mai mult pentru
protejarea a ceea ce poate fi numit simplu: ţara. Ţara în sensul cel
mai cuprinzător. 

Substanţe nocive fuseseră de mai multă vreme golite în
Olt, şi noi de aceea îndreptasem obiectivul aparatului de filmat asu-
pra acelor porţiuni de mal unde urmările dezastruoase ale produc-
ţiei erau cât se poate de evidente. Luntrea interpretului aluneca
peste valurile fluviului şi se prinsese de tufişul malului care ascun-
sese doar în parte o deponie de deşeuri plasată anarhic acolo. Îl
lăsam să înoate şi să iasă la mal unde dezastrul poluării nu putea fi
ignorat.

Şi altele din acest spectru. Urcam la munte şi acolo unde
începe zona stâncoasă aflasem destule motive legate de subiectul
nostru. Observasem locurile unde mori copacii, unde plantele de-

generează şi predomină piatra stearpă.
Interpretul nostru avuse sarcina să facă vizibile astfel de

transformări. Nicidecum indicând prin gesturi detalii grăitoare, un
astfel de demers ar fi fost complet greşit. Ci sugerând mai degrabă
accidental schimbările deplorabile. 

Colega noastră era de asemenea plasată în mijlocul de-
gradărilor vizibile. Dar o scuteam să se aventureze ca tânărul de-
monstrator în peretele stâncos pentru a arăta că vegetaţia care ar
trebui să-i ofere sprijin, era prea puţin robustă pentru aceasta.

Şi în şes îl supuneam pe el la diferite probe. Mergea cu bi-
cicleta pe un drum cu suişuri şi coborâşuri, se împotmolea de un
obstacol şi căzu exact acolo unde descoperisem moloz descărcat la
întâmplare. Străbătu miriştea plină de cenuşă deoarece stăpânii
ogoarelor le puseseră în flăcări, în ciuda tuturor interdicţiilor.

Absolut surprinzător ne oferise apoi el însuşi un motiv ne-
fast. La marginea şoselei fusese prins de o maşină şi murise câteva
ore după accident. 

Cu așa forţă ne copleşise năpasta încât nu vroiam să mai
înregistrăm ceva. Şi ne lipsea orice imbold să finalizăm filmul. Cos-
tatam că ce înfăptuisem deja realiza doar în măsură infimă ceea ce
trebuia demonstrat. Sfârşitul timpului era mai cumplit decât ne im-
aginasem.

Doar după ezitări prelungi revenisem la proiect. Eram con-
vinşi însă că ceva trebuie evitat, anume să exploatăm abuziv soarta
interpretului.

Abia la finalul filmului introdusesem o secvenţă: portretul
său, înrămat în negru şi însoţit de datele vieţii sale.
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(Fragment din romanul cu același nume, apărut recent).

Venirea lui Otto-Victor în vizită la Angela trezi o adevărată
frenezie printre prietenele acesteia. Tereza l-a luat cu mașina de la
aeroport, Silvana a pregătit gustările de întâmpinare și a dat cabi-
netului de consultanţă o înfăţișare nouă, menită să-l impresioneze,
iar Angela se agita în legătură cu programul pentru zilele care
urmau. Andrei încă nu sosise de la București. Va veni la sfârșitul săp-
tămânii, astfel încât să poată participa la concertul susţinut de for-
maţia Angelei la biserica de lângă parc. 

În ciuda încărcăturii emoţionale dinaintea sosirii, lucrurile
s-au calmat repede. Un oaspete normal, care se comporta normal
în anturajul unor oameni normali. Normalitatea lui, chiar a iritat-o
puţin pe Silvana. Altele erau ideile ei despre artiști, și mai ales des-
pre pictori, iar cuminţenia lui o miră puţin și pe Angela, care, fără a
mărturisi cuiva, aștepta vizita cu inima strânsă. Ţinea ca el să facă
o impresie bună.

— Neamţ rece, comentă Silvana, din vârful buzelor în faţa
Terezei. 

Neamţul, cum îi zicea ea, a fost cazat la Angela. Se nime-
rise să vină exact în perioada unei mari manifestări culturale și
orașul era asediat de turiști. Să fi dat cu tunul, că tot nu s-ar mai fi
găsit un loc de cazare nici în oraș, nici în împrejurimi. Erau zile de tri-
umf pentru urbe și pentru comercianţii ei. 

Otto-Victor nu era pretenţios și se simţea bine în compa-
nia apropiaţilor Angelei. Încerca să nu-i stânjenească cu prezenţa
lui, așa că deseori se aventura singur prin vechiul burg, înarmat cu
o hartă și cu un telefon de ultimă generaţie, cu ajutorul căruia putea
citi informaţiile înscrise electronic pe plăcuţele de marcare ale prin-
cipalelor obiective turistice. În ultimele zile dinaintea plecării își lua
cu el și un bloc de desen pentru câteva crochiuri din zona urbană
sau de la periferie. 

Vineri sosi și Andrei. Seara s-au dus cu toţii la concert. În-
ainte de a intra în sală, Angela a ţinut să-i spună și musafirului ei
câteva cuvinte despre biserică și despre basorelieful de la intrare.
Acesta se dovedi a fi un ascultător cuminte și interesat.

— Când eram mică mă vedeam printre copiii aceia, îi
spuse ea încet, arătând spre locul de deasupra ușii. Îmi găsisem și
locul, în colţul din dreapta, jos. Era paradisul meu din ramă. Odată,
împreună cu familia ― partea germană a ei, vreau să zic ― am par-
ticipat la o cununie în biserică. Era așa de frumos, încât mi se părea
că trăiesc în atmosfera unui tablou din cărţile de povești. De atunci,
cel mai drag vis al meu era să mă cunun și eu aici. Nu prea înţele-
geam eu bine cam ce e cu chestia asta, dar îmi doream mult. Mi se
părea însă că tot ce este frumos pe lume în biserica aceasta se în-
tâmplă.

Urmă concertul.

Dintre toţi, și în ciuda faptului că pentru ea aceste con-
certe erau ceva obișnuit, cea mai emoţionată era Angela. Starea ei
era vizibilă și de înţeles. Acum spectacolul avea nu doar un audito-
riu aparte, ci și o semnificaţie pe care doar ea o știa. Era concertul
unei regăsiri, a unei reîntâlniri simbolice dintre trecutul ireversibil și
viitorul incert al așteptărilor. Victor era acolo și ea cânta pentru el.
Propoziţia aceasta îi răsuna obsesiv în tâmple. Parcă și bătrânul cla-
vecin înţelesese importanţa evenimentului. Angelei i se păru că su-
netele lui erau mai ample, mai rafinate și mai încărcate de
melancolie.

În sală, Tereza avu grijă ca musafirul lor să nu se plicti-
sească până la începerea concertului. Îi venea ușor să facă asta. Fă-
cuse școala germană împreună cu prietena ei. Silvana asista de
alături oarecum stânjenită. Necunoscând limba, nu putea participa
și ea la discuţie. 

Deodată micul podium pe care urmau să se instaleze cân-
tăreţii se lumină, apoi aceștia intrară în șir, fiecare cu instrumentul
său. Lipsea Angela, dar toţi, cu excepţia lui Victor, știau că ea, care
avea și rolul de dirijor, apărea la urmă. Interpreţii erau îmbrăcaţi în
costume medievale viu colorate. Sala aplaudă. Fiecare interpret și-
a ocupat scaunul rezervat și toţi, ca la un semnal, au început să-și
verifice instrumentele și, acolo unde era cazul, să mai intervină în
acordajul lor. Era mai degrabă un ritual decât o necesitate, dar făcea
și aceasta parte din program. Astfel publicul începea să fie atent și
pregătit pentru începerea spectacolului. Când totul părea în ordine,
apăru și Angela. Era și ea îmbrăcată în aceeași ţinută de epocă. Sa-
lută spectatorii printr-o ușoară reverenţă, apoi se îndreptă spre cla-
vecinul ce o aștepta cu capacul deschis și scaunul reglat dinainte. Se
așeză, își verifică poziţia, apoi întoarse privirea spre colegii ei, pre-
gătiţi pentru semnalul de începere. Urmă o ușoară înclinare a ca-
pului și orchestra începu. Instrumentele umpleau încăperea cu
armoniile lor venite parcă de pe altă lume. Sala asculta sedusă. Te-
reza privea din când în când cu coada ochiului spre Victor, pentru a-
i surprinde reacţiile. Era numai ochi și urechi. Piesele scurte, se
derulau una după alta, cu pauze de câteva secunde între ele. După
aproape o oră de la primele acorduri, dintre instrumentiști tânărul
care cânta la arpeggio s-a ridicat de pe scaunul lui și a anunţat scurt:

— La finalul spectacolului vom interpreta piesa intitulată
„Concert alb”

Omul și-a reluat locul, iar Angela, după ce mai aruncă o
privire atentă asupra coechipierilor săi în dorinţa de a le capta ate-
nţia, dădu semnalul. Și iarăși răsunară sub bolta înaltă a bisericii
acordurile unei muzici serafice. Părea ceva cu totul deosebit, cu
totul altfel decât ceea ce audiaseră până atunci. Toţi ascultau se-
duși de surprinzătoarele acorduri venite parcă dintr-o altă lume,

Concertul alb
Lazăr Zăhan

Proză
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când, neașteptat, intensitatea muzicii scăzu treptat până la a nu se
mai auzi de loc, cu toate că interpreţii continuau să mânuiască in-
strumentele ca și mai înainte. Numai că arcușurile nu mai atingeau
strunele, buzele flautistei se mai lipeau de corpul strălucitor al in-
strumentului, iar degetele Angelei continuau să se plimbe energic
peste claviatură, fără se le mai atingă. Mimau cu toţii gesturile fi-
rești ale unei autentice interpretări, dincolo de care, însă, nu mai
răzbătea nimic. În spaţiul înalt al navei bisericii, doar un foșnet vag,
iscat parcă de trecerea unui înger, mai făcea aerul să vibreze. Toţi
priveau miraţi și le-a trebuit momente bune până să înţeleagă ce se
întâmplă cu adevărat. 

Asemenea întregului auditoriu, Andrei era cuprins de
aceeași uimire. 

Încercă să înţeleagă. Recursul la muzica tăcută i se păru
un exerciţiu aproape metafizic prin care cântăreţii și ascultătorii,
deopotrivă, aveau șansa de a sonda în chip magic și alte profunzimi
ale realităţii. Evadarea prin artă, refugiul ei și căutarea, își zise în
gând.

Poate că exagerase, mergând atât de departe cu  gândul,
dar un lucru i se părea totuși clar: ultima piesă a fost oricum o pro-
vocare îndrăzneaţă pe care, cel puţin aici, în locul acesta și în orașul
acesta, nu credea să o mai fi experimentat cineva. 

Dintre toate artele, muzica este fără îndoială cea care
poate da cel mai bine seama de curgerea timpului. Aceasta pentru
că, prin natura sa, ea însăși este curgere. Clipele se articulează unele
după altele într-o succesiune fără hiatusuri, fără fracturi. Dar aici ar
fi fost greu pentru cineva din sală să poată spune cu precizie cât a
durat acest fragment de concert mut. Au rămas cu toţii încremeniţi
în uimire până când, în chipul cel mai firesc cu putinţă, Angela a dat
semnalul de sfârșit și când toţi cei de pe micul podium au rămas,
cu instrumente cu tot, în poziţia în care i-a surprins gestul ei ferm.
Cu toate acestea tăcerea a continuat să domine sala, acum parcă
având o altă vibraţie. Derutată de acest final neașteptat, lumea
parcă nu știa ce să facă. Asta până ce un domn mai în vârstă, aflat
în rândul din faţă, s-a ridicat încet, a privit într-o parte și alta pentru
a se conving că este observat de ceilalţi, apoi, cu mișcări largi, ex-
plicite, a mimat gestul aplaudării. Mâinile lui se mișcau firesc, dar
palmele nu se auzeau. În momentul următor toată sala a fost în pi-
cioare, aplaudând în același chip. La o ascultate atentă toată sala
parcă vuia de tăcere.

Pe scenă, mica formaţie, încă încremenită în poziţia de
final, părea un tablou ce reda în culori vii și strălucitoare un grup de
maeștri cântăreţi, exersând în incinta barocă a unui castel medieval. 

Vraja s-a risipit abia când din sală, două fetiţe îmbrăcate
sărbătorește și cu mișcări stângace, au așezat pe podium, în faţa
cântăreţilor, un delicat coș cu flori. 

În câteva minute sala era din nou goală. Doar prietenii An-
gelei au rămas înăuntru pentru a o aștepta. Aceasta veni repede.
Era zâmbitoare și îmbujorată de emoţie. Au lăudat-o toţi, apoi s-au
îndreptat spre ieșire. La un moment dat, lui Victor i-a atras atenţia
o placă de marmură încastrată în perete pe care erau gravate câ-
teva cuvinte cu litere gotice frumos caligrafiate. Se duse într-acolo,
iar Angela îl urmă. În timp ce priveau împreună inscripţia, el o prinse
de mână și se întoarse încet spre ea. După o clipă de tăcere  în care
parcă își căuta cuvintele, spuse:

— Niciodată un clavecin nu m-a impresionat în așa mă-
sură. Mai visezi să te căsătorești aici?

Luată prin surprindere, rămăsese fără grai. O stare de
muţenie suspendată în cer parcă o luase în stăpânire. Lăsă privirea
în pământ, apoi păși înaintea lui spre ieșire. 

— Nu a fost decât un concert de muzică veche, putu în sfâ-
rșit să rostească pe un ton sfios.

Crepusculul serii îi ascundea culoarea accentuată a chi-
pului. 

La masa restaurantului din apropiere unde s-au retras cu
toţii, discuţiile s-au urnit greu. Parcă tăcerea de la finalul concertu-
lui s-a insinuat în sufletul tuturor. Până la urmă, Andrei a vorbit.

— Angela, cu ultima piesă cred că ai rupt gura târgului. Nu
am mai asistat la așa ceva. Cum ţi-a venit ideea?

Toţi auziseră întrebarea și erau atenţi la răspuns. Până și
Victor, care se bucura de serviciile de traducător ale Terezei, era cu
privirea aţintită asupra ei.

— Nu chiar atât de simplu cum a părut, spuse aceasta
după câteva clipe de răgaz. Pentru formaţia noastră, piesa este într-
adevăr o noutate. Am descoperit-o întâmplător cu un an înainte
într-un sat, sau comună, nu știu exact ce este, de pe lângă Brașov.
Aveam un client acolo pe care l-am vizitat. Probleme profesionale.
Cu ocazia aceasta l-am cunoscut și pe fostul pastor sau preot al sa-
tului, acum ajuns la o vârstă venerabilă, dar cu un spirit vioi și să-
nătos. De la el am aflat că satul avea o biserică săsească veche, dar
care, din lipsă de enoriași, aproape că nu mai funcţiona. Pe vremuri,
zicea el, fusese cea mai importantă din zonă. Avea și o mică orgă
încă funcţională, la care însă nu mai cânta nimeni de mult. Am as-
cultat spusele omului, și cum a doua zi s-a potrivit să fie duminică,
m-am oferit să cânt pentru acei puţini credincioși la orga respec-
tivă. A doua zi, la ora de începere a slujbei, pe cărările ce duceau
spre biserică, am văzut urcând pâlcuri de oameni îmbrăcaţi de săr-
bătoare. Împreună cu pastorul priveam din pridvor. Era bucuros.

— Așa ceva nu a mai fost demult, îmi spuse el la un mo-
ment dat. 

În sfârșit, am cântat și se pare că oamenilor le-a plăcut.
După aceea am fost invitată la casa parohială, unde erau prezenţi
mulţi dintre cei ce fuseseră la slujba din ziua aceea. Acolo, sub un
dud bătrân cu o coroană ce acoperea aproape toată curtea, se aflau
câteva mese pe care gospodinele le umpluseră cu tot felul de bu-
nătăţi. În timpul mesei, preotul mi-a spus că enoriașii au dorit să
marcheze astfel evenimentul. De multă vreme glasul sfânt al ve-
chiului instrument n-a mai sunat în biserica lor. Cu această ocazie
am aflat că preotul descoperise, printre alte lucruri rămase de la în-
aintașii lui și câteva partituri după care, probabil, se cânta mai de-
mult. Nu mai erau în stare prea bună, dar nu s-a îndurat să le
arunce, așa că, în cazul în care m-ar interesa, ar putea să mi le arate.
Evident că mă interesau. Le-am văzut, le-am fotografiat filă cu filă și
l-am sfătuit pe bătrânul pastor să le păstreze cu grijă,  sau să le do-
neze unui muzeu. Cele mai multe erau fără titluri și fără autori, în-
gălbenite de timp și de condiţiile improprii în care s-au păstrat, dar
cred că erau valoroase prin vechimea lor. Ajunsă acasă, am început
să le descifrez. Cele mai multe erau partituri cu muzică religioasă,
dar și laică. Cam atâta am putut să-mi dau seama. Dintre toate, cel
mai mult mi-a atras atenţia piesa pe care aţi auzit-o în finalul con-
certului de azi. Mi s-a părut ceva cu totul special. Ca și celelalte, nici
ea nu avea titlu și, în plus, nici nu era completă. Îi lipsea partea fi-
nală, poate și o frază sau două dinaintea ei, dar, chiar și așa, cu cât
reveneam mai mult asupra ei cu atât îmi plăcea mai mult. Fusese
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scrisă pentru orgă, dar eu m-am apucat s-o prelucrez și s-o aranjez
pentru formaţia noastră. Faptul că nu era întreagă ridica însă o pro-
blemă. Sigur, cursul melodic era oarecum previzibil, dar chiar și așa
trebuia să decid într-un fel. Să o cânt pe jumătate, să improvizez un
final cursiv și articulat la ceea ce aveam deja, sau să renunţ la a o
mai cânta pur și simplu. Ultima variantă mi se părea de neaccep-
tat. Era prea frumoasă și îmi plăcea prea mult. Am ajuns să cred că
merită să fie cântată chiar și așa cum e. Apoi, neașteptat, s-a în-
tâmplat ceva. Mi-am amintit că citisem nu cu mult timp în urmă, o
carte a unui autor francez. David Le Breton îl cheamă. Carta se nu-
mește „Despre tăcere”. Acolo, printre multe altele, este redată o dis-
cuţie între el și scriitorul grec Kazantzakis despre niște muzicieni
ciudaţi de prin China, dacă reţin bine, care ajunseseră la o așa pu-
tere de înţelegere a artei lor, încât nici măcar nu mai aveau nevoie
de sunete. Gesturile erau suficiente. Armoniile nu mai veneau din
afară, de la cântăreţi, ci se nășteau în mintea liberă a fiecăruia din-
tre ascultători. Și ca să vă daţi seama cum era, vă spun și o mică po-
veste, tot acolo citită. Un călugăr îl roagă pe un astfel de cântăreţ
să-i cânte ceva la harfa lui fără corzi. Acesta cântă, iar la final, când
călugărul și-a exprimă regretul pentru faptul că nu a auzit nimic,
cântăreţul i-a spus pe un tot cât se poate de firesc: Bine, prietene,
dar puteai să-mi ceri să cânt mai tare.

Toţi de la masă au zâmbit în tăcere, ca și cum și instru-
mentele lor vocale ar fi fost la fel de lipsite de corzi.

— Atunci mi-a venit ideea, continuă Angela. Voi cânta par-
tea de care dispun, iar restul, partea albă din partitură, cea care nu

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

374/ 2020

a rezistat timpului, o las la imaginaţia auditoriului. Pentru ei spe-
ram să devină astfel o muzică a tăcerii interioare, imaculată și pură,
așa cum numai în sufletul omului eliberat de orice senzaţii exte-
rioare și provocări poate apărea. O muzică în care ascultătorul să
nu mai fie nevoit să descifreze armonii impuse, ci să devină el în-
suși născător și culegător de sensuri. Un concert alb, asemenea par-
titurii de pe care dispăruseră orice semn al legăturii cu realitatea
palpabilă, am zis eu atunci, și așa a rămas: „Concertul alb, pentru su-
flet și clavecin”.

Angela făcu o scurtă pauză în care își privi cu interes au-
ditoriu. Acesta, sub impresia elocventei povești, continua să tacă. 

― Cam asta a fost tot, iar rezultatul l-aţi văzut. Sala a rea-
cţionat bine, dar să nu ne îmbătăm cu apă rece, ecourile apar în-
totdeauna mai târziu. 

― Așa e, să nu ne îmbătăm cu apă rece, când avem aici și
alte băuturi, o aprobă Andrei cu voioșie, dorind astfel să reînsu-
fleţească atmosfera.

Tereza, îmbujorată, așa cum i se întâmpla de fiecare dată
când trebuia să se concentreze pe o problemă, se străduise să tra-
ducă cât mai fidel cu putinţă. Otto-Victor părea și el încântat. Cole-
gii Angelei, care știau povestea, erau nerăbdători să vadă pe masă
ceva cu care să-și mai astâmpere foamea. Pentru ei ziua fusese grea
și plină de emoţii.  



MMoottoo::  ““SSuunntt  nneeffeerriicciitt  îînn  ffeerriicciirree  șșii  ffeerriicciitt  îînn  nneeffeerriicciirree””  

În sfârșit, mi-am găsit răgazul să răspund invitaţiei profesorului Mircea
Tomuș de a-l vizita la Căminul de vârstnici “Maria Theresa” de la Șura
Mică. Este drept că atunci când ne-am reîntâlnit cu emoţie la o lansare  de
carte a Ilenei Marinescu nici nu puteam bănui că ne va încolţi o pande-
mie care să ne oblige la izolare. Dar dorinţa sinceră pe care  și-a exprimat-
o atunci m-a încurajat să obţin acum, după mai multe luni, aprobarea de
vizitare și, așa cum cere regulamentul, purtând botoșei  și mănuși de
nylon albastru, mascată corect, am fost condusă spre  filigoria pregătită
pentru vizite. Nu același drum de acces era rezervat lui Mircea Tomuș,
care ieșind din clădire sosise în filigorie din partea opusă, iar masa lun-
guiaţă, la capetele căreia ne-am așezat, era prevăzută   cu un separator
de plastic, ceea ce ne-a dat certitudinea că dialogul nostru, supravegheat
atent de o asistentă a instituţiei, nu era pândit de nici un pericol de in-
fectare.

Aerul ușor pierdut al profesorului Mircea Tomuș m-a determinat să găsesc
o formulă care să ne readucă mai aproape de comunicarea noastră caldă
și directă de altădată. De când?  De aproape 50 de ani! 

-AA//nnccaa//    SS//îîrrgghhiiee/: Am venit să vă invit  la un vals. La un vals al amin-
tirilor, stimate domnule profesor și coleg de catedră la Universitatea
“Lucian Blaga” din Sibiu. În locuinţa familiei dumneavoastră din Cluj
eu ţin minte perfect că am fost prin 1965, când Mircea, băiatul dum-
neavoastră cel mare, era elev, eu fiind studentă. De ce venisem? Pen-
tru că doamna Silvia Tomuș, prima soţie a dumneavoastră, pe atunci
asistenta noastră la Facultatea de Filologie din Cluj,  mă chemase la
dânsa ca să iau o carte ori o bibliografie la o lucrare. Dar nu acolo și
atunci v-am întâlnit pe dumneavoastră.  Noi doi ne-am cunoscut abia
prin anul  1972, de la primele numere ale noii serii a revistei “Transil-
vania“, la Sibiu, publicaţie la care eraţi numit redactor-șef. Eram pro-
fesoară de literatura română la prestigiosul Liceu “Gh. Lazăr” din Sibiu
și mi-aţi încredinţat  la început o rubrică a literaturii pentru copii și
mai apoi pe cea a cronicilor de teatru. Desigur că de-a lungul timpu-
lui am scris în “Transilvania“ eseuri și articole pe diferite teme lite-
rare. Ce a însemnat pentru universitarul clujean, redactor-șef la revista
“Steaua”  venit la Sibiu, parcă reluând traiectul refugiului Universităţii
“Regele Ferdinand I” după Diktatul de la Viena, activitatea la o revistă li-
terară prestigioasă ca aceasta, cu o tradiţie ca a ei ?  Ce impedimente și
ce izbânzi aţi avut în acea perioadă a epocii de aur a socialismului ro-
mânesc? 

-MM..TT.: Chiar de la apariţia decretului prezidenţial de înfiinţare a revis-
tei, mi s-a anunţat îngrijorătoarea condiţie, anume că ea va fi, de la
bun început, finanţată  din fonduri proprii. Pentru că atunci se co-
memora un secol de la moartea lui Avram Iancu, mi-a plăcut faptul că
s-a aprobat o excursie de documentare în Munţii Apuseni, pe urmele
vieţii și faptelor eroului, deplasare pentru care Maria Fanache, preșe-

dinta Comitetului de cultură judeţeană Sibiu, a asigurat microbuzul
necesar.  A fost binevenită, apoi,  propunerea lui Ion Miclea de a rea-
liza un calendar cu tipuri de locomotive tradiţionale, tiraj cumpărat de
Centrul de librării din Sibiu, prin înţelegerea directorului Reimar Al-
fred Ungar, ca banii obţinuţi să fie daţi pentru revistă. Aducerea lui
Mircea Ivănescu la Sibiu  a fost o mare izbândă pentru colectivul re-
dacţional, dar poetul pretindea o locuinţă și chiar publicarea tradu-
cerii sale la romanul Ulise de James Joyce, care se blocase la Editura
Univers, având director pe Romul Munteanu. Cauza blocajului era
contractul încheiat anterior cu Eugen Barbu, autorul atât de discutat,
pe atunci, el nevrând să renunţe în ruptul capului la acel proiect.  A
fost necesară o vizită pe care eu am făcut-o la biroul celui care scri-
sese Groapa, ca acel contract să fie anulat. Așa a putut să apară ver-
siunea lui M. Ivănescu a marelui roman în limba română. Cunoscând
pasiunea poetului pentru muzică, l-am îndemnat să scrie cronica mu-
zicală lunară. Articolul de fond îl scria după propria propunere, nu l-
a obligat nimeni, el singur s-a oferit, argumentând că la Agerpres,
unde lucrase înainte, s-a obișnuit cu redactarea unor texte în jargonul
politic. Este adevărat că articolele de fond pe atunci erau semnate
“Transilvania”. Dar cronicile muzicale scrise de poetul nostru erau
adevărate texte de analiză competentă și profundă a concertelor sim-
fonice care se desfășurau la Sibiu și ar fi păcat să rămână în paginile
unei reviste uitate, iar cei care se laudă cu memoria marelui poet și
traducător ar putea să-i completeze opera și cu analizele lui muzicale. 

--AA..SS.: Sunt de acord cu idee că cel mai valoros colaborator în redacţie
pe care l-a avut  “Transilvania” a fost Mircea Ivănescu, un om de o mo-
destie exemplară și cu o cultură covârșitoare. Permiteţi-mi să vă arăt
cartea mea în două volume, căci la al treilea tocmai acum lucrez,
America visului românesc, datorată experienţei mele din ultimii 20 de
ani, când am fost adesea în vizită la băieţii mei și în comunităţile ro-
mânilor din S.U. A. și Canada. În pași de vals ajungem dincolo de At-
lantic, la anglistul Ștefan Stoenescu, din Ithaca newyorkeză, anglist
care îmi mărturisea în interviul din trilogia mea memorialistică faptul
că el consideră că cea mai importantă realizare a sa a fost traducerea
în limba engleză a 3000 de versuri ale lui Mircea Ivănescu.  

-MM..TT.: După ce se ridică restricţiile perioadei de pandemie, doresc să
citesc cele trei  volume, pentru că mă interesează America. Și eu am
fost de trei ori în S.U.A. unde am întâlnit oameni interesanţi în comu-
nităţile diasporei noastre. 

--AA..SS.: De când datează întâlnirea dumneavoastră cu literatura americană
și când aţi călătorit pentru prima dată peste Atlantic?

--MM..TT: Întâlnirea mea cu literatura americană s-a produs în anii de
liceu, căci în ultima vacanţă îmi amintesc că citeam la Biblioteca Uni-
versitară din Cluj pe Karl May cu eroii lui Winetou și Old Shaterhand.

Valsul amintirilor. Mircea Tomuș în dialog cu Anca Sîrghie
Anca Sîrghie

Interviu
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Șansa de a călători în America am avut-o mult mai târziu. Era pe la
începutul anilor ’80, când Nichita Stănescu fusese propus pentru o
călătorie în S.U.A., dar el refuza categoric, pentru că nu mai voia să
călătorească cu avionul. S-a întâmplat că eu fusesem împreună cu Oc-
tavian Paler în R. F. Germană la un colocviu al scriitorilor, organizat la
Köln, și aveam toate aprobările necesare. Am plecat la Iowa unde am
participat la un atelier de creaţie în colectiv.  Programul acelui expe-
riment interesant s-a desfășurat timp de 3 luni. Acolo sosise și un poet
din Africa Centrală. Era un bărbat foarte frumos, înalt, așa ca un atlet
din Antichitate. În primele 3 zile el a făcut șocul civilizaţiei, căci nu s-
a putut adapta la atmosfera americană. Desigur că el sosea dintr-o
cu totul altă civilizaţie, iar ceea ce întâlnea la Iowa City, o universitate
cu trei nobeliști și  în jurul căreia se focaliza toată viaţa orășelului, îi
era străin. El a ieșit dezbrăcat în centrul orășelului. Tulburarea poe-
tului a fost  atât de mare încât nu s-a găsit o altă soluţie decât să fie
trimis imediat acasă la el cu avionul pe ruta Germania-Africa Centrală.

-AA..SS.: Dacă noi tot valsăm printre amintiri, care socotiţi că a fost cel mai
temeinic dintre românii diasporei americane, personalitate  de care v-aţi
apropiat în călătoriile dumneavoastră peste Atlantic?

-MM..TT.: În drumul meu spre Universitatea din Iowa City, un popas am
făcut totdeauna la Detroit în statul Michigan. La Episcopia Ortodoxă
de acolo erau două clădiri, una a ierarhului și alta a familiei lui George
Alexe. Acesta socotesc că a fost cel mai deosebit român întâlnit atunci
peste Atlantic. Soţia Didi, o maestră în domeniul artelor plastice, care
pregătea lucrări pentru diferite expoziţii, mai era și o excelentă  gos-
podină, care m-a desfătat cu bunătăţi culinare. Ea era pe atunci o șefă
de protocol, care primea la Arhiepiscopia Misionară Română din Ame-
rica și Canada cu sediul la Detroit musafirii sosiţi din România. Așa
au fost Marin Sorescu, Adrian Păunescu, Ana Blandiana cu soţul ei,
Romulus Rusan și atâţi alţi actori, universitari etc. Eu am propus să fie
invitat acolo și Tudor Gheorghe, care a ţinut concerte în America. 

-AA..SS.: Ce mică este lumea! Am avut norocul să întâlnesc familia lui Ge-
orge Alexe atât în Michigan, unde locuia, cum povestiţi și dumnea-
voastră,  cât și la New York, unde veneau soţii Alexe la Simpozionul
anual Mihai Eminescu, ca invitaţi ai părintelui prof. univ. Theodor Da-
mian. După cum mi-a povestit  cu detalii copioase în interviul pe care
i l-am luat și l-am publicat sub titlul Ce bogăţie v-a dat America? în vo-
lumul I al trilogiei mele memorialistice America visului românesc, în
anii grei ai socialismului,  doamna Didi cu soţul ei  a primit la Detroit
între mai mulţi universitari și  pe Zoe Dumitrescu Bușulenga. Doamna
Didi avea 89 ani când am intervievat-o și m-a încântat să constat că
este absolut lucidă, lucru minunat la o asemenea vârstă. Soţul ei mu-
rise și îmi amintesc că am participat la înmormântarea lui, simţind că
prezenţa mea a fost un real sprijin moral pentru doamna Didi. Dialo-
gul nostru s-a întins pe 24 pagini, pentru că doamna Didi a fost de ne-
oprit, când i-am dat prilejul să prezinte dramatica evoluţie pe care
teologul George Alexe, muzician pasionat și publicist priceput, a avut-
o în anii exilului lor american. Atunci a scos el publicaţii ca Almanahul
Episcopiei Misionare Române și Almanahul Credinţa pe anul 1966, apoi
Comunitatea Românească.  Între 1970 și 1975, împreună cu arhiman-
dritul Bartolomeu Valeriu Anania, a editat calendarul ortodox “Credi-
nţa” la Detroit, Michigan. Știu că dumneavoastră sunteţi fiu de preot
și bănuiesc că prin tradiţia de familie aţi întâlnit în America și feţe bi-
sericești importante. Ce nume puteţi menţiona?

-MM..TT.: Dintre personalităţile bisericești, amintesc pe profesorul Du-

mitru Stăniloae, coleg de an la Teologie cu tatăl meu. Ei erau foarte
apropiaţi și ca atare când eram copii, eu mă jucam cu fata profesoru-
lui Stăniloae, Lidia, care apoi a făcut Facultatea de Fizică, dar scria și
versuri. La vremea potrivită, eu am făcut-o pe Lidia membră a Aso-
ciaţiei Scriitorilor din Sibiu. În America am întâlnit și pe mitropolitul
Antonie Plămădeală, care s-a tratat acolo pentru o afecţiune gravă. 

-AA..SS.: Cum a rodit legătura dumneavoastră cu Iowa City, unde v-aţi simţit
atât de minunat? 

-MM..TT.: În America am avut șansa de a mă împrieteni cu anglistul Sta-
vros Deligiorgis, specializat în engleza veche. Era una din cele mai
strălucite minţi ale vremurilor noastre, bazată pe o cultură impresio-
nantă, pornind de la religie, ca principiu iniţial, trecând prin floarea
știinţelor umaniste, ca să ajungă tot la religie, într-un miraculos cerc
de erudiţie și creativitate.  Stavros mi-a aranjat o întâlnire cu un grup
de arheologi…A fost o seară, ce zic seară?, una din cele mai frumoase
nopţi ale mele!

-AA..SS.: Înţeleg că întâlnirea cu Stavros nu s-a manifestat doar ca o prie-
tenie de moment, cum se întâmplă  de obicei la asemenea eveni-
mente știinţifice profesionale, ci a schimbat destinul fiului
dumneavoastră. Cum a ajuns Mircea în America?

-MM..TT.: Stavros mi-a relatat că are doctoranzi din lumea întreagă.
Atunci l-am întrebat dacă ar accepta și un doctorand român, pe fiul
meu. A fost de acord și s-a ocupat de toate formalităţile. Profesorul
Mircea Borcilă era atunci în SUA și i-a trimis o invitaţie.  Fiul meu a
făcut doctorat la profesorul Stavros Deligiorgis. A rămas să predea li-
teratura ţărilor din Estul Europei la un colegiu aflat la 15 km de Iowa
City. El nu se putea rezuma doar la literatura română, ci în cursul său
abordează literatura poloneză, pe cea bulgară, cehă și maghiară și pe
acelea din tot spaţiul balcanic. Peste 2-3 ani Mircea va ieși la pensie.
Pot spune că legătura pe care am creat-o cu America a rodit din plin
la nivelul generaţiei tinere. Fiul  meu Mircea a fost instruit de Stavros
și s-a specializat în domeniul limbii engleze vechi. Ca dovadă, în pre-
zent așteaptă să-i apară la Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca
traducerea din engleză veche  a unei epopei premedievale  din nordul
Insulelor Britanice despre întemeierea Irlandei de Nord. Cartea se nu-
mește Cavalerul verde.  

--  AA..SS.: Da, titlul complet al cărţii, pe care o așteptăm cu toţii ca pe un
cu totul deosebit eveniment editorial și de cultură medievală, este
“Sir Gawain și Cavalerul Verde”, poem de 2.600 versuri pe care fiul dum-
neavoastră le-a tradus păstrând cu sfinţenie strofele, măsura versu-
rilor, adică toate elementele prozodice ale originalului. Eroul principal
este un nepot al Regelui Arthur. Poemul acesta deschide ciclul Cava-
lerilor Mesei Rotunde. Aștept cu nerăbdare lansarea acestei cărţi la
Cluj-Napoca, pentru care fiul dumneavoastră va călători, nu-i așa, din
SUA în România, ceea ce în condiţiile pandemiei actuale nu este deloc
simplu. Când aţi revenit în America după escapada cu bursa de creaţie
despre care mi-aţi povestit? 

--MM..TT.: În S.U.A. am fost de trei ori, ultima dată, când s-a căsătorit fiul
meu cu Melissa, o norvegiancă. Au avut o ceremonie protestantă și o
alta ortodoxă, la care nași au fost Didi și George Alexe. De atunci fiul
meu este cel care vine în România să mă vadă. Mama lui îl vizitează
mult mai des, stând de obicei câteva luni pe an la el.
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-AA..SS.: Într-adevăr, mi s-a întâmplat să-i  telefonez și eu lui Mircea în
Iowa City  și să aflu cu bucurie că este doamna Silvia acolo, așa că am
povestit de multe ori cu ei amândoi. Cred că cea mai bună dovadă în
acest sens este și faptul că sunt la curent cu editarea traducerii lui re-
cente. Ce alte împliniri are fiul dumneavoastră, trăind în America?

--MM..TT.: A doua pasiune a fiului meu, după literatură, a fost și este mu-
zica. Pe când era elev, i-am închiriat o pianină, pentru că profesorii au
stabilit că are ureche muzicală absolută. Lua lecţii de pian de două-
trei ori pe săptămână. La un moment dat mama lui, interesându-se
de situaţia sa  la învăţătură în clasa cursului elementar unde el era
înscris la Liceul pedagogic din Cluj,  a constatat că în catalog apăru-
seră și câteva note mai mici. Pedeapsa a fost aspră, căci furioasă, Sil-
via a scos pianina din casă. Ce credeţi că a găsit de făcut? Mircea a
început să meargă la Casa pionierilor unde a învăţat pe rând să cânte
la mai multe instrumente, ceea ce mama lui a acceptat și l-a încura-
jat. Pasiunea pentru muzică i-a rămas și în America, unde a cumpărat
o casă mare și în demisol a amenajat un spaţiu pentru formaţia sa in-
strumentală. Acolo pregătește repertorii pentru concertele pe care le
ţine în regiune. Trebuie să vă închipuiţi că Iowa este un stat agricol, cu
un peisaj dominant campestru. Există un singur oraș mare, Des Moi-
nes. În rest sunt localităţi mici, cum vă puteţi aminti din filmul Podu-
rile din Cedar Rapids. Există o Companie de  tehnică agricolă, numită
John Deer, bine cunoscută și în România, care sponsorizează concer-
tele lor. Desigur că Universitatea  Iowa este celebră cu cei trei nobe-
liști ai ei. Băiatul lui Mircea, Cristian, a absolvit Facultatea de
Psihologie. Acum tocmai primește primul lui salariu ca angajat la o
agenţie antidrog. 

AA..SS.: Cred că vă fac o surpriză mărturisindu-vă, că tocmai am citit vo-
lumul 5 al cărţii Aripile demonului. Câmpia vrăjită.  Există în această
carte a dumneavoastră, la p.61-62,  o scenă în care la Căminul Maria
Theresa “vin americanii”, adică fiul și nepotul. Cu o încadrare con-
cretă, aţi relatat cum vin americanii spre Avrig în 13 iunie, așezaţi la
masa de taină de pe terasă. Cristian este “un zdrahon de talie medie,
cu barbă deasă, neagră”. Exemplarul de carte pe care mi l-aţi oferit
acum va ajunge la Biblioteca judeţeană Astra din Sibiu, ca să poată fi
citit de cei interesaţi.

-MM..TT.: Dialogul nostru se încheie aici. Vreau să vă spun că eu mă simt
un om terminat. Căminul acesta va fi mutat într-o altă locaţie, la
Gilău, pe o culme între păduri și nu știu cum mă voi acomoda acolo. 

-AA..SS.: Mă văd nevoită să vă corectez, stimate coleg, pentru că dum-
neavoastră nu sunteţi deloc “terminat”, dar aveţi o operă împlinită, ca
autor al unor studii fundamentale de istoria literaturii române. Sunt
sigură pe ceea ce afirm, pentru că le-am citit la vremea lor pe cele
despre I.L. Caragiale, despre Mihail Sadoveanu sau Romanul romanu-
lui românesc, vol. I și II. Nu, nu sunteţi “terminat” și pentru că v-aţi în-
drăgostit de Gabi, asistenta de la Cămin, chiar dacă altora iubirea
pentru femeia cu soţ și 3 copii le poate părea imposibilă. Gabi v-a de-
venit muză pentru paginile pe care le scrieţi în prezent. Da, apreciez
că este frumos să iubești la oricare vârstă, chiar și la senectute, la vâr-
sta dumneavoastră de 86 de ani. Este ceea ce ne-o demonstrează și
filozoful Mihai Șora, iubindu-și tânăra soţie, acum când Domnia Sa a
depășit 100 de ani. Ca să mă credeţi că ceea ce spun eu chiar și gân-
desc, vă relatez o întâmplare îndepărtată în timp. Vă puteţi imagina
că am predat literatură română 51 de ani fără întrerupere. Atunci
când eu aveam puţin peste 40 de ani și studiam cu elevii de clasa a X-

a la liceu poezia de dragoste a lui Eminescu, entuziasmată, am afirmat
la un moment dat că iubirea este frumoasă la oricare vârstă. Era exact
ceea ce simţeam în acel moment și doream să-i fac și pe elevii mei să
mediteze cu încredere la această perspectivă largă de viaţă emoţio-
nală. Deodată, un elev de vreo 15 ani mi-a dat o replică, pe care nu am
uitat-o: ”Apoi, tovarășă  profesoară, la vârsta dumneavoastră mai pu-
teţi iubi numai patria!” Am pufnit în râs și eu și colegii lui. Când ne-am
revenit, i-am spus adolescentului, pe care îl luase gura pe dinainte, că
sper să ne revedem la o întâlnire de 25 de ani de la terminarea liceu-
lui ca să aflu ce iubește el la vârsta sa. Desigur patria, dar nu numai…

-TT..MM: Sunt încântat că v-a plăcut cartea mea Aripile demonului, vol.5.
Câmpia vrăjită.

-AA..SS.: Este o carte de o sinceritate liminară, scrisă cu o undă de umor
care diminuează tensiunea emoţiei. Prin tehnica modernă pe care aţi
folosit-o, una proustiană,  (și regret că încă nu am citit și celelalte 4 ro-
mane care îl preced pe acesta), vă poziţionaţi la intersecţia dintre mai
multe planuri narative. Astfel, în jurul personajului principal apar gra-
vitaţional persoanele care au dat sens existenţei  dumneavoastră în
diferite etape ale vieţii. Aţi iniţiat un reality show literar. Aflat în plin
șantier,  textul în sine apare pe computer și dispare, ca și când ar fi
mânuit de un  prestidigitator. Vă citez: ”Iar am pierdut textul! Este a
treia oară în ultimele două zile. Deci, Demonul nu se lasă. Lucrează!
Dar nici eu nu mă las: iubesc viaţa, iubesc oamenii buni, pe cei răi îi
compătimesc! Iubesc pe Lia pentru eternitate! Pe copiii și nepoţii mei,
la fel! O iubesc pe Gabi și nu mă las de iubirea asta: ea mă menţine în
viaţă! Dacă ieșim cu bine din această iubire, o voi iubi și pe ea în eter-
nitate. Haideţi, voi, forţe ale răului!  Atacaţi-mă! Furaţi-mi textul! Vă
desfid!” Este aici un triumf al încrederii în viaţă, ce mi-l amintește pe
Don Quijote luptând cu morile de vânt. Dulcineea există și ea, luând
în transfigurarea protagonistului chipuri diferite, de la Lia, cea de a
doua soţie a dumneavoastră, pentru care aţi simţit o dragoste la va-
lori absolute, până la muza de moment care este Gabi. Ele sunt fun-
damental similare, în măsura în care întruchipează feminitatea. De
ea, de feminitate, nu concepeţi să staţi departe. Esenţa vieţii, iubirea,
nu trebuie trădată, pentru că ea este forţa cosmică universală, cum
zis-a Dante Alighieri în cuvintele sale memorabile. Haideţi să le rostim
împreună, stimate domnule profesor: “l’amor che move il sole e l’al-
tre stelle”. Când  credeţi că vom face următorul pas de vals printre amin-
tiri ? 

-MM..TT.: Numai dacă veţi veni până la Gilău. Este posibil?

--AA..SS.: V-am spus că am două prietene de suflet în acest așezământ de
lux, o profesoară și o actriţă, pe care le-am vizitat frecvent. Când ne
vom reîntâlni la Căminul de vârstnici de la Gilău, vă voi aduce trilogia
mea memorialistică America visului românesc.  Lăsaţi-mă să cred că
așa cum scrieţi de zor, acolo mă veţi întâmpina cu o carte a “exodu-
lui” revenirii pe plaiurile Clujului, ca o experienţă primenitoare. Tre-
buie să admitem că lui Radu Stanca reîntoarcerea aceasta
“euphorionistă” de la Sibiu la Cluj nu i-a reușit, deși a fost visul lui,
descris emoţionant în cartea Un roman epistolar.  Cred că dumnea-
voastră veţi avea un exod sub semnul izbânzii. Așadar, nu dumnea-
voastră sunteţi “terminat”, ci terminată va fi o viitoare carte. Nu-i așa? 

(Interviu-dialog realizat de Anca Sîrghie la Căminul de vârstnici
“Maria Theresa” de la Ocna Sibiului-Șura Mică, în 29 septembrie

2020). 
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Dacă ești și arhitect, nu doar poet (sau invers), una-două-
ţi poţi construi un etaj VIII pe post de nacelă. Dar ce să facă un poet
– cu atît mai mult o poetă – la etajul VIII? Dacă l-am fi întrebat de Ba-
chelard (care totdeauna are răspunsuri), ne-ar fi spus cu siguranţă
că face exerciţii de contemplaţie imperială. Din păcate, trebuie s-o
întrebăm pe Angelica Stan, căci ea locuiește acolo. Și Angelica are
răspunsul gata pregătit, ba încă afișat pe copertă: O femeie urmăre-
ște ploaia de la etajul opt (Casa de pariuri literare, București, 2020).
Dar cum Riffaterre - și mulţi alţii înaintea lui și după el – a zis că poe-
ţii zic una dar spun alta, poate nici Angelica n-ar trebui scutită de
suspiciuni. 

Și pe bună dreptate, căci numaidecît se dovedește că sfa-
tul de a porni de la o premisă de suspiciune a avut bun temei. Asta
pentru că Angelica, de cum intră ”în pielea unei case”, intră direct în
anticamera neantului și într-o celulă: ”îţi lipești urechea de pereţi
de tavane/ se aud bătrînii cum calcă/ pe coji de ouă apoi ceva/ le
scapă din mîini/ straturi de vopsea vibrează/ trupuri se evaporă din
fotolii/ palmele rămîn lipite pe geam/ nimeni nu răspunde privirii
tale” (cînd intri în pielea unei case). Și nu contemplaţie imperială face,
ci introspecţie de angoase. Pe bun cuvînt zice Constantin Abăluţă
în prefaţa cu numele Ai cui sunt stropii de ploaie și umbra plopului că
poemele devin un ”jurnal de bord al singurătăţii” și al unei vieţi agre-
sate pînă și de cele familiare, darmite de celelalte. Și pe Angelica
odaia ei o înspăimîntă și trăiește și ea, de fapt, captivă și terifiată
între ziduri impenetrabile. Degeaba urmărește ”ploaia de la etajul
opt” și face schiţe, căci sentimentul nu e unul de seninătate con-
templativă, ci unul de sufocare între pereţi: ”două insecte prinse în
reţeaua/ propriului cîmp vital/ vătămător/ desenînd traiectorii care
pentru ceilalţi/ au alt înţeles/ iar în jurul lor/ zidurile tac din răspu-
teri” (O femeie urmărește ploaia de la etajul opt). Nu ploaia o urmă-
rește, în realitate, Angelica, ci igrasia care se produce în propriul
suflet. Chiar dacă ”nicio adiere a răului/ nu se simte în capsula mea
ermetică”, răul e acolo și clocește spaime, împingînd-o pe poetă spre
pragul depresiei. Nici tăcerile, nici tăcerea nu mai au ceva tămădui-
tor, căci și ele au devenit o moară funebră care se automacină: ”tă-

cerea e o formă de a locui/ printre cele nespuse/ care se rod singure
în acel timp al lor/ silenţios ca nisipul/ lustruind pietrele unui dig”
etc. (Tăcerea e o formă de a locui). Un loc al spaimelor, al panicii a
fost și este spaţiul în care se mișcă și s-a mișcat Angelica: ”imaginea
mea sfărîmată/ fetiţa care fuge/ și se ascunde-n șifonier/ strivind
cutia cu fotografii vechi/ și scrisori ale tatălui// unele nedeschise
încă” (Am cîteva trepte la intrare). Un spaţiu terifiant și un oraș an-
goasant, care-și descarcă angoasele în camera Angelicăi, obligînd-
o să contemple o agonie: ”un apus reconstituit din globule albe și
roșii/ metastaze de beton în orașul/ care și-a instalat rănile la tine-
n sufragerie/ iar tu pe un scaun rotativ/ chiar în centrul medieval
cu străduţe înguste/ cuprinzi în ochi toată schema/ radial-concen-
trică sîngerînd/ ca o inimă trecută printr-un infarct” etc. (Toate sfî-
rșiturile mici). O sinistrată în mijlocul unui peisaj bolnav, agonizant
și diform, e Angelica. Nu-i de mirare că se apropie, din cînd în cînd,
de o poetică expresionistă.

Mai senine-s, cît de cît, poemele de pe malurile Dunării
(din ciclul median Fluviul: cîteva detalii), cele în care e fotografiată
aura fiecărui oraș dunărean. Dar nici aici Angelica nu se lasă sedusă
de reverii, ba dimpotrivă, face estetism cinic, transformînd notaţiile
în violenţe: ”o gură de pește într-o gură de om/ milenii de limbaj li-
chid prelins/ între aceleași maluri// frica ascute dinţii tuturor vieţui-
toarelor/ indiferent de cine pe cine înghite” etc. (Derdap. 188,6 cm).
Iar ceea ce se impune ca prezenţă, nu e, de fapt, decît mesagerul
morţii: ”ce e atît de viu încît te-ar putea prosti/ și te-ar putea face să
crezi/ că-i un emisar al morţii?” (Baba Vida. 111,5 cm). Călătoria An-
gelicăi nu e printre miraje, ci pe firul care desparte morţii de vii, într-
un mers pe ape care n-are sens mîntuitor, ci din contră: ”m-ai
învăţat să duc barca în larg/ să o găuresc și să calc/ hotarul de apă
care desparte/ un pămînt de un alt pămînt/ și morţii/ de cei vii” (Cer-
navodă. 211,4 cm). La urma urmei, poemele Angelicăi nu sînt decît
un cenotaf al celor dispărute definitiv: ”eu sunt/ toate aceste lucruri
rase definitiv/ de pe faţa pămîntului/ care nu dor/ și nu pot rena-
ște” (Va fi o implozie controlată). O carte de doliu controlat, așadar.  

O locatară angoasată
Al. Cistelecan

Despre
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Discretă și livrescă, poezia lui Dumitru Chioaru este cea a
unui spirit rătăcit la răspântia unor milenii zumzăitoare, caricatu-
rale și indecente. Ea se naște tocmai din sentimentul de inadecvare
a unei fiinţe care nu se supune timpului și care respinge, simultan,
orice obedienţă mimetică. Practica acestei insurgenţe fără frenezia
instinctului duce la o poezie desfășurată matematic, cu atenţie cla-
sică la proporţii. Acutelor interioare li se răspunde cu un anumit
exerciţiu de ponderare, care face ca poezia să fie deopotrivă lim-
pede și penetrantă, o băutură tare care dă claritate de cristal minţii
și inimii. Fără să se lase ademenit, asemenea unor congeneri opt-
zeciști, de trivializarea limbajului și fără să-și contemple cu superbie
propriul creier ori mâna scriind, poetul este, înainte de toate, o con-

știinţă mereu recunoscătoare că i s-a îngăduit să vadă. Striviţi sub
har, legaţi pe viaţă și pe moarte de poezie, poate că nu erau decât
marii poeţi romantici ori, mai târziu, decadenţii, iar secolului din
urmă nu doar faptele mari, ci și cuvintele absolutizante i-au fost
străine. De aceea, postura lui Dumitru Chioaru este cu atât mai in-
grată. Poezia lui – invariabil excelent primită de critica literară –
așază în faţă o ecuaţie fără soluţie: o poezie pe care o simţi mare, și
ale cărei resorturi intime sunt în coliziune cu sensibilitatea greu de
urnit a timpului prezent, o poezie impresionantă (prin fascinaţia
faţă de marile teme), cerebralizată și distilată cu grijă, și un lirism
care seduce, materie incandescentă și ceaţă impresionistă, care și-
a temperat inflexiunile, matur, încă de la început.

Și ce șansă visul?
Rita Chirian

Critică literară
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Mărturie a acestor atribute deconcertante, Respiraţia su-
bacvatică (Junimea, 2020) este o microantologie care permite un ele-
gant survol al poeziei sale. Cele unsprezece poeme lungi,
consistente, tulburătoare arată o faţă despre care Dumitru Chioaru
mărturisește că nu a fost explorată de comentatori și care pune în
discuţie, o dată în plus, funcţia pe care trebuie să și-o asume crea-
torul în raport cu prezentul, comunitatea, istoria. Seismograf și cro-
nicar, judecător și cartograf, poetul își deschide graniţele spre
poezia cea mare a istoriei. Ca întotdeauna, timpul larg, aluvionar
trece în timpul individual și-l întunecă, speranţele – „naivităţile” –
sunt mereu deconspirate și puse la stâlpul infamiei, iar inadaptatul
friabil este îngenuncheat. Îi rămân însă înţelegerea propriei fragili-
tăţi, posibilitatea recluziunii, retragerea în faţa miasmaticului și co-
rupţiei. De altfel, întreaga poezie de până acum a lui Dumitru
Chioaru este un continuum pentru care visarea, tranzientul, eva-
nescenţa, spectralitatea sunt fire tainice care întăresc ţesătura pen-
tru explozii vizionare. Ele nu sunt programatic scoase la iveală, ci se
construiesc, vag apologetic, prin punere în abis. Instanţa lirică pare
să deambuleze straniu pe fundalul unei istorii în descompunere; își
desfășoară gesticulaţia reţinută deasupra mormintelor deschise în
care cad de-a valma principii și idei, oameni și fapte, himere și
monștri; aparent retractil, focalizează asupra flăcărilor care mistuie
și poate fac să renască; se trece voluntar pe linia moartă a istoriei,
numai pentru a nu fi desfigurat de ea. Reveria, adăpostul domestic,
amintirea, blânda iubire, cartea, contemplaţia, recurentele lepădări
ale trupului, recuperarea ori numai deplângerea inocenţei pierdute,
toate sunt diminuări voite dincolo de care se petrece, insaţiabil, tur-
bionul istoriei. Splendida Vară de fosfor o arată deplin: „1. Orașul:
miriapodul acesta de singurătăţi –/ un beţiv ghemuit lângă o gură
roșie de canal/ ochii mici ai indiferenţei pe alături/ de câţi ani sun-
tem în ʹ77?/ vocile celor plecaţi reverberează încă/ pe cale dumbră-
vii/ ding deng dong/ ding deng dong/ cutremur în cealaltă lume –/
prin mine o aud prăbușindu-se” sau „3. În vis o secţiune/ prin trupul
încă aburind/ întocmai fosforului pe întuneric:/ creierul/ inima/ to-
ropite în bâlciul inconștientului/ stomacul: biet rozător/ care moare
prin sinucidere –/ și ce șansă visul?/ această devorare a măștii
diurne”.

În Secolul sfârșește într-o duminică, monumental și hipnotic
poem al crepuscularului, al monstruosului și al degradării, poetul
apare ca făptură scăpată normalităţii, om și animal fantastic, ori-
cum nu creatură a prezentului: „Înlăuntru cineva scrie pe coli de pa-
pirus/ are cap de licornă și vede cu zile înainte/ un salon căptușit cu
oglinzi/ pe o insulă plină de fragi/ înlăuntru cineva scrie pe coli de
papirus/ are cap de licornă și vede cu ani înainte/ nici peste parla-
mentele europei/ cunoașterea-i hulită ca un incest regal –/ a vedea
cu ani înainte:/ o duminică albă (asemenea unei coli de papirus)/ în-
cheie acest secol/ cu cap luminos de licornă”. Uneori, se vorbește
despre „nopţile lungi și reci de decembrie/ telefoanele scurte și/ tă-
cerile reci”, despre „europa imprevizibilă”, despre „trenurile retra-
gerii”, despre „lămpi de miner”, despre „curcubeie tricolore”, care
hașurează hărţi de neliniște perplexă și spaimă catatonică. Alteori,
vocea este elegiacă și resemnată: „De ce roșim prietene/ la lecţia de

istorie?”. Apoi, se acuză o ţară „unde se râde în miez de noapte/ și
se râde de zor”, ţara unde „vor toţi să vadă apocalipsa/ la televizor”
(Elegii carpatine), ţară (lume) în care, fiindcă „gândul la alt cer/ și la
un alt pământ” sunt slăbiciuni asumate, „cum să mai fii poet(...)?”.

„Investiţia mistică” pe care o remarca Al. Cistelecan este o
altă formă, particulară, de recurs la istorie. Cum predestinare este
poezia, predestinare sunt și timpul istoric, și refluxul asumat: „Și tu
Poesie la ce mă mai cauţi?/ cu mers de fecioară mioritică/ și același
anunţ: te așteaptă/ complotul tăcerii/ pe l-apus de soare – îţi voi
lăsa/ testamentul meu postmodern:/ și de-o fi să mor/ la televizor/
să spui în răspăr/ tristul adevăr/ că m-am îmbarcat/ pe vaporul
beat/ și-am dat pe ocean/ de-un leviatan/ și sabia mea/ e în burta
sa/ iar tu Poesie/ să-mi fii făclie/ pe unde voi merge/ urma de mi-o
șterge/ și voi poposi/ fără a mai fi/ umbră pe pământ/ numai în cu-
vânt –/ în locul Poesiei la trezire/ pe ecranul computerului tremura/
ca pe-o baltă din copilărie/ barca mea de hârtie –/ hai să mai încer-
căm o dată!/ hai!” (Poesia, II.5.) Autoironia este, neîndoielnic, o
mască tragică. Irizaţiile livrești rimbaldiene, care atestă o filiaţie din-
tre cele mai nobile, se articulează pe paleta clasic-echinoxistă, struc-
tural împotriva grosierului și a bășcăliei. Pentru cel care caută
definiţii ale solitudinii – cel pentru care zgomotul și furia sunt numai
substanţe de contrast – se înţelege că, scăpând totuși statisticii, „câ-
teodată ești atât de singur încât nu poţi fi numărat”, câteodată
„mașina de tocat flori” este „lângă un ghiveci cu carne”, dar și că în-
totdeauna „cuvintele sunt mai reale/ decât lucrurile”. De altfel, fa-
limentul timpului prezent se prescrie prin carte – care deschide o
lume dintr-o materie sublimată, nu mai puţin concretă: „Să ieși să
ieși din carte/ ca dintr-o casă ocrotită de lege/ din pagina aburind în
mașina de scris/ din culisele subconștientului în/ chipuind un robi-
net uitat/ curgând/ într-o subterană dărâmată/ din ceaţa îndoielii
răsucită de gât/ afară –/ afară/ printr-un pahar deschis” (Boema
Sacra, 1 – poem dedicat, în reverenţă melancolică, „Echinox-ului de
altădată”). Prins între istoria factuală și biografia spirituală, Dumitru
Chioaru imaginează scene de grotești și qui pro quo-uri neliniști-
toare, joc de măști odioase: „Odisee modernă într-un acvariu –/
ulise-i plecat peste mări și ţări/ iar penelopa fardându-se-l
(în)toarce/ cu vraja întrebărilor zilnice/ toate ziarele și tranzistoa-
rele anunţă/ la guerre de troienʹaura pas lieu/ iar penelopa gătind îl
(în)toarce/ cu vraja întrebărilor zilnice/ vocea sirenelor la telefon tul-
burătoare. viens chez moi ulysse ce soir/ iar penelopa căscând îl în-
toarce/ cu vraja întrebărilor zilnice/ ulise rezistă legat de-un pa(ha)r/
hypocrit electeur mon semblable mon frère/ penelopa ah e aceeași
penelopa/ cu vraja întrebărilor silnice” (Respiraţia subacvatică, 3.);
dar chiar și când pare să persifleze, nu se alunecă în verbiaj, ci se
păstrează un fond livresc-convulsiv care asigură combustia poetică.  

Melancolic vitriolantă, acuzatoare prin repliere, sfios pali-
nodică, poezia lui Dumitru Chioaru este puternică și contrariantă
tocmai fiindcă silește să ascuţi simţurile. Scăzând vocea, esenţiali-
zând, așezând în contre-jour, se câștigă în semnificaţii, paradoxul
poeziei celei mai valoroase.          
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În destul de multe discuţii privitoare la particularităţile spe-
cifice celor mai recente generaţii poetice, a fost invocată afinitatea
tinerilor autori pentru discursuri ce depășesc nivelul unei intertex-
tualităţi consumate strict la nivelul literaturii. Ca urmare, noua poe-
zie nu mai este neapărat privită ca o sfidare a unor norme impuse
de suflul generaţiei care o precedă, din moment ce mizele poetice
nu se mai dau pe terenul unui imaginar comun. Practic, cei mai re-
cenţi poeţi își manifestă din ce în ce mai evident predispoziţia de a
își construi universurile sub forma unor excrescenţe textuale cres-
cute pe un corpus imagistic ce înglobează arte vizuale ori referinţe
cinematografice, la care se mai adaugă interferenţe cu lumea ga-
ming-ului, a reţelelor de socializare ori a celor mai recente experi-
mente muzicale. Există, în acest sens, o înclinare afișată a noilor
autori înspre o așa-numită estetică a videoclipului, înspre o stilistică
ce funcţionează asemenea unui montaj cinematografic concentrat
fie în succesiuni de blitz-uri, fie în perspective contemplative, de at-
mosferă, ce au consistenţa unor planuri-secvenţă. 

Unul dintre cele mai recente și, aș completa, cele mai pro-
miţătoare debuturi ale acestui an, care vine să (re)confirme această
dimensiune cinematografică a noii poezii, este Larvae de Mircea An-
drei Florea, unul dintre câștigătorii celei de-a X-a ediţii a Concursu-
lui de debut Max Blecher. Adept al unei poezii a claustrării, cu vână
pentru scenarii absurd-macabre, magnetismul și bizareria textelor
lui Mircea Andrei Florea par a crește în umbra lumilor imaginate de
David Cronenberg. Nu mă refer aici doar la un simplu paralelism
între filmul-cult The Fly și titlul volumului de faţă, ci la o anume co-
erenţă imagistică pe care tânărul poet o preia de la regizorul ame-
rican obsedat de destine ale unor personaje-hibrid ce trec deseori
dincolo de limitările umanului (aceeași obsesie manifestată, de alt-
fel, și în romanul său de debut, Mistuiţi). Întregul volum este stră-
bătut de un anumit aer maladiv, dar nu în sensul unei damnări
istorice ori familial-intimiste, ci resimţit ca o alienare genetică, ase-
menea unei degenerări biologice ireversibile. Existenţa larvară este
reprezentată aici în cel mai literal mod posibil, pe baza unui arsenal
comportamental și gestual specific, fără, totuși, ca structura de an-
samblu a eșafodajului poetic să depășească parametrii unui realism
tangibil și recognoscibil. Pe coordonatele unui cotidian frust al re-
cluziunii (fie și ea în doi), autorul derulează proiecţiile cvasi-som-
nambulice ale unei percepţii acute, dominate de
hiperexcitabilitatea unei insecte aflate într-o permanentă căutare
a unei surse de lumină. La fel, totul pare să se consume în închide-
rea rece a unui spaţiu aseptic peste care se aude bâzâitul unui neon:
„neted, hipersensibil/ retractil la contact/ mirosind a clor/ afară din
habitat/ mă reped spre lumină”, „uneori îmi e frică, uneori dorm
temperat/ și simt că asta-i slăbiciunea pe bune/ căldura precară m-
ajunge// retractil la contact, da, asexuat”. Alteori, scenariile coti-
diene par a fi topite în proiecţii metempsihotice regresive, în
frame-uri aproape subliminale, ce exhibă atavisme inexplicabile:

„părul se adună în cadă/ o rozătoare speriată, proiectată/ din spiri-
tul vechi/ la care am renunţat// acum o reneg// ce frică să-mi fie/
frica nu mă va mai putea urmări// forma mea e alta acum/ așa cum
forma craterelor e alta/ după fiecare ploaie/ odată la câteva mi-
lioane/ de ani”. Urmând aceeași logică structurală, coabitarea de-
vine un act parazitar, o stranie formă de paranoie în doi, amintind
de universul imaginat de Tracy Letts în Bug (piesa de teatru ecrani-
zată în 2006 de William Friedkin): „ești doar un corp/ legat de alt
corp/ legat până la urmă de mine// te voi devora// nimic/ nu ne va
separa”.

Această hipersensibilitate este, periodic, scurtcircuitată de
micro-scenarii ale lumii de dincolo de ziduri, care, la rândul lor, dez-
voltă hibridizări animal-umane ori dereglări genetice într-o succintă
panoramă a unei degenerări universale: „În South Florida, un tânăr
acuzat pentru uciderea/ a doi oameni și mutilarea unuia dintre ei/ a
fost diagnosticat ca suferind de licantropie.”. Interesant e că majori-
tatea acestor intervenţii sunt deseori preluate de autor ad litteram
de pe site-uri de știri ori din programe televizate. Bâzâitul neonului
în care se proiectează forfota larvară a spaţiului intim este, astfel,
înlocuit constant cu zgomot alb. Un zgomot alb care, de asemenea,
rezonează cu spaţiile ficţionale ale unui alt autor trecut, la un mo-
ment dat, prin filtrul regizoral al lui Cronenberg – Don DeLillo. Mai
precis, volumul lui Mircea Andrei Florea se încarcă de ariditatea lu-
milor proiectate de autorul Punctului Omega în care poezia și insa-
ţiabilul gol interior devin cele două focare în jurul cărora se trasează
traiectoria cotidianului: „mereu mă gândesc la un loc pentru noi/
aseptic, rece, alb, unde să fim/ mai productivi, vulnerabili// unde li-
niștea va scoate la suprafaţă gheţari”. Tot astfel, anumite blitz-uri
imagistice par desprinse din peisajele deșertice, cvasi-onirice ale
unei Americi pre-apocaliptice: „construiesc un paradis nutritiv/ un
spaţiu adamantin// departe de mine craniile caprelor/ sunt în-
ghiţite-n în nisip// aici lumina e o altă tehnologie/ menţine o stare
alertă/ pielea palidă, vineţie”.

Dincolo de această stranietate vibrantă, poate singurul mare
risc al volumului este inconstanţa tonalităţii autorului care ape-
lează, fără o justificare anume, fie la un biografism mai mult sau mai
puţin racordat la exigenţele impuse de majoritatea textelor („vii pe
canapea, vrei să ne uităm la porn împreună ...”), fie la teribilisme nu
neapărat necesare în ecuaţia generală a acestui coșmar larvar („îmi
bag capul sub apă, nu văd nimic/ ascunde-te, vin”). Totuși, în majo-
ritatea cazurilor, aceste scăpări nu sunt niște stângăcii, ci, mai de-
grabă, reziduuri ale unei sensibilităţi poetice aflate la debut care încă
nu și-a descoperit zona de confort sau adevăratul potenţial. Dar
asta nu înseamnă că Larvae este un volum lipsit de calităţi. Dimpo-
trivă, chiar dacă nu oferă o perspectivă întotdeauna omogenă, Mir-
cea Andrei Florea îmi dă aproape certitudinea unei evoluţii speciale
în terenul poeziei momentului.

Poezie – larvae – cinematografie
Andrei C. Șerban

Critică literară
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Ironie și fantasy în Jara Minunilor
Corina Gruber

Fantazia

Într-o zi însorită de vară, o fetiţă pe nume Alice observă
un iepure îmbrăcat elegant, ce fuge pe lângă ea, vorbind singur și
uitându-se la ceas. Intrigată de bizara apariţie, fetiţa îl urmează
de-a lungul unei vizuni ce o duce în Ţara Minunilor.

Astfel debutează una dintre povestirile emblematice ce
pun bazele genului fantasy, Alice în Ţara Minunilor. Scrisă în pe-
rioada victoriană, când ieșirea din graniţele realităţii era încă con-
siderată inadecvată pentru literatură, povestirea oferă, sub
pelerina literaturii destinate copiilor, un amalgam de motive și
teme fantasy, pe de o parte, dar reprezintă, în același timp, un
periplu unic în matematică, filozofie, logică și psihologie, prin care
se depășește normativizarea specific victoriană.

AAuuttoorruull

Charles Lutwige Dogson (1832- 1898), autorul povestirii
Alice în Ţara Minunilor și al continuării acesteia, Alice în Ţara Oglin-
zilor, a fost un remarcabil matematician şi logician britanic, pro-
fesor al prestigioasei universităţi Oxford şi autor a numeroase
lucrări de specialitate. Mult mai cunoscut publicului larg este însă
Lewis Carroll, pseudonimul sub care a scris numeroase cărţi pen-
tru copii, dintre care cea mai renumită este, indiscutabil, Alice în
Ţara Minunilor. 

Biografii moderni ai scriitorului, ca de exemplu Morton
N. Cohen, s-au concentrat asupra activităţii literare, ignorând lu-
crările de matematică şi logică, care le depăşesc numeric pe cele
ficţionale. Primul biograf,  Stuart Dogson Collingwood, nepot al
autorului, a prezentat în egală măsură cele două ramuri ale acti-
vităţii unchiului său. Se poate deduce de aici că, deşi cărţile pen-
tru copii fuseseră traduse în mai multe limbi şi Lewis Carroll era
un nume destul de cunoscut, contemporanii săi nu au anticipat
amploarea impactului scrierilor literare. Totuşi, această biografie
scrisă imediat după moartea lui Carroll, este foarte valoroasă în
sensul că pune la dispoziţia cititorilor un număr foarte mare de
scrisori şi atestă existenţa unui jurnal al autorului. 

Fiu al unui arhidiacon el însuşi pasionat de matematică
şi de logică, scriitorul şi-a petrecut întreaga existenţă urmând
normele foarte stricte ale societăţii contemporane lui. În 1855, la
doar 22 de ani, devine profesor la Oxford, intrând astfel într-o ca-
tegorie aparte. Citând un alt membru al acestei comunităţi, Mor-

ton N. Cohen spune: „Aceşti profesori trăiesc singuri şi pentru ei
înşişi, devenind probabil cei mai egocentrişti şi rafinaţi oameni
de pe faţa pământului. Deoarece nu se poate spune că au vreun
fel de sentimente, întreaga lor existenţă este intelectuală. Socie-
tatea nu este o plăcere pentru ei, ci o simplă relaxare, detaşare de
muncă.”1. Având în vedere şi faptul că regulile secolului al XIX-lea
permiteau doar clericilor să intre în această categorie, se poate cu
uşurinţă înţelege gradul de convenţionalism al existenţei lui
Lewis Carroll. 

Normele de constrângere ale societăţii victoriene se ma-
nifestau în toate aspectele existenţei, inclusiv în înţelegerea lite-
raturii. Dacă literatura pentru copii apare doar în perioada
romantică, pentru că doar romanticii „recunosc copilăria ca pe o
lume în sine”2, primele cărţi de acest gen nu sunt altceva decât
lecţii de morală pentru copii. Pe de o parte, criticii nu le iau în se-
rios, cu toate că tehnicile folosite de mulţi dintre autori sunt ela-
borate, pe de altă parte, multe dintre ele sunt exclusiv didactice
şi nu îşi propun să distreze copiii, ci să-i educe. Alice în Ţara Minu-
nilor şi apoi Alice în Ţara Oglinzilor sunt printre primele povestiri
care depăşesc aceste impedimente, fiind scrise cu simplul scop
de a distra. Având în vedere că autorul a evitat să vorbească des-
pre cărţile sale, au rămas foarte puţine mărturisiri. Una dintre
acestea apare în introducerea la prima ediţie a volumului Alice în
Ţara Minunilor, intitulat Aventurile lui Alice în subterană: „Motivul
scrierii acestei cărţi nu poate şi nu trebuie pus în cuvinte. Cei pen-
tru care mintea unui copil este o carte sigilată şi care nu văd di-
vinul dintr-un zâmbet de copil, ar citi astfel de lucruri în van. Nicio
faptă, cred, nu este cu adevărat altruistă. Dar un om îşi poate
pune toate puterile într-o sarcină în care unica recompensă spe-
rată este o şoaptă de mulţumesc a unui copil”3.

Motivul scrierii cărţilor este dezvăluit tot de biografia
autorului. Alice Liddell a fost fiica decanului din acea vreme de la
Colegiul Christ, şi personajul principal al cărţilor Alice este mode-
lat după imaginea ei de la 10 ani. Într-una dintre plimbările cu
barca din vara lui 1862 alături de fiicele familiei Liddell, la insis-
tenţa copiilor, Carroll a început o poveste despre o fetiţă care
cade în vizuina unui iepure, neştiind cum o va continua4. Alice, ci-
tată de Collingwood, îşi aduce aminte de o după-amiază de vară
în care cele trei surori i-au cerut prietenului lor să le spună o po-
veste, aşa cum făceau de obicei. Astfel, afirmă ea mai târziu, a în-
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ceput „etern-încântătoarea poveste”5.
Citind dedicaţia prin care se deschide Alice în Ţara Minu-

nilor, explicaţia biografică este motivată, întrucât numai astfel se
poate înţelege sensul versurilor: „În după-amiaza aurie/ Domol
plutim pe ape line/ Bat unda vâslele ţinute/ De mâini micuţe–şi,
vezi bine,/ Nici sârguinţa nu-i prea mare,/ Nici iscusinţele de-
pline.// O, cruzi micuţi! În ăst ceas molcom,/ În astă tihnă şi vi-
sare,/ Pe-un ins topit, ce-abia răsuflă, / Să-l îmboldiţi la ‘un basm
mare’!…/ Dar cum să-nvingă bietu-i glas,/ Unite când îs trei glăs-
cioare?// Năvalnic, Prima dă poruncă:/ Să nu mai stau, să-ncep
îndată!/ Cu glas mai blând, A Doua roagă:/ ‘Năzdrăvănii, ca şi-altă
dată!’/ A Treia atât de bucuroasă e de-nceput/ Că nu-ntrerupe mai
des ca pe minut odată.// […] //Alice! În mâna-ţi blândă ia/ Copilă-
rescul basm şi-l pune/ Lângă curatele-ţi visări”. Versurile stabilesc
prezenţa unui povestitor adult şi a trei ascultători copii, ascunşi,
în textul original, sub denumiri latine, pentru a-i spori aparenta
ambiguitate. Alice (căsătorită mai târziu Hargreaves) explică într-
o scrisoare că Prima şi Tertia sunt surorile ei, în timp ce ea este
Secunda6. De asemenea, capitolul al doilea, intitulat „Balta de la-
crimi” introduce în scenă patru personaje ale căror denumiri re-
flectă denumiri reale: pasărea Dodo, Raţa, Papagalul malaiez (
Lory) şi Vultanul ( Eaglet)7. După cum arată o serie de critici, prin-
tre care şi Thomas Hinde, pasărea Dodo este autorul însuşi, Raţa
este prietenul acestuia, Duckworth ( „duck” - raţă), Papagalul este
sora mai mare a lui Alice, Lorina, iar Vultanul este sora mai mică,
Edith. Întâlnirea acestor personaje reflectă o împrejurare ante-
rioară povestirii aventurilor lui Alice, când, la excursia cu barca
participase şi acel prieten al lui Carroll, Duckworth, iar cei doi
adulţi şi cei trei copiii fuseseră prinşi de o ploaie torenţială. În
mod asemănător, cele patru personaje aproape se îneacă în balta
făcută de lacrimile lui Alice.

Raportând volumele lui Carroll la restul literaturii pen-
tru copii din acea perioadă, Cohen subliniază noutatea pe care
aceste cărţi o aduc, atât la nivel de conţinut, cât şi formal. Paro-
dia se îndreaptă asupra discursurilor moralizatoare, asupra se-
riozităţii impuse copiilor, cât şi asupra limbajului afectat.
Atitudinea faţă de cititori este şi ea schimbată: autorul încearcă
să distreze nişte cititori pe care îi consideră egalii lui, provocându-
le intelectul şi făcându-i să apeleze la logică, prin intermediul di-
verselor jocuri de cuvinte. Plasându-şi personajul într-o lume care
de multe ori îi depăşeşte înţelegerea prin simplul fapt că este ab-
surdă, autorul reuşeşte să-i apropie pe cititori de Alice. Astfel, vic-
torianismul, arată Cohen, este depăşit, iar popularitatea de care
cărţile se bucură astăzi demonstrează că aspectul fantasy face ca
aceste povestiri să fie încă atractive pentru public, fapt evidenţiat
și de popularitatea recentelor ecranizări.

NNoonnsseennssuull  șșii  iirroonniiaa

Volumul Alice în Ţara Minunilor a apărut în 1865, după ce
în prealabil autorul scrisese povestea şi o ilustrase singur, dă-
ruindu-i-o lui Alice de Crăciun, în 1864. Prima versiune a cărţii este
mai scurtă, iar sursele de inspiraţie pentru personaje sunt mai
evidente. Ilustratorul era John Tenniel, unul dintre cei mai cu-
noscuţi caricaturişti ai vremii, autor al desenelor din paginile re-
vistei „Punch”. Referitor la această publicaţie, este demn de
menţionat faptul că ea a reprezentat o latură a lumii victoriene

mai puţin cunoscută. Revista a început ca o încercare de a ironiza
politicienii vremii, dar apoi şi-a extins activitatea şi asupra altor
domenii. În paralel cu activitatea ei, lumea literară britanică a se-
colului al XIX-lea a cunoscut apariţia unui fenomen subversiv,
care încerca să dinamiteze rigiditatea cerută de normele vremii,
şi anume literatura nonsensului. Aceasta are ca punct de plecare
ironia, fapt reflectat şi în creaţiile poetice ale lui Carroll. De exem-
plu, înainte de apariţia primului volum Alice, scriitorul publicase
un poem intitulat Cele trei voci, o parodie la poemul lui Alfred Ten-
nyson Cele două voci. Stilul original este reprodus prefect, dar iro-
nizarea se face la nivelul logicii, întrucât versurile lui Carroll sunt
un nonsens afişat într-o tehnică pretenţioasă8. 

Nonsensul depăşeşte deci simpla ironie sau parodie şi
devine, în forma sa ultimă: „un gen literar al cărui scop este să se
revolte nu doar împotriva raţiunii, dar şi a legilor fizice ale natu-
rii […], care respinge instituţiile şi normele stabilite, ia în râs com-
portamentul raţional şi încearcă să distrugă, punând la loc de
frunte aberaţiile”9. Alături de Edward Lear cu a sa Carte a non-
sensului, Lewis Carroll este unul dintre maeştrii genului, cele mai
cunoscute texte de-ale sale fiind Eşti bătrân, taică William, inclus
în Alice în Ţara Minunilor şi Vânarea snark-ului. Tehnica acestui
gen, care pune mai mare accent pe forma cuvintelor decât pe
sensul lor, a fost valorizată mai târziu de către unul dintre cei mai
importanţi autori modernişti, considerat în multe cazuri precur-
sor al postmodernismului, James Joyce. O serie de scriitori care i-
au urmat acestuia și-au declarat afinitatea faţă de Alice în Ţara
Minunilor, printre care și prozatoarea Joyce Carroll Oates. Ea a de-
clarat că Alice în Ţara Minunilor şi Dincolo de oglindă au fost pri-
mele cărţi pe care îşi aminteşte că le-a citit şi au rămas printre
preferatele ei11. Autoarea merge până la a căuta asemănări între
destinul ei ca scriitoare şi destinul personajului Alice şi ajunge la
concluzia că, de fapt, destinul lor comun este intrarea în ficţiune,
pentru că dacă Alice reuşeşte să pătrundă efectiv în acea lume,
artistul o construieşte şi deci există în interiorul ei atâta timp cât
creează. 

Rămânând în sfera reacţiilor pe care le-au provocat cele
două cărţi de-a lungul timpului, trebuie remarcate recenziile apă-
rute în ziarele vremii, majoritatea consemnate de Morton N.
Cohen în biografia sa şi preluate chiar din jurnalele autorului. Ma-
joritatea publicaţiilor din 1865, anul apariţiei primei părţi (The
Reader, The Press, The Bookseller etc.) o considerau printre cele
mai bune cărţi pentru copii scrise în perioada respectivă şi rele-
vau calitatea nonsensului şi a umorului care predominau stilul
autorului. O singură publicaţie, „Athenaeum”, afirma că nu co-
piii sunt publicul cărora cartea se adresează şi că stilul povestirii
era rigid şi mult prea ornat12. Atitudinea acestei publicaţii s-a
schimbat însă la apariţia celei de-a doua povestiri, Alice în Ţara
Oglinzilor, ambele cărţi fiind considerate foarte valoroase. Având
în vedere succesul celei dintâi şi reeditările numeroase până în
1871, nu a mai existat vreo publicaţie care să afişeze o atitudine
critică făţişă, majoritatea limitându-se la a declara Alice în Ţara
Minunilor ca fiind superioară. În materie de opinii de-ale contem-
poranilor, edificatoare în sensul rigidităţii victoriene este afirma-
ţia D-nei Gatty, fondatoare a unei reviste dedicate copiilor ( trad.
n. „Revista mătuşii Judy pentru tineri”) care avertizează părinţii
că în cărţile lui Carroll copiii nu vor găsi prea multe cunoştinţe, ci
pură fantezie. Pentru a aduce cartea în linia impusă de literatura
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didacticistă, autoarea face o exagerată apropiere între volumul
lui Carroll şi o istorie a naturii, afirmând că reprezintă variate spe-
cii de animale13.

Perioada modernistă a adus în prim-plan scriitori de
mare importanţă care au preluat şi adaptat tehnici de-ale lui Car-
roll, afirmând în repetate rânduri importanţa autorului în deve-
nirea lor artistică. Apariţia avangardelor a însemnat recitirea
celor două cărţi într-un alt mod, şi s-a remarcat astfel că imagi-
narul suprarealist este foarte asemănător cu cel creat în cărţile
Alice. Pshihanaliza (în special Carl Gustav Jung în Omul şi simbolu-
rile sale) a subliniat importanţa alternanţei mare-mic pe care o
suferă Alice ca principal pivot al psihicului infantil. Motive ale căr-
ţilor au fost preluate în diverse arii de activitate umană, printre
care unele foarte comerciale şi populare, ca de exemplu muzica
pop. Este de menţionat în aceste sens melodia formaţiei Beatels
intitulată I am the Wallrus, trimitere directă la poemul nonsens
din Alice în Ţara Oglinzilor, intitulat The Wallrus and the Carpenter.

Scrierile lui Lewis Carroll sunt, deci, o depăşire a victo-
rianismului, cel puţin în ceea ce reprezenta acest curent pentru li-
teratura destinată copiilor. Ironia, parodierea normelor rigide de
conduită ale societăţii, a limbajului, a comportamentului morali-
zator al adulţilor şi a multor altor aspecte ale perioadei înseamnă
de fapt anti-victorianism şi o schimbare de atitudine a adultului
faţă de copil. Studiile critice ulterioare au demonstrat importanţa
mai mare a altor aspecte, ca de exemplu starea de vis sau teh-
nica nonsensului. Situarea într-un context cultural rămâne însă
semnificativă, pentru că, în cazul acestui autor, clarifică o serie
de nuanţe ale scrierii care altfel nu pot fi înţelese.

SSppaaţţiiuull  ffaannttaassyy

Planul general al povestirii, este, ca şi în Dincolo de
oglindă, cel oniric, fapt dezvăluit doar la final. Până la ultimul capi-
tol, când Alice se trezeşte, perspectiva este cea a lumii din Ţara
Minunilor, în care personajul intră la început, căzând într-o
vizuină de iepure. Are loc aici o trecere dincolo de prag, un mo-
ment formativ specific basmelor culte, după cum arată Alain
Montandon în volumul Basmul cult sau tărâmul copilăriei. Mai
mult, este  vorba de un prag înspre universul supranatural, o
funcţie specifică funcţionării tuturor universurilor fantasy. În
Alice, pragul este reprezentat de întâlnirea cu Iepuraşul Alb, un
element al lumii subterane apărut în realitatea personajului. Fap-
tul ca acesta vorbeşte nu o miră prea mult pe fetiţă. Dar mo-
mentul în care iepuraşul „scoate un ceasornic din buzunarul
vestei” constituie punctul în care personajul îşi dă seama că real-
itatea cunoscută a început să se modifice. Prezenţa celor două
obiecte, ceasul și vesta, este un prim indiciu despre natura aces-
tei a doua lumi: ea se va dovedi a fi plină de artificii demascate. 

Curioasă, Alice îl va urma pe Iepuraş peste câmp şi apoi
va coborî după el în vizuină. Desprinderea de lumea raţională se
face „atât de brusc, încât Alice n-avu vreme nici o clipită să se gân-
dească a se opri”. „Gândul”, semn prin excelenţă al lumii raţionale
şi conformiste, este anihilat şi astfel facilitează pătrunderea în
lumea nonsensului şi acceptarea ei. Căderea durează foarte mult
şi îi dă timp fetei să observe amalgamul de obiecte pe lângă care
trece: borcane de dulceaţă aşezate pe rafturi, hărţi agăţate în
piroane, tablouri sau rafturi cu cărţi. Totuşi, atunci când reuşeşte

sa ia un borcan pe care scrie „Dulceaţă de portocale” de pe raft,
Alice îşi dă seama că este gol. Acest lucru este reprezentativ pen-
tru modul în care funcţionează lucrurile în lumea în care va
ajunge ea: nimic nu e ceea ce pare. De asemenea, prezenţa dul-
ceţurilor, a hărţilor şi a cărţilor trimite la trei aspecte importante
ale Ţării Minunilor: unul care ţine de alimente si îngurgitare (care
o va afecta foarte mult), unul care ţine de geografia haotică şi
contrastantă a heterocosmului şi unul ce ţine exclusiv de gândi-
rea personajului, care raportează evenimentele prin care trece şi
personajele pe care le întâlneşte la ceea ce a învăţat la şcoală sau
la ce spun manualele ei, evident, dezvăluind ironia specifică lui
Carroll. „Exerciţiul” începe chiar din timpul căderii, pentru că
fetiţa se plictiseşte: „Alice cam învăţase asemenea lucruri la
şcoală–şi cu toate că acum nu prea era un prilej bun de a se făli,
fiindcă n-avea cine s-o audă, totuşi putea fi folositor, ca exerciţiu,
dacă nu pentru altceva- măcar să-şi repete cunoştinţele”.

Căderea se termină foarte brusc, iar fetiţa nu se găseşte,
cum ar fi de aşteptat, afară, ci într-o încăpere care se continuă
printr-un coridor. Şi aici apare Iepuraşul Alb, iar Alice îl urmează.
Funcţia lui este deci clară: el va acţiona ca un ghid al fetiţei prin
această lume. De jur împrejurul încăperii unde ajung cei doi se
găsesc uşi, de diferite forme si dimensiuni, care exercită o foarte
mare atracţie asupra fetiţei. Acelaşi principiu al curiozităţii in-
fantile faţă de spaţii necunoscute este folosit de autor în Alice în
Ţara Oglinzilor, atunci când Alice traversează oglinda, mânată de
o curiozitate de nestăpânit. Cheia pe care o găseşte fetiţa se
potriveşte doar unei uşi minuscule, prin care nu are cum să
treacă. Deschizând această uşă, Alice este cucerită de peisaj: „o
grădină cum nu mai văzuse alta mai frumoasă” şi verbalizează
dorinţa de a putea intra în acest spaţiu: „Ah, ce bine-ar fi să mă
pot strânge ca o lunetă!”. Spaţiul se metamorfozează în confor-
mitate cu dorinţele ei şi lângă ea apare o masă cu o sticlă pe care
este scris celebrul „Bea-mă”. Prevăzătoare, ea cercetează întâi sti-
cla, dar nu descoperă nimic în neregulă şi bea lichidul,
micşorându-se instantaneu. Acum ea are dimensiunile necesare
pentru a intra, dar nu are cheia, la care nici nu mai poate ajunge.
Dorinţa de a creşte la loc i se îndeplineşte cu ajutorul unei prăji-
turi pe care scrie „Mănâncă-mă”, dar, de data aceasta, nu se mai
poate opri şi ajunge mult mai mare decât fusese la început. Spe-
riată, Alice începe să plângă, dar lacrimile ei sunt atât de mari
încât formează o baltă care pune în pericol viaţa multor fiinţe din
jur. În acest episod, schimbările o afectează atât de mult pe fetiţă
încât începe să se îndoiască de propria identitate: „Sigur că Ada
nu sunt […] Să ştii că tot Mabel sunt”. Ea redevine mică fără să
mănânce ceva, şi aproape se îneacă în balta formată din propri-
ile lacrimi. În timp ce încearcă să le facă să o accepte pe creaturile
ce apar alături de ea în balta de lacrimi, spaţiul se metamor-
fozează din nou, iar uşiţa, cheia şi masa pe care se afla cheia dis-
par. Grădina aflată dincolo de uşă devine deci punctul terminus
al călătoriei lui Alice, locul în care ea doreşte să ajungă, dar este
permanent împiedicată.

Primele două capitole ale povestirii sunt importante
pentru ca introduc un aspect definitoriu al acestui univers imag-
inar, şi anume alternanţa mare-mic. Majoritatea comentatorilor
au văzut în acest fapt o reflectare a unei temeri fundamentale a
copilăriei: creşterea. Jackie Wullschläger afirmă că tema cea mai
importantă a celor două cărţi care o au ca personaj pe Alice este

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

474/ 2020



creşterea. În prima, imaginile „de desen animat ale fetiţei care
creşte şi se micşorează”i, iar în cea de-a doua evoluţia de la stadiul
de pion la cel de regină sunt cea mai clară reflectare a problem-
aticii creşterii. Este de remarcat şi sursa măririlor şi micşorărilor
pe care le suferă Alice: mâncarea şi băutura. Conform inter-
pretării lui Mihail Bahtin la Gargantua şi Pantagruel din volumul
Probleme de literatură şi estetică, acestea sunt simboluri ale laturii
corporale a naturii umane, a fizicului, care, de multe ori, este pus
în contradicţie cu spiritul. Corelând această idee cu observaţia lui
Jackie Wullschläger că, în cazul lui Carroll, aspectele ce ţineau de
latura fizică a existenţei erau respinse sau prezentate ca nega-
tive, ajungem la concluzia că în repetatele creşteri si descreşteri
ale lui Alice se ascunde teama de schimbare. Ingerarea unui ali-
ment sau a unei băuturi, proces fizic, de necontrolat pentru raţi-
une, duce la schimbări ale aspectului fizic care, până la urmă,
afectează psihicul şi perceperea propriei identităţi.

O nouă întâlnire cu Iepuraşul Alb marchează următorul
capitol, iar Alice, confundată cu slujnica acestuia, este trimisă la
el acasă. Din nou, Iepuraşul acţionează asemenea unui ghid al
fetiţei prin această lume, determinând-o să ajungă într-un alt
spaţiu. În casa lui, Alice găseşte o nouă sticluţă cu îmbietorul
mesaj „Bea-mă”, care o face să crească atât de mult, încât nu mai
încape în casă. Ilustraţia lui John Tenniel a devenit emblematică
pentru întreaga carte. Alice este reprezentată cu mâinile şi pi-
cioarele ieşindu-i prin ferestre şi uşi, ea însăşi la fel de mare ca şi
casa. Majoritatea criticilor au motivat afirmaţia conform căreia
povestea are elemente de violenţă prin faptul că Alice îl loveşte
acum pe Bill, şopârla, atât de tare, încât acesta zboară afară din
hornul prin care încerca să coboare în casăi. Textul accentuează
mai mult spaima fetiţei care se găseşte într-un univers necunos-
cut şi ostil şi care încearcă să se apere: „Când o zăriră, se năpu-
stiră toţi către Alice”. Ca să scape de ea, Iepurele Alb, în a cărui
casă se află, îi dă să mănânce prăjituri care o micşorează din nou.
Reuşind să părăsească casa, Alice fuge în pădure, unde îl va în-
tâlni pe Domnul Omidă. 

Acest Domn Omidă soluţionează problema creşterilor şi
micşorărilor repetate ale lui Alice. Fetiţa îi dezvăluie faptul că nu
înţelege ce se petrece cu ea: „când te schimbi de atâtea ori pe zi,
nu mai înţelegi nimic”. Tot el este cel care îi cere fetiţei, pentru
prima oară de când se găseşte în această lume, să-şi definească
identitatea: „Da’ cine eşti dumneata?”. Alice este pusă în încurcă-
tură de această cerinţă, pentru că este ferm convinsă că s-a
schimbat. Omida îi cere să recite o poezie pentru copii, bine
cunoscută în acea perioadă. În Ţara Minunilor, poezia devine un
nonsens şi, spre deosebire de prima variantă în care era accen-
tuată importanţa unei vieţi cumpătate pentru a avea o bătrâneţe
fericită, sensul este îndreptat înspre aprecierea fiecărei perioade
a vieţii în timp ce este trăită, fără a anticipa. Bucuria clipei,
prezentul, este mai importantă decât grija pentru viitor, dar
această opinie contravine regulilor morale şi etice ale perioadei
victoriene. Dorinţa fetiţei de a creşte la înălţimea normală este
soluţionată tot de omidă, care îi indică din ce parte a ciupercii tre-
buie să mănânce pentru a creşte sau pentru a se face mică. Con-
fruntată cu un nou personaj (Porumbelul) care refuză să îi
accepte identitatea şi crede că are de-a face cu un şarpe, Alice
este capabilă să afirme un lucru de care acum este sigură: „Eu
sunt o fetiţă”. 

Un spaţiu tipic victorian, cu interioare întunecate (după
cum afirmă Jackie Wullschläger) este bucătăria Ducesei. Aceasta
este însă doar aspectul de suprafaţă, pentru că ceea ce se petrece
acolo este atât de lipsit de logică, încât apropie acest loc de imag-
inea unei case de nebuni. Mirosul de piper îi face pe toţi să
strănute, bucătăreasa aruncă după Ducesă cu diverse obiecte,
Ducesa strigă şi este deosebit de arogantă şi nepoliticoasă faţă
de Alice, toate acestea culminând cu transformarea copilului în
porc. Este emblematic în acest capitol modul în care o casă cu as-
pect normal, decent, aristocratic chiar, ascunde o realitate ab-
surdă, de coşmar. Casa nu este însă singurul spaţiu din Ţara
Minunilor în care lucrurile se petrec astfel. Acest gen de spaţii are
rolul de a întoarce tot ceea ce pare identic cu lumea de la
suprafaţă pe dos, dezvăluind astfel absurditatea convenţiilor şi a
regulilor. Comportamentul Ducesei, al Bucătăresei şi al Lacheului
este deplasat, ilogic, absurd, dar de fapt este comportamentul
aristocraţilor victorieni şi al servitorilor lor, eliberat însă de masca
purtată în societate. Aroganţa şi violenţa sunt principalele trăsă-
turi ale acestor personaje, iar Alice părăseşte acest spaţiu cât de
repede poate.

Pisica de Cheshire este un alt personaj ce îndeplineşte
rolul de îndrumător al lui Alice prin această lume, alături de
Omidă. Ea îi indică direcţiile în care poate să meargă şi, mai ales,
la ce trebuie să se aştepte odată ce ajunge acolo. Tot prin inter-
mediul acestui personaj se prefigurează tema fundamentală a
capitolului următor: nebunia, lumea pe dos „n-ai ce face. Toţi sun-
tem nebuni pe-aici”. Episodul întâlnirii cu Iepurele de Martie şi cu
Pălărierul Nebunii, probabil cel mai citat fragment al povestirii,
reprezintă de fapt, din punct de vedere al spaţiului, o compre-
siune temporală în spaţiu. Locul în care se află Iepurele de Mar-
tie, Pălărierul şi Bursucelul este definit prin intermediul ceaiului
de la ora cinci. Cei trei se află în permanenţă la ceai, nu adună
niciodată masa, ci se mută doar de pe un loc pe altul. Timpul,
supărat pe ei, s-a oprit „s-a supărat pe mine şi nici vorbă să îmi
mai facă ceva pe plac”. Nebunia lor se manifestă in inter-
minabilele jocuri nonsensice de cuvinte: „asta ar însemna că ‘Văd
ce mănânc’ e totuna cu ‘Mănânc ce văd’” sau „aş înţelege să te
miri dacă ţi-ar fi spus să iei mai puţin ca nimic, dar mai mult ca
nimic e foarte uşor să iei”.

După ce pleacă de la cei trei, sătulă de absurdităţile lor,
Alice găseşte din nou măsuţa de cleştar cu cheia de aur şi drumul
înspre grădina unde doreşte atât de mult să ajungă. Aparenţa o
înşală însă din nou. Tufele de trandafiri roşii nu sunt de fapt roşii,
ci vopsite de către nişte cărţi de joc ce îndeplinesc rolul de valeţi
ai Reginei. Toată Curtea este formată din cărţi de joc, în fruntea
tuturor aflându-se Regina si Regele de Cupă. Regina se distinge
printr-o voce ascuţită, iar replica pe care o rosteşte cel mai des
este „Tăiaţi-i capul!”. Această poruncă nu este dusă la îndeplinire
niciodată, pentru că Regele, mergând în urma ei, îi graţiază pe
toţi. Motivele pentru care Regina cere pedeapsa capitală sunt
toate absurde: Alice nu ştie să-i spună care sunt grădinarii, iar in-
vitaţii la partida de crichet greşesc tot timpul sau îşi pierd
flamingii sau aricii. Singura care o înfruntă este Alice „‘Tăiaţi-i
capul!’ […] ‘Prostii, spuse Alice’”. În grădina Reginei, Alice o reîn-
tâlneşte pe Ducesă, care abordează acum o mască convenţion-
ală şi este obsedată de morala din fiecare lucru: “Te gândeşti la
ceva, draga mea, şi din cauza asta ai uitat să mai vorbeşti. Nu pot
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să-ţi spun imediat care e morala acestui lucru, dar o să-mi aduc
aminte numaidecât”. Din nou, autorul ia în derâdere normele
lumii victoriene conformiste.

Episodul vizitei la Falsa Broască Ţestoasă ironizează in-
stituţia şcolară, tot printr-o reflectare inversă. Falsa Broască, care
în tinereţe fusese o adevărată Broască Ţestoasă, după cum
afirmă ea însăşi, povesteşte de şcoala de sub mare. Numele ma-
teriilor pe care le studia acolo sunt parţial asemănătoare cu cele
pe care le studiase Alice, dar stârnesc râsul prin sonoritatea lor:
„diferitele ramuri ale Aritmeticii: Ambiţionarea, Căderea, Îm-
bulzirea şi Împocirea […] Misteria antică, Zoografia apelor, De-
senul în valuri […] literatura clasică cu ramurile ei Râsul şi
Plânsul”. De fapt, întreaga existenţă de sub mare, pe care Broasca
o rememorează cu o inexplicabilă tristeţe, este o replică inversă
la viaţa pe care o duce Alice. Se configurează un alt spaţiu al in-
versului, subacvatic de această dată. Falsa Broască ţestoasă
povesteşte de fapt despre o altă Ţară a Minunilor, pe care ea o
percepe ca aureolată în perfecţiune de acolo de unde se află
acum, în Celălalt Tărâm subpământean.

Ultimele două capitole se petrec tot la curtea Reginei,
dar nu în labirintul grădinii, ci în sala de judecată, unde se des-
făşoară procesul Fantelui. Această ipostază a spaţiului se mani-
festă ca o imagine inversă a întregului aparat juridic, devenit ţintă
a ironiilor. Alice este chemată drept martor, dar, în timp ce vor-
beşte juraţilor, începe din nou să crească. Interogatoriul este un
triumf al absurdului  „‘Cu ceai a început’, răspunse Pălărierul. ‘Tot-
deauna începi cu ce-ai!’ zise sever Regele. ‘Nu mai face pe deştep-
tul, că atâta lucru ştiu şi eu!’”. De asemenea, reacţiile juraţilor se
situează în aceeaşi sferă „Aici, unul dintre Cobai aplaudă guiţând
, dar fu îndată înăbuşit de către aprozi. (‘înăbuşit’ fiind un cuvânt
cam tare, ca să nu se creadă cine ştie ce, voi lămuri cum s-a pro-
cedat). Aprozii aveau la îndemână un sac mare, care se lega la
gură cu sfori; acolo l-au băgat pe Cobai, cu capul în jos, şi-apoi s-
au aşezat pe sac”. Observând ritmul alarmant în care creşte
fetiţa, Regele îi interzice să continue: „Orice persoană care are o
înălţime mai mare de un kilometru este obligată să părăsească
sala de judecată”. La final, Alice îşi dă seama de totala absurdi-
tate a acestei lumi şi are curajul s-o înfrunte „‘Ţine-ţi gura!’ răcni
Regina. ‘Ba n-o să mi-o ţin!’ răspunse Alice […] Cui îi pasă de voi?
Nu sunteţi decât un pachet de cărţi de joc!”. Finalul povestirii
plasează întreaga aventura a fetiţei în orizontul oniric „am avut
un vis atât de ciudat”.

Spaţiul Ţării Minunilor este prin excelenţă un spaţiu al
inversului, în care lucrurile se prezintă în ipostaze opuse celor
obişnuite, relevându-şi însă tocmai astfel natura lor adevărată,
esenţa. Este o lume imaginară eliberată de convenţiile rigide ale
vremii, care, sub masca absurdului si a nonsensului, ascunde
semnificaţii profunde. Ipostazele spaţiale pe care le străbate per-
sonajul au fiecare o altă semnificaţie, putând fi interpretate ca
echivalente ale unor realităţi victoriene diverse. Heterocosmul
creat de Carroll este, ca în majoritatea basmelor culte, definit prin
intermediul categoriilor spaţiale din care este alcătuit, localizarea
fiind unul dintre puţinele elemente obiective ale acestui tip de
proze. Astfel, chiar dacă textul funcţionează preponderent în
cheie ironică și se raportează prin pastișă la societatea contem-
porană lui Carroll, el se situează în sfera precursorilor literaturii
fantasy prin importanţa fundamentală pe care o acordă topos-

ului poveștii, care ajunge să o definească așa cum veritabilele
lumi fantasy își definesc universurile ficţionale.

1 Morton N. Cohen, Lewis Carroll. A Biography, London, Papermac, 1995, p. 46,
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selves and for themselves until they are become perhaps the most refinedly
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lected by Thomas Hinde, London, Collins and Brown, 1991, p. 51.
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7 Traducerile în româneşte pentru numele personajelor aparţin Fridei Pa-

padache şi apar în ediţia Peripeţiile Alisi în Ţara Minunilor, Bucureşti, Editura

Ion Creangă, 1987.
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tions, pokes fun at rational behaviour, and tonts destruction. It champions
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11 www.salon.com, interviu cu Joyce Carol Oates.
12 Morton N. Cohen, op. cit., p. 131.
13 Paul Turner, op. cit., p. 420.
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i De exemplu, Morton N. Cohen, în biografia citată în capitolele anterioare,

comentează un aşa zis “imaginar violent” al poveştii. Vezi Morton N. Cohen,

op. cit., p. 134-144. 
ii În limba engleză, numele Pisicuţei de Cheshire, al Iepurelui de Martie si al

Pălărierului Nebun sunt toate bazate pe jocuri de cuvinte. Astfel, rânjetul spe-

cific al Pisicuţei este dat de fapt de zicala “to grin as a Cheshire cat”, care se

traduce prin “rânjeşte ca o pisica de Cheshire”. Iepurele de Martie şi Pălărierul
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tradiţional, iepurele “mad as a March Hare” (nebun ca un iepure de martie).

Dar nebun este şi pălărierul “mad as a hatter” (nebun ca un pălărier).
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Orfismul lui Macedonski se deosebeşte, faţă de orfismul
eminescian orientat thanatic, prin sensul său vitalist-extatic.
Această funcţie extatică a poeziei este -  afirmă poetul într-un vers
din capodopera NNooaapptteeaa  ddee  mmaaii  -  “vindecătoare de nevroze”, deci
transfiguratoare şi purificatoare totodată a trăirii simpatetice cu
lumea. Cântecul său orfic este expresia extazului care transcende
conştiinţa damnării rezultată din căderea în timpul vieţii sociale, alt-
fel spus, în istoria ca alcătuire nedreaptă de lucruri omeneşti. NNooaapp--
tteeaa  ddee  mmaaii  afirmă ideea întoarcerii ciclice a tuturor lucrurilor, după
coruperea lor, la plenitudinea originară. Ideea este reliefată,
compoziţional, de versul laitmotiv: “Veniţi, privighetoarea cântă şi

liliacul e-nflorit!”, ca şi prin reluarea discursului cu proaspete puteri,
folosind exclamaţia de bucurie: “E mai…”, întocmai începutului unei
fraze muzicale dintr-o operă simfonică, aspect remarcat de Ion Pil-
lat în studiul său AAlleexxaannddrruu  MMaacceeddoonnsskkii::  oommuull  şşii  ppooeettuull, care afirmă
că NNooaapptteeaa  ddee  mmaaii
este “construită muzical, aş spune simfonic”.(1 Discursul poetic este
structurat din întrebări şi răspunsuri patetice, retorice, celebrând
“fioru-mpreunării dintre natura renăscută/ Ş-atotputerea Veciniciei
de om abia întrevăzută”, într-un moment al rotaţiei anotimpurilor
când sacrul se revarsă iarăşi în lume:

“Se poate crede că vreodată ce e foc sacru se va stinge, -
Când frunza ca şi mai nainte şopteşte frunzei ce atinge?
Când stea cu stea vorbeşte-n culmea diamantatului abis,
Izvorul când s-argintuieşte de alba lună care-l ninge,
Când zboară freamăte de aripi în fundul cerului deschis?…
Vestalelor, dacă-ntre oameni sunt numai jalnice nevroze,
E cerul încă plin de stele, şi câmpul încă plin de roze,
Şi până astăzi din natură nimica n-a îmbătrânit…”

Frecvenţa propoziţiilor temporale în versurile de mai sus nu suge-
rează tristeţea trecerii timpului, ci optimismul omului care gustă,
într-o relaţie de mistică păgână cu natura aflată în momentul ple-
nitudinii ei vitale, însăşi veşnicia. Vraja nopţii de mai îşi trage origi-
nea din “focul sacru” în care natura se primeneşte ciclic din veşnicie.
Înălţarea  morală înspre “înălţimea înstelată” corespunde  extazului
mistic în care eul apare ca pură senzorialitate, imprimând şi timpu-
lui un sens ascensional. Separarea prin simţuri a eului de totalitatea
lumii este contrazisă de o continuă integrare spirituală, datorită de-
materializării mişcării ascensionale. Timpul ascensional poate fi re-
prezentat de simbolul “scării lui Iacob”.(2  Privirea devine suverană
peste tenebrele sublunare ale lumii, atitudinea ei monarhică fiind
sugerată de floarea de crin ca reprezentare a sceptrului unui stăpân
peste timp:

“E mai şi încă mă simt tânăr dub înălţimea înstelată…
Halucinat când este-auzul, vederea este fermecată;
Aud ce spune firul ierbei, şi văd un cer de aripi plin,
M-aşez privind în clarul lunei sub transparenţa 

atmosferei
Şi-n aeru-mbătat de roze sfidez atingerea durerei
Cu cântece nălucitoare cum sunt candorile de crin.”

Noaptea de mai coboară din planul cosmic, personificată într-o zeiţă

“la gâtul ei cu sălbi de astre”, iradiind de puterea magică ce “cu cla-
robscur mască urâtul şi şterse formele prea bruşte” din planul te-
restru. Acest transcendent care coboară, ca să întrebuinţăm o
expresie a lui Lucian Blaga, nu aruncă lucrurile în tenebrele întune-
coase, ci le integrează în atmosfera mirifică a clarobscurului. Dintr-
un tablou de măiestrie barocă, finalul NNooppţţiiii  ddee  mmaaii devine tot atât
de magnific ca un concert de orgă. Poetul surprinde extazul muzical
al elementelor vibrând la unison, în sens ascensional. Eul nu se
contopeşte panteistic cu elementele, ci cu vitalitatea cântecului care
le armonizează şi transcende spiritual. Ultimele versuri  -  remarcă
Adrian Marino în substanţiala sa monografie OOppeerraa  lluuii  AAlleexxaannddrruu
MMaacceeddoonnsskkii  -  celebrează puterea cântecului orfic de a transfigura
extatic universul: “ Mai presus de toate, Macedonski exaltă capaci-
tatea de transcendere a cântului poetic, definit ca regim ideal de
existenţă, poetul fiind de-a dreptul obsedat de abolirea realităţii
dure, prin elevaţie şi spiritualizare totală, fie şi efemeră. Dominat
de aceste predispoziţii, nici nu este de mirare că emoţia poetică
răspunde cel mai bine definiţiei macedonskiene a extazului cu care,
de fapt, se contopeşte”.(3 Niciodată în poezia română, apolinicul şi
dionisiacul ca “puteri artistice izvorâte din natura însăşi”, cum le ca-
racterizează Nietzsche în NNaaşştteerreeaa  ttrraaggeeddiieeii (4, nu au fost într-un
echilibru atât de fecund, încât măreţia tragică a spectacolului exis-
tenţei temporale să devină un katharsis universal:

“Şi zise dealului să cânte, şi dealul nu mai pregetă,
Şi zise văilor să cânte, şi văile se ridicară,
Cu voci  de frunze şi de ape, cu şoapte ce s-armonizară,
Şi zise paserei să cânte, şi la porunca uimitoare,
Se înălţă parfum de roze şi cântec de privighetoare…
Iar când şi mie-mi zise: Cântă! c-un singur semn mă 

deşteptă,
Spre înălţimi neturburate mă reurcă pe-o scară sfântă…
În aeru-mbătat de roze, veniţi:  -  privighetoarea cântă.”
Poetul NNooppţţiilloorr  este al doilea mare poet român la care vi-

zualul apolinic şi muzicalul dionisiac alcătuiesc o nouă sinteză or-
fică. Acest “senzualist al poeziei” -  după aprecierea lui Vianu  -  a
avut, primul în literatura română, conştiinţa că “poeziei îi aparţine
domeniul simţurilor”.(5 Poezia lui Macedonski se naşte din acuita-
tea şi rafinamentul percepţiei timpului lumii ca tumult vital.

Ciclul PPooeemmaa  rroonnddeelluurriilloorr, scris la senectute şi publicat
doar postum, este rodul rafinamentului stilistic la care Macedonski
a ajuns printr-o treptată eliberare de umorile temperamentale şi,
totodată, de obsesia nedreptăţii sociale, ca şi printr-o stăpânire de-
plină a diversităţii mijloacelor artistice experimentate de-a lungul
vieţii. PPooeemmaa  rroonnddeelluurriilloorr  înseamnă  triumful seninătăţii apolinice,
diurne, asupra zbuciumului dionisiac, nocturn, al vieţii sufleteşti şi
artistice a lui Macedonski, cu antecedente în NNooaapptteeaa  ddee  mmaaii. Puri-
ficându-se  de zgura prozaică a obsesiei socialului şi biograficului,
poezia sa este prima  experimentare a idealului poeziei pure în lite-
ratura română.  Această poezie este  -  subliniază Mihai Zamfir  -  “în
primul rând formă şi muzică , originea ei se află în misterul univer-
sal”.(6 Mai mult, urmărind, ca să-l cităm pe Nicolae Manolescu, “hi-
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mera poeziei”, ca şi emirul din NNooaapptteeaa  ddee  ddeecceemmvvrriiee cetatea Meka,
Macedonski devine “întâiul nostru poet modern prin acest triumf
al conştiinţei poeziei asupra poeziei”.(7 Obsesia romantică a eului
face loc vorbirii lucrurilor despre ele sau a poeziei despre ea însăşi.
Lucrurile vorbesc “în grai aproape omenesc” despre o fiinţă frag-
mentată şi condamnată de timp la uitare:

“Şi câte nu-ţi mai povestesc
În pustnicia lor retrase:
Cu tot ce sufletu-ţi uitase
Te-mbie sau te chinuiesc. –
Oh! lucrurile cum vorbesc.”

( RRoonnddeelluull  lluuccrruurriilloorr )
Ca şi în NNooaapptteeaa  ddee  mmaaii, Macedonski este în rondelurile

sale un poet al extazului. Comuniunea poetului cu lucrurile este ex-
tatică şi, prin urmare, transcende timpul. Roza din RRoonnddeelluull  rroozzeeii
ccee  îînnfflloorreeşşttee simbolizează viaţa explozivă a naturii în suavităţi în
care se concentrează, eteric, tot elanul ei vital, în analogie cu dezl-
ănţuirea sufletului de limitele trupului într-un zbor extatic:

“O roză înfloreşte suavă,
Ca nor risipit e necazul,
Puternic mă poartă extazul
Spre-o înaltă şi puternică slavă.”

În DDiiccţţiioonnaarruull  ddee  ssiimmbboolluurrii, despre trandafir se spune că “poate fi
contemplat ca o mandala şi poate fi socotit ca un centru mistic” ( 8,
fiind o epifanie a Graalului. Macedonski celebrează sacralitatea ro-
zelor care se revarsă în spaţiul profan, anulând timpul: “ De roze e
beată grădina/ Cu tot ce se află împrejur” ( RRoonnddeelluull  bbeeaatt  ddee  rroozzee ).
În RRoonnddeelluull  rroozzeelloorr  ddee  aauugguusstt, trandafirul semnifică pentru Mace-
donski Speranţa care leagă un trecut mitic, datorită credinţei, de un
viitor izbăvitor din “cercările grele” ale sorţii:

“Mai sunt încă roze  -  mai sunt,
Şi tot parfumate şi ele,
Aşa cum au fost şi acele
Când ceru-l credeam pe pământ.”

Rozele macedonskiene sunt, de asemenea, simbol al ascensiunii
spirituale, dar şi al căderii în timp, al morţii fizice comune: “Urcând
pe pomi, zâmbind pe casă/ Se surpă rozele grămadă”         
( RRoonnddeelluull  ccaassccaaddeelloorr  ddee  rroozzee ). De fapt, rozele sunt un simbol biva-
lent, al vieţii şi al morţii,
prezente simultan în extaz. În bucuria vieţii se infiltrează melanco-
lia presentimentului morţii, reliefând fragilitatea fiinţei a cărei com-
bustie extatică transcende timpul, dar îi şi sporeşte puterea
devoratoare. Viaţa are nu numai un curs ascendent, ci şi unul des-
cendent. În RRoonnddeelluull  rroozzeelloorr  ccee  mmoorr este conturată  -  prin cores-
pondenţa simbolistă dintre macrocosm şi microcosm  -  o atmosferă
de sfârşit al unui ciclu vital, crepusculară, tipic decadentă, care-l
anunţă pe Bacovia:

“E vremea rozelor ce mor,
Mor în grădini, şi mor şi-n mine  -
Şi-au fost atât de viaţă pline,
Şi azi se sting aşa uşor.”

Percepţia universului prin intermediul privirii se spiritua-
lizează în PPooeemmaa  rroonnddeelluurriilloorr, detaliul vizual metamorfozându-se
în viziune. Spiritualizarea percepţiei lumii prin celelalte simţuri, în
special olfactiv, urmează traseul dematerializării, până când univer-
sul se reduce la o reţea de simboluri. Viziunea florilor din RRoonnddeelluull
ccrriinniilloorr devine hieratică,  întreţinând beţia mistică a esenţelor atem-
porale. Prin intermediul miresmelor de crin, timpul se impregnează
de atmosfera veşniciei proprie lumii zeilor. O astfel de lume se si-
tuează, ca şi paradisul pierdut, în “moartele vremi”, ireversibile:

“În moartele vremi, mă-mbătară,
Când fragezi, şi primăvărateci,
În ei mă sorbiră,  extatici,
Şi pe aripi de rai mă purtară  - 

În crini e beţia cea rară.”
Tot astfel, poezia reprezintă gradul cel mai înalt al distilării emoţii-
lor şi sentimentelor temporale în forme verbale nemuritoare. De
aceea, poezia este forma verbală a extazului. După experienţa ex-
tazului, poetul “recade în iadul obştesc”, redobândind conştiinţa tra-
gică a temporalităţii ca relaţie cu ceilalţi. Agresivitatea infernală a
timpului se manifestă  în mediul social. Semnele trecerii timpului
indică vulnerabilitatea fiinţei în faţa nefiinţei. În timp, posibilităţile
vieţii scad în proporţie inversă cu posibilităţile morţii. Rănile provo-
cate de agresivitatea timpului se încheie cu o crimă: “Pe rând orice
ore rănesc/ Iar ultima vecinic omoară” ( RRoonnddeelluull  oorreelloorr ). 

În poezia lui Macedonski, cursul diurn, solar şi cursul noc-
turn, selenar al timpului nu sunt reprezentate numai de percepţia
ritmurilor vieţii , ci reflectă şi stările de spirit ale poetului. Cursul
nocturn al timpului este reflectarea în conştiinţă a existenţei sociale
larvare,  care-i provoacă melancolia sau revolta. Dar în faţa specta-
colului măreţ al naturii, conştiinţa individuală se înseninează, eli-
berându-se în extaz. În schimb, cursul diurn al timpului dă extazului
gustul unei vitalităţi de esenţă sacră. În extaz, cele două cursuri ale
timpului se unifică într-un curs vital infinit, negând accidentul mo-
rţii: “Iar sub soare şi sub lună/ Moartea este o minciună” ( MMooaarrtteeaa
eessttee  oo  mmiinncciiuunnăă ). Credinţa în nemurirea sufletului se certifică în
extaz. Pentru Macedonski, extazul reprezintă starea în care
conştiinţa acută a temporalităţii se transformă în conştiinţa volup-
toasă a vitalităţii. Această credinţă a făcut ca opera lui să sporească
proteic în substanţă şi valoare estetică, confirmând afirmaţiile lui
Şerban Cioculescu dintr-o comparaţie între Eminescu şi Mace-
donski: “El nu a fost, ca Eminescu, un poet al culturii cu ecouri ale
problematicei timpului, ci un poet al civilizaţiei, un estet, care şi-a
exprimat temperamentul prin toate stilurile artistice ale vremii
sale”.(9

NOTE:
1. Ion Pillat, AAlleexxaannddrruu  MMaacceeddoonnsskkii::  oommuull  şşii  ppooeettuull, în AAlleexxaannddrruu
MMaacceeddoonnsskkii  iinntteerrpprreettaatt  ddee……, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1975, p. 123
2.Maurice Cocagnac, SSiimmbboolluurriillee  bbiibblliiccee. Lexic teologic, Bucureşti,
Ed. Humanitas, 1997. Acest simbol nu poate fi înţeles decât în re-
laţie cu simbolul pietrei, întocmai cum timpul nu poate fi disociat de
spaţiu: “Două obiecte, unul real, piatra, şi altul imaginar, scara, dau
sens viziunii patriarhului. Deşi material, pietroiul pe  care îşi odih-
neşte Iacov capul devine suportul visului pe care-l are acesta. El de-
vine un monument încărcat de sens. Acest loc, deja frecventat şi
cinstit de Avram ( Facerea 12, 7 ), primeşte un nou nume: el este o
poartă, un sanctuar care se deschide spre cer. Dincolo de poartă se
află scara care duce la Dumnezeu şi al cărei sens este unic. Creatu-
rile divine coboară şi ele la oameni. Îngerii, adeseori purtători de
mesaje, îl ajută pe Domnul să se apropie de fiinţele omeneşti fără a-
şi pierde măreţia”. ( tr. Michaela Slăvescu)
3. Adrian Marino, OOppeerraa  lluuii  AAlleexxaannddrruu  MMaacceeddoonnsskkii, Bucureşti, Edi-
tura pentru literatură, l976, p. 368 – 369
4. Friedrich Nietzsche, NNaaşştteerreeaa  ttrraaggeeddiieeii, în antologia DDee  llaa  AAppoolllloo
llaa  FFaauusstt,,  Bucureşti, Ed. Meridiane, l978 , p. l85 ( tr. Ion Dobrogeanu-
Gherea şi Ion Herdan)
5. Tudor Vianu, AAlleexxaannddrruu  MMaacceeddoonnsskkii, în SSccrriiiittoorrii  rroommâânnii, vol. II,
Bucureşti, Ed. Minerva, 1970, p. 418
6.Mihai Zamfir, IInnttrroodduucceerree  îînn  ooppeerraa  lluuii  AAlleexxaannddrruu  MMaacceeddoonnsskkii, Bu-
cureşti, Ed. Minerva, 1972, p. 54
7.Nicolae Manolescu, MMeettaammoorrffoozzeellee  ppooeezziieeii, Bucureşti, Editura
pentru literatură, 1968, p. 12
8.Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant, DDiiccţţiioonnaarr  ddee  ssiimmbboolluurrii, vol. III,
Bucureşti, Ed. Artemis, l994, p. 276
9. Şerban Cioculescu, CCăăttrree  uunn  nnoouu  ddeessttiinn  aall  ooppeerreeii  lluuii  AAll..  MMaaccee--
ddoonnsskkii, în AAlleexxaannddrruu  MMaacceeddoonnsskkii  iinntteerrpprreettaatt  ddee……, p. 151
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Anii ‘60 ai secolului trecut au fost adesea priviţi de critica
literară drept o epocă marcată, în literatura latino-americană, de
diferite (și numeroase!) experimente la nivel narativ, însă probabil
că nici unul dintre toate acestea nu e mai deconcertant decât Ob-
scena pasăre a nopţii*. Pe de o parte, cei care îl priviseră iniţial pe
José Donoso ca pe un posibil demn continuator al formulei rea-
liste, cu o tradiţie atât de bine înrădăcinată în Chile (ilustrată, prin-
tre alţii, de autori precum Alberto Blest Gana sau Luis Orrego
Luco), au fost dezamăgiţi de noul drum pe care acesta îl alege
odată cu publicarea, în 1970, a marelui său roman, iar pe de alta,
cei care căutau cu orice preţ experimentul narativ – pus, neapărat,
sub semnul avangardelor europene, n-au reușit să descopere în
prezentarea Casei de Exerciţii Spirituale sau în descrierile com-
plexului (multiplului!) personaj Humberto-Mutulică-imbunche
nimic care să corespundă acestui model. Interesant este, însă, că
José Donoso rămâne, în ciuda aparenţelor, un scriitor care a de-
prins mult din arta sa literară exact de la reprezentanţii realismu-
lui și și-a întemeiat experimentele narative „pe o transformare –
e drept, radicală – a codului și contractului mimetic.”1

Chiar Emir Rodríguez Monegal sublinia acest lucru, cu doar
un an înainte de apariţia Obscenei păsări: „Scriitorul a ales să ur-
meze desfășurarea tradiţională a naraţiunii, însă și-a concentrat
inventivitatea asupra explorării unei realităţi pe care am putea-o
numi subterană, mai precis descriind ceea ce se ascunde dede-
subtul numeroaselor straturi de stuc ale romanului chilian de mo-
ravuri.”2 Numai că, pe lângă acestea, descoperim, încă de la
primele texte publicate de acest extraordinar scriitor, dorinţa (ne-
voia imperioasă) de înnoire a acestei formule estetice, de unde
vor rezulta foarte timpuriile sale distorsionări ale modelelor rea-
liste, prin aplecarea spre folclorul chilian, dar și spre asimilarea
creatoare a influenţei prozei moderne europene, mai ales a celei
de limbă engleză. De pildă, cel dintâi text publicat de Donoso se
numește China, apare în 1954 și duce exact spre Araby, de James
Joyce, unul dintre modelele sale recunoscute ca atare.     

Opera romanescă a lui José Donoso este, de la începuturile
sale reprezentate de romanele Coronación (1960) sau Un lugar sin
límites (1965) şi până la uluitoarea şi luxurianta construcţie nara-
tivă din El obsceno pájaro de la noche (1970), plasată pe de o parte
sub semnul influenţei excelent asimilate a lui Henry James, pe
care scriitorul chilian l-a privit mereu drept marele său maestru
(semnul realismului psihologic regăsindu-se, de altfel, și în poves-

tirea Paseo, apărută în 1960) şi, pe de alta, sub acela al importan-
ţei pe care autorul o dădea tradiţiilor folclorice şi mitologiei ţării
sale, de care a fost întotdeauna profund legat, chiar dacă nu în
maniera realismului magic, el implicând miraculosul la nivelul dis-
cursului său cu o originalitate a formulei narative şi a expresiei ab-
solut unice în contextul prozei secolului trecut. De la Henry James
provine predilecţia lui Donoso pentru spaţiile închise, pentru at-
mosfera sufocantă şi pentru un aspect care l-a preocupat mereu,
şi anume dificultatea de a stabili un dialog real între oameni sau
chiar incapacitatea fiinţei umane de a realiza o comunicare ade-
vărată, dincolo de clişeele de limbaj ori de convenţiile ce limitează
în mod fatal dialogul. Iar din tradiţiile chiliene vine naturaleţea cu
care scriitorul tratează până şi cele mai neobişnuite întâmplări
sau fapte ale personajelor ce-i populează creaţiile. Plus, desigur,
prezenţa unui personaj unic în proza latino-americană, imbunche3,
unul dintre elementele esenţiale în Obscena pasăre a nopţii, „im-
agine metaforică deopotrivă a golului și a haosului.”4

Interesant este că pentru majoritatea criticilor literari chi-
lieni, în ciuda inovaţiilor formale și a tehnicilor narative neobi-
șnuite utilizate de scriitor, cartea lui José Donoso rămâne, în
primul rând, o expresie a profundei influenţe exercitate de roma-
nul tradiţional realist (nelipsit, pe alocuri, chiar de accente natu-
raliste) și de proza criollistă, pe care autorul și-ar întemeia, din
punctul de vedere al conţinutului, întregul demers artistic. În acest
fel, textul donosian devine parte integrantă a proiectului identi-
tar chilian, Obscena pasăre fiind interpretată drept o reconfigurare
a vechiului roman de familie, impus în acest spaţiu cultural de Al-
berto Blest Gana, odată cu apariţia celebrului Martín Rivas (1862),
romanul „chilian” prin excelenţă, textul întemeietor, lectura obli-
gatorie a tuturor elevilor de aici și centrul canonului literar din
această ţară. 

Om de litere și diplomat, Blest Gana (1831 – 1920) a încercat
ca, în Martín Rivas, ce poate fi privit drept roman de formare și
roman de familie, să ofere cititorului și o imagine cât mai com-
pletă a ceea ce el numea „lumea chiliană” (cu orașele, satele, oa-
menii și ocupaţiile lor), evidenţiind societatea autocratică din ţara
natală, dar având și capacitatea de a descrie evoluţia psihologică
a personajelor sau raporturile, nu o dată extrem de complicate,
ce se stabilesc între ele. Romanul acesta descrie destinul lui Mar-
tín care, de la statutul de simplu miner, reușește să devină, peste
noapte, un om bogat, dar prezintă și unele cazuri în care descen-

José Donoso, Obscena pasăre a nopKii. 
TradiKie și modernitate

Rodica Grigore
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denţi ai familiilor ilustre din Chile decad, odată cu risipirea averii.
Însă Martín are numeroase calităţi care-i îndreptăţesc ascensiu-
nea, textul lui Blest Gana nefiind nicidecum istoria unei parveniri.
Protagonistul înţelege și preţuiește frumosul și binele, reprezintă
adevărul, astfel încât lumea elegantă în mijlocul căreia va ajunge
să trăiască nu e decât locul care i se potrivește cel mai bine. 

Modelul acesta literar se va menţine suficient de multă vreme
în Chile, însă, pe la mijlocul anilor ‘50, începe să se manifeste
„scepticismul naţional”5, scriitorii reprezentativi pentru această
orientare punând sub semnul întrebării sau, în unele cazuri, chiar
negând, ordinea vechiului tip de discurs literar. Ei consideră că
realitatea are mult mai multe dimensiuni, faţete și reprezentări
posibile, neputând fi redusă la cronologia bine determinată a ro-
manului de familie ori de formare, propunând, în locul acestora,
noi linii de dezvoltare pentru proza chiliană. José Donoso însuși
afirma că „generaţia anilor ‘50 a reprezentat prima reacţie co-
erentă îndreptată împotriva localismului”, interesant fiind, însă,
că ruptura faţă de criollismul specific literaturii chiliene de până
atunci nu a fost totală, o serie de caracteristici sau trăsături artis-
tice regăsindu-se în continuare în producţia literară de aici. Chiar
opera lui Donoso a fost apropiată, la începuturile sale, de unele
elemente realiste care continuau să o marcheze, în ciuda încercă-
rilor scriitorului de a le atenua (pe care le putem regăsi, oricât de
transformate ori de reconfigurate, și în capodopera sa, care va fi
publicată în 1970). Prin urmare, acel „realism subversiv” despre
care a vorbit critica literară este identificabil și în modul în care
José Donoso structurează cadrul general de desfășurare a eveni-
mentelor din romanele sale, mai cu seamă în Obscena pasăre a no-
pţii. 

De pildă, Casa de Exerciţii Spirituale din Chimba a fost inspi-
rată de câteva locuri reale din cartierul Recoleta, situat la nord de
Santiago, o zonă care, în perioada colonială, era locuită mai cu
seamă de familiile servitorilor și, în general, de marginalizaţii so-
cietăţii. Iar pentru a o putea descrie mai bine în romanul său, „în-
ainte de a scrie, Donoso a desenat chiar o hartă detaliată a întregii
zone”6, timpul romanului urmând a fi „deteritorializat”, adică
având capacitatea de a se deschide progresiv, fiind surprins în
adevărate linii de fugă ce vor conduce către distrugerea finală.
Tocmai pornind de la aceste date, Mónica Barrientos consideră că
Obscena pasăre a nopţii poate fi analizat pornind de la conceptul
de „heterotopie”, teoretizat de Michel Foucault, înţeles „în sensul
de reprezentare spaţială ce se poate multiplica sau care poate fi
completată de alte și alte elemente, ce pot fi juxtapuse, deși par
incompatibile.”7

Astfel, deși pot fi identificate în geografia din centrul Statului
Chile, spaţiile ce domină uimitoarea carte a lui Donoso sunt trans-
figurate, la nivelul textului narativ, în așa fel încât par a edifica un
neașteptat labirint în cadrul căruia identităţile se pot schimba
între ele sau se pot modifica, și în care diferite clase sociale se con-
fruntă și își împletesc vocile pentru a oferi cititorului o altfel de
imagine a universului decât fusese obișnuit până acum nu doar
în proza chiliană. Aici deformările imaginii domină totul, deplasa-
rea accentelor se face pe neașteptate, estetica fragmentului și po-
lifonia determină efectul de confuzie (nu întotdeauna controlată)
pe care mizează Donoso. Veritabile metafore ale golului, pache-
tele ascunse cu grijă de bătrâne sub paturi simbolizează, deopo-
trivă, și un univers în care comunicarea nu se mai poate produce

și în care deconstrucţia e unicul principiu care mai funcţionează
coerent. Casele în ruină și fiinţele decrepite sunt, la rândul lor, ex-
presii ale acestui nou labirint în care fiinţa umană pare a fi exilată
pentru totdeauna și fără putinţă de scăpare dintr-un univers care
și-a pierdut coerenţa. 

Mai mult decât atât, cele două spaţii esenţiale ale romanului,
reședinţa de la Rinconada și Casa de Exerciţii Spirituale din
Chimba funcţionează ca imagini ale dublului, reduplicând viziu-
nea și răsturnând mereu perspectiva interpretativă. Iniţial, reșe-
dinţa de la Rinconada reprezintă „ordinea tradiţională a societăţii
chiliene”8, dar universul acesta aparent coerent își pierde orice
urmă de organizare logică odată cu apariţia primului punct de
fugă, frumoasa soţie a lui Jeronimo de Azcoitía, Inés, care nu re-
nunţă la Peta Ponce, vrăjitoarea și servitoarea sa credincioasă,
efectul fiind că totul se va schimba. Iar ulterior Rinconada va fi po-
pulată de personaje grotești ori monstruoase, pentru ca și mai târ-
ziu să-l ascundă pe Boy, fiul degenerat al familiei, în vreme ce Casa
de Exerciţii Spirituale e locul unde e protejată-ascunsă frumoasa
fată-vrăjitoare. Treptat, totul e inversat, iar ordinea aparentă va fi
înlocuită cu haosul, conducătorii familiilor ilustre (mai cu seamă
Azcoitía) devin imagini simbolice ale celor care au ajuns, în anu-
mite perioade istorice, să guverneze diferite ţări latino-americane,
inclusiv Chile.                  

*

Odată cu apariţia Obscenei păsări a nopţii, José Donoso va fi
apropiat de majoritatea criticilor literari latino-americani de este-
tica „boom”-ului, pe temeiul capacităţii sale de a experimenta, de
a inova la nivelul limbajului și al tematicii generale, precum și la
acela al structurii narative. Cedomil Goic, de pildă, evidenţiază toc-
mai „dezintegrarea naratorului”, care l-ar apropia pe Donoso de
Carlos Fuentes și de Juan Carlos Onetti, Obscena pasăre a nopţii
fiind considerată „o operă revoluţionară, oferind cititorului o im-
agine complexă asupra unui univers contradictoriu și captiv într-
un interminabil șir de manifestări ale violenţei, uneori duse la
extrem, care reușesc să anihileze orice tendinţă de organizare.”9

Pe de altă parte, cealaltă temă majoră pe care o regăsim în cazul
operei multor autori reprezentativi ai literaturii latino-americane
a secolului XX, exilul, apare și în romanul acesta al lui Donoso,
fiind, însă, vorba despre o „auto-exilare care ar rezulta din ruptura
evidentă faţă de tradiţia literaturii chiliene”1 pe care o propune
odată cu textul pe care îl publică în anul 1970. 

John Caviglia e convins, la rândul său, că cititorului îi este pre-
zentat, în cartea aceasta, un proces (viaţa lui Humberto) și un pro-
dus artistic (rememorarea scrisă a acestei vieţi), cel de pe urmă
nefiind altceva decât o transfigurare-deformare estetică a celui
dintâi, prin urmare „cartea eșuată a lui Humberto e analogia per-
fectă a copilului monstruos al lui Jerónimo, Obscena pasăre a nopţii
devenind, interpretată astfel, un salt imens faţă de tot ce în-
seamnă tradiţie literară.”1 Însă legătura cu predecesorii e, totuși,
recognoscibilă în această carte, câtă vreme Donoso reia, în alt plan
de semnificaţii, acea disoluţie a eului pe care o regăsim încă din ro-
manul picaresc, căci Mudito n-ar reprezenta altceva decât „imagi-
nea simbolică a cuvântului scris, distrus de foc și, deci, capabil să
genereze apariţia altei realităţi, care o anulează pe cea ante-
rioară.”1 Alţi interpreţi au vorbit despre metatextualitatea evi-
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dentă a discursului lui Donoso, deoarece cartea ar purta în sine
însăși imaginea cititorului său ideal, căruia i se cere, subtextual, să
creadă în ficţiunea pe care o descoperă treptat „cu aceeași con-
vingere și inocenţă cu care un copil crede în jocurile sale, iar par-
ticipanţii la un carnaval cred în puterea măștilor.”1

În orice caz, ruptura faţă de tradiţie e mai veche în cazul ope-
rei scriitorului chilian, ea apare încă din Coronación și Un lugar sin
límites, acestea pregătind, simbolic, terenul pe care talentul lui Do-
noso se va desfășura în anii care vor urma. Dar e de remarcat fap-
tul că încă din anii ‘60 stilul scriitorului chilian e marcat de
despărţirea (de multe ori violentă) de toate convenţiile narative
utilizate în general în spaţiul latino-american, precum și de utili-
zarea elementelor grotești sau de punerea alături a unor imagini
ori fragmente aparent disparate, însă care își dezvăluie unitatea
de substanţă doar după lectura integrală a textelor și după ceea
ce critica literară a numit „evaluare globală a simbolurilor și struc-
turii.”1 De altfel, analizând modul în care opera sa în general a fost
receptată în Chile, José Donoso însuși a subliniat, în Historia per-
sonal del „boom”, că reacţia iniţială a fost aceea de a evidenţia ex-
clusiv imaginile considerate a exprima decăderea vechii
aristocraţii chiliene și a le suprapune peste vechiul nivel al reali-
tăţii din cadrul romanului tradiţional, ignorându-se cu desăvârșire
toate celelalte aspecte ale unei cărţi precum Coronación, de pildă. 

„Nici măcar nu am avut în minte ideea de a ma raporta în
vreun fel la estetica realismului. Ceea ce am intenţionat a fost să
construiesc personaje care să poată fi comparate cu Miss Havis-
ham, din Marile speranţe, de Dickens, sau, cu puţin curaj, să dau o
replică lui Emily a lui Faulkner”, va spune autorul, convins că lite-
ratura anilor ‘60 – ‘70 trebuia să intervină direct la nivelul realită-
ţii și să evidenţieze un tip de identitate pe care el o numește
„identitate anarhică”, faţă de toate codurile realiste ale reprezen-
tării. Citit astfel, nici romanul ulterior, Un lugar sin límites nu ar re-
prezenta vreo descriere a burgheziei urbane și nu ar avea nimic
în comun cu proza regionalistă atât de prezentă în literatura chi-
liană, ci ar fi un exemplu excelent de text în care autorul își exer-
sează procedeele artistice și își pregătește mijloacele pentru
marea construcţie narativă care va urma, fiind evidentă de pe
acum aplecarea sa spre elementele carnavalești, spre inversarea
sau răsturnarea sensurilor ori a imaginii lumii descrise, ca și spre
analizarea relaţiei dintre identitate și alteritate (exprimate prin ro-
lurile sau măștile adoptate de personaje). În această lume care
prefigureză deja universul halucinant din Obscena pasăre a nopţii,
nimic nu e ceea ce pare, nimeni nu e așa cum e văzut iniţial, iar su-
biectivitatea e cel mai adesea transformată în mască. 

Explicaţia acestei fascinaţii pentru experimentele narative pe
care deja le întreprinde Donoso e de găsit și în climatul general al
literaturii latino-americane a vremii, căci în anii ‘60 reprezentanţii
generaţiei boom-ului (mai ales Carlos Fuentes și Gabriel García
Márquez) deconstruiau deja vechea structură a discursului literar,
impunând noi strategii narative. Iar José Donoso va intra în con-
tact direct cu aceștia și cu noul mod de a practica literatura, mai
cu seamă după plecarea sa în Mexic și după perioada petrecută
în Statele Unite ale Americii, scriitorul chilian eliberându-se com-
plet de modelele realiste pe care le deprinsese acasă. Interesant
de remarcat e și faptul că tot acum, la începutul anilor ’60. Donoso,
după cum mărturisește el însuși, lucrează la un text pe care inte-
nţionează să-l numească El ultimo Azcoitía, „un soi de cronică de fa-

milie, care să evidenţieze stingerea unui neam ilustru după na-
șterea unui moștenitor diform. Cum tatăl acestuia a dorit să-și sal-
veze copilul de mila și dispreţul oamenilor, el a încercat să-i
construiască o lume artificială populată numai de monștri, unde
acest copil diform să se poată simţi stăpânul universului” și unde
gravele handicapuri să-i poată fi ascunse. Naraţiunea ar fi trebuit
să fie „linear-cronologică”, însă invazia monștrilor „pe care i-a si-
mţit venind, literalmente, peste el”, după cum spune autorul, l-a
determinat să abandoneze pentru moment proiectul, Donoso
fiind conștient, pe de altă parte, că unor personaje de felul asta li
s-ar fi potrivit un alt tip de discurs literar, însă ale cărui resorturi
încă nu le putea desluși pe deplin. 

Mai mult decât atât, decizia de a abandona povestea Ultimu-
lui Azcoitía a fost influenţată și de faptul că, simultan, José Donoso
lucra și la alt text, „un soi de roman mizerabilist”, spune el, ai cărui
protagoniști ar fi urmat să fie cerșetorii și marginalizaţii societăţii,
precum și „câteva bătrâne uitate de timp”, care se adăposteau, cu
toţii, între zidurile unei vechi mânăstiri, un edificiu pe punctul de
a fi distrus. Cumva, autorul intuia încă de pe atunci că cele două
naraţiuni ameninţă să se topească una în cealaltă, însă deocam-
dată nu reușea să găsească punctul comun sau elementul simbo-
lic de legătură de care avea nevoie. Donoso are, în plus, intuiţia
importanţei prezenţei în cadrul unui astfel de roman a figurii scrii-
torului – pus sub semnul eșecului și incapabil să-și finalizeze
opera. Tocmai de aceea, Obscena pasăre a nopţii va deveni un ade-
vărat metaroman, în care prestigiul vechilor familii, reprezenta-
tive pentru societatea oligarhică descrisă, e subminat prin tot felul
de imagini grotești sau chiar monstruoase, și în care „clasa” înţe-
leasă drept element esenţial al identităţii sociale și „clasicul” ca
valoare estetică și formală sunt concepte care se amestecă și ale
căror semnificaţii se întrepătrund. 

Tendinţa aceasta nu este, însă, singulară în literatura latino-
americană, dacă ne gândim că aproximativ în aceeași perioadă
erau elaborate lucrări reprezentative în această direcţie, romane
ori cronici de familie, iar autorii lor își însoţeau uneori aceste
opere de jurnale de creaţie în care discutau procedeele folosite –
după modelul lui André Gide ori al lui Thomas Mann. Așa se în-
tâmplă în cazul lui Carlos Fuentes, cel care publică romanul Aura,
iar apoi eseul How I Wrote One of My Books (bucată inclusă în volu-
mul Myself and Others. Selected Essays), iar lui Mario Vargas Llosa
îi apare Casa Verde, analizată de însuși autorul său în Historia se-
creta de una novela. José Donoso nu a elaborat istoria scrierii Ob-
scenei păsări a nopţii, câtă vreme romanul e text și metatext în
egală măsură, așa cum vom evidenţia pe parcursul analizei noas-
tre, însă într-o interesantă conferinţă pe care a ţinut-o la Emory
University, în luna mai 1981, scriitorul a făcut un soi de „biogra-
fie” a cărţii sale, intervenţia sa fiind initulată chiar așa: Breve bio-
grafia de „El obsceno pájaro de la noche”. Ricardo Gutiérrez-Mouat
a intrat în posesia manuscrisului folosit de scriitor cu acea ocazie,
detaliind câteva elemente extrem de importante pentru înţelege-
rea de către cititor a etapelor care au marcat definitivarea textu-
lui, dar și a concepţiei estetice a autorului.1

José Donoso subliniază încă de la începutul acestui text că
„autorul e întotdeauna cel mai nepotrivit critic al propriei sale
opere”, cu excepţia posibilă a scrisorilor sau jurnalelor câtorva
mari scriitori, cum ar fi Flaubert, Henry James sau Virginia Woolf,
din care cititorul poate afla aspecte care, altfel, i-ar fi rămas ne-
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cunoscute, și care evidenţiază câteva din secretele procesului de
creaţie, subliniind limitele extreme ale scriiturii și sforţarea de a
găsi, în fiecare caz în parte, structura metaforică, simbolică ori na-
rativă cea mai adecvată pentru textul în curs de a fi scris. Iar dacă,
de pildă, Mario Vargas Llosa a dicutat în detaliu vocaţia demiurgică
a creatorului de literatură, dar și tentaţia deicidă a acestuia (în stu-
diul dedicat lui Gabriel García Márquez, intitulat chiar Historia de
un deicidio, dar nu numai acolo), Donoso, mai modest, descoperă
complexitatea romanului modern într-o serie de date mai con-
crete și aparent mai lipsit de importanţă, în primul rând „vocea
specifică” pe care o aude (care se aude și poate fi auzită!) foarte
bine în opera lui Jane Austen sau Tolstoi. 

Chilianul încearcă să definească această voce narativă cât
mai exact, pentru ca demersul său să nu fie confundat cu o ple-
doarie în favoarea așa-numitei „sincerităţi literare”,1 câtă vreme
această voce, așa cum o înţelege el, reprezintă tocmai încercarea
scriitorului de a se distanţa de datele realităţii lumii exterioare
pentru a ajunge la subtilitatea unei realităţi prin excelenţă lite-
rare, ipostaziere a vocaţiei ce poate conferi coerenţă discursului
narativ, exemplele folosite fiind, pe lângă cele deja amintite, cel al
prozei lui Hemingway sau a Carlos Fuentes. Spre deosebire de
Jorge Luis Borges, de pildă, Donoso se concentrează asupra figu-
rii autorului, iar nu asupra posibilităţilor creatoare ale lecturii, dar,
la fel ca și Borges, apreciază natura artificială a creaţiei literare pe
care o consideră adecvată exprimării prin intermediul acestei voci
specifice, „deopotrivă emblemă, matrice și mască a creatorului.” 

Dar, pentru a ajunge să facă biografia cărţii sale, Donoso își
va face, în cadrul conferinţei pe care a ţinut-o în Statele Unite, pro-
pria biografie, considerând că altfel ar fi imposibilă explicarea mo-
dului în care a construit Obscena pasăre a nopţii. Tema centrală a
acestei „biografii a operei” este boala înţeleasă drept ficţiune sau
cel puţin catalizator al ficţiunii ori nucleu generativ al acesteia și
principală mască a scriitorului. El își amintește cum, încă din co-
pilărie, a fost „chinuit de mai multe boli”, iar pentru a suporta mai
ușor suferinţa provocată de acestea a început să-și imagineze
(apoi să creadă!) că prin boală ar fi superior celor din jur, „iar
aceasta a fost primul meu exerciţiu de ficţiune, cea dintâi voce li-
terară pe care mi-am asumat-o”, va spune el. Treptat, ca prin far-
mec, bolile reale sau imaginare de care suferea în copilărie s-au
transformat în suferinţe reale, ulcerul însoţindu-l întreaga viaţă,
iar tânărul Donoso va simţi, imediat ce va primi acest diagnostic,
că trupul parţial perforat al autorului (care simte că va deveni el
însuși) e metafora corpului unei opere literare ce așteaptă să fie
scrisă. Imaginea trupului cusut al lui imbunche își are punctul de
plecare chiar acum, deci, foarte de timpuriu, numai că va fi nevoie
de ani de zile pentru ca José Donoso să devină cu adevărat con-
știent de toate implicaţiile acestei imagini (monstrul cu trupul per-
forat, apoi cusut) și să aibă suficientă încredere în sine pentru a
include într-un roman un astfel de personaj. 

Dar ideea de bază pentru ceea ce va deveni ulterior Obscena
pasăre a nopţii datează încă de la începutul anilor ‘60, când chilia-
nul îi citea cu înfrigurare pe Julio Coartázar, Alejo Carpentier sau
Carlos Fuentes. „Vreau să scriu o fabulă simplă și directă”, va
spune el, „al cărei nucleu generativ să fie dorinţa unui tată de a
avea un fiu și disperarea sa atunci când fiul se va dovedi a fi hidos.”
De aici dorinţa de a-l salva înconjurându-l cu alţi monști, la fel de
înspăimântători ca el... În perioada respectivă, Donoso chiar își

amintește cum, la un moment dat, a văzut într-o limuzină un tânăr
al cărui chip era deformat de nenumărate operaţii, și și-a dat
seama ce diferenţă imensă e între statutul social al aceluia și ne-
fericirea personală care îl sortea, în mod evident, excluziunii so-
ciale. Boy, fiul diform al lui Jerónimo de Azcoitía, protagonistul din
Obscena pasăre a nopţii, se născuse deja, ca intenţie, mai rămânea
doar ca Donoso să descopere mijloacele de care trebuia să se fo-
losească pentru a elabora textul. Dar totul va deveni și mai com-
plicat deoarece cartea aceasta nu se va limita a spune povestea
unei familii și a descendentului monstruos care va stinge neamul,
ci e, încă de pe acum, în imaginaţia scriitorului, o alegorie a pute-
rii politice și sociale și a jocurilor influenţei și violenţei ce domină
o lume astfel configurată. Într-un astfel de univers, literatura și
arta, în general, vor ocupa o poziţie marginală, iar Humberto
Peñaloza – Mudito va exprima această situaţie prin existenţa și
prin eșecul său.   

Marea carte a lui Donoso, structurată dual, evidenţiind pe de
o parte încercarea lui Humberto de a scrie istoria lui Jerónimo, iar
pe de alta, de a descrie lumea monstruoasă de la Rinconada, unde
va ajunge și Humberto, transformat în Mudito, împreună cu toate
hârtiile sale, doar pentru ca apoi să involueze, devenind imbun-
che, ar reprezenta, în opinia multor critici, „dialectica relaţiei stă-
pân – sclav, întemeiată pe dependenţă și subordonare, fără a
exlude apropieri aparent greu de conceput, între sublim și abject,
nobil și ticălos.” Rezultatul va fi o fuziune conflictuală a puterii, o
răsturnare carnavalescă a valorilor și imaginii lumii, construct ver-
bal și simbolic fără precedent în proza latino-americană și nu
numai. Dar José Donoso a fost conștient și de modul în care fo-
rţele sociale marchează universul ficţional pe care l-a creat în Ob-
scena pasăre a nopţii, menţionând chiar el faptul că era convins că,
dacă ar fi ajuns să fie angajat al propriului său personaj, Jerónimo
de Azcoitía, acesta l-ar fi tratat mai rău decât pe Humberto Peña-
loza... Iar atmosfera de claustrare din Casa de Exerciţii Spirituale
ar reprezenta, dacă avem în vedere mărturisirile autorului, „o alu-
zie clară la societatea chiliană închisă și închistată, rigidă și mar-
cată de ancorarea în formele de existenţă ale trecutului.” Pe
fondul acesta, personajele din cele două texte la care Donoso în-
cepuse să lucreze simultan, „cronica de familie și romanul mize-
rabilist, își combină tot mai mult vocile, atmosfera se unifică,
câinele dintr-unul începe să latre și în celălalt, iar monștrii vor in-
vada chiliile mânăstirii. Ce mai era să fac decât să le combin eu în-
sumi?” se întreabă retoric autorul. 

În egală măsură, scriitorul continuă ceea ce făcuse și în ro-
manul anterior, Un lugar sin límites, și anume experimentarea la ni-
velul formelor pronominale, aspect prezent și în unele texte ale
lui Carlos Fuentes (mai ales în Moartea lui Artemio Cruz și Aura), dar
scriitorul chilian se ghidează după un adevărat principiu menit să
accentueze ambiguitatea și să introducă cititorul într-un univers al
confuziei controlate, unde totul pare a fi fluid, iar graniţele devin
tot mai laxe, pentru a evidenţia pierderea treptată a identităţii, ri-
sipirea elementelor umane într-un mediu în care grotescul și mon-
struosul domină. De altfel, criticii literari au spus nu o dată că, în
absenţa acestor experimente narative care afectează în primul
rând formele pronominale, Obscena pasăre a nopţii ar fi un text
mult mai ușor de înţeles. 

În ciuda tuturor eforturilor, însă, pare că Obscena pasăre a no-
pţii ar refuza să se nască, susţine autorul, iar revelaţia salvatoare
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pentru configurarea textului va fi cea a importanţei unei figuri din
mitologia populară chiliană, cunoscută lui Donoso încă din anii co-
pilăriei, dar pe care o va studia în profunzime în această perioadă.
Desigur, imbunche. „Simbolul trimite, în primul rând, la ideea în-
chiderii, a zăvorârii”, spune Donoso în conferinţa de la Emory Uni-
versity. „Totul e cusut, ochii, gura, urechile, sexul, nările, mâinile,
picioarele, totul. Toate orificiile îi sunt obturate, iar mâinile și pi-
cioarele nu și le poate folosi din cauza unei adevărate cămăși de
forţă pe care trebuie s-o poarte și care-i împiedică orice mișcare”1,
o metaforă uriașă a existenţei umane alienate, a eului separat de
capacitatea sa consacrată de definire a identităţii. Dar, în egală
măsură, tocmai imaginea simbolică a universului autoreferenţial
al cărţii, un roman captiv / exilat în propriile sale labirinturi de cu-
vinte, dar exprimând și neputinţa autorului căruia propria creaţie
îi scapă din mâini, ducând la zămislirea unui monstru ce va fi as-
cuns exact în acest labirint de simboluri. 

În această perioadă, Donoso mărturisește că viaţa sa a fost
marcată încă o dată, la fel ca în copilărie, dar cu implicaţii mult
mai profunde, de experienţa bolii – de astă dată reală și foarte
gravă, scriitorul fiind operat în Statele Unite, iar universul spitalu-
lui, durerea și suferinţa, sentimentul de neputinţă, izolarea și in-
ferioritatea faţă de cei sănătoși vor fi elemente determinante
pentru definitivarea planului Obscenei păsări. Plus semnificaţiile
nebuniei, ale halucinaţiilor – se știe că Donoso a avut câteva epi-
soade halucinatorii, în urma alergiei la morfina care i-a fost admi-
nistrată în perioada internării. Totul va fi transferat în plan
simbolic și transfigurat estetic în noua carte, unde limitele între
normalitate și nebunie se șterg, iar paranoia, schizofrenia, psiho-
zele ocupă un loc esenţial, așa cum nu s-a mai întâmplat nicaieri
în proza secolului XX. Cei opt ani cât durează procesul de elabo-
rare a cărţii sunt dureroși și dificili pentru José Donoso, dar expe-
rienţele personale și cele de lectură, marile teme sociale și politice
ale vremii (și ţării) sale, plus nevoia sa de a inova formele roma-
nești conduc la capodopera pe care o cunoaștem astăzi.       

Obscena pasăre a nopţii prezintă, în mod parabolic, relaţia fii-
nţei umane cu limbajul și cu universul exterior. Textul subliniază
„înstrăinarea progresivă dintre om și lume”, în acest fel subliniind
„natura ordonatoare” a elementului care le mijlocește comunica-
rea, și anume limbajul, afirmă Pamela May Finnegan în studiul său
consacrat artei narative a lui José Donoso.1 Căci, consideră exe-
geta, în absenţa limbajului, omul vede și aude, adică percepe, însă
procesul de asumare a lumii prin intermediul simţurilor rămâne
unul pasiv, până când intervine organizarea universului în con-
formitate cu codul lingvistic unanim acceptat. Iar alter-egou-ul
dublu al romanului, Humberto/Mudito, primește stimulii exteriori,
însă doar prin intermediul limbajului va reuși să exprime realităţi
fundamental diferite, dar interdependente. Iar prin intermediul
limbajului critic, cititorul ia act de această opoziţie exact în mă-
sura în care simte, la rândul său, că participă la căutarea parabo-
lică a necunoscutului în datele lumii cunoscute. Aceasta ar fi
„tensiunea paradoxului” care însoţește căutarea spirituală a sen-
surilor din textul lui Donoso. Mai mult decât atât, cartea ar fi mar-
cată de autoreflexivitate, natura ordonatoare a limbajului fiind
determinantă pentru structura aparte pe care a elaborat-o auto-
rul.                                          

* José Donoso, Obscena pasăre a nopţii. Traducere şi note de Dan
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Remarcam, cu un alt prilej, că, dintre toate disciplinele raliate
culturii, deci și creaţiei populare, din ce în ce mai fragilizată s-a
arătat a fi, astăzi, folcloristica, îndeosebi la nivelul segmentului care
își anexase ca obiect folclorul literar. Sigur, nu ne iluzionam că
domeniul în cauză ar mai putea beneficia, acum, de emtuziasmul
epocii romantice, care îl „descoperise”, îl creditase la cote estetice
superioare și îl valorizase pe planuri multiple. Înregistrăm, așadar,
o ruptură de nivel care, la o privire atentă, indică faptul că anomia,
declinul enunţate mai sus nu își au cauza în vicii grave ale
„obiectului”, nici ale disciplinei, ci doar în realitatea că, ambele, nu
mai pot  acoperi o  înţelegere și o practică ale unui timp, prezentul,
care nu mai rezonează cu cel al iniţierii procesului. N-am putea
aduce în discuţie, ca argument, nici realitatea erodării obiectului,
din moment ce însuși romantismul n-a întârziat să sesizeze faptul că
tiparele, matricea, pattern-urile multor specii deveniseră
neproductive, îngheţate ca structurări ale realului (dacă de real
poate fi vorba) altui timp; că în unele culturi, chiar întreaga sferă a
creaţiei populare devenise inactivă. Chiar și la noi, de pildă, basmul
însuși se afla în această situaţie, fapt care a îndreptăţit aprecierea
textelor în gen ale lui Ion Creangă drept revitalizare (efort aproape
singular la parametri cu înaltă rezonanţă artistică) a unei matrice
epuizate; așa cum și „poveștile corosive” o refăceau pe cea a snoavei
populare (continuate astăzi când la contact cu „învăţătura”, când,
mai des, cu umorul destul de ... lejer). Și, sub un al doilea aspect, n-
am putea explica declinul întregului nici prin precaritatea cercetării
fiindcă – așa cum vom detalia puţin mai departe, aceasta s-a înscris,
încă de la finele sec. 19, la cotele de vârf ale disciplinei. Și, oricum,
nu aliniamentul teoretic romantic a fost urmat, dată fiind rigiditatea
sa, ca  normativ „prescris”, postulând creaţia folclorică drept
expresie de maximă altitudine a identitarului etnic și a unei
imprescriptibile excelenţe estetice. Preformulate fiind, principiile
nu mai necesitau demonstraţie, ci doar ilustrare „tehnică”,
dezvoltată și în cele cinci decenii de comunism, cu momentul de
vârf în secvenţa izolaţionist-naţionalistă a finalului acestora.

Depășind, deci, ceea ce părea a fi simplu entuziasm romantic,
interbelicul românesc a instalat, cu ample demonstraţii,
inevitabilitatea actului de convocare a culturii populare în sfera
știinţelor umaniste, cu atingeri aliniate de la istorie până până la
lingvistică, dar și de la restructurarea  inventivităţii stilistice
(originar „utilitară”, apoi cu inflexiuni ale plăcutului) până la
resorturile funcţionale ale filozofiei culturii și ale teoriei
mentalităţilor (cum întâlnim la Lucian Blaga). N-a încetat,
dimpotrivă, culegerea folclorului literar, devenind o practică
stimulativă în învăţământ, iar cercetarea a primit contur de
specialitate în grupări cu profil bine delimitat profesional, asigu-
rându-și și resorturile istoriei miturilor și religiilor, de fapt ale
tuturor disciplinelor aflate în relaţie cu sfera culturii, ca
antropologia, etnologia sau etnografia. Cu alte cuvinte, impunându-

se ca obiect de studiu distinct, creaţia populară fusese recunoscută
ca teritoriu disciplinar căruia nu i-au lipsit specialiștii, mulţi dintre
aceștia continuându-și activitatea și pe parcursul celor cinci decenii
comuniste, integraţi universităţilor, muzeelor, diferitelor institute
și organizaţii de profil, chiar unor organisme regionale declinate
cultural.

Au fost, însă, cinci decenii de manipulare dociologică, de
ideologizare, de rigoare politică și de anaţionalism de paradă. Se
lucra în contratimp și în contrapartidă: regimul își asigurase
ordonarea ideologică și politică într-un sever cadru de restricţii, care
vizau deopotrivă practica și delimitările teoretice și interpretative.
Într-o primă perioadă, cea rigid proletcultistă, se forţase chiar
schimbarea substanţei și esenţei  culturii populare, la care s-a ajuns
– sub ochiul vigilent al cenzurii – prin selecţie, promovare și, la
nevoie, prin imixtiuni și reconfigurări, până la reelaborări ale
peisajului textual, atitudinal și semnificant. Se urmărea
amprentarea fenomenului artistic cu o ţinută ideologică detașată
ca indice al valorii, de la retematizarea sub semnul luptei de clasă și
al și al visului împlinit în noul orizont  al „comunismului victorios”.
Cum religia era privită ca „opiu pentru popor”, colindele erau
destinate arhivelor, așa cum icoanele erau concentrate în
depozitele muzeale. Destul de repede, pe treapta  superioară a
creaţiei a fost plasat ceea ce a fost numit „folclorul nou”, de fapt
îalse încropiri „în temă“: s-au refăcut, urmându-se matricea
structurilor tradiţionale, texte, melodii, dansuri, integrate unor
practici de celebrare sau cu alt specific (în ideea  sincretismului), un
soi de manufacturare prin care copia și falsul erau menite a suprima
și înlocui originalul.

Într-o a doua etapă, cea în care partidul comunist ridicase
naţionalismul la rangul de politică de stat, o parte a creaţiei
folclorice devenise convenabilă puterii, ca fundal asigurat prin
aliniamentul specificului etnic, la rândul său reciclat ca valoare
„absolută”. Se accepta, pe acest suport, până și nota introdusă de
Maiorescu atunci când acesta justifica altitudinea poeziei lui
Octavian Goga drept expresie a unui simţământ adânc, dincolo de
orice exerciţiu ostentativ și „lucrativ”, deși racordul viza „ideea pură”
(semn sub care, de altfel, își așezase întregul său demers critic). E
adevărat, însă, că, în această perioadă, îndepărtarea climatului
ideologic de plașa principiilor de sorginte stalinistă a avut ca efect
suprimarea, în parte, dar destul de vizibilă, a practicilor de
resemantizare îbrutal dogmatică a funcţiilor de acces, de
interpretare și valorizare a creaţiei populare. Se schimbaseră
îndeosebi accentele: creaţia folclorică fusese atrasă în zona
spectacularului, dirijată festivist ca edificiu al continuităţii proiecţiei
naţionaliste. Teoretic, practica se cerea racordată la autenticitate; în
realitate, festivismul aducea în scenă – ca ingredient de acces –
prezenţa kitsch-ului. Totuși, întrucât colaborarea specialiștilor
fusese necesară în actul de recuperare a mai vechilor practici și
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obiceiuri, ocultate în etapa proletcultistă, în cazul multor activităţi,
îndeosebi la nivel local, aceștia înclinaseră balanţa în favoarea
autenticului, chiar și atunci când degradarea avea resurse
„programatice” în cadrul „Cântării României”. Ca, de altfel, în toată
cultura, se instalase un soi aparte de compromis care facilitase
apariţia, deși uneori  prin plasma hibridizării schizoide între
„comandă” și realizare, a culegerilor sau antologiilor de folclor
literar, a comentariilor și studiilor cu acces la teoriile occidentale
mai vechi și mai noi, fapt susţinut și de traducerile asigurate de cele
două colecţii, „Eseuri” și „Studii”, ale Editurii „Univers”. Alături de
texte aparţinând  structuralismului și semioticii, apoi textualismului
rusesc, documentarea putea fi extinsă și asupra cercetărilor din
interbelic, Era asigurată, în acest fel, sub aspect teoretic, o oarecare
diversitate a registrului interpretativ și, dintr-un alt punct de vedere,
putea fi valorificat un impresionant tezaur, extins prin frecventele
cercetări pe teren care configuraseră, scoseseră la lumină
amploarea fenomenului creaţiei populare, într-un moment  ce
impunea urgenţa conservării. Ciudat, dar chiar schimbările de
mentalitate, acutizate pe plan internaţional, sesizate la nivelul
mentalului de la mijlocul secolului 20, au permis, în spaţiul
românesc, o mai atentă revenire la criteriul valorii, denunţând
kitsch-ul politic al vremii indus creaţiei populare. Suportul venea
dinspre o teorie cum a fost, bunăoară, cea a „mitologicalelor” lui
Roland Barthes, ca tendinţă de resemantizare a unor concepte sau
practici precum mitul și ritualul, detaliate și mai tîrziu, sub auspicii
încă mai radicale, corelate destul de abrupt solicitării
„consumatorului”, cum precizează Roger Scruton: „«Sigur că pasta
de dinţi e o parte a «culturii», de vreme ce ea este un mod în care
oamenii își formează și exprimă identitatea socială, iar decizia de a o
folosi sau nu e o decizie orientată către ceilalţi”. Pe acest drum, mai
precizează același autor, s-a ajuns destul de repede la situaţia în
care „oamenii de azi pot fi fermecaţi de costumele populare, de dansul
popular și de festivalurile folclorice. Dar ei nu-și găsesc identitatea prin
intermediul acestor lucruri – alt mod de a spune că cultura folclorică e
moartă”. Sau, în cel mai fericit caz, adăugăm noi, că ar fi căzut în
industria entertainment-ului, cot la cot cu bâlciul și exhibiţionismul.
„Nimeni nu te poate jigni atât de mult cât o poţi face tu însuţi” – a
spus, cândva, un înţelept de pe alte meleaguri.

Aducându-se, însă, în discuţie problema identitarului,
deviaţiile mentalităţii vor primi o coloratură în plus, vizată fiind
direct până și structura statală: odată cu impunerea ideii
globalizării, este considerată inadecvată structurarea noii constru-
cţii pe suport naţional, ca emblemă a unui identitar apreciat nu
doar conservator la extrem, ci de-a dreptul nefuncţional. Noua
realitate, de la nivelul ei ca omogenizator de ultimă instanţă, va in-
stala mai degrabă consacratele repere: postistoria; piaţa liberă,
definită prin raportul cerere/ofertă; facilităţile enterteinmentului;
postumanismul așteaptă la porţile tehnologiilor de ultimă oră,
aproape pregătit ca atare în zona educaţiei, inclusiv a
învăţământului; cultura caută, la rândul ei, soluţia în vederea
adaptării; religiile sunt atacate cu intoleranţă brutală ș. a. m. d. Iar
ca să nu ocolim și folclorul literar, mai menţionăm, ca siglă a ofen-
sivei ianalfabetismului cultural, că Mioriţa a devenit expresia re-
semnării naţionale, pe când basmele incită la violenţă, ură și crimă.
Subtextul scoate la suprafaţă, așadar, o premeditată boală gravă,
creată în laboratoarele inculturii și ignoranţei, în vederea distruge-
rii„obiectului” și pentru a demonstra inutilitatea cercetării. Situaţia

ar fi dezolantă dacă n-ar exista – chiar și în condiţia insularităţii –
notabile prezenţe ale autorităţii disciplinare: le pândește doar scep-
ticismul vorbelor aruncate, de multe ori, în deșert, nu și simţul da-
toriei în faţa adevărului.

Urmărind, de pildă, pe diagrama ilustrând deopotrivă
orizontala și  verticala ansamblului fenomenului etnologic,  prin
deconstrucţia acestei mișcări, Virgil Nemoianu plasează procesele
ce se desfășoară în balansul permanent între secundar și principal.
Urmărind, astfel, domeniul folclorului literar, treptele metodologice
se diversifică mai accentuat în condiţiile în care spaţiul operaţional
este creat prin izolarea parţialităţilor, deci a secundarului, privindu-
le ca unităţi  (deși relative), deci în imediat având rol de principal.
Este facilitată, astfel, o mai atentă observare a structurării formelor
în perspectiva unei specificităţi de primă – și nu de ultimă – instanţă:
extrase analitic din sfera culturii/creaţiei populare, pictura, portul,
jocul, literatura etc., cu toate că li se recunoaște descendenţa (sau
apartenenţa), pot fi și sunt cercetate, nu o dată, „în sine”, Ca tehnică
a cercetării, în funcţie de intenţie și de „rangul” finalizării, demersul
este condiţionat când de prezenţa teoriei, când de a stringenţei
metodelor. Dar rareori secundarul creditat ca principal îi poate
prelua acestuia anvergura ideilor. Principiul „fiinţării” creaţiei
populare, bunăoară, așa cum ni se relevă în substanţialul tratat
Etnoestetica, realizat de Petru Ursache (vz. Ediţia revăzută și
augmentată din 2014), își stabilește cadrul generalizator – asemeni
lucrării „de gen” a lui Tudor Vianu – în ordinea limbajului categorial
cu desfășurare pe aliniamentele etnosofiei. De aici, gradualitatea
ordonării registrelor, de la cel al spiritualului și cel al „fenomenologiei
creativităţii”, la al tipologiei „artelor populare”, apoi la al ”categoriilor
estetice”, la al  relaţiei etnic-estetic și până la cel al amplei incursiuni
în problematica strictă a folclorului literar. 

În condiţiile date, deconstrucţia afirmă unităţi relativ auto-
nome, respectiv delimitabile sub aspectul formelor, preponderent
în planul orizontalităţii („natura” constructului sau chiar delimita-
rea proximă în ordinea genului și a speciilor), nu și în al „ţinutei”, al
verticalităţii (în coordonări mentale, sensibile, atașate cunoașterii și
„prelucrării” realului, precum și corespondente atitudinalului etc.).
Altfel spus, în umbra generalului, structurat teoretic, asumându-și
viziunea și actul de palpare a esenţelor de substrat, cu durabilitate
sporită în timp și spaţiu, secundarul solicită în primul rând disci-
plina specializată, aplicată secundarului ca parţialitate; deși recu-
noscându-și descendenţa, acoperă îndeosebi necesitatea de a
explora imediatul translării realului în virtualul. De aceea, și ro-
mantismul raportase folclorul literar la estetic, de unde „închide-
rea” acestuia în alfabetul frumosului și al genialităţii, dar și la
etnicitate, sub specia constanţei, ceea ce crea obligaţia alcătuirii te-
zaurului cu indicativul valorii formelor edificate în istorie. Timp de
mai bine de un secol, „recoltarea”, inventarierea, alcătuirea tipolo-
giilor și editarea textelor au fost, în Europa, dar și în România o
preocupare a cărei urgenţă era dată de conștienţa pericolului pre-
carităţii, în modernitate, a capacităţii creative anonime. În corelare,
cu liniile generalului devenite axiomatice și în faţa abundenţei
„obiectelor” scoase, prin tipar, de sub jocul întâmplârii și al acci-
dentului, exegeza s-a centrat îndeosebi pe exerciţiul tematologic și
stilistic, dimensiunea estetică rămânând postulată pe temeiul va-
lorii existenţiale, al „instinctului artistic”, al particularităţilor de si-
mţire, de cunoaștere și de „practică”, exteriorizate în orizont etnic
(deși nu era ocolită posibilitatea aculturaţiei). O asemenea lucrare
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de excepţie, cum este Etnoestetica lui Petru Ursache, ar fi trebuie să
fie o provocare și un stimul. N-a fost să fie, într-un prezent pe care
nu-l prea obosesc preocupările intelectuale.

Așa ne explicăm și faptul că ampla lucrare a lui Petru Adrian
Danciu, Demonologia basmului popular românesc. Motivul zmeului
(Ed. Tracus Arte, 2019), a trecut aproape neobservată. Tentativa lui
Petru Adrian Danciu de a aborda „mitogenul zmeului”, un motiv
printre multe altele din basmul românesc, privit „între
fenomenologie și hermeneutică”, conturează intenţia unei posibile
întoarceri în timp, deci ca istorie „inversă” sau, cum el însuși
precizează, ca „arheologie spirituală”. Punctul de pornire ar fi asigu-
rat, deci, de aserţiunea lui Mircea Eliade, că basmul ni se înfăţișează
ca „imagine” (sens larg) a unui proces desfășurat în timp ca
succesiune de metamorfoze și anamorfoze, pornind de la un strat
de semnificaţii, credinţe, convingeri și practici, rudimentar
constituit, poate chiar în momentul de iniţiere a istoriei fiinţei. Dar
mai știm că nu știm nimic (sintagmă celebră...) despre timpul și
împrejurările începutului istoriei din moment ce, întotdeauna, acest
segment a fost acoperite prin constructe intelectuale: e vorba de a
coborî, prin organizarea logică a unor informaţii din ce în ce mai
rarefiate, până acolo unde putem desfășura doar propriul
raţionament. În totul, selecţia, prelucrarea și colaţionarea
informaţiilor, ducând spre necesara „configuraţie de sens” (e formula
lui W. Iser), nu se va putea dispensa de suportul intuiţiei, dar în
egală măsură va necesita acoperirea drumului cercetării prin
convocare pluridisciplinară (dacă nu cumva chiar transdisciplinară).

Sub acest aspect, Petru Adrian Danciu indică direcţiile
disciplinare de susţinere a cercetării în funcţie de cele trei orizonturi
sub care consideră a se afla fiinţialul pe parcursul unei evoluţii
marcate, iniţial, de gradientul gândirii premitice, apoi al miticului și
religiosului, iar, într-un final, al ficţionalului: sunt trepte sau, mai
exact, straturi aflate în osmoză, ca reunind, în perspectiva evoluţiei
prin continuitate a tipologiilor: homo religiosus, homo symbolicus și
homo alteritas. În ordinea subsecventă acestor delimitări, sunt soli-
citate etnologia, folcloristica, sociologia, antropologia, teologia,
istoria religiilor, hermeneutica, fenomenologia, teoria imaginarului,
teoria simbolurilor și teoria mentalităţilor, deși în unghiul de sinteză
precumpănesc hermeneutica, fenomenologia și teoria imaginarului,
iar din planul deconstrucţiei nu lipsesc nici antroposofia, cu șirul
istoric detaliat ca știinţe oculte, kabală, gnoză, șamanism, grafie și
lexicografie iniţiatică, elemente de etnopsihiatrie și chiar prestaţii
de New Age (bunăoară, paranormalul). Riscul unei atari
intreprinderi se arăta a fi cel al unei deconstrucţii mergând până în
punctul în care atomizarea argumentelor și a sugestiilor blochează
posibilitatea atingerii semnificaţiilor generalizatoare. În parte, acest
risc a fost evitat, totuși, prin plasarea unei bune părţi a excesului
analitic-demonstrativ în amplul aparat de note al lucrării, devenit
astfel aproape o a doua lucrare, în învelișul unui detaliat indice
explicativ. Textul de bază, însă, expresie a unei evidente gândiri
asociative, s-a menţinut ca posibilă istorie a apariţiei și evoluţiei
motivului zmeului, considerat ca „mitogen”, deci ca acoperind
consistenţa particularizată a unui actant, ridicarea acestuia
deasupra calităţii de simbol de uz curent ori de simplu „construct
nominal”.

Așadar, ideea care prinde tot mai mult contur, pe măsura
destructurării „realităţii” basmului, este că această construcţie se
deschide expansionar pe verticala istoriei acesteia. Limita actuală

este marcată, textual, de modulările apărute în consecinţa
reelaborării semnificaţiilor sub presiune creștină, iar în receptare
de alunecarea definitivă în staza ficţionalului, doar de aici având loc
o întoarcere până în spaţiul asiro-babilonian (inclusiv a
zoroastrismului, adus – cum se știe – în atingere cu religia lui
Zamolxe). La limita istoriei cunoscute, mai rămâne doar „pragul
teoretic”, care creditează dualismul, complementaritatea
divinităţilor pe principiul conlucrării, al unităţii contrariilor, fie ca în
oglinda mai târzie a lui Zarathustra, fie în varianta și mai târzie a
Kabalei (aceasta prin apostila: Dacă divinitatea a creat totul, atunci
a creat și răul). Într-un atare cadru, devenise posibilă atât apariţia
zeului ostil, rău, urmând a fi distrus ori asimilat în confruntarea
finală cu cel bun (ca în zoroastrism), cât și a „îngerului căzut”, factor
de diseminare a răului și de corupere (ca în iudaism și creștinism).
Cu alte cuvinte, dacă pozitivul și negativul sunt indicaţi drept
constituenţi și chiar provocatori ai creaţiei, motivaţia actului prin
care imaginarul a creat spaţiu amplu demonologiei nu a fost
„gratuit”, respectiv prestabilind, în afara conștientizării
mecanismului existenţial, salvarea ori damnarea omului prin
propria-i opţiune.

Mișcarea demonstrativă din lucrarea lui Petru Adrian Danciu
oferă, dat fiind acest indice al unei cronologii inverse, aspectul unei
suprapuneri de planșe ce reconfigurează continuu sub efectul
preluării, al asimilării parţiale ori al suprimării de elemente, ele
însele venind dintr-un amalgam instabil. Procesul poartă, totuși,
amprenta permanentei localizări, cu o fixaţie pe măsură, astfel încât
„spiritualitatea magică semită [va fi] interpretată fragmentar și
sincretic în spaţiul balcanic”. Cum, aici, ar deveni excesivă reluarea
argumentării din lucrare, consemnăm doar ceea ce ni se arată a fi
metamorfoza babilonianului Șamaș în iudaicul Samael și, în
continuare (eventual și datorită presiunii sonorităţii numelui
Asmodeu), până la cel de Smeu sau Smău. Mărturisită este și
intenţia abandonării etimologiei slave a denominării (într-o anumită
perioadă, lingvistica noastră fusese chiar dirijată în a stabili
etimologii slave, fie și numai prin aproximări formale), deoarece, la
contactul cu textele religioase transpuse în slavonă, venite din
spaţiul bulgăresc, apelativul asemănător fonetic celui de zmeu „era
nu numai cunoscut, ci și uzitat”.

Dacă disoluţia lui Șamaș (zeu al creaţiei, deci idee intrată în
conflict cu credinţa iudaică, edificată pe YHWH, divinitatea unică) în
Șamael (de origine divină cum indică particula „el”, dar ca înger
căzut, persecutor al fecioarelor) s-a afirmat, în spaţiul nord
dunărean, ca Smeu (pronunţie originară), introducerea acestuia în
credinţa populară și în formalizările epice ale acesteia a fost
stimulată și de regia narativă prezentă în textul apocrif Tobit,
controversat deopotrivă în religia iudaică și în cea creștină. Ca
inducţie modelatoare, o atare regie armonizează, dar nu perturbă
o realitate fabulatorie caracterizată prin receptivitate și, în același
timp, prin rezistenţă în faţa încercărilor de anihilare a stratului de
constituenţi tradiţionali ai fondului magico-religioși. În consecinţă,
menţinerea și dezvoltarea unei tipologii extinse a operantului Zmeu
nu vor intra în opoziţie flagrantă nici cu oficiul creștin, acceptabil în
structura etică nou enunţată. Concluzia lucrării subliniază tocmai
acest sincretism ca expresie a identitarului: „Povestirea transcende
astfel generaţiile pentru a crea și dezvolta prin intermediul oralităţii o
adevărată «bibliotecă de imagini»” a creaţiei populare autohtone.
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Procesul lui Cioran – „condamnare” cu suspendare...
Ion Dur

Ciorne și zile

CCaaddrree  ddee  ppoorrnniirree..  Un tot format din holomeri, opera frag-
mentistului Cioran încă nu și-a epuizat virtualitatea și vitalitatea
semantică. Apar noi exegeze, teze de doctorat pe varii teme, co-
locvii peste colocvii (Lisabona, Paris ș.a.), mai mult, un colectiv de
iubitori ai scrierilor au alcătuit și un dicţionar orientativ1 (nu știm
cît de funcţional) pentru opera lui Cioran. Toate acestea exprimă
limpede faptul că sînt straturi de adîncime la care spiritul critic
încă nu a ajuns, feţe poliedrice sau pliuri de sens ale scrierilor lui
Cioran. Mi-au dovedit-o, alături de nu prea multe interpretări
juste, și cele peste douăzeci și mai bine de ediţii ale simpozionu-
lui internaţional de la Sibiu, pe care l-am început în aprilie 1991,
cînd filosoful împlinea optzeci de ani. 

Atîtea teme abordate, perspectivă după perspectivă, grilă
după grilă, așa încît m-a pus pe gînduri remarca unui amic: mai
aveţi ceva de spus despre Cioran? Într-o atare împrejurare, eseul
lui Adrian Buzdugan2 îmi provoacă, blînd, cam o aceeași posibilă
nedumerire: tot la Cioran ai rămas, prietene? Numai că autorul,
cu nume predicativ pentru forţa ideilor, îmi dă o replică sagace:
la Cioran nu se rămîne, domnule, la Cioran se ajunge! Ceea ce face
prin discursul său care aspiră să ne înfăţișeze o altă mască a ope-
rei gînditorului care și-a partajat faima europeană între Rășinariul
Sibiului, România Mare și Paris.

Trecut prin vămile operei heideggeriene, cu bogatele sub-
soluri și, parţial, cu lipsa ei de tact politic, degustînd și ceva din
discursul poetic și cel literar-ficţional, dar și din discursul în haine
de lucru al filosofiei, Adrian Buzdugan coboară (sau urcă?!) acum
în bolgiile operei lui Cioran, încercînd să însceneze un proces
dintr-o sumă probabilă de interpretări cioraniene din ultimele de-
cenii. Aspiră la deconstrucţia unei identităţi a autorului, una am
spune funciar antinomică, o identitate după care au alergat și alţi
critici. 

Cioranul lui Adrian Buzdugan este situat semnificativ între
istorie, pe de o parte, și politic, pe de alta, un loc geometric au-
reolat de mixtura dintre fascinaţie și iluzie, binom care dă seama,
credem, de trăsături specifice naturii magmatice a gîndirii ciora-
niene.  

Procesul lui Cioran calchiază elemente de factură juridică,
și anume, avem un „dosar” care presupune necesarul dispozitiv
alcătuit din inculpat (numitul Emil Cioran), judecătorul sau apro-
dul în persoana exegetului, procurori, martori și avocaţi. Cartea
este, în altă secţiune a ei, o acoladă „de apărări şi acuze”, prin
care se exemplifică împletirea manuală de „pledoarii sau rechizi-
torii” pentru un „vinovat convenabil” precum Cioran. Pentru ca
în secţiunea imediat următoare să avem depoziţia unui gînditor

privat, un Cioran trecut prin vămile eseului și ale ipostazelor de
„apatrid metafizic”3 parizian.

*
Cine n-a citit pînă acum varii exegeze pe tema Cioran are,

în eseul de faţă, un up date al celor mai reprezentative dintre ele,
o selecţie personală, desigur, o decriptare ce aspiră la un dezira-
bil pathos al distanţei, la o judecată de gust echilibrată, pe cît se
poate de obiectivă. Spun cărţi „reprezentative” pentru că, în po-
fida dezavuării de către autor a celor mai multe dintre ele, stu-
diile reperate constituie totuși recolta încercărilor în scrierile
(inclusiv corespondenţa) lui Cioran. 

Vina esenţială a comentatorilor de ocazie (nu-i aici sensul
goethean) este că „au cărat şi judecat cu măsurile de-acum gre-
şeala de-atunci” (p. 138) a eseistului-poet care a scris Schimbarea
la faţă a României. Adică: au ignorant sau au eludat arhipelagul
contextului interbelic, luînd ca temeiuri în falsele argumentări ur-
zeala istoriei contemporane lor, o istorie făcută, și ea, de „pluto-
nieri inspiraţi”, după formula lui Cioran însuși. 

Discursul lui Adrian Buzdugan, dens sub raport concep-
tual, peste care plutește benefic o briză poetică, decupează însă
o greșeală multiplă din partea pretinșilor exegeţi, aici fiind caii de
bătaie folosiţi din greu la munci silnice într-o exegeză sau alta. Și
anume: repudierea excesivă, de către Cioran, a României (e vorba
de România Mare, nu de una „în general” – proteză gelatinoasă a
limbajului de lemn – dar, episodic, și de România totalitară), ţară
pe care o dorea pusă la teasc pentru a-i stoarce tot virtualul fe-
cund; apoi angajarea colaterală în Mișcarea Legionară, iar de aici
chestiunea evreiască, antisemitismul (pentru unii un fel de drep-
tate legionară) și simpatia frenetică pentru hitlerism sau pentru
Herr Adolf Hitler.

Consecvent cu ipotezele avansate, eseistul e atent, înainte
de toate, la context, la nexul cauzal socio-politic, cultural și spiri-
tual din care a irupt opera lui Cioran. Este interesat, prin unele
detalii, de prefacerile petrecute în România Mare, în care, după
Marea Unire realizată doar triumfal-teoretic în 1918, dincolo de
întregirea geografică, era nevoie (și) de realizarea românilor ca
atare, cum observa cu ceva timp în urmă Irina Livezeanu4, istoric
american de origine română. După cum eseul expune primele de-
poziţii ale „inculpatului” Cioran, pretinsa endosmoză a acestuia
cu Mișcarea Legionară (în care vedea, peste ani, „un complex de
mişcări; mai mult decît atît, o sectă smintită şi un partid”) și cu
Căpitanul ei (căruia i-a făcut un portret copleșitor), vectori care
vor reveni în altă secţiune a cărţii, cînd i se va da iar cuvîntul (,,ce
exprimă adevărul”) celui aspru acuzat de legionarism, de trădare,
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de lașitate, de batjocorirea neamului românesc, de dispreţuirea
limbii sale materne ș.a. Autorii și raţionamentele lor, fie pro sau
contra Cioran, vor beneficia de data asta de opţiunea eseistului
pentru o ,,subînţelegere a contextualizării” ideilor lansate, din do-
rinţa de a evita varii nișe justificative și a da astfel mai multă flui-
ditate textului demonstrativ. 

PPiillaaţţii  ppoossttmmooddeerrnnii..  Cam ce s-a scris cît de cît esenţial des-
pre Cioran în ultima vreme? Nu am de gînd să fac critica criticii au-
torului, ea însăși pliată pe o masă critică de exegeze. Fără să
sufere de sindromul cantitativului, Adrian Buzdugan pune pe
masă, din vraful de comentarii apărute, peste cincisprezece
opuri, cele care i se par mai intim legate de opera gînditorului ră-
șinărean cu „viză de flotant” la Paris (prefer termenul ,,gînditor”
în detrimentul celui de filosof, pentru că, așa cum spune chiar
Cioran, cel dintîi se freacă de existenţă). Sînt sesizate demersuri
care caută adevărul printre atîţia Pilaţi, mai exact o triere a opi-
niilor sau a judecăţilor emise de detractori, prieteni și puţinii exe-
geţi pe care-i are opera gloriosului Cioran. Un efort în care
,,trimiterile, notele, notiţele, bibliografiile fiind singurele mici in-
dicatoare” (p. 22) în calea care duce spre luminișul adevărului
(aparatul critic al eseului este îndestulător).

Impulsul prim în a glosa despre un ,,liric exploziv” (Ţuţea)
i-a venit exegetului dinspre landul politicului: Cioran a fost sau
nu un ideolog legionar? Sau ,,cît de legionar a fost sau putea să fi
fost” (p. 21) acesta? Interogaţii deloc noi, dimpotrivă, cu multe va-
riante de răspuns care mai de care mai realist-naive sau abraca-
dabrante, mai toate provenind din ,,incubatoarele Procust”, vorba
lui Buzdugan. E aici, poate, autenticul proces al cărui maldăr de
dosare e pe etajerele de lîngă masa eseistului, cu sentinţe dintre
cele mai aspre, mergînd pînă la unele radicale, cum ar fi scoate-
rea din uz – e o glumă sinistră – a operei celui mai mare moralist
francez după Voltaire. Această din urmă soluţie ţine, în realitatea
ei crudă, de cenzura totalitară, opera „transfugului” Cioran nefi-
ind chiar străină de punerea ei între paranteze în timpul regimu-
lui comunist5.

Să facem o disociere necesară. Empatia politică e ceva, în-
rolarea cu arme și bagaje într-o organizaţie e altceva, chiar dacă
o atare structură declară, demagogic, că nu are urzeală politică,
așa cum proceda „Totul pentru ţară”, creaţia politic mascată a lui
Corneliu Zelea Codreanu. E drept că prima atitudine poate să fie
dată și de anume coincidenţe structural-psihice sau chiar idea-
tice, în vreme ce aderenţa efectivă trimite la convingeri get-beget.
Căinţa sau a-și pune cenușă-n cap sînt, în fapt, simulacre fără
efect de graţiere pentru ,,inculpat”; la Cioran, remușcările nu sînt
chiar nule, iar locul lor e luat adeseori de eschiva poetică nevino-
vată în raport cu un trecut de nerecunoscut, care i-ar fi infuzat
teribilisme și extaz terminologic.

*
Deconstrucţiile mai lungi sau racursiurile din Procesul lui

Cioran sînt revelatoare pentru (ipo)tezele vădit tendenţioase din
exegezele scanate, pentru aporiile cu care acestea își ornează ar-
guţiile, pentru acuzele formulate cu plăcere uneori vecină cu sa-
dismul. Nu voi aminti pe toţi detractorii la care ne trimite eseistul,
după cum nu voi încerca să îngroș reproșurile sale rezonabile,
uneori făcute și prin ridicarea îngăduitoare a degetului arătător. 

Nu pot să nu invoc însă tezismul păgubos al tomurilor
scrise de poeta Marta Petreu sau de Alexandra Laignel-Lavastine
(care l-a „terminat” și pe Noica), ultima încercînd să demoleze sta-
tuia unor eroi culturali precum Cioran, Eliade, Ionescu; scriitura
celui dintîi i se pare alterată, iar limbajul – travestit, denaturant,
așa cum le vede prin oglinzile concave a două grile puse la lucru:
cea a corectitudinii politice (des invocată și în alte speţe) și cea a
unei posibile dreptăţi legionare postume. 

Dacă istoria nu-i făcută de notari, între legionarism și fas-
cism e totuși o diferenţă cît de cît specifică, iar antisemitismul lui
Cioran sau naţionalismul xenofob, cum bine e intuit de Adrian
Buzdugan, își diminuează propritatea terminologică dacă obser-
văm critica pe care același Cioran a făcut-o rușilor, ungurilor, pa-
rizienilor, sau, cu asupra de măsură, compatrioţilor români.
„Ideologia” lui Cioran e liric-paradoxală, șubredă sub raport con-
ceptual, prea puţin credibilă, iar ediţia definitivă din Schimbarea la
faţă a României (1990) ne arată că gînditorul și-a mai revenit din
rătăcirea lui pretins antisemită, fără să reușească însă o retușare
definitivă a propriei biografii intelectuale (nici „manuscrisele nu
ard”, cum spune Mihail Bulgakov, darămite părţi dintr-o proprie
carte pe care n-o mai agreezi întru totul).

E drept că România a rămas, pentru Cioran, cum remarcă
Adrian Buzdugan, o posibilă matcă pentru o revoluţie legionară,
un motiv pentru exil și o nedorită dovadă a decepţiei în perioada
senectuţii. Resemnarea lui Cioran?! Aluzia la „Mioriţa” este aici
cumva improprie, căci acest poem tragic are altă cheie de dezle-
gare (v. viziunea lui Mircea Eliade din De la Zalmoxis la Genghis-
Han). La omul revoltat Cioran nu de resemnare e vorba, ci de
revoltă meta-fizică faţă de virtualităţile unui popor, comunitate
care, pentru a deveni pragmatică, eficientă, chiar mesianică, tre-
buie stoarsă de energie creatoare (și să-și găsească liderii politici
providenţiali).

De la Marta Petreu aș avea alte pretenţii exegetice, din-
colo de ipostaza ei de „procuror iacobin” și psihanalist de buzu-
nar, cu varii argumente tendenţioase și ostile, cu adevăruri
superficial prefabricate și juvenil mistificate, dincolo de dorinţa ei
de a livra spaţiului occidental un portret cioranian cariat și con-
torsionat, cerut cu asiduitate de detractorii zeloși.

Generaţia anilor 30 n-a fost distrusă de istorie și politică,
cum crede exegeta, ci inutil desfiinţată de cei excesiv și maladiv
interesaţi de reevaluarea trecutului. „Culpa metafizică” a genera-
ţiei lui Mircea Eliade de a susţine ideatic forme de totalitarism? Să
nu luăm ca pre-text sintagma lui Karl Jaspers, căci vina, dacă
există, este mai degrabă ideo-logică, cumva apropiată de judecata
pertinentă făcută de Hannah Arendt. Mircea Eliade și colegii săi
au fost detașaţi de viaţă, dar atașaţi cultural de filosofie, de reli-
gie, de literatură, pentru ca în deceniul patru al veacului trecut
să nu fie chiar imuni, unii dintre ei, la rinocerizare. Și nu era o ge-
neraţie decît parţial autohtonistă, canonul ei fiind cel occidental. 

Aparent neutre și culante sînt observaţiile pe care le-a
făcut Arșavir Acterian, prieten cu Cioran, lucid și meliorist, dar
care nu-i iartă, nici el, excesele și evaziunile; sau opiniile critice
ale unui „cap limpede” precum Gheorghe Grigurcu, care suge-
rează nu mefienţă inflexibilă, ci una care să ţină seama de succe-
sive augmentări ale trecutului făcute chiar de Cioran (cărticica
Ţara mea – sau patria, ar fi fost mai adecvat – constituie o probă
irefutabilă). Grigurcu pune totodată bemoli îngroșaţi procesului
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de victimizare a celor declaraţi, euclidian, „dușmani”.
Adrian Buzdugan îl amintește printre procurori și pe Horia

Roman Patapievici, în care Liiceanu vedea cîndva, bovaric, un fel
de Kierkegaard român. Discursul antiromânesc (deloc retractat
ulterior) al fizicianului convertit la meta-fizică, nu departe de cel
scatofag, a vrut, probabil, să rivalizeze (prin pastișă) cu stilistica
lui Cioran. O încercare ab initio ratată, o iniţiere mai degrabă într-
un eșec lamentabil, o deraiere „în exces și în lipsă”, cum preci-
zează și Adrian Buzdugan.

Un alt cîrtitor, Stéphane Barsacq, este cel care a tabloidi-
zat vina lui Cioran. Face pe clownul operei sau mai degrabă al vie-
ţii gînditorului, neuitînd să atingă, în cele din urmă, corzile
legionare din tinereţea lui Cioran. Autorul a scris un eseu-diver-
tisment, insipid și inodor, o infamie de gang, pestilenţială, prin
care-și varsă singur ţucalul în cap. Socoteala a fost, probabil, prag-
matică: ești mai degrabă băgat în seamă dacă distrugi statuia
unui titan, decît să te guduri pe lîngă jilţul puterii sale metafizice.

Sanda Stolojan, nepoata lui Duiliu Zamfirescu, și Irina Ma-
vrodin sînt trecute de eseist la categoria susţinătorilor afabili, ac-
cidentali, de operetă. E adevărat că intelectuala de la Paris este
melioristă și vrea să ne ofere o vedere de la balcon a enigmei Cio-
ran, ezitînd să-l atace frontal, chiar dacă a simţit pulsul occiden-
tal faţă de rătăcirile din tinereţe ale prietenului ei de aproape. În
schimb, Irina Mavrodin, poetă, eseist elevat și traducătoare nu
doar din Cioran, vrea totuși să dea Cezarului ce este al lui: ea su-
gerează ca productivă o receptare a lui Cioran poate exclusiv prin
grila autonomiei esteticului, chiar dacă se întreabă, e drept, reto-
ric, dacă putem lăsa la o parte viaţa celui ce a fost secretarul pro-
priilor senzaţii.

Trecem peste apucăturile de hienă ale lui Pamfil Șeicaru,
nu doar la adresa lui Cioran, după cum punem în surdină vocea
camaradului Simion Ghinea Vrancea, mai cu seamă că avem de-a
face cu un „un galimatias care solicită o oarecare distanţă” (p. 87),
zice Adrian Buzdugan; e un amic patetic, care face anamneza stă-
rii agonice a lui Cioran din ian. 1941 și care furnizează informaţia
că acesta a tradus în franceză cartea Pentru legionari a lui C.Z. Co-
dreanu. Sînt mărturisiri ad hoc, care se cuvin suspendate între pa-
ranteze cu (z)gardă de fier, literatură pentru bătrîni nostalgici sau
pentru frizeriţe curioase (n-am nimic personal cu cele două cate-
gorii, una de vîrstă, alta profesională, dimpotrivă, nutresc empa-
tie sinceră pentru „tinerii” de altă vîrstă și, în egală măsură,
pentru cele care ne schimbă look-ul).

O preţioasă „piesă dintr-o hologramă” pare să descopere
Ilina Gregori, o exegetă cu bune intenţii. Acuză un anume derapaj
al posterităţii lui Cioran în exegeza din mileniul trei și vrea să mo-
dereze vituperările și aplicarea corectitudinii moral-ideologice.
Omul Cioran preocupă, prin viaţa lui, mai mult decît opera, așa
încît scriitorul Cioran ar trebui revizitat, biografia lui frizînd cumva
imposibilul (?). Nu cred într-un dezacord între viaţa și opera gîn-
ditorului privat E.M. Cioran („M” vine, ca să fie clar, de la Miluţ, di-
minutivul cu care era alintat îndeosebi de fratele lui, Aurel
Cioran); dimpotrivă, Cioran și-a setat viaţa prin propriile silogisme
(care s-au născut din frecarea lui de viaţă), silogisme între care se
strecoară, e-adevărat, un singur dezacord, poate esenţial: a teo-
retizat sinuciderea, fără să o facă; dar argumentul lui nu trebuie
ignorat: ideea sinuciderii e fundamentală, ea face viaţa reală și su-
portabilă, spune chiar trișorul de Cioran.

Într-un stil suav-baroc, iubitor de antinomii infuzate de cu-
renţi cioranieni, Dan C. Mihăilescu, un critic strălucitor, vrea să-l
trateze pe Cioran printr-o imitare a mărcii sale stilistice. Vrea să-
i fure secretul poietic, ceea ce nu-i reușește, după care îi spune
amical și paradoxal, bătîndu-l pe umăr: „Ai greșit și ne-ai minţit,
prietene, dar cred că ai avut dreptate!”. În Prefaţa unei antologii
din publicistica lui Cioran (Revelaţiile durerii, Echinox, 1990), du-
reros receptată de gînditor, Dan C. Mihăilescu manevrează cu
penseta citate (lezînd astfel neutralitatea afișată), apasă pe vina
tinerei generaţii, narcotizată de cloroformul politicii, după care
„administrează o pilulă cu cianură”, îndulcită, pledînd pentru im-
posibilitatea absolvirii de păcate, de crimele motivate ideologic.

Mai puţin ofensivi, dar cu agresivitate tendenţială: un
Leon Volovici, care privește prin ferestruica avionului antisemi-
tismul lui Cioran; sau un Valentin Protopopescu, cu o biografie psi-
hanalitică, cu tendinţa demistificării, înrîurită de Jurnal de apocrif
al lui Paul Goma; Cioran e pus pe canapeaua terapeutului și i se
pune în faţă secundarul, inclusiv „rufele murdare”, iar sinele cel
mai adînc al biograficului e pus tête-à-tête cu opera; numai că Cio-
ran nu este un Paul care s-a întors Pavel,  deci „n-a avut niciodată
un Damasc al său”; vina lui Cioran, metafizică (iarăși metafizică!)
și morală, este ceva indiscutabil, deci irefragabil, iar desprinde-
rea de trecut îi apare „discretă și falsă”; lucrul cel mai bun al psi-
hanalistului este identificarea, rînd pe rînd, a antinomiilor naturii
histrionice a lui Cioran, tot atîtea măști sub care își ascunde iden-
titatea (alteritatea, bate-o vina!).

Alţi „binefăcători” sau martori: „un expert grăbit şi un co-
mandant legionar”, Claudio Mutti şi Faust Brădescu; după Aus-
chwitz, spune primul, argumentul operei e dezamorsat de un
proces absurd de varii reconcilieri ale acesteia cu ordinea de
drept, cu cadrul democratic, cu puterea; scopul cercetării sale
este de a opune adevărul „atît inculpărilor de circumstanţă ale
acuzatorilor infami, cît şi lamentabilelor minciuni ale apologeţilor
intimidaţi”; confirmă frenezia cioraniană a trăirii fenomenului le-
gionar, dar nu ca membru al Legiunii, ci de pe margine, de la pe-
luză; cam aceeași depoziţie (care nu-mi inspiră încredere) are și
Faust Brădescu, comandant legionar: Cioran a fost un guru pen-
tru gardiștii din garnizoana de la Paris, un spirit seducător, spe-
cialist în „probleme legionare”.

Din tabăra franceză, alte ieșiri la bară în procesul Cioran:
Pierre-Yves Boissau (în dialog cu Gabriel Liiceanu)),, care îi respinge
lui Cioran dreptul de a regreta și aruncă îndoieli asupra sincerităţii
filosofului, nemanifestată în public, ci în ipostaze secundare; ca și
în alte părţi, Adrian Buzdugan are, pentru P.Y.B., întrebări deloc
retorice: „atunci cînd se transformă în spectacol public, remuş-
carea este sinceră? Devine sinceră? Sau e vorba doar de ignobila
plăcere a celui care urmăreşte ca pe-o reprezentaţie de succes
scena în care un om mare ajunge să se umilească?” (p. 120); în
fine, urmează două portrete ale gînditorului Cioran la tinereţe, rea-
lizate de Patrice Bollon şi Sylvère Lotringer; chiar dacă are cîteva
idei percutante, portretul celui dintîi e cumva mișcat, și asta din
cauza amănuntelor nesemnificative în care se pierde; ereticul Cio-
ran, despre care scrie, devine astfel un personaj de mîna a doua;
cam pe aceeaşi linie merge şi scurta biografie întocmită de Syl-
vère Lotringer, „Portret al unui tînăr scriitor în delir hitlerist”, pen-
tru Caietul Cioran, L’Herne, 2009.

Multe alegaţii ale martorilor încearcă să descrie, uneori cu
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o intimitate ușor infatuată, legionarismul lui Cioran. De pildă, de-
poziţia preotului Dancu Cristofor privitoare la participarea lui Cio-
ran la rebeliunea legionară din ian. 1941 mi se pare, în mare
parte, contrafăcută; un fel de stil eterat securistoido-naţionalist
e recognoscibil și aici, cum apare și în dezinvolta mărturie a unui
comandant legionar (Faust Brădescu). De altfel, în subtext, ei
înșiși nu cred prea mult în cele relatate, sau poate au, vorba lui
Orwell, o gîndire dublă.

În schimb, pare cioranian tabloul atitudinilor manifestate
de gînditor în vremea prezenţei sale în Franţa, înainte și după eli-
berarea ei. Adrian Buzdugan recurge aici la un inteligent puzzle
de enunţuri-feedback puse faţă-n faţă la o masă lungă (nu ro-
tundă), un tablou inteligent de teze și antiteze care construiesc
dedalul unui adevăr despre Cioran. Însă informaţiile despre le-
gionarismul lui Cioran provenite din spaţiul francez trebuie luate
cum grano salis, ceea ce-l face pe exeget să aibă discernămîntul
surselor, să evite unele capacane sofistice, oricît ar fi ele de ade-
meneitoare.

*
Am lăsat mai la urmă numele prestigiosului cercetător

Marin Diaconu, intelectual profund și onest, un prieten adevărat
nu numai al spiritului cioranian. El este amintit în Procesul lui Cio-
ran pentru o lămuritoare notă de subsol din seria de opere com-
plete, tipărite împreună cu Eugen Simion. E vorba de comentariul
pe care-l face unei fotografii în care unii au spus, și au lăsat ast-
fel și pe alţii să creadă la fel, că Emil Cioran apare într-o fotogra-
fie alături de Corneliu Zelea Codreanu. Eroare, spune Marin
Diaconu, și citează în acest sens mărturia unui fruntaș al Mișcă-
rii Legionare, Mircea Nicolau: „Există o fotografie despre care se
pretinde că se află lîngă Corneliu Codreanu. După serioase indi-
cii, nu este Cioran, ci Nicolae Constantinescu, unul dintre aşa-zişii
«Nicadori»”6. 

Cum tot la urmă invoc și analizele lui Eugen Simion (Cio-
ran: o mitologie a nedesăvîrșirilor, 2014), prin care acesta, spune
Adrian Buzdugan, „își cristalizează stendhalian pasiunea sa pen-
tru Cioran” (p. 125). E un excurs care identifică, între altele, ceea
ce a devenit deja un loc comun: faptul că Schimbarea la faţă a Ro-
mâniei constituie partea cea mai vulnerabilă a creaţiei cioraniene,
marele neajuns al acesteia. Eugen Simion află în ideatica și scrii-
tura cărţii (intitulată în manuscris: Teoria României) o voluptate a
negaţiei absolute de sorginte biblică, o critică necruţătoare, fa-
natică a tot ceea ce era și nu era România Mare a deceniului patru
din veacul trecut.  

Am formulat pînă aici mai multe idei despre această con-
troversată scriere cioraniană care este Schimbarea la faţă a Ro-
mâniei. Cioran secretă un pamflet al inerţiei românești, dar
trezirea noastră din somnolenţa naţională sinucigașă nu își avea
izbăvirea decît parţial în politic. Cum am subliniat deja, era ne-
voie, credea pamfletarul, de lideri cu viziune reformatoare, care
să activeze latenţele virile ale românilor, prin acces, desigur, la
pupitrul puterii. Că Emil Cioran cădea astfel, inexorabil, în istorie,
în cea mică (în ligheanul căreia și-au înmuiat părul capului mai
mulţi din generaţia lui), pare un lucru firesc pentru cel ce judeca
istoria din care nu se putea autoelimina (e drept că juca, histrio-
nic, rolul vinovatului fără vină).

Relaţia lui Cioran cu trecutul său e judecată de Eugen Si-
mion ușor pătimaș, cu prejudecăţi diafane, cu eludarea sau omi-

terea intenţionată, cum observă și Adrian Buzdugan, a unor enu-
nţuri cioraniene importante pentru resemnificarea rătăcirilor
sale (ideologice) din tinereţe. Iar legăturile cu diaspora româ-
nească ale acestui gînditor privat sau anahoret la domiciliu (sin-
tagma din urmă e a lui Vasile Băncilă) nu au fost nefirești, dacă
sesizăm atent maladiile din foaia de observaţie a sănătăţii co-
munităţilor noastre din exil (de ieri și de azi).    

Așa se încheie slalomul de monitorizare critică a exegezei
cioraniene, conform listei lui Adrian Buzdugan. Care este, final-
mente, parţialul portret al gînditorului Cioran, așa cum ni-l
(re)compune judecata-rezoluţie a eseistului? O alcătuire în alb
(puţin îngălbenit) și negru, culori date, pe de o parte, de depozi-
ţiile criticii coroziv-anihilante care vrea să-l desfiinţeze pe Cioran,
dar și de onestele silogisme ale unor interpreţi cît de cît avizaţi;
la care se adaugă o aureolă oarecum rozacee a celor mai opti-
miste ipoteze interpretative. 

Să nu se înţeleagă însă că Adrian Buzdugan este avocatul
din oficiu al lui Cioran. El lasă acuzarea, de oriunde ar veni, să-și
devoaleze probele și doar subliniază cu markerul propoziţiile ese-
nţiale, deconstruindu-le, după caz, intenţionalitatea ostilă și fri-
volă, sau, alteori, sporul cognitiv adus fascicolului de raze care
luminează tabloul original al lui Cioran.

„„CCaazzuull””  CCiioorraann..  Cartea lui Adrian Buzdugan nu se oprește
însă aici. Subliniam că portretul filosofului nu e unul integral,
căci eseistul schimbă roba de judecător cu aceea de avocat al
apărării, propunîndu-ne, și el, un posibil diagnostic: cazul lui

Cioran nu seamănă cumva cu acela al lui Martin Heidegger?! To-
todată, vrînd să-l redea, eminescian, pe Cioran lui însuși, exege-
tul ne propune o cale pe care să ajungem în ostrovul sincerităţii

cioraniene.
În primul rînd, eseistul nu ezită nicio clipă în a dezavua

grila total inadecvată („forcepsul sociologic”) aplicată de Pierre
Bourdieau operei filosofice heideggeriene, prin strategia „omo-
logiei dintre cîmpul filosofic şi cîmpul politic”7, mai exact, prin vi-
zorul unei pensée louche (gîndire sașie, care suferă de strabism,
una care privește într-o parte și vede într-alta). 

Sociologul francez făcea metafizicii lui Heidegger o dublă
lectură: politică și filosofică în egală măsură, dezvăluind cu mis-
terioase raze icx sau gama determinaţii ale orientării politice a fi-
losofului german, sublimate sau disimulate pînă și în opere ca
Fiinţă și timp sau Introducere în metafizică. A fost invocată și pe-
rioada 1933-1934, cînd Heidegger era rector al Universităţii din
Freiburg, dosarul Heidegger avînd deja o tradiţie serioasă (la noi,
„cazul” a fost invocat înainte de Revoluţie într-un numar al exce-
lentei Reviste de Istorie și Teorie Literară a Institutului G. Călinescu,
publicaţie al cărei artizan a fost criticul Dan C. Mihăilescu). 

Urmele naziste „revelate” de Bourdieu sînt de nevăzut și
de negăsit, cum nu putem afla, constată Adrian Buzdugan, nici
silueta de ideolog nazist a lui Heidegger în Caietele negre publi-
cate cu ani în urmă. Paralela dintre filosoful german și Cioran
este, din capul locului, complet inadecvată. Opera lui Cioran, pu-
blicistica sau eseurile, nu este deloc contaminată cu trimiteri, de
pildă, la Pentru legionari a lui Codreanu, sau la îndreptarul numit
Cărticica șefului de cuib.  Cioran „n-a fost ideolog legionar, nici
măcar legionar, ci doar un admirator ardent al unei Gărzi de Fier
idealizate” (p. 150), conchide eseistul. Iar dacă e să găsim, credem
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noi, urme de mărci stilistice congruente într-un fel cu spiritul le-
gionar, ele pot fi aflate în falanga textelor de gazetă progardiste,
acolo unde Cioran e netravestit, e sincer, chiar dacă-i putem
aplica aici grila unei judecăţi louche, sașii, o judecată stratificată
și partajată între vederea de adîncime a tînărului gînditor și privi-
rea temporală, fenomenală asupra istoriei evenimenţiale (aceea
făcută de „plutonieri inspiraţi”).

„„......  ppee  mmiinnee//  MMiiee  rreeddăă--mmăă!!  În penultima parte din Procesul
lui Cioran, Adrian Buzdugan vrea să ni-l restituie pe Cioran prin el
însuși, lăsîndu-l să-și expună sincer și dezinvolt părerile despre
el; mai cu seamă despre trecutul său, pe care filosoful nu-l regretă
sau, eventual, „dacă nu, să nu ne mai gîndim la el, să-l socotim
mort şi îngropat” (decembrie 1963, Caiete: 1957-1972).

Adrian Buzdugan propune o altă etapizare a existenţei
scripturale cioraniene, mai cu seamă a celei franceze, unde de-
tectează vreo două straturi care, grosso modo, nu contrazic exis-
tenţa unui dublu Cioran, cel românesc și cel francez (cu
inevitabilele sale falii), între care este raportul, cum remarca Ma-
rian Popa, dintre negare și renegare (cu piesa esenţială: Mon Pays).
E drept că perioada pariziană a apatridului metafizic Cioran este
stratificată, dar rămîne, cu toate aceste nuanţe, de la un capăt la
altul, get-beget franţuzească. 

Nu intrăm acum în anatomia și fiziologia operei cioraniene
din capitala Franţei, după cum nu ne oprim mai mult asupra me-
taforei de „apatrid metafizic”: Cioran a plecat în Franţa ca ră-
șinărean, a refuzat cetăţenia franceză, cea de cetăţean român i-a
fost retrasă de comuniștii noștri vigilenţi, pentru ca, după 1989,
statul român să-i restituie un drept luat abuziv (și Academia Ro-
mână trebuie amintită la capitolul „recuperări”: alături de Mircea
Eliade, Eugen Ionescu și de alţi autentici eroi nu doar ai culturii
noastre, Cioran este academician român).

*
În penultima secţiune din Procesul lui Cioran, cum amin-

team deja, interesant – și riscant – este colajul de citate ordonate
cronologic (1930-1992) și tematic (din scrieri, corespondenţă, in-
terviuri): Cioran: eseist român, „apatrid metafizic”, moralist francez.
Precaut în a nu comite faptele personajelor din comentariile ana-
lizate, eseistul ne spune că „tinde spre o anumită obiectivitate,
echidistanţă şi trunchiere înţeleaptă” (p. 157). 

Am citit această suită de silogisme sapienţiale – în care pri-
mează luciditatea, asumarea tale quale a trecutului, dar și aug-
mentarea lui repetată – printr-un fel de logică a lui Hermes, așa
cum a gîndit-o Noica, una în care avem de-a face cu holomerul pri-
vilegiat, cel care ne îndreptăţește să putem ridica partea cumva la
puterea întregului (pars pro toto). Este, după mine, singura va-
riantă de lectură corectă (poate chiar politic, în sensul grecesc al
termenului), rezonabilă, de urzeală productivă de sensuri meta-
fizice, un demers care coagulează părţi într-un tot discret (luăm
și sensul fizic) ce nu mai are nevoie de comentarii subiacente (un
fel de no comment).

QQuuaanndd  eerraatt  ddeemmoonnssttrraanndduumm..  Sperînd că se apropie de
adevăr pe o potecă justă, elegantul eseu  al lui Adrian Buzdugan
ne propune holograma unui Cioran așa cum ni-l etalează plaja co-
mentariilor operei sale din ultimele decenii (mai lipsește doar
„exegeza” unui Cioran pe benzi desenate...). Un Cioran devenit de

mult timp un „caz” profitabil pentru demolatorii de statui, un „vi-
novat convenabil”, hărţuit de exegeţi a căror minima moralia este
patima comentariului tezist și tendenţios, nu rareori resenti-
mentar, alături de „puţini exegeţi” onești sau de martori oculari,
cei din urmă interesaţi mai degrabă să-și exhibe meritul de a fi
fost cîndva lîngă un Guru providenţial. 

E simulat un proces din care nu lipsește nici depoziţia eseis-
tului și, implicit, nici hotărîrea sa definitivă: Cioran rămîne un gîn-
ditor istoric important pentru Franţa și România; el n-a fost om
politic și nici apparatchik, după cum n-a fost legionar cu acte în re-
gulă, chiar dacă, în tinereţe, a suferit rătăciri temporale. Spune
eseistul: „Oricît ar evita atît de încrîncenaţii acuzatori ai lui Cio-
ran, rămîne o întrebare nepusă, care le zădărniceşte orice con-
strucţie părtinitoare: De ce nu a fost Cioran legionar cu acte în
regulă?” (pp. 194-195).

E o interogaţie la care Adrian Buzdugan găsește motivaţii
deopotrivă raţionale și pragmatice. Însă un răspuns sintetic poate
fi aflat și într-un argument din Julien Benda, cel din Trădarea căr-
turarilor: Cioran nu a simţit și nu a putut să compromită primatul
etern al spiritualului pentru temporalul efemer și incurabil atins
de leucemie (ceea ce a scris de altfel și Cioran: „a vorbi de prima-
tul politicului echivalează cu un elogiu al platitudinii, nulităţii şi
exteriorităţii”, 22 ianuarie 1933). Atitudinea lui Cioran era, fără
pic de îndoială, una estetic-metafizică, nicidecum una moral-poli-
tică.

Procesul lui Cioran este, în fond, o demonstraţie inter-ac-
tivă, una, aș spune, de estetică a consumatorului, căci presupune
un fel de pique-nique la care cititorul vine, și el, cu ceva de acasă
(un ,,coș” cu fondul aperceptiv). Adrian Buzdugan este convins că
a scrie despre Cioran este deopotrivă și ușor, și greu. E relativ sim-
plu pentru că opera pare deschisă la nesfîrșit, cum ar spune pri-
mul Umberto Eco, dar e dificil întrucît, după același italian, ne
lovim totuși de o limită a interpretărilor. Textul cioranian este
stors de virtuala lui polisemie și nu mai rămîn decît ceva firimituri
de sens. Într-un atare moment, un autor e pur și simplu termi-
nat. Ceea ce, din fericire, nu e cazul lui Cioran, ale cărui scrieri,
modulare prin semantica lor (de aici o geografie sau o meteoro-
logie de sensuri obţinute prin varii asamblări de module), oferă
încă substanţă ideatică exegezelor autentice sau rezonabile.

1 (Coord. Simona Constantinovici), Dicţionar de termeni cioranieni,
2 vol., Timișoara: Editura Universităţii de Vest, 2020. 
2 Adrian Buzdugan, Procesul lui Cioran, (2020), Pitești: Ed. Paralela
45. Cităm din volum, fără vreo altă trimitere.
3 Vezi Convorbiri cu Cioran (București: Ed. Humanitas, 1993), p. 29.
4 Vezi Irina Livezeanu, (1998), Cultură și naţionalism în România
Mare. 1918-1930, București: Ed. Humanitas, passim.
5 Între 1945 și 1989, a apărut la noi din Cioran un singur volum:
E.M. Cioran, (1988), Antologie, traducere și cuvînt înainte de Mo-
dest Morariu, București: Ed. Cartea Românească; e drept că eseu-
rile cioraniene din perioada interbelică se puteau găsi, nu fără
efort, în unele biblioteci publice. 
6 Vezi Întîlniri cu Cioran, vol. I, Culegere realizată de Marin Diaconu
(București: Fundaţia Naţională pentru Știinţă și Artă, 2010), p. 182.
7 Vezi Ontologia politică a lui Martin Heidegger, (2015), Cluj-Napoca:
Ed. Tact (ediţia princeps: Minuit, 1988).
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În cazul lui Ștefan Bănulescu (anul acesta se împlinesc cin-
cizeci și cinci de ani de la excepţionalul său debut editorial, cu „Iarna
bărbaţilor”) s-a vorbit mereu de imaginar şi ficţiune pură, însă lu-
crurile sunt mult mai complicate, raportul realitate/ ficţiune, reali-
tate/ imaginar/ imaginal fiind mult mau profund. Spre sfârşitul
vieţii, însuşi prozatorul ne-a dat mai multe indicii cu privire la ge-
neza lumii sale imaginare, mai ales cu privire la opera sa de căpătâi,
Cartea Milionarului (1977). Paginile sale memorialistice, eseurile şi
interviurile stau mărturie în acest sens. Dintre cele mai importante
pagini sunt mărturisirile dialogate M-a prins istoria pe jos şi O lungă
spovedanie1. În primul rând ar fi de stabilit odată pentru totdeauna
problema fantasticului în opera prozatorului român. Iată ce spune
Bănulescu în acest sens: „Fantasticul, să ştiţi, nu aparţine deloc căr-
ţilor mele, fantasticul a existat aici aşa cum a existat; aşa cum a exis-
tat şi în Câmpia Bărăganului, în această insulă a Borcei care începe
aici şi se sfârşeşte cam prin dreptul satului meu, pe care eu am bo-
tezat-o Insula Cailor, pentru că în părţile mele insula era un Impe-
riu al cailor sălbatici. Spre deosebire de Insula Măcelarilor – Insula
Brăilei, era o Insulă a parlagiilor; acolo se spintecau oi şi cornute
mari pentru hrana Orientului şi pe vapoarele de Brăila, Galaţi, prin
poarta internaţională a Sulinei coborau prin strâmtori spre Medite-
rana, cu aceste avuţii din Bărăgan.”2 Mai clar de atâta nici nu se
poate: spaţiul operei este peisajul natal al scriitorului, acela al Bă-
răganului şi al Bălţilor, iar fantasticul prozei nu este inventat ci face
parte din chiar sufletul acestor locuri, este o lume imaginală, dată
odată pentru totdeauna, şi în care ne recunoaştem pe de-a-
ntregul, nu doar ca reprezentare şi valoare estetică, ci ca reprezen-
tare şi valoare umană, un regat imaginar la porţile răsăritului. O
realitate „fantastică” trecută ca atare în operă, prin  transfigurarea
artistică a acestei realităţi ieşite din comun. Mai mult, povestea Că-
lăraşiului vechi a trecut în operă ca atare, pentru că povestitorul du-
nărean spune mai departe: „De ce spun că m-a fascinat acest oraş?
Din o îndelungată istorie a acestui colţ, care a fost şi un colţ tragic
al existenţei Ţării Româneşti. Aici, în acest colţ, s-au purtat războa-
iele ruso-turce. În acest oraş a venit şi favoritul Ecaterinei a II-a, Po-
temkin, la sfârşitul secolului al XVIII-lea. A condus operaţiile
împotriva turcilor, apoi a venit Bagration, marele erou al războiului
împotriva lui Napoleon. Generalul Kamenski – în alt război, de la în-
ceputul secolului al XIX-lea – care după ce se întorcea de la luptă
avea o cadă imensă în care se turna vin ca să se revigoreze. […] De
fiecare dată când armatele ruse veneau şi duceau un război, mai
stăteau aici câte 10 – 15 ani, aşa că situaţia care a fost după cel de-
al Doilea Război Mondial nu era inedită. […] În linia strămoşilor mei
am avut câţiva ostatici, care au fost luaţi să însoţească convoaiele

pe drumul Rusiei, Kievului, Moscovei, Petersburgului. Unii au rămas
pe acolo, aşa cum rămăsese şi cronicarul Neculce un timp, după în-
frângerea de la Stănileşti. Dar el se întorsese acasă. Alţii de pe aici
nu s-au mai întors. A fost o lume pârjolită, care a reînviat din nou şi
iarăşi din nou, pentru că lumea acestui loc, acestui câmp – Bărăgan
– de pe malul Borcei era o lume văzută, dar mai ales o lume nevă-
zută.”3 Călăraşiul lui Bănulescu nu este altul decât Mavrocordatul
din Cartea Milionarului, cu toate aspectele sale de cetate modernă,
pe jumătate fanariotă, pe jumătate conglomerat de naţii la porţile
orientului şi occidentului, dar şi oraşul care apare ca din pământ din
nuvela Masa cu oglinzi sau din alte proze: „N-am simţit apropierea
oraşului. Am în Masa cu oglinzi un mic erou, pe Caius, care într-un fel
trădează experienţa mea. Când am venit, pe jos, şi m-am apropiat
de oraş, nu se auzea nimic. Nici goarnele nu se auzeau. Era …parcă
o lume stinsă, o lume moartă. Când am făcut un pas spre o anume
pantă, dintr-o dată am văzut aburii oraşului.”4 Şi mai departe, des-
criind spaţiul real – imaginar chiar prin mărturisirile scriitorului, iată
ce spune acesta despre Dicomesia sa şi topografia acesteia: „N-am
întâlnit nicăieri în ţară un conglomerat de atâtea naţii, un conglo-
merat, aş zice, atât de strălucit”5 (tot Călăraşiul, adică modelul ora-
şului-text Mavrocordat), ca şi, mai departe: „Aici s-au instalat
primele porturi începând de la Mircea Basarab. Porturile de aici de
la Cetatea de Lână – nu-i spun cum se numea în istorie… are un
nume cam indecent, dar pot să vi-l spun. Da. Oraşul de Floci. Eu i-am
spus Cetatea de Lână în cărţile mele. Mi s-a părut mai interesant să-
i spun aşa. Pe aici era, pe la acea Cetate de Lână, un punct al trans-
humanţei. Coborau oierii din Vrancea şi mergeau spre podişurile
Anatoliei, spre Grecia ş.a.m.d. De ce spun că m-a fascinat? Pentru că
acest oraş avea două porţi: una spre Europa Centrală, poartă din
care pornea flota comercială a lui Aziz Creştinatul, un turc…care a
avut o flotă aici, în perioada interbelică. Şi o altă poartă spre Orient.
Şi fluviul, parcă, a simţit nevoia ca aici să se despartă în două braţe.
Pentru că se circula şi pe braţul Borcea şi pe braţul propriu-zis al
Dunării. Flota lui Aziz mergea îndeosebi spre Viena şi Budapesta. Pe
aici se scurgeau cerealele, vinurile, care veneau din părţile Transil-
vaniei. Toamna erau fascinantele convoaie de căruţe, care coborau
dinspre munte ca să se reverse în pântecele vaselor lui Aziz.”6 Spa-
ţiul ca atare al câmpiei dicomesiene i-a dat scriitorului român un
sentiment aparte: „Şi de ce spun că eram un om liber? Că aveam în-
totdeauna cerul deasupra şi legătura cu pământul. Toate orizontu-
rile îmi erau deschise. N-aveam treabă cu nimic. Putea să apară şi…
Şi când am cârnit atunci, am trăit clipe unice din viaţa mea. Mi-au
tăiat drumul prepeliţele; cârduri de prepeliţe. Dropiile, pe care, în
sfârşit, nu le-am mai prins ca Odobescu, dar oricum le-am văzut.”7

Pe malul Borcei
Ioan Radu Văcărescu 

Spa6iul inefabil
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În O lungă spovedanie, spaţiul bănulescian al provinciei de
sud-est apare cu şi mai mare  pregnanţă: „Într-adevăr sunt dintr-un
sat de câmpie, din sud-estul Bărăganului, dintr-o comună aşezată
într-un loc foarte izolat. Era, ca să zic aşa, situată între mica locali-
tate cu gara Feteşti şi Piua Petrii, o veche aşezare în care se spune
că s-ar fi născut Mihai Viteazul. Piua Petrii, care urma istoric vechea
cetate, pe numele ei istoric Cetatea de Floci. […] Această localitate,
Piua Petrii, ca să revin puţin la ea, era aşezată la confluenţa dintre
cele două braţe, Borcea şi Dunărea şi, totodată, între două insule,
între cea a Borcei, formată dintre cele două braţe, şi insula Brăilei,
pe vechiul ei nume Insula Măcelarilor. Aici, pe timpul Imperiului
Otoman şi al marilor legături cu Orientul, se spintecau zi şi noapte
oi şi vite […] Bineînţeles că era un paradis al cailor. Nu numai insula
Borcei, care era şi numită Insula Cailor, dar toate aceste lunci, a Bor-
cei, ale Dunării, cu ierbi bogate, era Bărăganul nedefrişat. Chiar în
timpul războiului mai aveai sub ochi peisajul odobescian cu marea
de ierburi. De aceea şi mitul dropiei, pe care-l reia „Dropia” lui Odo-
bescu şi pe care o mai evocă şi Sadoveanu, un călător-vânător. Dar
această  lume a câmpiei, a ierbilor, nu era o lume blândă. Nu era ar-
monia sadoveniană dintre om şi natură. […] Dacă vreţi, chiar clima
era duşmanca omului. Temperaturi excesive. Veri toride, ierni cu
viscole şi primăveri cu zăporuri, cu gheţuri rupte, care nimiceau
sate, dărâmau chiar biserici.”8 Cât despe civilizaţia acestor locuri,
nimeni n-a surprins-o mai bine decât scriitorul dunărean: „Este ci-
vilizaţia de lut, de paie. N-are monumente. Singurele monumente,
dacă le putem spune aşa, sunt cimitirele. Nu? Sunt crucile, adică
amintirile celor care au fost.”9 Sau: „Astea erau nişte enclave ale ni-
mănui. Neştiute. Te ocrotea pustiul acesta de iarbă. […] Pentru că şi
aici era o lume a sălbăticiunilor, a lupilor, a vulpilor, a vidrelor şi aşa
mai departe.”1 Iar în ce priveşte modelul Metopolis-ului şi al celor
mai multe dintre personajele bănulesciene, iată un exemplu care
arată cum au stat lucrurile în relaţia realitate/ ficţune: „Acest Ştefan
Dinulescu, care a fost modelul eroului meu din Cartea de la Meto-
polis, Filip Teologul Umilitul, a cărui soţie, personaj de asemenea din
cărţi, se numea Vanda Valburg. Era căsătorit cu o Vandă. Când a
venit în casa noastră modelul, Ştefan Dinulescu propriu-zis, era în-
soţit de Zoe Lucescu, pe care am preluat-o şi am făcut din ea per-
sonaj. Zoe Lucescu Porfirogeneta. Emil, un personaj care vrea să-l
imite şi se credea din spiţa asta spirituală a Teologului, acest Emil şi
el a existat. Ei bine, eu l-am dezvoltat! Pe planul ficţiunii am făcut un
alt personaj. Toate personajele astea sunt luate din lumea asta, de
acolo. Porneşte de acolo. Metopolis e o creaţie pur imaginară. Erau,
de pildă, le vedeam din satul nostru, dealurile Hârşovei, dealurile
roşii, şi poate, printr-un mixtuum compozitum, în mintea mea am
făcut asociere cu Tulcea, cu aşezări aflate pe amfiteatre, cu oraşul
Metopolis, cu amestecuri bizantine, orientale şi aşa mai departe.
Dar lumea asta, magma romanului meu, acolo este, în sat, în veci-
nătatea satului meu.”1 (De reţinut că satul lui Bănulescu se numește
de fapt Focăieni, de la focurile mari aprinse pe vremuri la marginea
de ţară, nu Făcăieni, cu apare azi înscris pe hartă). Desigur, autorul
se referă şi la câmpie ca atare şi la numele acesteia: „Eu am dat câm-
piei mele numele de Câmpia Dicomesiei.[…] Mavrocordat a avut ca
model oraşul Călăraşi, care era, dacă vreţi, enclava unei multitudini
de neamuri, care se întâlnise într-un pământ binecuvântat cu flu-
viu, unde se vărsau cerealele, vinul venea dinspre podgorii şi peş-
tele. Fluviul asta era, îl simţeam ca un fluviu european.”1 Ca să nu
mai vorbim de generalul Marosin, şi el având un model în realitate:

„Generalul Marosin a existat şi avea o parte de tabără şi, militar
fiind, el a cumpărat-o, când s-au privatizat.”1

Reiterăm încă o dată că suntem pe poziţia de a vedea
lumea bănulesciană din perspectiva heterotopologiei lui Michel Fou-
cault, a unei oglinzi în care se poate vedea „relieful” unei realităţi
aspre, adică a (con)fuzionării spaţiului real al Bărăganului şi al Băl-
ţilor Dunării, cu prispa dobrogeană a Hârşovei cu tot, cu spaţiul im-
aginar/ cartografia simbolică a Dicomesiei: câmpia cu ierburi şi
dropii, cu veri toride şi ierni bătute de crivăţ, cu spaimele oameni-
lor primăvara la pornirea zăpoarelor, cu salcâmi şi plopi, cu her-
ghelii imense de cai, cu ierburile care cresc în cer şi Dumnezeu care
îngenunchează pe pământ, cu nebunul spânzurat de salcâm şi cerul
spuzit de stele, cu potopul din Deltă şi mistreţul Vasile cel fără de
moarte, odată cu hazul homeric al oamenilor, cu Metopolis-ul (ora-
şul dunărean Hârşova, anticul Carsium, dar şi modelul „oraşului de
tip amfiteatru” şi de sorginte antică şi bizantină, cum este Tulcea, da
fapt un „oraş-text” cu modelul absolut al Bizanţului/ Constantino-
polului, aşezare de crepuscul), Mavrocordatului (Călăraşiul interbe-
lic, ca model definitoriu în spaţiul românesc de mixtuum compozitum
al naţiilor, dar ca oraş în plină ascensiune), cu Insula Cailor (Balta
sau Insula Ialomiţei) şi Insula Măcelarilor (Balta sau Insula Brăilei),
Cetatea de Lână (medievalul şi modernul, până în sec. al XVIII-lea,
Târg de Floci, apoi Piua Petrii, oraş în care s-a născut, după tradiţie,
Mihai Viteazul), cu Glava (Focăieni - Făcăieni, satul natal al scriito-
rului), pe malul Borcei dunărene, nu departe de Oraşul Flocilor şi de
Cetatea Piua Petrii, la porţile Orientului şi Occidentului, pe malul
Giurgenilor şi în faţa Vadului Oilor, de unde se vede, pe celălalt mal
al Fluviului Dunărea, imaginarul Metopolis, cu solul său sărac, cu
prispa sa roşie, imagine de la care a pornit Ştefan Bănulescu în
aventura sa epică de excepţie, în care, pe urmele maestrului său
Liviu Rebreanu, a încercat a face ca realitatea câmpiei sale dună-
rene să nu se mai raporteze la ea însăşi decât prin mijlocirea Ficţiu-
nii sale despre aceasta.

1 Ştefan Bănulescu, Opere II, ed. cit., Mărturisiri dialogate, Interviuri
şi răspunsuri la anchete literare, pp. 309 - 401
2 idem, M-a prins istoria pe jos, p. 338 (textul pe care Ştefan Bănu-
lescu l-a citit în faţa oficialităţilor din Călăraşi şi a „concetăţenilor”
săi călărăşeni (cum îi denumeşte scriitorul), cu prilejul acordării di-
plomei de Cetăţean de Onoare al oraşului de la Dunăre); să amin-
tim în acest context faptul că, după moartea prozatorului,
Biblioteca Judeţeană din Slobozia, reşedinţa judeţului Ialomiţa,
poartă denumirea de „Ştefan Bănulescu”, iar un liceu din Călăraşi,
oraşul studiilor liceale ale scriitorului român, are aceeaşi denu-
mire.
3 Ştefan Bănulescu, Opere II, ed. cit., M-a prins istoria pe jos, p. 340
4 idem, pp. 340 - 341
5 idem, p. 341
6 idem, pp. 341 - 342
7 idem, p. 342
8 Ştefan Bănulescu, Opere, II, ed. cit., O lungă spovedanie, p. 360
9 idem, p. 362
1 idem, p. 363
1 idem, pp. 369 - 370
1 idem, p. 360
1 idem, p. 373
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„Micul Prinţ�, primul spectacol pentru copii al lui Bobi Pricop, a avut premiera la Teatrul Gong din Sibiu pe 10 octombrie, fiind o splendidă
punere în scenă a celebrei cărţi omonime, publicate de Antoine de Saint-Exupéry în 1943. Asumându-și un risc considerabil, regizorul dis-
tribuie în rolul principal nu un actor profesionist, ci un copil, mai exact doi copii, fiindcă distribuţia este dublă, Micul Prinţ fiind interpre-
tat în unele reprezentaţii de Matei Jeler (11 ani) iar în altele de Carol Pușcariu (6 ani), doi băieţei curajoși și ambiţioși care se avântă în
această aventură aproape fără plasă de siguranţă, făcând faţă cu brio unei presiuni dificil de gestionat chiar și de către adulţi, pentru că
marea provocare nu constă doar în a memora un text consistent (în condiţiile în care cel mic este încă incapabil să citească) ci mai ales a
se supune emoţiilor fiecărei noi reprezentaţii. Dacă pe alocuri, din sală, poate fi ghicită lipsa lor de experienţă în lumina reflectoarelor,
aceasta este în mod cert contrabalansată de inocenţa și candoarea interpretării. Mai ales nu poţi să nu te topești când cu un glăscior cris-
talin, la care se adaugă o pronunţie graseiată și ușor peltică, Micul Prinţ Carol îi cere aviatorului (Paul Bondane), ce se prăbușise cu avio-
nul în deșert, să îi deseneze o oaie. Cum altfel ar fi putut să scape de mlădiţele de baobab care riscau să se transforme în niște arbori imenși,
invadând micul asteroid B 612, unde locuia? Astfel, aviatorul decoperă puţin câte puţin planeta de pe care venea Micul Prinţ— cu cei doi
vulcani activi și unul stins, cu floarea cea capricioasă dar atât de frumoasă, și cu cele 43 de apusuri de soare—dar mai ales descoperă, sau
mai bine zis redescoperă, un alt mod de a fi, redescoperă sufletul de copil, cu puritatea lui, reînvăţând să treacă dincolo de aparenţe și să
privească cu inima. 

Spectacolul urmărește îndeaproape firul poveștii relatate de pilot, un om aflat într-o situaţie limită, riscând să moară singur în mijlocul de-
șertului, pentru care valorile se reașează datorită acestui prieten drăgălaș, cu păr bălai, apărut din neant, posibil un alter-ego din vremea
copilăriei, care cu înţelepciunea cunoașterii izvorâte din aplecarea asupra adevărurilor profunde ale existenţei, îl învaţă tot ceea ce ar tre-
bui să conteze în această călătorie plină de necunoscut, numită viaţă. 

Micul PrinK și marile lui întrebări
Anda Ionaș

Teatru
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Aflat la vârsta „de ceˮ-urilor, universul i se dezvăluie Micului Prinţ ca o mare enigmă ce se cere dezlegată, un periplu astral, așa cum este
el imaginat de scenografa Velica Panduru, care împânzește spaţiul scenic cu mari sfere luminoase, ce se disting în imensitatea nopţii, o
galaxie ce te absoarbe și te ţine captiv pentru o oră și jumătate. Așa cum viaţa în sine este o sumă de întâlniri, Micul Prinţ descoperă în
drumul său prin cosmos o mulţime de figuri ciudate, captive în propria lume, până la urmă nimic altceva decât niște niște „oameni mariˮ
înveșmântaţi în hainele conformismului și ale prejudecăţilor, care au uitat să traiscă autentic, să simtă micile bucurii ale vieţii, să se lase
purtaţi de emoţie. Toate aceste personaje apar în viziunea Oanei Micu întruchipate de păpuși semirobotizate, sugerând rigiditatea, înde-
părtatea de uman, pierderea sensibilităţii. Un rege pentru care „toţi oamenii sunt niște supușiˮ, un înfumurat care nu vede în ceilaţi decât
niște admiratori, un beţiv care bea ca să uite că-i e rușine că bea, un om de afaceri care numără și renumără stelele, convins fiind că le po-
sedă, un lampagiu supus „consemnului�, care aprinde și stinge felinarul o dată pe minut și un geograf care în loc să călătorească, petrece
întreaga zi la birou— aceștia sunt locuitorii plantelor pe care poposește Micul Prinţ, în fond niște figuri triste dincolo de aerul lor simpa-
tic și bizar. Întreaga lor existenţă se desfășoară după niște tipare absurde, într-o rutină ce nu mai lasă loc pentru afimarea personalităţii
și nici pentru căutarea sensurilor profunde ale vieţii. Nu degeaba băieţelul cu părul bălai îi întreabă cu insistenţă „La ce îţi folosește...?ˮ.
La ce le folosește adulţilor spiritul dictatorial, vanitatea, viciul, avariţia, supunerea oarbă faţă de reguli, seriozitatea exagerată? De ce uită
ei să se bucure de frumos, să se mire, să se copilărească, să călătorească, să-și pună întrebări, să își facă prieteni, să iubească, să fie vii?
Victor Rebengiuc, Alexandru Potocean, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Vlad Ivanov, Mihai Smarandache și Alexandru Dabija își împru-
mută vocile acestor personaje, creionând niște portrete comice, caricaturale, chiar absurde, care deși sunt niște exemple negative în pri-
vinţa felului în care poate fi trăită viaţa, reprezintă repere importante în evoluţia Micului Prinţ. 

La antipodul lor, se află trandafirul, vulpea și șarpele, care îl învaţă despre dragoste, prietenie și moarte, marile probe ale existenţei. În-
tâlnirile cu acestea au calitatea de revelaţii, dezvăluind într-un fel atât de simplu și de curat profunzimile și fragilitatea fiinţei umane. Ale-
xandra Șerban este o personificare plină de farmec a florii ivite pe neașteptate pe planeta Micului Prinţ. Delicată și candidă, dar în același
timp capricioasă și orgolioasă, ea nu reușește să își facă cunoscute sentimentele decât în momentrul despărţirii de Micul Prinţ. La rândul
lui, acesta, lipsit de experienţă, „era prea tânăr ca să ştie să o iubească.ˮ Dialogul cu vulpea însă, îl ajută să privească adânc în propriul su-
flet, să vadă că legăturile afective sunt sămânţa umanităţii din noi, și că „nu vezi limpede decât cu inimaˮ iar descoperirea aceasta învă-
luie într-o lumină nouă, caldă și tandră apropierea sa de floare. Eliza Păuna - o vulpiţă extrasă parcă din caligrafiile orientale, îmbrăcată
în kimono roșu aprins, îl explică ce înseamnă „a îmblânziˮ și cum poate să te îmbogăţească această experienţă, în ciuda riscului de a de-
veni vulnerabil și a suferi.

Și cum nicio fiinţă venită pe Pământ nu se poate sustrage morţii, trecerea prin acest portal îi este facilitată băiatului de către șarpele uriaș
și scheletic, care îi făcuse promisiunea de a-l duce înapoi pe planeta sa, odată ce va fi pregătit, odată ce va simţi că destinul său aici s-a îm-
plinit și cu băgăjelul plin de experienţe și de înţelepciune poate să se întoarcă în universul său mic, la floarea sa și la cei trei vulcani pen-
tru care este responsabil. Aviatorul îl poartă pe braţe pe copil, sau mai exact coaja aceasta a trupului său plăpând și dulce, fiindcă spiritul
lui ne zâmbește tuturora din depărtare, de pe steau lui, ce rămâne aprinsă în noi chiar și după ce luminile rampei s-au stins.
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nimic nu e rezolvat în ţara asta, totul e deja vândut, inclusiv
naţia care habar n-are pe ce lume se mai află, naţia, care nu
mai are nimic, nimic. ba are ceva, botniţă. trăiască botniţa și
botniţarii!

se așează pe canapea, deschide televizorul. o știre despre un
muzician tânăr sub 40 de ani răpus de covid 19. mama lui de
covid! dar nu numai de nouăsprezecele ăsta se moare, stimaţi
camarazi vânători de știri pompoase! despre gelu n-aţi pomenit
când a murit după un avc! sărmanul gelu nu era chitarist
profesionist, dar de câte ori punea mâna pe o chitară cânta ce
plumb mă leagă de pământ, ce greu mi-e trupul și ce frânt.. nu
cânta el măiastru, o dată la doi-trei ani i se nimerea, dar era
atât de sincer când se-ntâmpla că toţi ne uitam la el ca la un
far călăuzitor. a ieșit la pensie cu vreo trei ani înainte de
termenul legal, lucrase în tinereţe mecanic de locomotivă și
asta, pe vremuri, se considera categorie de muncă grea, se
socoteau la pensie câteva luni în plus pe an. nu mai vreau să știu
de nimic, zicea, îmi iau pensia și la pescuit cu mine. la nici un an
a făcut comoţie cerebrală. ... ce plumb mă leagă de pământ, ce
greu mi-e trupul și ce frânt... cât se poate de exact: l-au frânt.
dacă murea zilele astea îl treceaţi pe lista de covidioţi! mare
rahat! o gașcă de înfrânţi este naţia asta. și tata a fost un
înfrânt, chiar dacă aproape 30 de ani și-a dus leucemia pe
picioare. timp de doi ani fusese prin spitale 21 de luni. cum a
fost posibil? s-a prins că ceva nu-i în regulă, și-a studiat boala,
a luptat cu ea în cunoștinţă de cauză și a murit curat. mă rog, a
trăit fără medicamente, fără medici, ca un pustnic. cred că asta
e soluţia: să devenim toţi pustnici. fiecare pe muntele lui, în
peștera, în chilia lui... să avem mare grijă să nu ne infectăm, să
nu facem buba la plămâni, că restul nu mai contează. buba de
la creier e mizilic.

schimbă canalul. o știre despre minele care se vor închide după
anul 2020... destul de drăguţ lucrează destinul. îmi aduc aminte
bine de tot de toate mineriadele. în iunie 1990 oamenii fugeau
care-ncotro, minerii plantau panseluţe în piaţa universităţii din
bucurești, iliescu le ștergea ortacilor sângele și praful de pe
bâte, le dădea de băut și îi mângâia pe creștet, bravo, ochioșii lui
tata, vă muţumesc pentru ce aţi demonstrat... presa lăuda şi pupa
poala salvatorilor patriei dragi. erau eroi glorioși, nu simpli

Teatru

Vintage
Emil Cătălin Neghină

monodramă

se dedică expresiei şi expresivităţii în audiovizual, tembelizării,
senzaţionalului de prost gust - funcţie de căpătâi a presei pos-
tmoderne româneşti. românia e ţara mea, patria mamă. o iu-
besc.

personaj: un jurnalist

synopsis: acţiunea se petrece târziu în noapte și în zori într-o gar-
sonieră. întuneric, pași, o cheie bâjbâie să găsească găurica yalei,
se deschide o ușă, un licăr de lumină sparge bezna, un bărbat intră,
se aude întrerupătorul, lumină plină, înjurături simple. vorbește
de câteva ori la telefon. pornește televizorul și îl închide în nenu-
mărate rânduri. notează într-un carneţel tot ce vede-aude-
gândește. sparge telecomanda. sparge televizorul. etc.

sună telefonul da, am ajuns foarte bine! sunt foarte viu, da, și
mașina e vie. m-am stropit un pic, dar numai pe dinăuntru.
decât pe dinăuntru cum ziceţi voi sudiștii. decât m-am ciocnit
cu un pahar! nu fac niciun mișto, am ciocnit un pahar, un singur
pahar, jur! decât să-ţi ceri scuze mai bine ai reflecta la
adevărurile ascunse care zac în cutia ta craniană și tu habar n-
ai! nu sunt violent absolut deloc, nu este o noutate pentru
nimeni că orice operator media de pe lumea asta, indiferent că
se manifestă pe hârtie, la televizor, pe internet sau îşi aruncă
damfurile gândirii în eter, vrea să ajungă în frunte, să aibă
ratingul cât mai mare, cei mai buni jurnalişti şi cele mai bune şi
proaspete ştiri. am ratat, da! sunt un ratat, da! și ce? pentru
mine senzaţionalul vostru nu e esenţial, miza voastră nu e
pentru mine, eu nu vreau să ajung lider de piaţă, eu vreau doar
să respir frumos pe lumea asta! sunt bătrân zici? depășit,
desuet, decrepit, vetust? greșești, iubire, sunt retro, ca tot ce-i
clasic și de referinţă, sunt vintage! închide telefonul

crime, delapidări, violuri, înscenări, răpiri, jafuri, scandaluri,
divorţuri, atentate, toate astea sunt festinuri de lux pentru lupii
presei care înfulecă vijelios şi cu mare bucurie. e extrem de
penibil circul care înfășoară realitatea cea reală care aproape că
trece nebăgată în seamă: sărăcie cruntă, boli de netratat,
oameni condamnaţi la moarte din fașă, guverne analfabete -
primate împopoţonate, doctorate plagiate, pensii de rahat,
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ciomăgari tocmiţi. sângele victimelor întotdeauna aduce glorie
deplină. lucrurile s-au echilibrat totuși atunci, puţin: câţiva
emili, ioni, andrei, vasile, ana, maria, bianca, au emigrat în
franţa, spania, germania, italia, etc., ... pe bărbaţi îi băteau
pentru că purtau barbă și vorbeau corect limba română, pe
femei pentru că nu erau îmbrăcate corespunzător. unii s-au
salvat. alţii au murit inutil. eu pentru ce trăiesc? mă întreb. mă
întreb tot timpul.

sună telefonul. ce fac? mă întreb pentru ce trăiesc și-atât. nu,
nu sunt supărat. da, m-am spălat pe mâini, nu tușesc, nu am
febră,... lucrez la un monolog unde cred că eu sunt actorul
principal. un rol de jurnalist... nu deranjezi, tu nu deranjezi
niciodată, tu nu ești născută să deranjezi. îmi spun ofurile și-
atât. să mă urmărească? de ce? nu spun nimic împotrivă. sigur.
am mâncat la redacţie. cum ce-am mâncat? știrile zilei! știri pe
pâine! eu mă hrănesc cu știri, sunt dependent de știri! sunt
specialist în ciorbe de știri, știri ochiuri, ciolomadă de știri, știri
părpălite sau arse rău, clătite cu știri, crudităţi de știri cu știri
pre-fierte și multe altele! ţi-e poftă? ţi-e dor? ce bine că ai închis
telefonul, mă bâzâia deja la ureche. pa, tinitusul meu drag!
aruncă telefonul în bibliotecă. o agendă veche cade pe podea și un
almanah scorojit. ridică agenda, o răsfoiește și râde, râde, râde..

ce tam-tam uriaş s-a făcut pe seama câinilor vagabonzi şi cât de
periculoşi au devenit brusc anumite rase de câini. până atunci
nimeni n-a avut nici o problemă. abia de atunci muritorii de
rând au început să fie muşcaţi şi sfăşiaţi. excepţional! ia te uită,
chiar în 11 sept 2013, la fix 12 ani dela căderea turnurilor
gemene americane, brigitte bardot în persoană a venit să
salveze maidanezii românești. să fi venit când era era sexy și
apetisantă. greșeală de marketing! pe ea ar fi ales-o românașii
șefă de trib, nu pe băsescu. băsescu e un tiran! ce vremuri, ce
mirosuri fine, ce știri delicate! peste tot găseai câte o ştire ca
asta. poporul era interesat. boborul era o gaură neagră care
absorbea tot ce i se livra, orice știre era binevenită, nu conta.
după atâţia ani problema tot aia e, doar că nu se mai vinde
orice, decât senzaţionalul și morbidul, violenţa și suferinţa.
mânca-ţi-aș decât-ul!

...martie 2014... povestea cu trei gimnaste, foste campioane,
care au avut curajul să pozeze goale pentru o revistă japoneză
a fost caviar cu șampanie! ce scandal, ce nemulţumiri, câtă
supărare pe capetele unora prea sensibili! de ce trebuia ştirea
asta pusă pe tapet, pe cine interesa? ca să se înfoaie babetele
şi papagalii, dar mai ales ca să se distragă atenţia de la
probleme cu adevărat grave. e cât se poate de clar că peste tot
se caută senzaţionalul cu lumânarea. el colcăie chiar peste tot
şi nu tot ce mi se pare mie de senzaţie i se pare şi portarului de
la abator sau croitoresei de la fabrica de lângă spitalul militar.
e valabil şi invers. senzaţionalul, dacă nu e povestit şi cu o doză
de bun simţ, cu un pic de umor şi cu ceva inteligenţă, devine o
plăcintă care a fost preparată acum două săptămâni din cele
mai alese ingrediente... dar a lăsat-o cineva să se-mpută pe
dulapul de la bucătărie. de ce? pentru că non-stop trebuie
căutat material pentru o nouă plăcintă care să aibă şansa să
devină soră cu cea de dinainte. senzaţional, nu?!
notiţa asta e foarte tare! trăim în România - cea mai hâtră

dintre lumile posibile. sunt absolut convins că nu există pe
lumea asta plaiuri mai interesante decât cele pe care păşim şi
nici oameni cu trăsături de caracter mai alambicate ca aici.
pruncii naţiei îşi gată studiile fie pe păşunile învăţământului
părintesc, fie prin bălăriile lumii civilizate, şi pe urmă ţuşti,
brusc, îşi iau bocceluţa în spinare şi adio neam, adio ţară. să
rămână prostimea râioasă în patrie! nu-i mai prinzi prin zonă
decât când le moare câte vreun părinte, şi-i musai să fie de faţă,
sau când au îmbătrânit deja binişor şi îi roade dorul de
meleagurile străbune, de sucul primar al patriei. toate astea
sunt vânate de presă, dar nu sunt difuzate la rubrica nu faceţi
ca ei, dimpotrivă, sunt subiecte de laudă: uite, cum se descurcă
de frumos românaşii noştri printre străini! păi da, la şters şi pupat
dosuri nu ne întrece nimeni. sport naţional garantat omologat.
curând intră în patrimoniul unesco.

foarte tare e și notiţa asta! cum să nu-ţi fie drag de nişte oameni
care au conducători atât de iscusiţi? cum să nu ţi se umple
inima de bucurie când vezi cu că la ue ne reprezintă fiinţe
geniale precum becali şi eba? aşa ceva este de basm. unde, în
ce loc din lumea asta mai poţi găsi o gândire magistrală ca cea
danmateiagathoniană burduşită de palmieri şi de parcuri
draculeano-sighişorene? cum să pleci dintr-un loc unde
oamenii iubesc atât de mult pe artişti? iată, a înflorit maneaua
pe toate gardurile şi marii actori ai neamului s-au refugiat prin
telenovele de doi lei. tot acum câţia anişori a murit actorelul de
telenovelă palomas-porumbelul cu inimă sălbatică. zile în şir
poporul l-a plâns şi televiziunile l-au regretat în fel şi chip.
sentimente omeneşti arătate firesc, date pe faţă, demne de
laudă. tot în zilele acelea a plecat dintre noi minunatul iosif
naghiu. despre el nu s-a prea vorbit, nu s-a prea scris, nu s-au
făcut emisiuni de televiziune. de fapt ce rost avea? fusese doar
dramaturg, un simplu poet. și, între noi fie vorba, n-a jucat în
nici o telenovelă. eu am încredere că s-a ales bine. iosif naghiu
n-a făcut altceva decât să scrie, dar cum aproape nimeni nu mai
citeşte, ce sens avea să se vorbească despre dispariţia lui. poate
că dacă era emigrat pe undeva altfel ar fi stat lucrurile. pun
pariu că la moartea lui paulo coelho, care nu-i ajunge nici
măcar până la călcâi lui naghiu, se va face o zarvă rarisimă.

când au murit ștefan iordache, gheorghe dinică, florian pittiş
ori adrian pintea, nu s-a făcut atâta vâlvă. dar, până la urmă,
asta ţine de farmecul locurilor. decât! mass-media, ca şi
cetăţeanul de rând, are fler. mult fler. cunoaşte mersul
lucrurilor. știe ce se cere şi ce nu. îşi dă seama perfect cine
trebuie plâns, cine trebuie mângâiat, cine trebuie ridicat în slăvi
şi cine nu. uite, mercenarii români din afganistan au început să
cam piară. trist. s-a speculat însă acest moment şi acum avem
noi eroi adevăraţi, post mortem ce-i drept, în cartea neamului.
ei sunt eroi pentru că au luptat pe pământ străin. vecina mea
care îşi dă toată pensia pe medicamente şi se încăpăţânează
să nu moară, nu are nicio şansă la vreo medalie, deşi ar merita-
o mai mult decât soldatul din caracal care a dat şpagă să ajungă
în afganistan.

e fantastic să vezi puterea de adaptare a celor din jur. totul se
întâmplă simplu, firesc, natural. unde mai ai şansa să vezi cum
om lângă om devine fiară lângă om şi nu se mai înţeleg. omul
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încearcă să înţeleagă fiara, dar fiara ba. din neputinţă nu poate.
gândirea cere eforturi susţinute şi unele sacrificii. și-apoi, să afli
adevăruri doare. la ce e bună o suferinţă ca asta? nu e bună la
nimic, aşa că e perfect pentru plaiurile astea că s-au inventat
telenovelele. cum să nu-ţi placă aici? e locul unde orice vis
poate deveni realitate. aici nu ai cum să te plictiseşti. mă
întâlnesc cu o dilemă admirabilă: de care pâine să mănânc, din
făină turcească, bulgărească, taivaneză, ungurească,
nemţească sau chinezească?

ridică de pe podea almanahul scorojit. hopa, cadou de ziua mea!
calendarul ziarului universul pe 1926, enciclopedie practică.
cuprins: astronomie, geofizică, geografie, istorie, literatură,
medicină, viaţa practică, agricultură, calendarul pescarului,
invenţiuni, descoperiri, teatru, muzică, românia pitorească,
viaţa economică, statistică, numeroase ilustraţiuni, hărţi, preţul
lei 30. pagina 151: viaţa practică. cum se alcătuieşte un buget.
buna gospodărire rezultă din echilibrul dintre venituri şi
cheltuieli. excelent, ca şi azi! ia te uită, fiecare gospodină, sau
cap de familie, trebuie să aibă un carnet în care să noteze
cheltuielile zilnice şi că tot ce se cheltuiește trebuie trecut
imediat acolo. carnetul trebuie să fie ţinut curat şi în stare
bună. corect. pentru stabilirea bugetului se totalizează
veniturile, fixate cheltuielile şi împărţită suma încasărilor între
cheltuieli. foarte simplu. bugetul trebuie echilibrat cu
inteligenţă, fără forţări. uite și două exemple negative: o
gospodină nu trebuie să micşoreze cheltuielile din grupul
bucătăriei în avantajul celor pentru îmbrăcămintea sa, iar un şef
de familie nu trebuie să stea în vilegiatură o lună de zile în
detrimentul cheltuielilor pentru îmbrăcămintea familiei pentru
sezonul de iarnă. bine gândit. cele două cazuri, dacă apăreau,
puteau duce la ruina sigură a familiei. aşa e, luxul şi vanitatea
nu trebuie puse mai presus de interesele supreme ale familiei!
asta este o listă cu cheltuielile într-o gospodărie... împărţite în
şase. 1. locuinţa: întreţinerea casei şi a mobilierului, chiria,
asigurarea, luminat şi încălzit. 2. hrana: alimente, pivniţa,
întreţinerea vaselor de bucătărie, a bufetului; bucătăreasa. 3.
îmbrăcămintea: haine noi, reparaţii haine, ghete, rufărie,
spălat, călcat. 4. educaţiunea copiilor: cărţi de studii, taxe
şcolare, etc. 5. servitori: hrana şi lefurile lor. 6. cheltuieli
diverse: medicul, doctoriile, călătoriile, teatrul, cinematograful,
abonamente reviste sau ziare, cupărarea de cărţi literare sau
ştinţifice, etc.
aici am notat... interesant, în afară de bucătăreasă şi servitori,
totul se potriveşte mănuşă majorităţii românilor din anul 2010.
am citit mai departe şi am aflat că un membru al academiei
franceze, cheyson pe numele său, a stabilit cheltuielile pentru
o gospodărie modestă în felul următor: 60% pentru hrană, 15%
pentru îmbrăcăminte, 10% pentru locuinţă, 10% pentru
educaţie, sănătate, etc., 5% economii. nemaipomenit, un
francez a stabilit acum 100 de ani o chestie care e valabilă şi la
români! asta înseamnă şi că standardul de viaţă românesc era
la paritate cu cel franţuzesc? minunat! oamenii făceau şi
economii. ele foloseau în momentele când apăreau cheltuieli
neprevăzute. un buget care nu ţine grupul rezervat
economiilor, este un buget rău alcătuit şi e ameninţat să fie
dezechilibrat. la mintea cocoşului!

hai să calculăm! din ce câştig 50% se duce pe locuinţă şi
întreţinere, 30% pe mâncare şi restul pe celelalte. economii 0%.
asta înseamnă că dacă aş trăi în anul 1926 aş avea un buget
dezechilibrat. din fericire trăiesc în anul 2020 şi că e normal ca
lucrurile să stea altfel. ce viaţă ar putea fi aceea în care să coste
locuinţa şi întreţinerea ei de şase ori mai puţin decât hrana?
inadmisibil! utopie curată! cum puteau oamenii să trăiască în
aşa condiţii? acum, la noi, e foarte bine, mult mai bine. 

jurnalule, primește și asta: uneori trebuie să mă relaxez. simt
nevoia. nu ştiu de ce, ca un făcut, tocmai atunci pun mâna pe
telecomanda televizorului şi apăs pe unul dintre butoane. până
aici nu e nimic complicat. mişcarea în sine e relaxantă. relaxant
este şi gândul care zboară înfometat, mână în mână cu
imaginaţia, în întâmpinarea cine ştie căror poveşti grozave pe
care ecranul şi lumea de dincolo de el urmează să mi le ofere.

din nefericire, relaxarea se termină imediat după apăsarea
butonaşului de pornire televizoristic. pornește televizorul și scrie
în carneţel. din cutiuţa color îmi vorbeşte o cucoană
simandicoasă despre cum ar fi mai bine să aibă grijă femeile
de corpul lor şi cu ce crème speciale ar fi ideal să-şi ungă părţile
cuprinse de celulită. apar chiar două imagini exemplificatoare.
una cu un funduleţ dolofan şi alta cu unul scheletic, ambele
părţi dorsale fiind private de musculatură. înainte şi după
tratamentul cremos. mi se spune chiar că nu e nevoie de nici un
fel de mişcări de gimnastică ajutătoare. foarte interesantă
informaţie. și folositoare.

aleargă printre canalele tv. mă simt lămurit! mulţumesc, zeu al
televiziunii! mai am butoane, așa, vreau să aflu că s-a inventat
un dulăpior pentru pantofi, cu patru şi cu trei poliţe rabatabile.
extraordinar! la aşa ceva nu mă gândisem, lumea totuşi
progresează. dulăpior cu cinci şi chiar şase sertăraşe, apăs pe
următorul buton. aici e mult mai interesant: un bucătar
priceput îmi explică zâmbind cum se prepară caracatiţa. e bine
de ştiut. 

alt buton. aici tocmai au început ştirile. da, asta da, am nevoie
de ştiri. sunt flămând de știri! nu mă priva de știri,
atotștiutorule! vreau să aflu ce se mai întâmplă prin ţară şi,
cum spun crainicii, „nu numai”. este genial acest „nu numai”. e
frate bun cu vechiul „deci”, care nu ştiu pe unde a dispărut.
sunt pregătit să aflu noutăţile „nu numai”. asta e! fix asta
voiam să aflu... o băbuţă a fost violată de un tânăr flăcău
proaspăt ieşit de la pârnaie. iată, foarte tare! o arată pe
băbuţă... la vreo şaptezeci de ani, roşie în obrăjori, volubilă şi
deloc supărată, mai degrabă încântată că apare la televizor.
celebritatea îi bate la ușă.

știrea următoare trebuie să fie altceva... incredibil! e tot cu o
băbuţă. e urmărită mereu de un moşuleţ vecin care vrea cu tot
dinadinsul să facă amor cu ea. perfect! dragostea nu are vârstă.
din păcate, pentru moşuleţ, băbuţa nu vrea. nu se lasă şi cu
asta basta. poate la cheful de după ştiri, când vor fi şi ei
vedetele satului. subiect de roman. dar cine să-l scrie? și mai
ales, pentru cine? lumea e ocupată cu televizorul, nu cu cititul.
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mai am butoane! știre colosală, culmea, tot cu bătrânei. soţul o
bate pe soţie pentru că el are chef tot timpul să facă amor şi ea
nu vrea. trist. ştirea pare foarte importantă. poate chiar este
un semnal de alarmă pentru guvernanţii care au îndrăznit să
mărească pensiile cu 3%. inimaginabil! trebuie avut mai multă
grijă cu dărniciile, pentru că uite ce fac bătrâneii. au dat de bine
şi şi-o iau în cap. 

nu s-au terminat butoanele... iată, aici intervine perfecţiunea!
despre inundaţii, cool, apăs pe un buton și sunt deja relaxat.
râuri, pârâuri, gârle şi alte asemenea, şi-au ieşit din matcă.
culmea! săracii oameni păţesc asta în fiecare an. de mulţi ani
încoace. e ciudat că întâmplările astea se petrec în aceleaşi
locuri. probabil că ştirea vrea să-mi arate cât de neclintiţi sunt
românii în faţa vitregiilor. nu s-ar mişca de-acolo pentru nimic
în lume. dar nici nu s-ar opri din tăiat copacii din jur. e şi foarte
greu. trebuie păstrate obiceiurile din străbuni. excelent! 

alt buton şi … oprește televizorul televizorule, te-ai stins? s-a
făcut linişte. ce bună e liniștea! Se aude zgomot și scandal de
deasupra vecinul de sus a venit acasă beat şi o bate pe nevastă-
sa, ce relaxare! cine crede că televiziunea a fost inventată
pentru relaxare se înşeală. mă înfioară gândul la câte lucruri cu
adevărat importante s-ar putea face în timpul pierdut în faţa
micului ecran. televiziunea s-a născut pentru a stresa. de câte
ori reuşesc să opresc televizorul constat că a trecut o grămadă
de timp şi că n-am rămas cu mai nimic... 

ieri dimineaţa, în timp ce-mi preparam cafeaua, am pornit te-
levizorul. prima dorinţă era să aflu cum e vremea, a doua era le-
gată de revista presei, iar a treia de horoscop. nu am înţeles
nimic din ce se întâmpla. doi tineri, el şi ea, actoraşi de teleno-
vele made in romania, îmbrăcaţi în pijămăluţe, scoteau pe gură
perle după perle. alături de ei se aflau şi trei invitate, numai
bune de filme XXX. vedete, desigur. cântăreţe, normal, cu un
umor de prost gust excepţional. 

nu știu de ce am mai deschis televizorul. din reflex, probabil.
mi-a apărut în faţa ochilor un platou plin de floricele,... trei
domnişoare, uşor nedormite, cu picioruşele bine dezvelite, care
îşi dădeau cu părerea despre politica defectuoasă americană.
toate trei experte. fuseseră în turnee pe acolo şi astfel li s-a dez-
văluit totul. foarte interesantă discuţie. ceva mai penibil am
mai văzut. 

să căut totuși ceva... pornește televizorul aha, am nimerit peste
un copil al lui dolănescu. la postul ăsta am văzut în timp nenu-
măraţi cântăreţi de muzică populară românească jucând parcă
în acelaşi spectacol. decorul este acelaşi pentru toată lumea.
camera de filmat stă pe loc pur şi simplu, cântăreţul cântă bă-
lăgănindu-şi trupul în stânga şi-n dreapta, oftând şi dând ochii
peste cap în stil caracteristic, în timp ce în planul doi, adică în
spate, un grup de fete îmbrăcate în costume populare incerte,
măr rog, stilizate, dansează o aceeaşi interminabilă horă. totul
identic şi peste o oră şi peste două zile şi peste o săptămână. la
ce le-o fi trebuind televiziune? pentru aşa ceva s-au inventat ra-
diourile. de multă vreme.

mută pe alt canal aici, ia te uită, dau peste un minunat teles-
hopping. nimic nu mă delectează mai mult decât teleshoppin-
gurile şi telenovelele. din zbor m-am prins că se face reclamă la
aceeaşi unică și celebră tigaie miraculoasă cu două feţe. vă pup
din mers, vâslesc pe alt canal!

aici e un pic mai bine. aflu că busu ne va dezvălui cum stăm cu
vremea. busu ăsta mi-e tare simpatic, mai ales când prezintă
vremea. mi-e drag de pe timpul când mânca precum porcul din
bucatele lui radu, dar probabil că o fi având ceva bun în el dacă
îl ţin oamenii ăia pe lângă casa lor. în fine, s-a bâlbâit numai de
şapte ori, după care a simţit nevoia să spună un banc prost. a
fost în regulă, în trend: l-a spus prost.

pe vremea lui ceauşescu românaşul avea două ore de program
tv. pe seară. alb negru sau parţial color. filmele artistice erau
vreo trei-patru pe săptămână. videoclipurile muzicale erau rare
şi decente. emisiunile cu „şefu” erau cele mai multe. buletinele
de ştiri erau umplute cu activităţile lui, în special vizite de lucru
şi de „pretenie”. filmele documentare erau foarte dese. toate
cu comunişti integri şi mame eroine fericite, exemple demne
de urmat. desenele animate erau cu mihaela, azorel şi bălănel,
şi din când în când lolek şi bolek. filmele lui walt disney erau di-
fuzate rar de tot şi trunchiate. le dădeau cu fărâmiţa. de multe
ori fără generic. la „albumul duminical” mai scăpau din când în
când lucruri de valoare. ca să ţină lumea prin case, să nu simtă
mizeria şi sclavia. „cântarea româniei” era şi ea o mostră de
tâmpenii colective. din când în când mai scăpa câte o emisiune
de varietăţi interesantă. rar.

sună telefonul da, iubire, sunt în regulă. lucrez la un material
pentru studenţii mei din anul întâi de la secţia jurnalist-cofe-
tar. sigur că știu că e aproape dimineaţă... era o plictiseală in-
fernală, aşa că lumea evada la cinematograf. sălile
cinematografelor erau pline... și eu te iubesc la fel de mult în-
chide telefonul... se stătea şi în picioare. biletele se vindeau la
suprapreţ. și la teatru era plin. se făceau abonamente pe sta-
giuni. se vindeau biletele cu câte o săptămână-două înainte.
presa scrisă era de toată coma. jurnaliştii treceau prin chinuri
groaznice. tot ce scriau trebuia să fie în spiritul marxist-leni-
nismului. sarcină de partid. nu degeaba unii şi-au luat lumea în
cap. cam aşa era.

sparge telecomanda, deschide fereastra, urlă în noapte, sparge
ecranul televizorului, jubilează, aruncă televizorul pe fereastră. 

sună telefonul da iubire, am toate materialele cu mine... decla-
raţii... tot... facem un trust serios... un mamut de presă... o fa-
brică jurnalistică mondială... cu o echipă de reporteri fără de
limite... fără lacrimă... imaculaţi... abia născuţi... tu știi că știrile
sunt iubirea mea maximă... mă ocup... e șase dimineaţa?...!...
nu sunt violent absolut deloc, ...am ratat, da! sunt un ratat, da!
și ce? eu vreau doar să respir frumos pe lumea asta! sunt bă-
trân zici? depășit, vetust, decrepit, desuet? greșești, iubire, sunt
retro, ca tot ce-i clasic și de referinţă, sunt vintage!.. ok!... fac
un duș și plonjez în știrea zilei! închide telefonul. happy end
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Se spune adesea, că: „O imagine face cât o mie de cu-
vinte!” Și se știe că de mai multă vreme, trăim într-o „civilizaţie a im-
aginii”, care a înlocuit în tot mai mare măsură „civilizaţia cărţii”,
începută cu Gutemberg și tiparniţa sa.

Da, însă imaginea numai ca impact vizual imediat și uneori
ca stimul informaţional, căci pentru ca acest contact să aibă efect,
intervine inteligenţa care prelucrează informaţia optic înregistrată,
asociind-o altora, care o interpretează prin felurite asocieri și con-
exiuni. Imaginea-șoc, are de obicei o încărcătură simbolică, meta-
forică, alegorică, emblematică, a cărei ideatică și semnificaţie, o
descifrăm prin prisma cunoștinţelor deja însușite, iar acestea s-au
acumulat datorită cuvântului. Gândim în cuvinte, ne exprimăm prin
cuvinte, care au o multitudine de accepţiuni, iar prin combinarea
lor se formează limbajul, se transmit concepţiile, ideile și abia apoi,
acestea pot fi puse în mișcare și rezonează la apriţia imaginii poli-
semantice. Pe bună dreptate se afirmă că ceea ce nu poţi exprima
prin cuvânt nu ai înţeles și deci nu îţi aparţine ca și conţinut. Cu cât
mai multe conexiuni de idei (dar și stări de spirit), provoacă, cum-
ulează, sintetizează și stimulează o imagine, cu atât mai mare e pu-
terea ei de element semnificant și impactul ei vizual.

S-ar părea că imaginea în sine nu are importanţă, ci doar
receptorul ei îi dă un sens, îi construiește o semnificaţie în funcţie
de personlitatea, de subiectivitaea sa. Un peisaj de pădure, bu-
năoară, e doar un colţ de natură pe care îl percepem când ieșim la
plimbare, sau în excursie, dar numai dacă îl privim cu atenţie, îl în-
vestim cu conotaţii personale, emoţionale, estetice, cu evocări, sau
rememorări fragmentare și îl înregistrăm la nivelul conștiinţei, nu
doar vizual, el devine o imagine puternică, impresionantă, ce ex-
primă pe cale vizuală mai mult decât 1000 de cuvinte. Altminteri,
fără conștientizări, le cuprindem numai virtualmente, ele fiind „co-
date”, concentrate, încifrate în semne-simbol pe care deseori nu
reușim să le descifrăm, să le exprimăm coerent. Și de aceea, ne re-
zumăm de obicei la exclamaţii admirative, cuvinte spontane, lapi-
dare, epitete adjectivale, rudimente de propoziţie („Ah ce frumos!”,
„Ce încântare!”, „Minunat!”...).

Când imaginea se dezvăluie spontan, fără surpriză, ori are
un conţinut redus de semnificaţii, e deja „uzată”, nu spune nimic
nou, nu comunică decât mesaje superficiale și anodine, ce pot fi per-
cepute, lesne, pasiv, aproape numai pe cale vizuală, non-participa-
tivă. 

Totuși, o imagine stupefiantă (erupţia bruscă și violentă a
unui vulcan, momentul maxim distructiv al unui cutremur într-un
oraș, o scenă sângeroasă, de mare cruzime dintr-un război...), tot
felul de secvenţe terifiante, ne înspăimântă, ne amuţesc pe mo-
ment, dar după șocul emoţional provocat, se dezlănţuie cele 1000
de cuvinte (chiar mult mai multe), căci în astfel de momente,
spaima, uimirea, trebuie să se exprime verbal, imediat după mani-
festarea fizică, (fiziologică!), fizionomică, gestuală…

Dacă vorbim despre artă, deși pare că imaginile transmit

direct stări, sugerează gânduri și sentimente, totuși informaţia, cul-
tura, concepţiile de viaţă, ideile, intervin masiv. S-ar putea crede că
la privirea unui tablou de mare valoare artistică (Rafael, Rembrandt,
van Gogh…), imaginea impresionează prin perfecţiunea realizării
plastice, prin forţa și expresivitatea reprezentării, fără a fi necesară
intermedierea prin cuvinte; dar e vorba doar de o falacioasă apare-
nţă. De fapt, abia după ce ai învăţat să privești opera de artă, ea
transmite mesajul său, dincolo de vizual și îl comunică prin inter-
mediul limbajului artistic, altul decât cel conceptual, și unic. Arta
este o formă specifică de activitate spirituală și impune un alt mod
de a privi atât realitatea, cât și opera de artă însăși. Receptorul im-
aginii își formează o viziune artistică corelativă, prin care intră pe
aceeași „lungime de undă” cu artistul. Fără o pregătire iniţiatică,
fără o rafinată grilă de judecare, atât percepţia realităţii, cât și ta-
bloul, sculptura, monumentul de arhitectură, fraza muzicală…
rămân imagini, sunete/melodie, banale, cotidiene. Fragmente din
Mozart acompaniind în surdină o reclamă, sau o scurtă secvenţă de
film de publicitate, nu pot fi considerate muzică, ci sunt un împru-
mut de sonorizare, o pastișă simplificată, slujind altui scop decât ar-
tisticul și încercând să facă/înlocuiască… „1000 de cuvinte”. O natură
statică cu fructe și legume redate în abundenţă, ca în tablourile lui
Frans Snyders, copiată, prelucrată și pusă deasupra unui galantar
de aprozar, e o reclamă, nu e văzută ca tablou. Trecând pe lângă o
catedrală sau un castel în ruină, care păstrează forme arhitectonice
specific gotice… vedem doar o ruină! Abia interpretate prin viziunea
artistică a receptorului, ele devin muzică, tablou, monument de ar-
hitectură religioasă gotică… Și pentru formarea unor principii, con-
cepţii și criterii necesare în procesul de „lectură” a unei lucrări de
artă, e nevoie de cuvinte, căci fără reflectare, imaginaţie, sensibili-
tate, receptarea se limitează la nivelul simţurilor, al empiricului, iar
opera ne rămâne inaccesibilă, închisă, mută.

În privinţa privirii profane și superficiale a celor neinţiaţi,
este edificator și tulburător episodul din viaţa lui Brâncuși, în care
Pasărea în spaţiu, una dintre cele 71 de opere ale sale trimise în Sta-
tele Unite pentru o expoziţie personală (1926), a fost considerată de
vameșii americani drept incertă ustensilă de bucătărie și produs de
serie, nu unicat, deci pentru ea trebuia plătită vamă. (Pentru ope-
rele de artă nu se percepeau taxe vamale). Sculptorul a dezlănţuit
un răsunător proces împotriva autorităţilor vamale, având în final
câștig de cauză și (în subsidiar), procesul atrăgând atenţia contem-
poranilor  asupra lucrărilor sale și contribuind la creșterea faimei
sculptorului român.

Pentru a realiza singuri și pe deplin diferenţa dintre re-
ceptarea unor lucrări de artă „fără cuvinte” și cea în care cuvintele
„traduc” operele, încercaţi vizitarea unei galerii de artă, fără un ghid
tipărit și fără explicaţiile unui ghidaj făcut de un competent îndru-
mător de specialitate... 

Și încă un exerciţiu de imaginaţie: cum vi s-ar părea Grecia
fără mitologie, fără zeii cărora le erau închinate aproape toate tem-
plele (inclusiv Acropole)? Ar mai rămâne câteva amfiteatre vechi,

Imaginea și cuvântul
Valentin Mureșan
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antice, biserici și cetăţi medievale, între care și cele faimoase de la Meteora și Muntele Athos… Și totuși, foarte mulţi turiști se duc
doar la plajă, la mare, la distracţii, stau să admire răsăritul și apusul spectaculos al „Soarelui elen” mediteranean, iar pe lângă mi-
nunăţiile artei antice grecești ar trece… „fără păs”, de nu le-ar atrage atenţia ghidul grupului, sau vreun baedeker cumpărat de oca-
zie, alături de o hartă distribuită gratuit.

Imaginea însoţind textul (la publicitate, sau reclamă), potenţează mesajul; textul/cuvântul alăturat imaginii (operei de
artă), o luminează, o deschide, o face accesibilă și îi dezvăluie și exaltă valoarea și calităţile, iar apoi datorită influenţei exercitate de
operă asupra omului, îi vorbește prin ea însăși, dincolo de cuvânt și „deasupra” lui: îl înnobilează! Cuvântul scris sau rostit, numește,
amintește, trimite la istorie, la stil, la concepţiile și principiile estetice ale creatorilor lor, pe care le descoperă le definește și abia pe
urmă (datorită textului), noi le înţelegem, ni le însușim. Căci receptivitatea la mesajul artistic se învaţă și se formează prin contact
direct cu opera, dar (cum am arătat) și prin intermediul imaginaţiei, memoriei, culturii proprii, prin iniţierea în domeniul artei, iar
cuvântul construiește imaginea mentală a operei, împletind-o cu cea sensibilă, confruntând-o, completând-o cu alte și alte mo-
mente/secvenţe, din „muzeul imginar”. Este acel muzeu gândit de Malraux, ca bagaj mental de obiecte artistice, care transcende ca-
drul istoric tradiţional al instituţiei concrete, ne mai fiind o simplă colecţie de opere pusă la dispoziţia publicului, ci acele obiecte
cărora le-ai descoperit, sacrul încifrat, sublimat în esenţa lor, dimensiunea spirituală ascunsă sub aparenţa simplului artefact ma-
terial.1

Desigur că nu întâmplător, în Evanghelia după Ioan, încă de la primul rând, apare celebra sintagmă: La început a fost Cuvântul.

1 Salvarea omului modern de la dezumanizare, este posibilă prin întoarcerea ab initio la re-cunoaşterea sacrului revelat, la acea înţelegere a miraco-
lului camuflat sub lucrurile aparent banale, ce deschid o fereastră spre sensurile metafizice. Legând însăşi ideea de devenire a omului de actul de cu-
noaştere / re-cunoaştere a sacrului, căci: „Nu se poate concepe posibilitatea de a deveni om fără a trăi această experienţă fundamentală a deosebirii
între profan şi sacru” (Mircea Eliade,Interviu, Întâlnirea cu sacrul, Editura Axa, Botoşani, 1996, p. 35.)
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DDEERR  FFIINNGGEERRLLIINNGGSSPPLLAATTZZ

Hohe Mauern mit Blumen an den Fenstern
von einer Steintreppe erklommen
beherbergten die geschäftigen Händler von Kostbarkeiten
auf dem Fingerlingsplatz
Seide Samt und Satin
wölbten sich im Wind
Brautkränze Ritterrüstungen
bunt bemalte Masken
erzitterten auf den frisch gestrichenen Pfosten
an jedem Markttag
in Leder gebundene Bücher
aus der Druckpresse eines deutschen Handwerkers
unter den beringten Fingern der Käufer
in Sonntagskleidern
nichts von dem was einmal war! – 
mein Blick erfasst blind
die abbröckelnden Mauern
ein Mädchen mit Goldlocken
und Brautkranz
schwebt auf der Fingerlingsstiege herunter
breitet ihre Kleider auf den Steinen aus
und spielt Himmel und Hölle
neben ihr wird meine Hand beringt
plötzlich zerdrücke ich sie zwischen den Lidern
und sie verlischt mit lebhaftem Lachen
als ob es auf die Dächer
mit Goldmünzen regnete

DDIIEE  AASSTTRRAABBIIBBLLIIOOTTHHEEKK

Die an der Längsallee des Parks
aneinander gereihten Bronzebüsten
betrachten die Schachspieler
die sich von morgens bis in die Nacht
an den Steintischen drängen
die Zeitungen streuen vage Unruhen
und die blassen Spieler erheben sich

im Gekrächze der Krähen –
hinter den Büsten erzittert eine grüne Hecke
unter jugendlichen Schritten
hinter der grünen Hecke öffnet 
sich die hohe Türe der Astrabibliothek
alte vergilbte Bücher und Bücher
mit bunten Umschlägen
erwarten die zitternden Hände
der kurzsichtigen Teenager
langsam verstreicht die Zeit der Bücher
unter den Regalen mit Kassetten und CDs
gesuchter als Schätze
das Jahrhundert schreitet voran
unter dem Lachen der jungen Drachen
ein Greis steigt die Stufen der Bibliothek herab
ein Buch in der Hand
und schließt sich nachdenklich in eine Büste ein.

DDAASS  GGOOLLDDEENNEE  FFAASSSS

Durch eine Mauer an der Pempflingerstiege
tratst du ein wie in eine Höhle
eine Glühbirne beleuchtete blass
die langen Tische
an denen die Kunden standen –
auch ich stand im Goldenen Fass
einsamer als jemals ein Mensch gewesen
dunkler als die Sonnenfinsternis
als wäre ich Teil einer Theaterszene
mit dem Fass von Diogenes im Fundament
der gotischen Kirche deren Goldspitze
dem Himmel entgegen leuchtet
der goldene und warme Wein im Krug
ließ meinen Kopf wanken
wie ein dünnes denkendes Rohr
auf dem betörenden Wasser
des Lethe-Flusses 
und ich trank das Glas aus bis zur Neige
der Melancholie – der schwarzen Sonne –
eines Nachts vor Morgengrauen bestellte ich
ausreichend viele Krüge um einen Tisch damit vollzustellen

Szenen aus der Kirchenfenster-Stadt
Dumitru Chioaru
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und lud die dunklen Gedanken ein
sich mit Weinkrügen in den Händen
über der Stadt zu verteilen –
noch nie hatte ich einen so schönen Sternenhimmel gesehen
und noch nie tiefer empfunden
wie das Gesetz der Moral
mein Wesen neu gründete

DDIIEE  LLÜÜGGEENNBBRRÜÜCCKKEE

Die auf das eiserne Gelände gestützten Ellenbogen
stützen deinen Touristenkopf
im Nebel der Erinnerungen
aus dem sich ein Liebespaar löst
umarmt unter dem Mond als wiederholten sie
die Legende der mittelalterlichen Brücke
was siehst du? Fragtest du und lehntest
deinen Kopf an ihre linke Schulter
ich sehe Hermannstadt mit nur zwei Bewohnern
die alle Brücken hochziehen zum Mond
und du leichtsinniger Nachtfalter?
ich höre wie Hermannstadt meine Verse singt
in denen du für immer und ewig Königin bleibst –
mit dem Kopf auf der rechten Schulter
zeigte der Mond die Zunge
und ich wiederholte die lügnerische Legende
der eisernen Brücke
du hebst deinen von Erinnerungen zermürbten Kopf
und verlierst dich erneut im schlängelnden Blick
auf die Wasserfälle der Dächer
mittelalterlicher Häuser
hörst keine Lieder
siehst bloß den gleichen Mond
wie das Ziffernblatt der Uhr am Ratturm
mit zwei Zeigern die sich vergeblich
drehen bis es tagt

DDAASS  BBRRUUKKEENNTTHHAALLMMUUSSEEUUMM

Zwischen den Bildern komme ich mir vor wie ein Anderer
von einem Maler in die Luft gezeichnet
der seinen Pinsel in die Farben
jedes Gemäldes eintaucht
ich schreite wie er – der Baron Brukenthal
über knarrendes Parkett in Säle
mit hohen Decken und Fenstern
durch die das Licht des Sonnenuntergangs dringt –
seit sehr langer Zeit ist die

berühmte Kaiserin  nicht mehr entstiegen dem Bild
das die Hand eines Gouverneurs malte
mit Ruhmesträumen und Legenden
am Rande der Welt –
plötzlich reißt mich 
ein Apfelzweig aus dem Traum
der durch das offene Fenster 
und das Licht der Jahrhunderte dringt –
die Besucher stellen ihre Staffeleien auf
und malen den blühenden Apfelzweig
den Zweig mit blutroten Äpfeln
den vertrockneten Apfelzweig
den wieder knospenden Zweig
sie schreiten mit Samuel von Brukenthal
im Knarren der Jahrhunderte durch Säle
ihre Blicke bündeln sich wie Striche
und Farben
in einem unvollendeten Bild

DDEERR  HHUUNNDDSSRRÜÜCCKKEENN

Die kleinen und ineinander verkeilten Häuser scheinen
ein am Eingang in die alte sächsische Stadt
lungernder Hund
über den gepflastert hinauf und hinab 
wie ein Rückgrat
eine Zufahrtsstraße führt
man nennt sie auch heute Hundsrücken –
hier trafen sich sonntags die Bediensteten
flüstert mir der alte Witzbold zu
doch meine Schritte verharren gebannt
in den Fersen der Steine
und erinnern mich: Cioran träumte im Exil
wie er über den Hundsrücken läuft
wenn er Heimweh hatte
in einer Mondnacht
lief ich hier vorbei in Sehnsucht gehüllt
sogar mein Schatten blutete
während er auf den Steinen dahin schlich
in dunkle Gedanken gehüllt lief ich vorbei
sie ließen sogar die Zeiger der Turmuhr schmelzen
die sich blind drehten als ob
die Steine auf dem Hundsrücken
die Milchstraße seien –
dort treffen sich die Dichter mit den Elfen
sagte mir der Alte und lächelte sich in den Bart
wie auf Erden so im Himmel
stets steht ein Hund am Eingang
zur himmlischen Stadt

Ins Deutche ubertragen von Beatrice Ungar
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Babits Mihály (1883-1941), poet filozof sau filozof poet
care a marcat în mod decisiv lirica maghiară din prima jumătate a
secolului XX, Babits și-a asumat modernismul drept unica și posi-
bila cale de urmat în cultura maghiară, opţiune care trebuie să se-
plieze pe cea europeană.

Din familie moștenește anumite trăsături: rigurozitatea și
disciplina clasică, din partea tatălui, iar din partea mamei, sensibi-
litatea, viziunea catolică despre relaţia individ-divinitate, responsa-
bilitatea morală; toată această ereditate va înflori în formaţia
poetului care are cu asupra de măsură responsabilitatea logosului
creator. Aceste principii îl vor motiva în multele situaţii în care a fost
acuzat și judecat pentru atitudinea fermă împotriva bisericii sau a
societăţii; în viziunea poetului, biserica era pe calea de a-și pierde
valorile morale sub presiune realităţii profane. Asta s-a întâmplat
și în anul 1916 când, contemplând dezastrul universal al războiului,
omul Babits s-a dezis de biserică, iar poetul l-a înfruntat chiar și pe
Dumnezeu prin poezia Fortissimo. Dar pentru această creaţie, omul
(cu concepţiile și atitudinile sale) a fost exclus din învăţământ. Se
poate spune că opera lui Babits și biografia lui se află într-o puter-
nică relaţie de interacţiune dramatică.

Creaţia timpurie se vrea una impersonală, clasicistă care
este o întrepătrundere echilibrată a formei clasice cu trăirea și ex-
tazul modernist. Babits crede că șlefuirea formei, mai cu seamă prin
cultivarea metrului antic, este o dovadă a superiorităţii spiritului,
astfel se alătură poeţilor clasici, dar își croiește propriul drum prin
asumarea unei poezii care „...să fie mereu nouă, foc și stindard ve-
șnic”. Astfel pune bazele unui curent nou modernismul clasic și se va
pune în fruntea unei generaţii noi, grupate în jurul revistei Nyugat
(Occident).

FFOOII  DDIINN  CCOORROOAANNAA  LLUUII  IIRRIISS
((LLEEVVEELLEEKK  IIRRIISSZZ  KKOOSSZZOORRÚÚJJÁÁBBÓÓLL))

1902-1908

SSuunntt  LLaaccrriimmaaee  RReerruumm

Obiectele au lacrimi. Uneori simt
cum plâng liniștite în cameră;
în tainic amurg pe înserat,
golaș sufletul trist și-l desfac.

Cred ele că poate niciun ochi nu le vede:
ce vietate ar putea umbla în beznă?
Dar eu, a odăilor bufniţă, le privesc
fericit că plângem împreună.

Văd cum se abandonează masa,
i-e silă să-și mai ridice povara.
Patul, ca omul neconsolat,
se lasă-n așteptarea nopţii chinuitoare.

(Poate așa așteaptă noaptea creștina osândită
suportând mila scârbită a pașei.)
Bătrânul fotoliu tras deoparte în liniște
se-nfoaie într-o tristă încăpăţânare.

Își plâng pozele chinul rușinos,
martiri atârnaţi în cuie,
cum servitoarele rămase în noapte
plâng lucrurile, deși fără voce.

Plâng, ca suflete mute, ca orfani orbi,
ochi surzi, robi închiși în beznă,
morţi-nemorţi și larve pe vecie,
fiinţe nefiinţe, tâmpă materie.

CCuu  oocchhiiii  îînncchhiișșii......
((HHúúnnyytt  sszzeemmmmeell......))

Cu ochii închiși alergăm pe piscuri
cu inima arzând după minuni:
cel mai bun, ce nu cunoaștem,
cel mai frumos, ce nu credem.

Strânge tare lunecoasele perle 
ale viselor, tu plictisit de real:
brodează din ele
pled cu perle pe sufletu-ţi înfrigurat.

ŢŢaarrăă  nneeaaggrrăă
((FFeekkeettee  oorrsszzáágg))

O ţară neagră am visat eu,
unde totul era negru,
totul negru, dar nu doar în afară:
negru până la os, la măduvă,
negru,
negru, negru, negru.
cer negru și mare neagră,
pomi negri și casă neagră,
animal negru, om negru,
bucurie neagră, doliu negru,

Babits Mihály

Traduceri
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minereu negru, piatră neagră și
lume neagră, neagră, neagră.
Iată poţi săpa, poţi întruna tăia 
materia, în lent, dens
pământ negru, munte negru
lovești cu târnăcopul, sapi cu burghiul:
în adânc curge râul de cerneală
se varsă mai negru, se revarsă
privește sămânţa ierbii, privește ghinda copacului,
oul de guguștiuc, germene sferă,
negru, negru, negru
negru postav și negru cuget,
faţă neagră și gând negru,
pârâu negru și sânge negru și
măduvă neagră și os negru.
Altă culoare e smalţul-musafir al luminii,
soarele-i pictorul culorilor toate:
Negru e înăuntru scheletul pământului,
lumina nu pictează culoarea neagră 
cu pensula-i subţire
nu:
negru e sufletul dosit al materiei,
vai,
negru, negru, negru.

EEppiilloogguull  ppooeettuulluuii
((AA  lliirriikkuuss  eeppiillóóggjjaa))

Doar eu pot fi eroul poemului meu,
primul și ultimul în fiece cânt:
vreau universul în vers să-l cuprind,
dar n-am trecut dincolo de ceea ce-s eu.

Încep să cred: peste mine-i nimic,
Și de n-ar fi, doar Dumnezeu știe ce-i?
Orb ca o nucă într-o nucă dosit,
aștept să mă sparg îndeajuns de scârbit. 

Din cercul meu magic nu-i chip ca să scap,
doar săgeată-mi să treacă: dorinţa – 
dar știu, dorinţa mea poate-nșela.

Rămân: temniţă pentru mine însumi,
căci eu mă aflu subiect și obiect,
vai, eu sunt omega și alfa.

PPRRIINNŢŢUULLEE,,  PPOOAATTEE  SSOOSSEEȘȘTTEE  ȘȘII  IIAARRNNAA  
((HHEERRCCEEGG,,  HHÁÁTTHHAA  MMEEGGJJÖÖNN  AA  TTÉÉLL  IISS!!))
1909-1911

GGrreeiieerruulluuii  ddee  ttooaammnnăă
((AAzz  őősszzii  ttüüccssöökkhhöözz))

Cum e pentru tine lumea,
Care, cu a ta muzică fină,
Umpli noaptea cea lină?

Liniște; sunetele dorm în noapte.
Muzica ta singură-i trează
ca o nevăzută vioară tăioasă.

Muzica ta e parte a liniștii încă,
precum sferele cântă în taină:
o aude doar cel ce în sine coboară.

Vioară a liniștii și a nopţii,
cum sună lumea pentru tine?
Simţi oare liniștea și noaptea?

Muzica ta e ca a sufletului meu muzică,
poate e melodia plictisului dureros:
la fel a fost ieri, la fel e și azi.

Disperat, vai, sub tufișul tău
simţi liniștea și noaptea,
biet suflet orb, plângi în noapte.

RREECCIITTAATTÍÍVV

((11991111--11991133))  

DDoorriinnţţii  șșii  nniicciiooddaattăă
((VVáággyyaakk  ééss  ssoohhaa))

Copil îmi doresc să fiu, un curat copil
neatins de doruri triste
cum poate n-am fost niciodată.

Ochiul femeii arzând de viaţă, plin
cu tainică mizerie îmi acrește sufletul:
viaţa nu poate fi curată nicicând.

Viaţa-i murdară, curat e doar nimicul,
pe fundul vieţii arde jegul dorinţelor
iar nimicul nu-l pot dori nicicând.

Vai aceste lumini din becuri,
ca o candelă mă zbat în flăcări,
și poate nu pot să ard în veci.
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Abia născută dorinţa mi-o urăsc
și urându-mi dorinţa, de voi avea o moarte,
moartea dorinţei n-o voi crede vreodată.

Vreau veșnicia voinţei,
vai veșnic vreau, finită mi-e voinţa,
căci vremelnicul veci nu va fi veșnic.

Copil îmi doresc să fiu, un curat copil
neatins de doruri triste
cum poate n-am fost niciodată.

RRuuggăăcciiuunneeaa  lluuii  IIoonnaa
((JJóónnááss  iimmáájjaa))

Deja cuvintele m-au înșelat,
sau poate eu am devenit un râu învolburat
așa nesigur fără ţel, fără mal
și-mi port vechile slove zadarnice
ca un curent nesigur crengile 
ce străjuiau odinioară malurile.
O, de ar da Gazda albie pentru 
al meu râu, pe drumuri sigure 
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să mă duc spre mare, deși pe creasta 
poeziei El a croit rima
gata din timp, ce așteaptă aici pe raft,
sfânta-i Biblie m-ar învăţa versul,
ca și Iona, sluga leneșă odinioară 
ce se ascundea, mai apoi ca Iona în Pește
am coborât în bezna vie 
surdă și fierbinte a chinurilor, nu
pentru trei zile, dar pentru trei luni, trei 
ani ori sute de ani, să găsesc,
înainte de a dispărea pe veci în gura 
unei balene mai oarbe și mai veșnice,
vocea veche, iar cuvintele mele înșirate
într-un negreșit rând, cum îmi șoptește El, 
să pot vorbi, așa cum pot din acest gâtlej beteag
și să nu obosesc până în seară
sau până când puterile cerești și din Ninive
mă lasă să vorbesc și să nu mor.

TTrraadduucceerree  șșii  pprreezzeennttaarree  ddee  AAttiillllaa  CCssiikkii



EEcchhiilliibbrruu  iinnddiiffeerreenntt  11

Pielea cameleonului 
e mai lichidă decât apa
din pielea lui fiartă în apa pârâului secat
se condensează poezia
vaporizare condensare
vaporizare condensare 
indiferent dacă se coagulează
din undele de eter ale pârâului secat
sau din vaporizarea în eter a sângelui nostru
ea curge mai fluid ca pielea cameleonului

EEcchhiilliibbrruu  iinnddiiffeerreenntt  22

Uitaţi tot ce știaţi despre cuvinte meșteșugite
Poemul nu e nici zefir nici muson
nici halbă nici cameleonic semafor
ventilator urmuzian nici reflex andaluzian
poezia se scrie pe hârtie străvezie
cu litere ca răsăritul indian
poemul e o verde otravă
mai irlandeză decât Sfântul Patrick
protestatară ca protestantismul 
dovadă
mă târăsc asemenea unui șarpe printre amforele propriului meu
trup

EEcchhiilliibbrruu  iinnddiiffeerreenntt  33

Ah ce dulce tortură
Una zaharisită precum mileniul de promisiuni făcute cu mine în-
sumi
De la un timp folosesc participii 
Ah cred că mă izbește nostalgia în moalele capului
În tarele sufletului
Poate pentru că rămăn fără cuvinte de legătură 
M-am înăsprit participial
Mă simt alunecos când ameţesc 
Poate doar mi se pare că mă scufund 
Atunci sau
De fiecare dată când mă lovește muza
În moalele tare al celei de a treia urechi
Parţial verde parţial amăruie

PPrriinn  ttiimmpp,,  pprriinn  vvrreemmee

Era o vreme când 
vorbeam într-o cafenea placidă
cu o filosoafă despre otrava dulce
și îi deconspiram titlul unei viitoare cărţi.
Părea de încredere, deși toţi filosofii
sunt niște tolbe de prejudecăţi și exagerări,
dar nu mă judeca atunci când îi explicam
fobia mea pentru sticlă. Ne întrebam 
ce am mai citit, cum o mai ducem, 
ce aspect mai au trenurile României postsocialiste,
căci noi umblam cam mereu pe două rute diferite.
Asta era una dintre puţinele bucurii pe care eu,
ca un lup de stepă, am crezut-o la început catastrofă.
Nu, nu faptul că nu împărţeam aceeași traiectorie, 
ci miracolul era că busola mea a sfârâit 
exact precum sodiul în experimentul ăla 
de la ora de chimie din liceu.
Busola mea a sfârâit binecuvântând
colţul de potecă, pe el, cel care a dereglat-o.
Ce mai haos umblător
pe picioare translucide: o cafenea pe jumătate inexistentă,
senzaţia că mă rarefiam printre cuvinte,
în faţa ceșcuţei cu un biscuit pe farfurioară,
o plasmă din care se guturalizau numai comerciale, avertismente,
reclame,
melodii moarte și-anoste, discuţia despre cărţi într-o asemenea sor-
didă
de parcă aș căuta flori de liliac într-un noiembrie apocaliptic,
otravă dulce, filosofie, fum de ţigară, fobia de vitrine,
crize, zâmbete false, schije evaporându-se, imagini, 
fulguraţii, pete, puseuri, stol de anxietate,
pulsaţii, pulsaţii, idolatrii mutilate,
posttraumatice.
Acum îmi pare totul la fel de absurd
ca și când aș încerca să înot contra cascadei,
parcă vorbeam de pe altă lună, din alt anotimp, 
din alt eter.
Acum am început să râd în somn.
Acum aștept stările sezoniere viitoare,
hipnozele viitoare.

Cristian Felix Ofi6eru

Premiile revistei
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IIddoollaattrriiee  ccoonntteemmppoorraannăă

ador hibridizările
naturale artificiale spontane premeditate
nicicând apa nu e apă uneori arde
ca o durerea de a goni între majusculă și minusculă
agonia simţirii lor la propriu 
prefer să le simt spinii dacă eman sânge
atunci când limba rostirii pendulează indecisă
decât să sângerez pixelat
o mireasmă dulceagă
foarte ușor decompozabilă
ador sechilibrul cometei concepute 
la o depărtare ad-hoc 
ani-lumină de centrul său
o contemplaţie din centrul său
prin oglinda inferioară de pe pământ
simt un incendiu când văd o scânteie
doar pentru că mă privește printr un binoclu
prin lentilele întunecate nefocalizate
irisul său se dispersează în stele
cele mai strălucitoare sunt clipele în care
se gândește la nonfocalizare
atunci mă absoarbe în apele sale întunecate 
și mă dilat pe jumătate de suflet
o parte din scheletul meu pneumatic
se încolăcește ca pe o poartă de cuarţ
în astfel de timpuri gândesc cu jumătate de frunte
merg cu jumătate de gând 
miros doar cu palmele neirizate
celelalte oase de cuarţ se văd 
prin bulinele vernil de pe piele

PPllaannoorr  pprriinnttrree  rreefflleexxiiii

un văzduh cu nori pastelaţi
mirosind a suflete
desenaţi cu o mână de porţelan
de bebeluș-bibelou
ca să le văd
pe verso
culorile de uragan 
în tonuri vibrante
le pun în faţă aceeași oglindă
cristalizată de lacrimi
pătată ritmic de tempoul suspinelor
zgâriată până la irizare cu unghiile
ah zei când oare o să găsesc bolgiile voastre
rarefiate și binecuvântate cu lacrimi ca trăsnetul
când voi intra în ritmul iureșului adecvat
pe frânghii de vise
pe plasele cu muze în fiecare ochi
miere cu umbră de ambră
paradisul meu regăsit înainte de niciodată?

ffuunnaammbbuulleesscc

de fiecare dată când scriu un poem
încerc să nu mă abat
de la direcţia eterului aproape fluid
doar că încep cu aripile îndreptate spre vest
și mă trezesc în mirajul frustrant sudic
în timpul vertijului adun bucăţi de peisaje 
dintre propriile-mi coaste
pâraie din propriul meu sânge
îmi retez tentaculele în acele
busolei suprafirești
care pendulează printre degetele fantomei
prietenă din pruncie
când mă legănam la câteva capete de pământ
în feșele de semiobscuritate
falange sidefii bătând tactul pe busola topindă
se dizolvă în sângele care izvorăște miraculos
meduzele aerului rugos mi se lipesc de obraji
hazard obiectiv în subiectivitatea lui și altele
delir metodic și toate cele
reconstrucţie teză antiteză sinteză
mai delirant decât idolii de porţelan
îmi scutur penele de rouă și mărgean
și mă trezesc contemplând gheara 
ce-mi iese din piept
sau făcând yoga în ritm de menuet
iar unii încă mai cred în adevărul poeziei
hologramele hipice nu se explică
doar se admiră
trebuie să se creadă că-s adevărate
pentru că unii mai cred în sistemul poeziei
ce nu are nevoie de post-scriptum

PPrriinnttrree  mmoommeennttee

ah am iubit atât de mult timpul
încât foarfecele cutiile oasele
copacii și ploaia și blocurile și mărgelele
verigile și frunzele și penele avioanele
zborurile
oricum penele sunt zboruri nenăscute
așa cum tristeţea este masca înainte de daltă
se plimbă deasupra mea
cineva a spus odată cunoaștere incantatorie 
și porţelanul
o sfielnicul porţelan jumătate om jumătate fiară
cealaltă jumătate o las minotaurului
și lui gellu
încât toate se plimbă deasupra mea
simt singurătatea acvatică a pontonului
am iubit atât de mult lucrurile
încât spiritele au ajuns să mi zâmbească
gratiile translucide și brazii
rodia și melancolia
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AArriippii  ddee  ppllaassttiicc

Nu vreau să se termine iulie.
Va veni august cu aripi de plastic, 
apoi voi trăi suspendat
și-mi va lua o veșnicie să înţeleg
că după matriţa anului se încheagă toate,
că a existat o naștere care a schimbat lumea
și o renaștere care oferă
o a doua șansă.
Că ne hazardăm între doi timpi înalţi.
Îmi e frică să umblu desculţ prin vis
ori să simt apele ca pe sufleori ai tălpilor mele.
În restul anului cioplești într-o piersică
un îngeraș de lemn, iar de frică să nu
te intoxici
te acoperi în amintiri.
Crezi că vei scăpa vreodată?
Ador să-mi vorbesc per tu.
Un sindrom exorcizant acesta,
să vrei povești cu morţi
care să-ţi ţină de iulie.
Să citești la final cuvântul înainte.

TTăăiiaatt  ddee  oogglliinnddăă,,  îînn  ccăăuuttaarree  ddee  aaddăăppoosstt

se va muta în Rai
unde va trăi până la sfârșitul zilelor
ce imensă fericire liniștitoare
ce bucurie surdă că există ţări
că există statui de care să-ţi agăţi speranţele
ca niște lănţișoare din ce în ce mai ruginite
tânjind după lustru
și disperările ca niște colţi crescuţi în timp
și cu atât mai incisivi mai canini mai leonini
când mă târăsc pe Tiefpunkt
îmi îngheaţă maxilarul 
mușc dintr-un aisberg de pelin
două lacrimi ale gurii cad în oceanul verde otrăvit
în care simt că mă înec din ce în ce mai des
poate mă apropii de reflexia mea
dintr-o oglindă răsturnată
de o fericire provizorie
poate doar urlu într-o altă galaxie
o imitaţie de privighetoare într-un alt Rai
mă voi muta acolo
unde voi trăi până la sfârșitul zilelor

NNuummiirreeaa

Dacă ea a fost botezată după o carte,
eu- după un sentiment,
ceva adânc nevăzut într-un ecou
dintr-o viaţă anterioară.
Și cum să nu cred atunci în predestinarea inversă,
în bălţile din cer și stelele de pe pământ?
Omul care adăpostește un măr 
în colivia de sub gât mă cheamă la masă
prin petele de lavă, la masa în flăcări.

TTrraammbbuulliinnăă

Între Muntele Ararat
și Castelul de Neon nu pot pavaj,
rămân al istoriei, fecioară înlăcrimată deasupră-ne, 
pe catafalc, atotputernic și străveziu paj.
Între Imperiul Nipon și jumătatea sa iluminată în noapte,
între arţari și regii aheilor
și Geea și zările ude, mărilor, văilor,
nu au loc decât tăcerile răscoapte
și privirea adormită întinsă
într-o lumină lăptoasă, în moarte jumătate.
Calule ce crești în vale, 
cu o piatră de os la beregată
ia-le-n tornada copitelor tale,
ca pe un văl de mireasă întins între cimitir și altar,
cioburile din viaţa-mi străfulgerată.

SSuuiittaa  cceelloorr  ppaattrruu

omul de apă din mine, membrana
fluidă din spatele pielii
se activase văzând că plouă,
iar ceilalţi oameni
de foc de pământ de aer
intraseră în hibernare
începusem să trăiesc în intervale
când se dezmeticea omul de foc
când omul de aer se înviora.
un imperiu de intervale dincolo de pielea mea
și-l disputau cei patru fluizi.
din vreun armistiţiu se nășteau
oameni-gândaci ca un compromis
sau oameni de otravă semnaţi 
în tratatul de pace.
când mă plimb prin ploaie- salonul oglinzilor,
în fiecare oglindă câte un omuleţ,
labirintul damnaţilor...
când mă plimb prin ploaie
deflagraţie

Premiul pentru creaţie literară la Festivalul Studenţesc Lucian Blaga, 2020
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Sincretismul religios e o altă trăsătură esenţială a crea-
ţiei blagiene, de la ortodoxie, la luteranismul protestant, la pan-
teism, la viziunea bogumilică, până la religiile traco-dacice și la
cultele animist-htonice, se trec în revistă, în fapt, mai multe mo-
dele cosmologice, conform Ioanei Em. Petrescu, etapizate de
Corin Braga: cel al „filosofiei orfico-platoniciene”, apoi „Univer-
sul magic – cult dionysiac – mitologie tracă”, urmând „sinteza
gnostică” și „viziunea ortodox-românească” (gândiristă)5. Imer-
sarea în acest univers infuzat de spiritualităţi diferite (adesea
în tensiune) duce la apofatism și mister (Marele Anonim), în con-
flict cu recunoașterea unui „dumnezeu întrupat”, la consubsta-
nţialitatea cu sacrul, tradusă într-un orgoliu aproape luciferic
(„«Fiindcă eu am legătură cu Dumnezeu, chiar eu pot fi Dum-
nezeu!»“6), dar și într-un fond tragic asumat. El poate fi explicat
și nuanţat atât prin apel la teoria aristotelică, cât și prin teoria
autohtonă asupra tragicului, a lui Gabriel Liiceanu. 

O ultimă premisă pe care o considerăm importantă în
cercetarea noastră este cea a expresionismului blagian, pe care
îl postulează critica literară- „teatrul blagian aparţine cu sigu-
ranţă expresionismului, categorie tipologică ce urmărea reda-
rea lucrurilor sub specie absoluti7” 8. Astfel, personajele nu sunt
ancorate într-un cronotop ficţional clar definit, realist/ natura-
list, ipostaziate prin etopee și prosopografie, ci capătă o di-
mensiune universală, de arhetipuri (emfatizându-se natura lor
mitologic-legendară și fiind prototipice pentru umanitate, așa
cum se vede și din generala absenţă a numelor proprii- Popa,
Omul cu moaștele, Moșneagul, Doctor universalis, Zidarii, etc.
sau din alegerea unora simbolice- Mira ș.a.).   

BBllaaggaa  șșii  GGooeetthhee

Copilăria lui Blaga poate fi conjugată prin „călătoria
simbolică pe celălalt tărâm”, așa cum el însuși o descrie în opera
memorialistică, stând sub semnul basmului adesea povestit de
mama sa „Tinereţe fără bătrâneţe”; astfel, se ghicește încă din
pruncie o formă de segregare a universului în lumea materială
și „celălalt tărâm” și chestionarea unei posibile transcenderi,
problematică restructurată și în operele dramaturgice. Dualita-
tea nu este numai a lumilor, ci și a propriei fiinţe, căci Blaga își
privea copilăria prin prisma teoriei goetheene a celor „două su-

flete”9, cel nocturn și cel diurn, actualizând imagoul patern și pe
cel matern. Astfel, dacă mama, Ana Blaga, era exponenta tradi-
ţiei folclorice și a libertăţii creatoare, a superstiţiilor religioase
și a laturii dionysiace, tatăl, Isidor Blaga, devine reprezentatul
culturii apolinice, căci, deși preot, este de formaţie voltairiană și
statuează modelul cenzurii raţionale. Cele două direcţii subîns-
criu două moduri de existenţă și, implicit, două forme de „mân-
tuire”- cea prin suflet/ simţire/ iraţional și cea prin spirit/
raţiune/ intelect (Enoia și Nous, în cultele gnostice).  

Astfel, această tensiune dintre apolinic și dionysiac pe
care copilul o trăiește (mai ales odată cu maturizarea și „dez-
vrăjirea”, prin ruperea de cronotopul satului paradisiac- trans-
figurat în „satul-idee” și racordarea la universul citadin) și
dualitatea mijloacelor de „salvare” sunt  transpuse, mutatis mu-
tandis, în operă. În cazul „Tulburării apelor”, conflicul dintre cele
trei forme de credinţă religioasă resemantizează, în fapt,
aceeași tensiune apolinic-dionysiac- celui dintâi îi corespunde
tradiţia rutinată, ortodoxă, în timp ce Nona-bacantă tulbură cu-
getul eroului, prin instrumentalizarea dionysiacului, aparent în
luteranism, însă, în esenţă, prin ispitirea „cărnii”, erotic-orgias-
tică. Soluţia finală, convertirea la panteismul Moșneagului și
asumarea continuării acestei misiuni apostolice este tot de sor-
ginte dionysiacă și recuperează, prin modelarea mitului lui Iisus-
Pământul, o parte din magia spaţiului din copilăria autorului.
Totodată, este posibilă o interpretare biografistă, în care tatăl
devine modelul Popii din piesă, finalul permiţând o salvare prin
evaziunea dionysiacă (în acord cu viziunea asupra imagoului
matern). 

În cazul „Meșterului Manole”, antiteza dintre truda din
cei șapte ani în care zidurile s-au surpat continuu și efervesce-
nţa creaţiei sub auspiciile jertfei, în care Manole devine un dai-
mon, un posedat, recristalizează aceeași mutaţie de la apolinic
la dionysiac. Acest cuplu stă la baza nașterii tragediei, conform
lui Nietzsche1, de la care Blaga recuperează anamnetic elanul
vitalist-dionysiac (alături de Bergson, constituind o importantă
influenţă în dinamica gândirii sale). In extenso, putem asocia
această tensiune care locuiește operele dramaturgice cu fiorul
tragic, căci, în ambele piese, climaxul conflictului dintre cele
două naturi este jertfa- în cazul Popii, lapidarea Moșneagului,
care asumă christic „păcatul” eroului de a fi dat foc bisericii din
sat, urmând a fi ucis de ţărani, iar în cazul Meșterului- zidirea

Ioana Toloargă
Dramaturgia mitopoetică a lui Blaga și rescrierea canonului redempKiunii
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Mirei sub semnul jocului tragic. 
La catastrofă se ajunge însă prin ceea ce am putea

numi „faustizarea eroului”. Critica discută rolul lui Goethe de
model și chiar de catalizator al gândirii și creaţiei blagiene, ast-
fel că elementele faustice din piesele alese pot fi ușor explicate.
Popa este, la începutul primului tablou, bolnav (așa cum suge-
rează Patrasia, soţia sa): „Erai singur aici – cu uşa deschisă în
soare”, Popa răspunzând- „Foamea de soare – e o boală?” și to-
todată lamentându-se ulterior- „Sunt aşa de singur. Singur de
tot. Ar putea pământul să se prăbuşească, aici nu prinzi de
veste”. El este în ipostaza lui Faust din incipitul operei goet-
heene, care simte o insufiecienţă ontologică și o formă a ratării
care atince apogeul. Astfel, atât în cazul lui Faust, cât și în cel al
Popii, mântuirea creștină implică o formă de stagnare sufle-
tească, de atrofiere morală în dogmă, de „lâncezire” spirituală,
antitetică „faptei” pe care o caută eroii. Motivul pactului e rese-
mantizat, de asemenea, sub auspiciile unei trimiteri biblice bi-
valent semnificate- la îngerul care tulbură apele (Evanghelia
după Ioan, 5:1)- „Popa (cu patimă): Nona, de ce-ai venit?/ Nona:
Să tulbur apele ca îngerul Domnului./ Sunt rea?/ Minunile de
felul meu nu sunt/ Niciodată mai bune.” Prima interpretare ca-
nonizată este aceea a Nonei ca înger care are menirea de a vin-
deca lumea de o religie osificată, în care nici Popa nu mai e
capabil să creadă. Lucian Bâgiu, contestând această viziune exe-
getică, sugerează natura luciferică, de înger căzut, a Nonei, care
tulbură erotic apele cugetului Popii („Şi dacă m-ai dorit – de ce?
Fiindcă sunt gând sau – sau fiindcă sunt stea păcătoasă de carne
vie şi de os neastâmpărat? Fiindcă sunt gând sau fiindcă sunt o
păşune caldă pentru visul tău flămând?”). Motivul pustiului și
sentimentul Popii că trăiește într-o religie golită de har, de
Dumnezeu, pot fi interpretate ca o trimitere la pustia christică
(„E aşa de greu în pustie”) în care se desfășoară ceremonialul is-
pitirii (în singurătatea ascetică în care postește patruzeci de zile,
Iisus e ispitit de Diavol și, preștiindu-și moartea, dar și patimile,
într-un moment simptomatic de chenoză, asudă sânge- episod
exploatat de Blaga și în poezie).

Se validează, așadar, o posibilă corespondenţă Nona-
Diavol/Mefisto (Umbră- în accepţiunea arhetipurilor jungiene),
căci, venită, nu de la mănăstire, ci din teatrul cetăţii, unde ju-
case în misterul despre căderea îngerilor, ea- „fiica pământu-
lui”, este o bacantă menită să ispitească (ca un sucub- „Nona,
ţi-au crescut aripi!”). Ea se constituie într-un spirit negator al or-
todoxiei („mâine voi trece desculţă prin scrumul unui Dumne-
zeu ars”- într-un sens aproape nietzscheean al morţii lui
Dumnezeu), dar și al teologie, în sensul larg („Popa: Ai învăţat și
teologia?/ Nona: Numai atât cât să mă plimb râzând printre
taine.”). E aducătoarea „cupei celor zece fericiri păcătoase” (tra-
tarea în răspăr a celor nouă fericiri ale Noului Testament) și in-
stigatoarea la distrugerea bisericii („aprinde-ţi altarul!”). 

Cel care limpezește apele este Moșneagul (arhetipul
Bătrânului înţelept), cu natura sa mesianică de a se jertfi pentru
a-l putea valida și întregi ontologic pe Popă- care, conștient de
ipostaza sa de „profet mincinos”, nu mai reușește să fie nici
„om” 

(„Din potire – aş putea sânge de Dumnezeu să arunc în ţărână – şi

totuşi carnea mea tremură. Câteodată iau capul câinelui meu între
palme, mă oglindesc în ochii lui – şi simt: i-e milă de mine că-s om.
Paşii mei se opresc, mă caut în amintire: de unde vin? Mă caut în
zare: unde merg? Mă caut în pulberea drumului şi printre hârburi
de cerb: cine sunt? Vezi, Nona, acum sunt trist, acum sunt foarte
trist. Şi totuşi dac-ar fi iarbă verde aici în jur aş putea să joc desculţ
şi nebun în faţa ta. Tu m-ai privi, dar jocul meu ar fi aşa de trist c-
ar stârni plângerea.”).

Odată ce bătrânul, încercând să salveze Potirul- „inima
bisericii” din incendiu, asumă păcatul preotului și moare- sime-
tric, în cadrul aceleiași uși în care Popa stătea bolnav, în prota-
gonist se produce iluminarea. Îmbătrânit și, ca și cum ar fi trăit
un coșmar de veacuri, el urmează apostolic misiunea de a-l pro-
povădui pe Iisus-Pământul („asta înseamnă că eşti la începutul
binelui”, căci „tocmai răsare soarele”, îi spusese Moșneagul). Du-
cându-se în lume, după sufletul său, ghidat de „dorul de viaţă”-
„Pe-aici, prin ușa aceasta, ies din mine- om fără nume- viu și
sărac.”, Popa se revendică de la tradiţia expresionistă a perso-
najului care, printr-o hierofanie, o metanoia, se naște, în final,
ca un „om nou” (Faust, de asemenea, dar în viziune neoclasică,
ca o regăsire a sinelui profund- din punct de vedere psihanali-
tic).

Chintesenţa faustică a personajului stă în tulburarea
de ordin spiritual și erotic, tradusă nu doar în relaţia Nona-Popa,
ci și în mai larga tensiune apolinic-dionysiac, ce tronează în
piesă: „Dac-aș pleca, aș ști poate totul/ Dacă rămân, aș avea
poate totul.”. 

Ca și Mefisto, Nona este fiinţa care își cunoaște pro-
priul final- „Câteodată visez o biserică albă/ care se scufundă
într-o mare de foc- încet-încet/ cu viaţa mea”, fiind arsă, în tra-
diţia medievală a epurării răului din comunitate, reprezentat de
vrăjitoare, prin focul purificator. Înainte de moartea ei simbolică
însă (ca o întoarcere la elementul care a generat-o), Nona e re-
găsită în ipostaza lui Mefisto care trudește pentru câștigarea su-
fletului lui Faust-Popa și „obosește” („Popa: Ești ostenită de
tine?/ Nona: Atâtea zile și nopţi/ mi-am sfâșiat fiinţa râzând./
Popa: Și-acum ești frântă de tinereţea ta.”). 

În arhitectura semantică a „Meșterului Manole”, pro-
blematica faustică se mută în planul creaţiei, căci, spre deose-
bire de personajul baladesc, cel blagian nu mai e stăpânit de
patimă (a creaţiei) la modul absolut, încă din incipit ci, mai pro-
blematizant și profund umanizat, este scindat între două doruri
capitale- cel pentru viaţă și iubire și cel pentru creaţie. 

Dacă Nona era un Daimon exterior, o patimă care îm-
bolnăvea, ca un element alogen care irumpe în sufletul Popii,
Meșterul este el însuși Daimonul (în sens goetheean, nu creștin,
în care natura genial-umană este în perpetuă competiţie cu Di-
vinitatea, în planul creaţiei și devenirii ei ca un demiurgos1). Cri-
tica dezbate problematica liberului arbitru și a fatalităţii în cazul
meșterului, părerile fiind variate: Eugen Todoran1 pledează pen-
tru asumarea conștiinţei artistice și a libertăţii, până la jertfă,
în timp ce Ion Bălu1 discută tragismul și fatalitatea- esenţiale în
construcţia eroului. Personaj dual („Lăuntric, un demon strigă:
«Clădeşte!». Pământul se-mpotriveşte, şi-mi strigă: «Jert-
feşte!»”), căruia Lucian Bâgiu îi recunoaște atât valenţele pro-
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meteice, cât și pe cele sisifice1, el ridică problematica celor două
zădărnicii, al căror factor generator este cunoașterea.  Gh. Cim-
poec explica: „mintea iscoditoare, înfrântă în demersul ei raţio-
nal, e pusă în faţa unor obstacole de netrecut – nu înainte însă
de a oferi spectacolul măreţ şi dramatic al omului însetat de
adevăr”1, căci, conform lui Blaga, limita este impusă tocmai pen-
tru ca omul „să nu poată revela, în chip pozitiv şi absolut, niciun
mister”1. 

Astfel, ne afiliem viziunii exegetice a lui Bâgiu, care
spune că „pe parcursul evoluţiei conflictului dramatic, Manole
va înţelege că nu transcendenţei va trebui să îi sacrifice sufletul,
ci sie însuşi. Pentru a deveni creator artist, va trebui să renunţe
la postura de om, anume să confere alte valenţe sufletului său.
Iar sufletul său este Mira.”1. Femeia, al cărei nume, etimologic,
vine din latinescul „mirror”, „a se mira”, întrupează „dorul de
viaţă” al meșterului („Tu început, tu sfârşit, tu totul”; „Mira, tu
eşti lumina omului!”, „Viaţă fără pereche eşti”), capacitatea lui
de a-și păstra inocenţa în faţa misterului nerevelat. Odată cu
jertfa, echivalentă iniţierii lui Manole, demistificării și cunoa-
șterii, el devine un Adam căzut, incapabil să se mai mire- ca ra-
port la absolut, și, implicit, să trăiască. Își pierde capacitatea
profetic-mesianică instaurată în faţa meșterilor săi, odată ce i-
a chemat și i-a adunat din lume, ca pe apostoli, pentru a-i îm-
bolnăvi de dorul imaginii bisericii din ei. 

Jertfa- „nu numai acţiune tranzitivă (a sacrifica ceva),
ci şi (obligatoriu) acţiune reflexivă (jertfa de sine)”1, este pier-
dere a sinelui, prin jocul nebuniei-creaţie („A mea a fost patima,
eu am fost al patimei, eu am fost”, „Uită-te la mine: mai sunt eu
cel ce am fost? Manole nu mai este. Priveşte mâinile astea sân-
gerate din senin; sunt ale mele? Manole a plecat. Manole nu mai
este”). Meșterul are o pronunţată valenţă orfică- „Lăcaşul creşte
nebun. Va fi un cântec de iubire împletit cu un cântec de
moarte”.

Dacă pe Nona am circumscris-o deja unei imagini luci-
feric-ispititoare, de Umbră jungiană, se cere chestionată natura
Mirei, în raport cu Manole-Faust, pentru a stabili potenţialita-
tea ei de salvator. Ea este o Margareta sacrificată pentru cu-
noaștere, înţeleasă aici drept creaţie, creionată exegetic atât în
lumina apolinică a animei, a „femeii-copil”, „candoarea însăși”1,
cât și în cea dionysiacă a unui altfel de daimon2, care joacă pe
spatele lui Găman, într-o „incantaţie bachanală”, prefigurându-
și ipostaza de femeie-biserică. Dacă Margareta își ucide prun-
cul, pierzându-și minţile, Mira anticipează singura ei naștere, de
ordin simbolic/estetic - biserica-odor. Ea însăși surprinde o bi-
valenţă neobișnuită- pe de-o parte este naivă în raport cu jocul
tragic al zidirii și morţii, iar pe de cealaltă, este vocea adevăru-
lui: „Parcă Dumnezeu s-a întors acum cu spatele către noi şi
stăm în umbra lui”, „Manole, ai mai văzut minuni înălţate pe
moarte?”. Totodată, raportându-ne la partea a II-a a poemului
dramatic goetheean, considerăm că se poate creiona și o para-
lelă între Mira și Elena- în sensul nuntirii și rodirii pur estetice-
Euphorion devenind aici biserica- ideal artistic. 

Titus Bărbulescu este evocat de Bâgiu, vorbind despre
tema femeii mântuitoare în opera lui Blaga. Totodată, în spriji-
nul acestei ipostaze a Mirei vine și viziunea hermeneutică a lui
Dan C. Mihăilescu: 

„Dincolo, însă, de faptul că ea, prin jertfire îl «absolvă» pe
Manole de pământ, de efemer, Mira este o continuă forţă es-
enţială pentru Manole, noima condiţiei sale de a fi şi de a MAI
rămâne al pământului. Pentru că, dacă Zidirea este rostul spir-
itual al lui Manole, Mira este rostul însuşi al fiinţei lui”. 

Întrebarea dacă Mira poate fi însă asociată „eternului feminin”
care îl salvează de la eterna damnare pe Faust rămâne deschisă,
dependentă de răspunsul pe care îl putem da la problematica
redempţiunii în cazul lui Manole. 

Amplificarea problemei iniţiale a raportului dintre li-
bertate și fatalitate, precum și a tragismului eroului e generată
de ipostazierea lui Dumnezeu ca un Deus absconditus și ca un
Deus otiosus. Nu doar că nu există Revelaţia, însă Manole, cel
care înfăptuiește jertfa aparent pentru Divinitate, nu mai înţe-
lege mecanica internă a propriului raţionament și raportul cu
transcendentul. În etapa de lamentaţie elegiacă, în opinia noas-
tră, Manole se consacră ca personaj cu veleităţi tragice, prin „în-
tâlnirea unei fiinţe conștiente finite cu propria sa finitudine
percepută ca limită”, adică prin „tentarea limitei absolute” 2.
Transcenderea ei duce la înţelegerea și asumarea păcatului, în
sesul aristotelic al hamartiei- greșeala tragică, recunoscut si-
multan cu fatalitatea, chiar înaintea sinuciderii. Golirea de or-
goliu e o mutaţie axiologică fundamentală:

„... vreau în socoteala mea să se pună sugrumarea vieţii, dar lăca-
şul nu. Acesta, Dumnezeu singur şi l-a ridicat, printr-o minune, pe
care doar El o înţelege. Eu am fost numai o netrebnică unealtă, o
scândură în schelele pe care le dărâmi când clădirea e gata, şi fo-
losul vremelnic nu le mai cere. Aşa suntem toţi, unelte şi scânduri
în schele; unii-şi dau seama mai curând, alţii mai târziu”. 

RReeddeemmppţţiiuunneeaa  șșii  rreessccrriieerreeaa  ccaannoonnuulluuii--  CCoonncclluuzziiii

Trebuie să reiterăm ideea de fior tragic ce traversează
ambele piese discutate- atât Popa, cât și Manole putând fi ca-
racterizaţi de patima care îi ia în posesie, de  hybris (o hipertro-
fiere a orgoliului, înţeles în sens daimonic, vina tragică). În cazul
amândurora există o formă a Destinului care pare să îi subjuge
(Moșneagul știe de dianinte că trebuie să se sacrifice pentru
Popă, „un ales”, în acest context, în timp ce Meșterul stă sub
auspiciile sorţii care nu îl lasă să înalţe biserica și o aduce pe
Mira în mijlocul lor în locul oricărei alte soţii). Având în vedere
însă raportarea la jertfă, precum și construcţia personajelor,
conflictul lăuntric și psihologia abisală a eroilor, trebuie subli-
niat că ei sunt, mai degrabă, personaje dramatice decât tragice
(Moșneagul- unidimensional și cu valenţe de ţap ispășitor, fiind
erou tragic, în raport cu Popa sau Manole). Ca personaje dra-
matice, finalul lor este chestionabil, nu mai stă sub semnul Ne-
mesisului (pedeapsa pe care zeii o dau muritorilor care se
răzvrătesc împotriva ordinii transcendentale impuse, încercând
să-și surclaseze condiţia mundană și să-și schimbe destinul în-
scris de Moire), permiţând libertatea absolută a dramaturgului,
în sensul salvării sau damnării acestora.  

Astfel, pentru a explica opţiunea auctorială pentru fi-
nalul „Tulburării apelor” trebuie să revenim la paralelismul cu
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„Faust”. Atât în elanul de Sturmer, cât și în echilibrul neoclasic,
opera capitală a lui Goethe propune, încă din „Prologul în cer”,
o viziune mai accentuat gnostică decât creștină asupra lui Dum-
nezeu și a Diavolului („parteneri”, demiurgi a două împărăţii di-
ferite), astfel că mântuirea unui Faust, maturizat și „renăscut”,
nu poate respecta ad literam canonul creștin, ci se constituie
într-o nuanţare a acesteia, într-un final deschis. În aceeași dire-
cţie, redempţiunea, în cazul protagonistului blagian, capătă va-
lenţe metafizic-gnostice și simbolice, așa că, prin mutaţia în
ordinea fiinţei provocată de jertfă, Popa nu este damnat, deși se
leapădă de ortodoxie, ci este salvat prin conecatarea la Dum-
nezeul-Pământ sau la Anima Mundi (nu la Nous- Intelect). Fiind
„opera aperta”, piesa nu emite un model monolitic de salvare
(nu știm dacă Popa se va mai întoarce vreodată, ce se va în-
tâmpla cu el sau cu Radu și Patrasia), ci se redeschide înspre po-
tenţialităţile vieţii, înţelese în cheie dionysiac-vitalistă. 

Pe de altă parte, și finalul Meșterului Manole permite
pluriperspectivarea viziunilor critice. De exemplu, în direcţia
exegezei lui Dan C. Mihăilescu, mai sus-citată, în care, prin îm-
plinirea menirii creatoare (așadar, prin zidirea Mirei, ca jertfă
de sine), meșterul se mântuiește (ca un Faust)- prin „eternul fe-
minin”. El s-ar salva și prin recunoașterea limitei, adică prin în-
toarcerea în Dumnezeu (ca o „scândură”, o „unealtă”, care și-a
îndeplinit scopul mundan). Antitetic, piesa poate fi citită în grila
damnării creștine (a celui care a râvnit ca, prin jertfa de sânge
și prin hiperbolizarea orgoliului luciferic, să se ridice deasupra
lui Dumnezeu în creaţie). Considerăm însă că salvarea Mește-
rului Manole nu ţine de contextul mitico-religios, de acesată
dată, căci pendularea între pietate și răzvrătire în faţa Divinită-
ţii creionează o ambiguitate insurmontabilă. Nu se poate răs-
punde clar la întrebarea ridicată de exegeţi- „este fatalitate sau
alegere?”, astfel că sinuciderea poate fi văzută ca o încheiere a
actului creator, sau ca o evaziune în neant, adică fie ca o opţiune
estetică, fie ca una existenţială. Esenţial ni se pare însă că Me-
șterul devine, în final, simultan, judecător, victimă și călău, mu-
tând întregul conflict al dramei în spaţiul interiorităţii sale
abisale și substituindu-se Divinităţii. De asemenea, în opinia
noastră, redempţiunea este una de ordin estetic- „Doamne,
pentru ce vină neştiută am fost pedepsit cu dorul de a zămisli
frumuseţe?”, căci, deasupra dorului de viaţă și a dorului de ab-
solut- ca o sinteză a celor două contrarii se ridică „dorul de a ză-
misli frumuseţe”, în cheia esteticului, ca principiu absolut.

In nuce, panoramând câteva trăsături pe care le consi-
derăm simptomatice în creaţia dramaturgică a lui Lucian Blaga
și raportându-ne la canonul literar românesc de până la el, dar
și la modelele universale care îi modelează gândirea creatoare,
am încercat să problematizăm noua poetică a redempţiunii,
prin analiza celor două piese mito-poetice- „Tulburarea apelor”
și „Meșterul Manole”. 
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Am avut bucuria să cunosc familia Stela și Etgard Bitel
cu prilejul participării, împreună cu soţiile noastre, la cea de-A
XVII-a Ediţie a Simpozionului Naţional Actualitatea Cercului Lite-
rar de la Sibiu, desfășurată în zilele de 24 și 25 mai 2019. Poetul,
publicistul, scriitorul și traducătorul, omul de cultură și artă Et-
gard Bitel, originar din Piatra Neamţ și locuitor al orașului As-
hdod din Israel este o prezenţă stenică, are un temperament
dinamic, tipic omului de acţiune. Cu o bogată experienţă de
viaţă, având mereu ceva interesant de povestit, Etgard Bitel se
ocupă în principal cu promovarea culturii românești în Israel și
viceversa – în speţă cu promovarea de poeţi, scriitori, actori,
dramaturgi, muzicieni, dansatori, artiști plastici.

Născut la 15 septembrie 1949 la Piatra Neamţ, a ab-
solvit aici cursurile Liceului Calistrat Hogaș, apoi ale Academiei
Militare Nicolae Bălcescu din Sibiu. Ofiţer activ la Medgidia, apoi
la Piatra Neamţ, unde intră în Cenaclul Neagoe Basarab și de-
butează în volumul colectiv TTiimmppuull  nnoossttrruu  mmiirraaccooll (1972, editat
de cenaclu). Trecut în rezervă la cerere în anul 1979, va lucra din
anul următor la Centrul judeţean de librării Neamţ, numărându-
se printre organizatorii Târgului anual de carte Libris și ai mul-
tor lansări de carte.

Eminent spirit organizatoric în sensul culturii pe care o
incită la expresie colocvială, Etgard Bitel se preocupă să fie ono-
rate, serbate și oferite cu fast posterităţii simboluri spirituale
românești din cele mai valoroase, de la Mihail Eminescu la Paul
Celan, de la Gellu Naum la Nichita Stănescu.

Autor al volumului FFeemmiinnaa, lansat în 2017 la Sinagoga
din lemn Baal Shem Tov din Piatra Neamţ și ilustrat cu desenele
pictorului scenograf de la Teatrul Tineretului din localitate, Cri-
stian Petrescu, Etgard Bitel este un poet pietreano-israelian de
notorietate între numeroasele figuri de autori români de etnie
evreiască prin care literatura română s-a îmbogăţit în vreme, în
Ţară, și prin cele mai diverse locuri de pe Pământ. Autorul a lu-
crat ca ofiţer al Forţelor Armate ale R.S.R. și a colaborat, până la
stabilirea în Israel, la diferite publicaţii militare, dar s-a remar-
cat și ca om de presă civilă (colaborator al ziarului CEAHLĂUL și,
din 1990, în echipa redacţională a poetului Emil Nicolae pentru
cotidianul ACŢIUNEA din Piatra Neamţ; ocazional și la publica-
ţiile CLIO sau ZIGZAG); precum și ca foarte activ om de teatru
(important membru al grupului de prieteni ai Teatrului din
orașul său natal, de colectivul căruia se simte prieten legat pe
viaţă).

Stabilit din septembrie 1990 în ţara strămoșilor săi, Is-
rael, înfiinţează la Ashdod Editura Betapress unde (își) editează:
volumele de versuri IInntteerrsseeccţţiiii (1997) și FFeemmiinnaa (2017); volumul
VViissăărrii al Laurei Bitel; câteva serii ale AAllmmaannaahhuulluuii  EEnniiggmmaa (1995,
1996, 1999); publicaţiile: OR ASHDOD a Organizaţiei originarilor
din România, Filiala Ashdod, respectiv PRO ȘI CONTRA, a Cercu-
lui Cultural din Petah Tikva; în 2017: un volum trilingv din poe-
ziile lui Mihail Eminescu – în română, ebraică și idiș; volumul
bilingv DDaadduu al Adinei Rosenkranz-Herșcovici – în limbile română
și ebraică; traducerea în românește a cărţii CCaa  ssăă  nnuu  uuiiţţii  nniicciioo--
ddaattăă, de Rosine Mayan și o plachetă cu zece poezii de Nichita
Stănescu, la aniversarea a 80 de ani de la nașterea poetului.

Este singurul corespondent de presă român acreditat
de Statul Israel în timpul Primului război din Golful Persic, în ca-
drul grupului EXPRES al cărui corespondent de presă a fost din
1990 până în 1992. De asemenea, corespondent de presă al pu-
blicaţiei internaţionale CURIERUL ROMÂNESC a ICR (Institutul
Cultural Român), din anul 1993 și până la dispariţia ei.

Pentru Teatrul Naţional din București a tradus din
limba ebraică piesa NNooiiii  iinnffrraaccttoorrii, de Edna Mazia. Deţinător al
rubricii Vorbe în vânt a publicaţiei israeliene GAZETA ROMÂ-
NEASCĂ. Autor al unor grupaje de versuri publicate în revistele:
IZVOARE, a Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limba Română; în
EUPHORION, a Uniunii Scriitorilor din România – Sibiu; ACTUA-
LITATEA LITERARĂ, a Uniunii Scriitorilor din România – Lugoj;
ORAȘUL, din Cluj-Napoca.

Laureat al Teatrului Naţional din Craiova pentru dra-
maturgie (1986); premiat la Concursul naţional de poezie Tudor
Aghezi de la Târgu Cărbunești (1987). Distins cu Premiul Asocia-
ţiei Scriitorilor Israelieni de Limba Română (ASILR), pentru Car-
tea de Poezie a anului 2017, pentru volumul de versuri FFeemmiinnaa și
cu Diploma de excelenţă a Fundaţiei Arte.ro pentru merite de-
osebite în promovarea artei și culturii române în lume.

A reprezentat statul Israel ca invitat în 2018 la Festiva-
lul Internaţional de Poezie de la Sighetul Marmaţiei, Ediţia a 48-
a și la Serile de poezie Nichita Stănescu, de la Desești, Ediţia a
40-a.

Laureat al Diplomei de Excelenţă «Jurnalistul anului
2019», acordată la 24 ianuarie 2020, în Ierusalim, de Centrul Cul-
tural Israeliano-Român, președinte Teșu Solomovici, cu prilejul
«Zilelor Culturii și Limbii Române în Israel» - ca semn de preţuire
deosebită în domeniul jurnalismului.

Etgard Bitel în dialog cu Mihai Posada

Dialog
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Etgard Bitel este îngrijitorul antologiei de poesie inti-
tulate: VViissccoolleesscc  zzăăppeezziillee  aallbbaassttrree..  5500  ddee  ppooeeţţii  eevvrreeii  nnăăssccuuţţii  îînn  RRoo--
mmâânniiaa (ed. I, în Colecţia „OPERA OMNIA poezie contemporană”
a editurii ieșene Tipo Moldova, f. a.); carte pe care, în cea de-a
doua ediţie, apărută în 2019 la Ashdod, Israel: Editura Beta-
press, cu o prefaţă de Dumitru Chioaru – prietenul sibian al lui
Etgard Bitel, am primit-o cu dedicaţie în dar din partea autoru-
lui redactor de carte, cu prilejul întâlnirii noastre în mijlocul Ro-
mâniei, la Sibiu.

MMiihhaaii    PPoossaaddaa: Dragă domnule Etgard Bitel credeţi, des-
igur, în Dumnezeu. Pentru că asta nici măcar nu se întreabă de obi-
cei, aţi putea să ne spuneţi în schimb dacă, totuși, credeţi în
restaurarea/reclădirea Templului din Ierusalim?

EEttggaarrdd  BBiitteell: Atât credinţa în Dumnezeu cât și credinţa
reconstruirii Templului din Ierusalim este o chestiune perso-
nală. Sunt oameni care nu cred în Dumnezeu ci în Soartă. Alţii
spun că nu cred în nimic (agnosticii). Nu există așa ceva. Trebuie
să crezi în ceva, altfel nu cred că am putea exista. Poţi numi
această credinţă cum vrei, dar ea există, iar Dumnezeu este uni-
versal. „Dumnezeu nu vorbește limbi, iar biserica este Casa
Domnului și în ea este binevenit oricine, indiferent de religie”,
spunea arhimandritul Teofil Anăstăsoaie, slujitorul de la Bise-
rica Română din Ierusalim. Dacă lumea ar înţelege aceste vorbe,
cred că viaţa noastră ar arăta altfel. În ceea ce privește Templul
din Ierusalim, și acesta este o chestiune personală. Poate părea
ciudat ceea ce spun, dar aceasta este credinţa mea. Există în Is-
rael o grupare religioasă care strânge bani și confecţionează
obiecte care vor sta în viitorul templu, există altă grupare reli-
gioasă care nu recunoaște statul Israel afirmând că acesta va
exista doar când va veni Messia și se va reconstrui Templul. Eu
cred că templul există în sufletul fiecărui evreu. Fiecare are tem-
plul său.

MMiihhaaii    PPoossaaddaa: Care au fost/sunt cauzele emigrării/im-
igrării dumneavoastră?

EEttggaarrdd  BBiitteell: Chestiunea este foarte simplă: deși nu mi-
a fost rău în România, am fost apreciat și majoritatea prieteni-
lor mei sunt în România (aparţinători a tot felul de religii), vine
o vreme când te întrebi „cine sunt?”. Fără a fi xenofob, cred că
fiecare trebuie să trăiască în ţara lui și, dacă evreii au o ţară,
atunci era normal să mă gândesc că ar trebui să trăiesc în
această ţară, deși ruptura nu a fost și nu este ușoară.

MMiihhaaii    PPoossaaddaa: Vă simţiţi astăzi român în Israel, sau evreu
la el acasă?

EEttggaarrdd  BBiitteell: Răspunsul la această întrebare este foarte
greu de dat pentru că, în ceea ce mă privește cuvântul „acasă”
are o altă semnificaţie decât cea din DEX. Casa este o chestiune
fizică, este un obiect; „acasă”, pentru mine este altceva și eu
spun că am o casă în Israel, dar am „două acase”: una în Israel,
împreună cu prietenii mei, scriitorii israelieni de limba română
și alta în România, cu prietenii mei din România, de diferite re-
ligii și cu diferite ocupaţii. Eu mă laud și m-am lăudat întot-
deauna că am prieteni adevăraţi și asta se demonstrează
aproape în fiecare zi. Inclusiv prefaţa la antologia întocmită de

mine, scrisă de sibianul Dumitru Chioaru, precum și invitaţia
mea la Sibiu sunt demonstraţia afirmaţiei mele.

MMiihhaaii    PPoossaaddaa: Excelenta antologie de poezie evreiască
născută în România, alcătuită de Dumneavoastră și ajunsă la edi-
ţia a doua, vă definește ca scriitor evreu, sau român?

EEttggaarrdd  BBiitteell: Cred că scriitorul se definește prin limba în
care scrie, iar eu nu pot scrie în altă limbă decât în limba ro-
mână. Eu locuiesc în limba română. Există un cântec în limba
ebraică, scris de un originar din Spania, în care se spune: „Ziua
vorbesc în ebraică, dar noaptea visez în spaniolă”. Ei bine, eu
visez în limba română.

MMiihhaaii    PPoossaaddaa: Cum aţi defini cuvântul „dor”?
EEttggaarrdd  BBiitteell: „Dor” nu este un cuvânt; este o stare și de

foarte multe ori doare. Se spune, și pe bună dreptate, că acest
cuvânt este intraductibil. O stare nu se poate traduce, deși s-au
găsit tot felul de echivalente în tot felul de limbi, inclusiv în
ebraică. Dacă te doare atunci când te gândești la cineva sau la
ceva, atunci poţi spune că îţi este dor.

MMiihhaaii    PPoossaaddaa: Mi-aţi mărturisit temerea că nu aţi putea
răspunde unor întrebări cu conţinut strict religios, cu precizarea că
numele meu Mihail și cel al unuia din nepoţii domniei tale, Gabriel,
ar fi singurele nume creștine acceptate de religia iudaică, pe moti-
vul că „sunt numele celor doi îngeri buni”. Pentru că poporul iudeu
este totuși unicul popor alcătuit exclusiv din adepţii și convertiţii
unei religii și anume religia iudaică sau mozaică (cel puţin la vre-
mea întemeierii sale în vechimea Antichităţii), dar și cu conștiinţa
celor spuse de cercetătorul iudaismului și jurnalistul Shalom Ben
Chorin (1913-1999): „Credinţa lui Iisus ne unește, dar credinţa în
Iisus ne desparte”, voi îndrăzni să vă invit să daţi răspuns câtorva
întrebări de natură religioasă, mai mult colaterale decât direct cu
referire la doctrina propriu-zisă. Așadar: cum ar putea să funcţio-
neze un centru spiritual-religios de religie iudaică, fără prezenţa de-
dicată, fără existenţa permanentă a unui rabin slujitor al
respectivei Sinagogi – casa de rugăciune tradiţională pentru coreli-
gionari? Este „Comunitatea Evreilor” înregistrată oficial ca atare,
într-o localitate din România bunăoară, totuna cu Cahalul cunoscut
în istorie drept structura de organizare necesară tipică pentru co-
munităţile evreiești din Diaspora?

EEttggaarrdd  BBiitteell: În Vechiul Testament nu sunt pomeniţi ra-
binii și, mai mult decât atât, există „o prevedere” care spune că
„fiecare bărbat evreu este obligat să înveţe singur Torah”. Dato-
rită numeroșilor analfabeţi din acea vreme, au apărut slujitorii
de cult care citeau pentru ceilalţi. Aceștia făceau parte din tribul
lui Levi și datorită acestor atribuţii erau scutiţi de armată. As-
tăzi, în România, și nu numai, datorită reducerii drastice a nu-
mărului de evrei prin emigrarea în Israel, sunt localităţi unde cu
greu se întrunește numărul necesar de bărbaţi pentru a se ofi-
cia rugăciunile (10 = minian), iar rabinii sunt extrem de puţini.
De aceea, acolo unde se pot oficia rugăciunile în sinagogi, există
o persoană care poate citi Torah în ebraică, acesta nefiind rabin
ci doar un slujitor de cult.

MMiihhaaii    PPoossaaddaa: Cum comentaţi descoperirile celebrului
cercetător evreu de origine letonă Eliyahu (Ilya) Rips (născut la 12
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decembrie 1948) ce survin oarecum ca răspuns la provocările teo-
riei lui Michael Drosnin care susţine că evenimente viitoare pot fi
prezise de Codul Bibliei unde ar fi enunţate ca „posibilităţi”, nu ca
fapte „prestabilite”; și în continuarea cercetărilor rabinului evreu-
ceh nonhasidic Michael Dov Weissmandl (1903-1957), totodată mi-
litant antinazist, iniţiator al celebrei școli Yeshiva americane și
potrivit căruia BBiibblliiaa//TToorraahh ar fi textul care conţine un cod al vieţii
trecute, prezente și viitoare a tuturor oamenilor pe Pământ?

EEttggaarrdd  BBiitteell: Problema Codului Biblic este destul de
controversată. Știinţific vorbind, cele cinci cărţi ale Vechiului Tes-
tament (Talmudul) care formează Pentateuhul (Torah) pot fi con-
siderate cărţi de istorie cu toate inadvertenţele lor. Din punct de
vedere religios, Torah este o carte de rugăciuni care se citește
în fiecare zi, săptămânal citindu-se alt capitol. Citirea se face de-
a lungul unui an iudaic și se reia în fiecare an, din prima sâm-
bătă de după Anul Nou (Rosh Hașana), cu primul capitol Facerea
(Bereshit =de la început). În ceea ce privește Codul Biblic, ipote-
zele privind acesta se bazează pe corespondenţa dintre literele
alfabetului ebraic și numere. Această corespondenţă se nume-
ște Ghematria și în baza ei se pot determina și interpreta tot
felul de evenimente. Pentru a înţelege mai ușor această pro-
blemă voi da exemplul de interpretare a unui nume contempo-
ran și semnificaţia falsă a acestuia: utilizând metoda propusă
de Ghematria, numele lui Donald Trump este egal cu 424, ceea
ce este deasemeni echivalentul numeric al lui Mashiaʼh Ben
David – Messia fiul lui David (sau din casa lui David). Cineva își
poate închipui că Trump este Messia? Iată cum pot fi interpre-
tate numele și evenimentele din Torah funcţie de interesele
unuia sau altuia.

MMiihhaaii    PPoossaaddaa: Biografia vă prezintă și drept ofiţer de ar-
mată, nu doar ca pe un om de cultură care a sprijinit activitatea li-
terar-artistică a confraţilor de etnie și, firește, de credinţă. Care a
fost aportul activităţii de militar pe care aţi îndeplinit-o și, dacă do-
riţi să ne destăinuiţi acum, modul în care, în ajutorul membrilor Co-
munităţii, aţi putut colabora și de la acest nivel, eventual, cu
serviciul israelian Nativ, pentru evreii imigranţi?

EEttggaarrdd  BBiitteell: Ca ofiţer nu am făcut cine știe ce acte de
eroism. Poate că singurul act de eroism a fost acela de a-mi da
demisia din armată pentru că nu mă împăcam cu gândul că am
învăţat trei ani ca să ajung să comand soldaţi la cules de cartofi
și, poate pentru că am înţeles că parcursul meu militar va fi în-
greunat de apartenenţa la etnie. Nu am avut nicio legătură cu
serviciile secrete sau mai puţin secrete israeliene și faptul a fost
dovedit prin verificarea mea în România de nenumărate ori de
către „organele abilitate”. În întrebare există o inexactitate pe
care doresc să o corectez: în afara antologiei și a unei traduceri
a unei piese de teatru din limba ebraică, despre care am vorbit
la început, nu prea am promovat activitatea literar-artistică a
confraţilor de etnie. Mai mult am încercat să promovez în Israel
cultura română și, în acest sens am organizat de două ori, la 50
și la 80 de ani de la naștere, seri omagiale Nichita Stănescu, pro-
movări ale scriitorilor israelieni de limba română și o expoziţie
a unor tineri artiști plastici din Piatra Neamţ împreună cu un

grup de tineri artiști plastici din Israel

MMiihhaaii    PPoossaaddaa: Perioada comunismului a durat 50 de ani
în România, impunând schimbări profunde în societate. Buletinul
Oficial publicat în oficiosul SCÂNTEIA relua în anul 1945, pe pagini
întregi, hotărârile de schimbare a numelor evreiești în altele, cu so-
norităţi românești. Pe lângă schimbarea numelui, au trecut evreii la
ateism? Au fost cazuri de evrei care au trecut la alte religii?

EEttggaarrdd  BBiitteell: Schimbarea numelor evreiești în perioada
comunistă a fost „un moft” al unor evrei care credeau că așa își
vor ascunde etnia. În ceea ce privește schimbarea de religie,
sigur că s-au întâmplat asemenea cazuri peste tot în lume. Cel
mai celebru caz din România este Nicolae Steinhardt, care a tre-
cut la creștinism, în închisoare. Există însă un caz mult mai ce-
lebru în Franţa: arhiepiscopul Parisului în perioada 1981-2005,
Jean-Marie Lustiger născut la Paris, dintr-o familiei de evrei po-
lonezi, numit la naștere Aron Lustiger, a trecut la catolicism din
proprie iniţiativă la vârsta de 14 ani, dar nu și-a renegat nicio-
dată obârșia iudaică. În România au mai fost cazuri de conver-
tire inclusiv ale unor personalităţi din cultură. Un asemenea caz
este Tudor Vianu, iar altul este cel al criticului de artă Amelia
Pavel. Interesant de menţionat este faptul că religia iudaică nu
este o religie misionară, iar evreii trecuţi la o altă religie sunt re-
cunoscuţi oricând ca fiind evrei.

MMiihhaaii    PPoossaaddaa: Ai putea să precizezi câteva din aspectele
ce fac diferenţa între modalităţile diverse de convieţuire ale evrei-
lor în Ţara Sfântă (nativ rural sau urban, locuitor în cartierul unui
oraș, rezident într-un quibbutz, încartiruit cu familie sau fără într-
o bază militară naţională etc. etc.)?

EEttggaarrdd  BBiitteell: Având în vedere că Israelul este un stat
nou pe bazele unui stat multimilenar, diferenţele de convieţuire
sunt minime. S-ar putea spune că cea mai mare diferenţă este
între urban și așezările numite kibuţuri, acestea fiind, la înce-
puturi, forme de convieţuire colhoznică. Astăzi, această difere-
nţă s-a estompat puternic prin industrializarea acestor așezări.
Diferenţa dintre urban și moshav (așezare cooperatistă) este mi-
nimă, datorită faptului că majoritatea locuitorilor din acest tip
de așezare își închiriază pământul și lucrează la oraș. Sigur că
traiul într-o bază militară are specificul lui prin privaţiunile la
care este supus locuitorul, dar acestea sunt minime. Diferenţele
cele mai mari sunt între sefarzi (evreii de rit spaniol) și așkena-
zimi (evreii de rit est-european) în ceea ce privește concepţia de
viaţă și alimentaţia. Sigur că, din punct de vedere al alimenta-
ţiei, există diferenţe și în ceea ce privește ţara de origine, dar
adeseori se preiau cu succes reţete culinare, unii de la alţii. Ori-
cum, Israelul este, deocamdată, o ţară multiculturală cu o cul-
tură proprie în formare.

(fragment din cartea-dialog, în pregătire la Editura Betapress, As-
hdod, Israel)

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

4/ 202090



Trăim o perioadă de scepticism cultural generalizat, când multora
li se pare firesc să declare apusul lecturii cărţilor. Editorii și chiar li-
brarii, câţi mai sunt și unde îi mai întâlnești pe cei din urmă, declară
că nu se mai vinde cartea de poezie. Totuși revistele de literatură sunt
pline de versuri, ca dovadă că, sub crusta groasă a ignoranţei, viaţa
culturală nu și-a încetinit ritmul, căci germenii creaţiei sunt încă vi-
tali. O altă problemă, care se dovedește  cu adevărat gravă, este în
peisajul postdecembrist lipsa cenzurii estetice, care intra în atribu-
ţiile redactorilor de publicaţii ca și în cele ale editorilor, în perioada in-
terbelică a literaturii române și nu numai în aceea.   

Există în lumea aceasta împestriţată a începutului de secol a XXI-lea
fiinţe pentru care poezia este un état d’esprit. Una înaltă, care poate
să le sustragă de la nevolniciile existenţei. Ele sunt tutelate de un duh
al creaţiei, care le aduce mereu într-o stare de căutare în labirintul si-
nelui. Dar rodul acestei zămisliri  cvasicotidiene n-a răzbătut la vede-
rea celorlalţi, pentru că nu mă refer la poeţii consacraţi, ci la o altă
categorie de mânuitori ai condeiului. Cu discreţia ce-i caracterizează,
aceștia nu și-au dezvăluit taina creaţiei, iar, cu rare excepţii,  cei din
jur nu le-au cunoscut preocuparea artistică. Motivele sunt diverse,
căci  nu oricine deţine tehnica străbaterii spre marele public. În Ro-
mânia unei jumătăţi de secol a socialismului la evantaiul cauzelor in-
time se mai adăugau și altele, politice, iar acelea erau atroce. Astfel
s-a produs o stagnare vegetativă care nu-i înduplecă pe poeţii de ta-
lent să renunţe, pentru că din interior răzbesc noi impulsuri devenite
volute de imagini. Și creaţia continuă, dar este sortită tăinuirii. Revis-
tele literare nu se oferă să-i găzduiască, la cenacluri nu atrag atenţia
publicului interesat de frumos. Poate că ei nici nu se grăbesc să intre
în raza de interes a criticii literare autorizate. Pentru ei primează scri-
sul. 

Un asemenea portret-robot al poetului  de culise corespunde, dar
nu întru totul, lui Victor Albu, care a deschis ochii săi, curioși să înţe-
leagă lumea, pe plaiuri sibiene la 20 iulie 1951. Familia lui avea rădă-
cini transilvane. Bunicii din partea tatălui erau originari din Cut, satul
de pe Valea Secașului, lângă Sebeș-Alba. Localnicii purtau porecle.
„Neamul bunicii-își amintește Victor Albu-  era un neam fălos, înstă-
rit. Nici nu s-a pus problema acceptării unei mezalianţe cu sărăntocul
din capul satului. Aşa că Ionu Nii a furat-o pe Nuţa, au fugit împreună
la Cisnădie şi au devenit ceferişti. În realitate au rămas tot ţărani. Ca
şi părinţii mei. Ca şi mine, de altfel. Nu cred că m-am rupt de rădăci-
nile ce mi-au alăptat pruncia.” După pensionare, bunicul  s-a întors la
Cut, dar tinerii au ales orașul Sibiu. 

Rămasă orfană la 14 ani, mama lui Victor, originară din satul Șaeș,
așezat pe valea râului cu același nume din vecinătatea Sighișoarei,  a
fost crescută de văduva Mira, femeie foc de harnică. În anii copilăriei
lui Victor, un adevărat ritual era făcutul pâinii la bunica de la Șaeș. „În
fundul pridvorului trona cuptorul de pită. Hei, ce mai zarvă era în casă
când se făcea pită. Aluatul, frământat de cu seară, se odihnea lângă
plită, ocrotit în ştergare moi, călduroase. Bunica încingea cuptorul cu
mult înainte de crăpatul zorilor. Auzeam ca prin vis mâinile ei gureşe
sfârtecând aluatul din copaie, paşii furişaţi spre lopata rezemată de
buza cuptorului, zăvorul ce fereca minunea din pântecul încins. Mă

trezeau aromele pitelor. Mă ademeneau pupii, ochii cei bulbucaţi cu
care pitele priveau împrejurul. Aşteptam buburuzele, pituţe coapte
în foaie de varză. Apoi şarja cu lipie şi belcine. De sărbători cuptorul
năştea cozonaci. După ce bunica scotea pita, o lăsa “să se ducă la
Dumnezeu”, o bătea cu făcăleţul la marginea copaiei. O depozita în
beci, frigiderul răcoros din parterul casei. Din coaja bătută bunica
făcea cafei. Când bunica a obosit să facă pită, pe masă a apărut pâi-
nea de târg de la Sighişoara, apoi pâinea de cooperativă.”( „Grădina
lui Ion”) 

Legătura copilului din flori cu mama lui a fost puternică. De aceea,
cuvintele pe care le consacră celei care i-a dat viaţă sunt edificatoare,
căci mama  “a fost totdeauna oglinda mea retrovizoare.” Mama avea
motive întemeiate să-și reverse dragostea spre primul ei copil: „Mă,
spunea �n momente de restriște și epuizare (nu puţine, nu rare), eu
ţin la tine ca la Dumnezeu!” („Oglindiri” ) Pe tatăl natural nu l-a cu-
noscut și nostalgia aceasta a devenit obsesie lui secretă pentru mult
timp. Abia într-un târziu, un prieten de viaţă al basarabeanului năs-
cut la Bălţi și refugiat în România ca inginer agronom a ridicat un colţ
al draperiei în care fusese camuflat acest adevăr. Acel prieten i-a ară-
tat lui Victor  și fotografia făcută la înmormântarea tatălui său. Așa-
dar,  nu mai exista nicio șansă de a-l cunoaște pe omul care, cuprins
de remușcări, dorise să-și înfieze băiatul. Dar această manifestare de
simţ patern se produsese exact înainte de a-și simţi sfârșitul aproape.
Bineînţeles că mama lui Victor socotise a fi exclusă o asemenea  re-
cuperare morală târzie, după ce în tinereţe acel bărbat îi întorsese
spatele de cum aflase că din iubirea lor pătimașă se va naște un copil.  

Victor nu a lăsat la voia întâmplării  căutarea unui drum de viaţă,
dorind să înţeleagă ce sens are existenţa sa, încolţită de mistere: „În-
chid pleoape înţelepţite peste lumea cea tainică, peste lumina ei tul-
bure şi grea. E lumina în care m-am învelit mereu ca într-o blană
miţoasă şi caldă. Nu caut justificare pentru haina ce o port. De multe
ori faci un gest, arunci o vorbă, fără să rumegi sensurile sau conse-
cinţele lor. Laşi ruleta să curgă hai-hui. Toate simţurile tale zac în tă-
cerea amorţită a aşteptării. Doar auzul percepe ţăcănitul roţii ce
învârte norocul la întâmplare.”  („Grădina lui Ion”)

Părinţii lui s-au mutat la Sibiu, locuind în Piaţa Mare la parter, unde
aveau o cămară comună cu o altă familie. Conflictele au degenerat în
procese nesfârșite. Mult mai interesant decât ceilalţi, era un anume
vecin: „La etaj locuia un medic paraplezic”. Diferenţa de statut social
a lăsat evidente urme. Copilul o simţea situând-o între realitatea dură
și fantezie. „Doctorul avea o locuinţă imensă. Pe duşumele pluteau
covoare adânci, pe pereţi atârnau tablouri princiare, de muzeu. În ca-
mera de la stradă, cea de deasupra noastră, zăcea o blană de urs
brun, cu ochi sticloşi şi colţi sfredelitori în gura larg deschisă. Mult
timp am privit cu teamă tavanul casei noastre. Mă aşteptam să cadă
„dihania” peste noi.” („Piaţa Mare”))  De neuitat a fost iarna cu zăpezi
abundente  a anului 1956, când foamea își arăta colţii. În faţa ei,  pă-
rinţii celor doi băieţi stăteau cu câţiva saci de cartofi și o ladă de un-
tură. Tatăl adoptiv,  hepatic la acea dată, mânca lămâi și miere cu
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Victor Albu - un poet sibian necunoscut
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nemiluita. Salvarea de foamete venea tot de la satul Cut: “Bunica din
partea tatei ne aducea la sfârşit de săptămână o găină de la ţară.
Atunci era pentru noi Sărbătoarea găinii. Tata privea printre lacrimi la
puii săi de lup care savurau târtiţe. Partea bună a găinii era rezervată
bolnavului. A jurat că, dacă scapă cu bine din boală, copiii lui nu vor
mai răbda vreodată de foame. S-a ţinut de cuvânt. Verile mama ne
răsfăţa zilnic cu ritualul unei prăjituri la cofetăria din colţul Pieţei
(Macul roşu, nume adecvat epocii, avea să estompeze toate amără-
ciunile trăite), urmată de un periplu prin iarba miţoasă şi caldă a par-
cului ce transmitea statornicie, siguranţă. Ce uşor şi firesc s-a lepădat
oraşul de haina parcului. Pe o latură a Pieţei circula tramvaiul. Un
tramvai hodorogit ce se legăna pe şine ca o gâscă cu picioare dure-
roase, reumatice. Făcea legătura între gară şi Pădurea Dumbrava. Pe-
riodic circula până în satul aşezat domol pe apele Ştezei.” ( „Piaţa
Mare”) Trebuie că tocmai descinderile la Rășinari aveau să declanșeze
inspiraţia sa poetică, dacă ţinem cont de titlul ales pentru poeziile de-
butului său publicistic. 

În Orașul de pe malurile Cibinului viitorul poet și-a început școala
la Liceul “Gh. Lazăr” cu învăţătoarea Maria Ștefănescu, despre care
își amintește că era “o femeie frumoasă și plină de har, care a peda-
lat pe cultivarea talentelor native specifice oricărui ţânc”.. Nu i-a fost
deloc greu să descopere între compunerile elevilor ei una deosebită
și Victor Albu rememorează convingător în evocarea „Despre destin”
acel primus movens literar, ca moment când are conștiinţa harului
său, dar el înţelege și ce rădăcini are acesta: „Prima reușită „literară”
de care mi-aduc aminte a fost o compunere din clasa a II-a, scrisă cu
sensibilitate. Una despre primăvară. Învăţătoarea a fost impresionată
și neîncrezătoare în aceeași măsură („Mă copile, ai scris-o singur?”).
Apoi am recidivat și s-a liniștit asupra harului cu care m-am născut.
Mama i-a povestit că o moștenesc pe mama ei care fusese un rapsod
popular cu talent și renume. Satul natal și cele din împrejurimi au
apreciat spectacolele regizate de bunica, cu piese de teatru inspirate
din satira populară sau din povestiri biblice, cu cântece și jocuri de pe
valea Șaeșului. Bunica ticluia versuri, amintiri din viaţa personală,
evenimente emblematice din istoria familiilor satului. Bunica a murit
când mama avea 14 ani, așa că n-am cunoscut-o decât din amintirile
depănate de mama. Mi-ar fi plăcut să o întâlnesc, să mă cuibăresc în
poala ei, să preiau „ștafeta” firesc. De câte ori mă tulbură neliniști ale
„facerii” literare, simt în ceafă aburul respiraţiei ei. Acum pot să-i ră-
spund dragei mele nvăţătoare; „Nu Doamnă, n-am scris singur acea
compunere”.

Pe mai departe,  Victor se comportă ca un ales al destinului și pre-
zintă în clasa a VII-a două poezii sincere dar stângace pentru o anto-
logie a  „mugurilor”. A realizat că ele fuseseră selectate pentru
candoarea și sinceritatea lor.  Exigenţa cu sine îl determină să revină
asupra lor, dar șlefuirile repetate nu fac nimic bine acelor versuri, așa
că profesorul de română Naum Smarandache se vede nevoit să în-
trerupă cazna elevului, pe care îl sfătuiește cu o prudenţă înţeleaptă:
„Gata, lasă-le, că le strici !” În tabăra de creaţie de la Bran se îndră-
gostește, dar nu devine mai convingător cu versurile pe care le scrie.
Dezamăgirea îl determină să se resemneze pe moment. „Așa că m-
am întors spășit în  „coaja mea”…va conchide elevul cu simţire de
poet. La finele studiilor gimnaziale decide să urmeze clasa a IX-a la Li-
ceul Brukenthal. Era anul 1966 când el reușește primul la examenul
de admitere, ceea ce încântă familia, prietenii și chiar pe vecinii din
cartier.  Pentru că la Liceul „Octavian Goga” se constituia prima clasă
specială de matematică, unde se înscriau elevi cu aplecare spre acest
domeniu din toate celelalte instituţii școlare sibiene, se decide să
intre și el acolo. Dar nu era deloc dispus să facă eforturi deosebite
pentru studiu, drept care  Victor trece prin liceu -dacă  ţinem cont de

propria mărturisire- „ca gâsca prin apă”. 

Dar un demon ori un înger al plămădirii cuvântului sub pecetea poe-
ziei s-a manifestat din nou pe la finele liceului, când adolescentul face
primele încercări de a îmbrăca simţirea sa în cuvinte. În 1970, el de-
butează în „Tribuna Sibiului” an III, nr. 737, din 5 iulie, p. 3 a supli-
mentului „Tribuna literară și artistică” cu ciclul  de poezii „Cântece de
pe apele Ștezii”, care ni-l recomandă ca  vlăstar de spirit al mărgine-
nilor, din moment ce el se dorea pe atunci un ucenic al lui Octavian
Goga. Motoul ales de licean pentru cele 10 poezioare este edificator
în acest sens: “la hanul cu trei pruni din drum de ţară/ a tras un me-
nestrel să moară... „Nu lipsește din această formulare un anume iz
umoristic, ce răzbate dincolo de admiraţia faţă de marele său model
în acele momente de edificare poetică.  Este bine cunoscut faptul că
pe Șteaza s-a creat din vechime la Rășinari, ca și în satele vecine, o
tradiţie redutabilă, „cea a ciobanilor cu biblioteci”, îmbinând spiritul
practic cu elevaţia intelectuală. Fără școli înalte, unii dintre ei aveau
preocupări constante de lectură, una făcută la stână între două mul-
suri ale zilei în pastoral. Victor citea pe Octavian Goga, dar și pe Ser-
ghei Esenin, de care se simţea atras.  Cel de-al X-lea  „Cântec”  este și
cel mai izbutit dintre toate: „Ce răzvrătiri îmi fulgeră prin vine/ ur-
cându-mă de la Avram până la tine/ cu cumpăna adusă sus, în lună/
cercându-mă, săpându-mă fântână/ umplându-mă sub aripă de deal/
cu dor de Ștează-apă din Ardeal.” Redactorul Titus Popescu, tânăr en-
tuziast care îl lansase, l-a chemat  a doua zi la redacţia ziarului și
atunci i s-a oferit o sumă de lei pentru creaţia sa. Ce mândru va fi fost
absolventul de liceu pentru o asemenea ispravă literară! Așadar, de-
butul său publicistic s-a produs la finele liceului, când profesoara de
română Viorica Gușu, o fiinţă caldă și plăcută, l-a remarcat în orele ei,
organizate cel mai ades ca dezbateri literare.  Ea a fost mândră să con-
state că elevul ei de la clasa specială de matematică a luat la lucrarea
scrisă de la bacalaureat nota 10, cum, în schimb,  nu primise niciun
elev de la secţia umană. Secretul fusese tema dată, anume una vi-
zând literatura română contemporană, subiect în care Victor se mișca
foarte bine. „Am trimis la redacţia „Tribunei Sibiului”- își amintea el-
un plic cu câteva poezii grupate sub titlul „Cântece de pe apele Ștezii”.
M-au debutat în suplimentul literar, care apărea săptămânal în inte-
riorul ziarului. Am câștigat atunci primii și ultimii mei bani din poezie.
Dar mult mai important a fostul câștigul oferit de D’na  Gușu. Profe-
soara mea de română a descoperit astfel talentul ascuns al elevului
ei, m-a adjudecat cu dragoste posesivă, mi-a făcut o reclamă nespe-
rată în școală. Multe colege umaniste s-au perindat pe la ușa clasei,
unele au reușit să treacă de coajă, altele nu.”

După mai multe peripeţii pregătitoare, decizia de a continua dru-
mul formării sale pentru viaţă l-a purtat la București, unde a urmat,
mai mult din întâmplare,  Facultatea  de instalaţii pentru construcţii.
S-ar putea crede că o profesie pragmatică, cum este cea de inginer
proiectant în instalaţii electrice, trebuia să-l ţină pe Victor Albu de-
parte de  simţirea întru frumos estetic. Totuși el era și un inginer al
poeziei și corespondenţa purtată cu  Gherghinescu Vania de la revista
„Astra” din Brașov îi întărește  convingerea că,  orice profesie va face,
până la urmă „poetul” din el  va învinge. Și demonul sau îngerul crea-
ţiei nu s-a îndepărtat prea mult. Dar nici nu l-a îndemnat să intre în ce-
naclurile capitalei, cum fac îndeobște tinerii convinși de talentul lor. 
Singurul succes real l-a dobândit el la un Festival studenţesc de poe-

zie desfășurat  prin anul 1978 sub egida Cântării României. Profesoara
lui la Facultatea de Construcţii Maria Marian, care îi cunoscuse preo-
cupările literare atât de discrete,  îl îndeamnă să participe și juriul,
din care făcea parte și poeta Constanţa Buzea, îi dă premiul II pe Bu-
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curești, ceea ce l-a încurajat, bucurându-i totodată pe profesorii și pe
colegii săi de an. 

Ceea ce poetul Victor Albu a strâns în sertar a devenit volum de
debut la 29 de ani, când „Perpetuum mobile” a apărut la Editura Al-
batros în 1999. Poetul își căuta formula sa lirică. Au urmat după un
răstimp „Dincolo de Rai”, 2008, „Cascadele dulci”, 2009,  plachete pu-
blicate de Editura Eminescu. Lansarea celor două volume s-a organi-
zat la Librăria Mihail Sadoveanu din centrul capitalei, în prezenţa
doamnei Silvia Cincă de la Editura Eminescu, prezentatorul fiind poe-
tul Traian Coșovei, care a vorbit  consistent, concluzionând că Victor
Albu este “un optzecist rătăcit.” Și aprecierea venea de la un autentic
participant la “generaţia în blugi”, poet consacrat, fapt care l-a în-
dreptăţit să continue. 

Răspunzând sugestiei unei profesoare de la facultate, Mariana Fi-
limon, ea însăși poetă, autoare a unor versuri pentru copii, Victor Albu
o va căuta la redacţia revistei “România Literară” pe Constanţa Buzea,
scontând pe aprecierea de care se bucurase cândva, în studenţie. O
citea cu interes, chiar socotind că versurile ei sunt mai consistente,
mai profunde decât cele ale soţului ei, Adrian Păunescu, mult mai am-
biţios în a se impune grabnic. O admira pe Constanţa Buzea, pe drept
cuvânt. La ora din ziua fixată, tânărul înarmat cu volumele recent
apărute se înfăţișează la redacţie, fără să ţină cont că era gripat, căci
nu voia în ruptul capului să scape șansa ce i s-a dat.  După o înde-
lungă așteptare, poeta  sosește elegantă, cochetă, dar  cu o indispo-
ziţie pe care nu i-au alungat-o nici florile oferite într-un mare buchet,
nici plachetele încredinţate de invitatul ei. Victor are impresia că vede
o nouă versiune a domnișoarei Cucu, întrucât poeta tuna și fulgera
împotriva tuturor, dovedind că era în război cu toată lumea. Musafi-
rul era inoportun, mai ales că se putea observa lesne că venise bol-
nav, așa că el se simte cu atât mai rău cu cât aude pe gazda lui
afirmând că “ea nu mai suportă poeţii”. Evident că  nu se crease acea
chimie în care sperase novicele. Aflat în faţa unei maestre care îl res-
pingea, Victor Albu se bucură mai degrabă de prezenţa altor redac-
tori, așa ca Alex Ștefănescu. Singura promisiune fusese aceea că la
rubrica Poșta redacţiei va fi formulată o apreciere pe marginea volu-
melor oferite. Un mugur de speranţă mai exista, așadar. Câteva săp-
tămâni la rând nu a apărut absolut nimic în revista „România
Literară”,  iar într-un târziu, când și-a descoperit numele în comenta-
riul poetei, aproape întregul text se referea la supărarea că musafirul
venise bolnav de gripă la redacţie, ca în final, cu totul neargumentat,
să se găsească stigmatizarea că în fapt Victor Albu este “un poet ve-
leitar”. Mult prea curând apoi, i-a sosit vestea că poeta Constanţa
Buzea a murit.   

Diavolul sau îngerul creaţiei îi dă din nou târcoale. Fiorul liric se in-
tensifică în anii următori, căci lecţia concentrării imaginilor până la
esenţele ultime este temeinic învăţată. După căutări îndelungi, poe-
tul ieșea la un luminiș. Versurile se alcătuiesc din imagini ce nu co-
munică necesarmente între ele. Uneori, își refuză chiar și vecinătatea
semantică. N-am mai văzut o asemenea singurătate bogată a cuvin-
telor, care par să răspundă dictonului franţuzesc Les bons parfums
dans de petites boites. Pentru Victor Albu scrisul a fost un mod de pu-
rificare prin care el, poetul, se înalţă la starea de meditaţie pe care o
propune și cititorilor lui. Astfel se instituie o pedagogie a singurătăţii
cuvintelor. Lecturându-i versurile, care scapă încadrării în speciile cla-
sice, tratate de teoria literară, simţi că te afli ca în faţa unor picturi
abstracte care-ţi solicită participarea în descifrarea semantică. O
adiere de ermetism ţine uneori în frâu degajarea sensurilor poetice.
Adesea metaforele și comparaţiile prind strălucire în versul lui Victor

Albu, uluind ca noutate. De-a rândul în poeziile noi care se adunau
găsești frumuseţi ca aceasta:”...rezemat în toiag/ privesc topoganul/
de îngeri sub care/ tu taci ca o/ lupoaică flămândă...( „topoganul” )
Poetul decide să publice volumul „Ultima luncă”, tipărit la Editura Tra-
cus Arte în 2013 cu un Cuvânt înainte intitulat  „Înnobilarea cuvinte-
lor”, semnat onorant de poetul Traian T. Coșovei. Poetul optzecist  nu
ezită să recunoască virtuţile certe ale autorului care, așa cum ţinem
să constatăm și noi,  în drumul său ascensional a depășit toate pra-
gurile stângăciilor lui anterioare. Laudativ în întregul său, cuvântul
înainte al lui Traian T. Coșovei conduce spre concluzia formulată clar,
cu energia cu care Columb a tăiat oul și cu tăria cu care s-a despicat
nodul gordian:„ “Ultima luncă” este un volum emblematic, un strigăt
șoptit al fiinţei care nu mai are timp și vreme să sugereze căile poe-
tice ale unei posibile apropieri de real prin livresc, preferând purifi-
carea prin dezrobirea de podoabele narcisismului calofil ori
ambiguitatea pe post de figură de stil. Poezia lui Victor Albu este o in-
terogaţie tandră, dar neiertătoare asupra propriei existenţe. De unde
și autenticitatea creaţiei sale!” 

Volumul a fost lansat la Muzeul Naţional al Literaturii Române din
București, unde au luat cuvântul Ion Cristescu din partea Editurii Tra-
cus Arte și, bineînţeles, prefaţatorul, care cu pletele lui aruncate pe
spate a vorbit scurt, parcă spre a șterge pentru totdeauna stigmati-
zarea ca poet veleitar, formulată de Constanţa Buzea. Participanţii au
observat ce marcat de  boală era.  Prin ce simetrie a destinului, nu
mult după acel eveniment  de consacrare literară a autorului nostru,
Traian T. Coșovei avea să cadă răpus de o grea maladie la 1 ianuarie
2014. Ori de câte ori poposește la mormântul său de la Cimitirul Bellu,
lumânarea aprinsă de Victor Albu  întărește convingerea că nimeni
ca Traian T. Coșovei nu a jucat pentru el rolul unui mentor, unul care
l-a încredinţat că trebuie să meargă mai departe în mânuirea conde-
iului. Nimic mai firesc, atunci când știi „să / ascunzi/ la subsuoară/
adiere de/ aripă liberă...”

După alţi 7 ani de travaliu artistic, volumul aflat în pregătire la Edi-
tura TechnoMedia din Sibiu poartă titlul „Dorm într-o coajă”. Există în
el semnul întoarcerilor autorului pe meleagurile lui natale, evocate,
de altfel, și în proza autorului, din care am citat mai devreme. În mod
cert, atmosfera de burg transilvan nutrește inspiraţia în versurile poe-
ziilor din noul volum, „nopţi la Sibiu” și „Sighișoara”, rod al atașa-
mentului său pentru Sibiu și pentru lumea transilvană. Fără
desfășurarea  narativă a lui Radu Stanca în „Nocturnă” ( „Intru-n Sibiu
ca-ntr-o încăpere” ) cu cele 7 strofe catrene, rămase exemplare ca ba-
ladă închinată burgului de pe malurile Cibinului, Victor Albu plămă-
dește în tehnica proprie de concentrare a cuvintelor o aceeași stare
de spirit în doar 8 versuri, cu un final inedit:

„curg temerile nopţii 

pe uliţi de cetate 

arinii lung suspină 

și mierlele mă dor

*

în cercevele triste

mușcate împușcate

pe stradă trece luna 

cu pușca la picior...” 
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Eu nu l-am întâlnit pe nonagernarul făgărășan dl. Victor Roșca, nu
știu nici cum arată, nici cât de înalt este, nici ce ochi are, nu-i știu
decât profesionalismul demonstrat de două decenii de când con-
duce revista “Candela de Montréal”, ce cultivă limba română de-
parte de vatră.

Aflu că în anul 1948, tânărul Roșca ar fi fost “ridicat”, pe timpul exa-
menului de bacalaureat, pentru vina că ar fi fost împotriva valului
comunist ce venea spre ţara noastră de la răsărit. La vremea res-
pectivă el n-ar fi avut vreo coloratură politică și cu toate acestea el
trebuia neapărat reeducat să ia culoarea roșie. Întâmplarea face ca
Victor Roșca să-și fi făcut deja o părere despre ce urma să fie. În
înţelegerea sa, valorile legate de iubirea și întrajutorarea aproape-
lui, de mila creștină urmau să fie “interzise, ba chiar pedepsite cu
ani grei de pușcărie. Erau oameni condamnaţi la 15, 20 de ani pen-
tru că au dat o bucată de pâine la un „fugar””. După părerea sa, va-
lorile tradiţionale urmau să fie înlocuite de opusul lor: ateism, ura
de clasă, invidie, critică, denunţ, lichidare, precum și de corectitu-
dinea politică a momentului.

Mă întrebam ce l-a facut pe Victor Roșca să reziste forţei brute, cu
riscul schilodirii și al torturii repetate, în loc să ia calea aparent mai
ușoară de a accepta reeducarea pe drumul învăţăturii Marxist-Le-
niniste. Dl. Roșca credea că îngrădirea libertăţii sale spirituale ar fi
însemnat pierderea valorilor de până atunci și s-ar fi tradus în final
prin pierderea demnităţii. “Eu am fost un om ca mulţi alţii. Dar am
avut idealurile mele la care nu puteam renunţa.” a adăugat.

Ca să înţeleg mai bine, am citit mai întâi cartea “Experimentul Târ-
gșor”, a cărei acţiune se petrece în primii ani după exportarea re-
voluţiei roșii la noi. A fost o perioadă în care mulţi dintre cei mai
străluciţi tineri ai ţării au fost arestaţi pe motive diverse. Unii do-
reau să creadă în Dumnezeu, așa că se aflau în conflict direct cu
ateismul trâmbiţat de noul regim. Alţii se opuneau ocupaţiei sau in-
fluenţei sovietice. Alţii pur și simplu nu aveau origine sănătoasă,
căci veneau din familii cu dare de mână sau din familii de chiaburi.
Floarea intelectualităţii noastre a înfundat pușcăriile acelor ani, au
fost închiși preoţi, generali, chiar unii dintre cei ce înfăptuiseră
Marea Unire din 1918, scriitori, profesori, șefi de partide istorice și
patrioţi care și-au riscat viaţa pentru ţara lor.

În ciuda vremurilor tulburi, de cumpănă, tinerii trimiși la reeducare
au rejectat dogma marxistă și au ales să reziste colectiv presiunilor
la care au fost supuși. 

Eram în căutarea unor răspunsuri despre motivaţiile psihologice ale
rezistenţei celor din campurile de reeducare din acea perioadă. Pe
unele încă le mai căutam când am avut șansa să citesc “Moara lui
Kalusek”, ce prezintă transformarea vieţilor normale ale acelor ti-
neri, în iadul pe pământ. Acolo am găsit și răspunsul la întrebarea
care m-a urmărit, despre ce îi face pe unii să reziste constrângerilor
de tot felul și ce îi face pe alţii să se supună. Explicaţia primului se-
mănător m-a edificat. Dl. Roșca vorbește despre rolul formator al
familiei și al comunităţii. “Tinereţea este pământul în care prinde
rădăcini orice sămânţă. Ogorul este pregătit de familie, prieteni,
dascăli și profesori. Că ogorul produce cuminţi sau răzvrătiţi, res-
ponsabilitatea este, de obicei, a primul semănător. Jocul destinului
apare atunci, la început”.

“Moara lui Kalusek” m-a făcut să observ o greșeală fundamentală
comisă în acei ani. Mă refer la împărţirea societăţii în două: în răi și
buni. Istoria ne arată că o asemenea dividere, pe orice criteriu, duce
invariabil la escalări violente care merg din rău în mai rău. Exemple
relativ recente, cum ar fi cazul Rwandezilor, împărţiţi
în tutsi și hutu, confirmă teoria; mai mult, ele conduc la situaţii ex-
treme, cu urmări catastrofale, uneori chiar la genocid.
În 1971 s-a efectuat un experiment pe această temă la Stanford Uni-
versity. El a demonstrat că lucrurile scapă rapid de sub control și
numai dacă dai oamenilor iluzia puterii. Un grup aleator de per-
soane a fost împărţit în două. Unora li s-au atribuit rolul de întem-
niţaţi și celorlalţi de paznici. Chiar dacă vorbim doar despre un joc,
o simulare, figuranţii și-au intrat totuși în rol. Temnicerul a ajuns să
forţeze deţinutul, iar cel care a rezistat a devenit ţinta abuzurilor de
tot felul. Experimentul a fost întrerupt din cauza violenţei generate.

Citind “Moara lui Kalusek” am realizat că ideea de egalitate pe care
era bazat comunismul stătea de fapt pe fundamentul acestei îm-
părţiri iniţiale a populaţiei în două: cei buni (muncitorii și ţăranii,
mai ales cei ce nu avuseseră de niciunele) și cei răi (cei școliţi, cu
opinii, sau averi). Egalitatea nivelatoare era astfel predicată pe eli-
minarea sau reeducarea celor răi, din simpatie sau milă pentru cei
slabi (dar buni). Cazul României nu este o excepţie, în sensul că îm-
părţirea populaţiei în două a creat turbulenţe, suferinţă, dar a avut
și multe alte efecte colaterale. A răsturnat valorile. Deţinutul de
drept comun (adică hoţul) era văzut ca mai puţin periculos decât
deţinutul politic, care de multe ori cerea doar să creadă în Dumne-
zeu. Asta a făcut ca ordinea iniţială să fie complet răsturnată, cu
atât mai mult cu cât religia nu fusese înlocuită cu un alt cod moral.
Din cauză că omul zilei era săracul, căruia trebuia să i se facă drep-
tate, redistribuirea avuţiei bogaţilor era privită cu simpatie, ba

Milena Munteanu
În vremuri de cumpănă
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chiar încurajată. S-a ajuns chiar la o instituţionali-
zare a furtișagului și a bătăii de joc faţă de orice,
căci știm noi mai bine!

Nu înţeleg însă următorul lucru: De ce oare niște
elevi din Făgăraș, Brașov sau Sibiu au știut să-și
asume riscul plutonului de execuţie și al irosirii vie-
ţii prin beciurile comuniste, dar cei de la vârf, care
ar fi putut schimba ceva, au ales compromisul?

Oare cum de românul, care făcea o revoluţie de îm-
prumut, a ales să-și terorizeze fratele care era cre-
dincios neamului din care amândoi făceau parte?
Să fie confuzia despre valori? Tentaţia promisiuni-
lor? Falsul sentiment de superioritate faţă de vic-
tima torturată? Frica? De ce oare s-a creat un
mediu atât de nociv în care și copiii orfani erau
transformaţi în călăi? 

Tocmai de aceea alegerea celor ca domnul Roșca, a
căror tinereţe s-a petrecut în pușcării, confruntând
“oroarea neputinţei umane faţă de un dușman om-
niprezent și omnipotent” mi se pare extraordi-
nară. Pentru că era făcută cu preţul unei tinereţi
irosite. Alegerea nu fusese făcută cu speranţa unei
linguri de mâncare, ci cu înţelegerea că vor fi su-
puși la foame cronică și bătăi bestiale. Rezistenţa
lor nu se făcea pe baza promisiunii unor poziţii sau
onoruri, ci cu înţelegerea că orice vor încerca să în-
treprindă va fi ruinat. Atunci părea că nu pot câ-
știga indiferent ce vor face, iar singurul bun de
apărat era demnitatea ce trebuia păstrată cu orice
preţ, cu riscul oricăror schingiuiri, schilodiri sau in-
timidări. Pe timpul întemniţării și torturilor, singu-
rul sprijin la care puteau apela era Dumnezeu, ce
nu i-a părăsit.

În lucrările domnului Roșca, șochează nu atât be-
stialitatea și mizeria umană, cât măreţia și splen-
doarea unor tineri care au știut să ţină capul sus
indiferent la ce au fost supuși.

În acest context, replica unui copil ce întreba naiv,
când a fost împins să dea în deţinuţi,: “de ce să dau
în ei, doar nu mi-au făcut nimic” pare ca o rază de
soare. E dovada că nu suntem ticăloși din naștere,
că în lumea întunericului există și speranţă. Se re-
levă astfel importanţa covârșitoare a primului se-
mănător, al celui ce plantează ogorul și insuflă
dragoste tinerei generaţii pentru valorile comune.
Poate învăţăm cât de mult ne-a costat și ne costă
pe termen lung faptul că în loc să ne respectăm și
să strângem rândurile, am ales să ne transformăm
în “ei” și “noi”. Am fi putut învăţa să mergem în-
ainte împreună, în loc să fi zdrobit oase.
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Era supraindustrializării bazată pe exacerbarea mij-
loacelor tehnice difuzează în ambianţa unei pregnanţe ime-
diate, TEHNOCRATE, un conţinut socio-psihologic de puternice
controverse. Calitatea ei subsidiară rezidă în acceleraţia sau
tranzienţa bunurilor, relaţiilor, oamenilor. Supratehnica re-
verberează cel mai dramatic în sentimentele şi înclinaţiile
umane, în filonul creativ al prezenţei efemere ce se cheamă
individualitate. Etalonul pragmatic şi consumist al vieţii în-
greunează tot mai mult şansele de proclamare a identităţii.
Suprema sa reacţie în faţa exploziei culturii de masă, într-o di-
versitate infinită, şi a proliferării ameninţătoare a informaţiei,
e ARTA, o artă ce poartă cu ostentaţie stindardul provenien-
ţei: produsul de „folosit şi aruncat“. De aceea, am denumit-o
artă de supermarket (de suprapiaţă). Orizontul din care am ex-
tras-o stă mărturie culturală a lumii prin care trecem: Şocul vii-
torului1. 

Blestemaţi a trăi fie nostalgia trecutului, fie patima
unui viitor ce dă buzna peste noi, NOI, oamenii prezentului nu
mai aparţinem lumii din care pretindem a descinde şi cu care
tindem să ne identificăm, întrucât am asistat la un eveniment
fără precedent – amalgamarea timpurilor: „Şocul viitorului este
dezorientarea extremă cauzată de sosirea prematură a viitoru-
lui“. Se produce, aşadar, un soi de scurtcircuitare la nivel psi-
hologic şi cultural prin anularea familiarului şi suprapunerea
brutală a noului peste vechi. Nemaiexistând trecut şi prezent,
ci un etern viitor, omul încearcă febril să se racordeze la ne-
murirea şi fluiditatea tehnologică, ignorându-şi şi sacrificându-
şi propria aspiraţie de perenitate şi continuitate. Pe „altarul“
precar al artei, el izbăveşte şi experimentează un prezent epui-
zat ce nu se mai lasă circumscris şi orientat spre semnificaţii,
ci apare simptomatic prin proeminenţe (flash-uri) şi treceri,
prin impermanenţe.

Din matca ciclonului vitalist (al expresionismului abs-
tract) se desprind noi tendinţe de expresie: SPAŢIALISMUL –
oficializat de italianul Lucio Fontana care proiectează arta din-
colo de aria obişnuită, folosind o tehnologie modernă de in-
vestigare a spaţiului, luminii şi umbrei; ARTA CINETICĂ ale
cărei canoane riguroase în folosirea modelelor geometrice şi
optice sunt consolidate de Victor Vasarely. Accentul se pune,
desigur, pe sculptură (cu ascendenţă în constructivismul ru-

sesc ce lansase sculpturi din materiale industriale), Alexander
Calder fiind cel care distinge în 1930 între sculptura mobilă şi
stabilă (nepierzând din vedere că iniţiatorul artei mobile e
Marcel Duchamp, cu zece ani înainte). Rolul primordial e re-
zervat mişcării a cărei sursă poate fi mecanică, naturală prin
jocul curenţilor de aer sau pur şi simplu interacţiunea cu privi-
torul, prin atingere. Maşinile devin, cu o oarecare nostalgie şi
ironie, obiecte de artă creând iluzia mişcării neîntrerupte:
„arta cinetică poate fi considerată ca întruchipare estetică a mo-
dularismului. Sculpturile sau construcţiile cinetice se târăsc, flu-
ieră, gem, se învârtesc, se leagănă sau pulsează, în timp ce
luminile lor sclipesc, benzile lor magnetice se învârtesc, elemen-
tele lor din plastic, oţel, sticlă şi cupru se aşază şi se reaşază în
forme efemere, într-un cadru stabilit, dar uneori invizibil“.

Dintre reprezentanţii activi amintesc: Jean Tinguely
ce construieşte maşini complicate care se mişcă şi produc su-
nete, asamblând obiecte şi materiale într-un mod asemănă-
tor experimentelor dadaiste şi suprarealiste; Alberto Burri şi
Antonio Tapies care îmbogăţesc limbajul artei non-figurative
introducând materiale şi elemente noi, precum focul, funia,
plasticul şi conferindu-le prin extensie statut artistic; George
Rickey care elimină volumul în favoarea acceleraţiei, alunecă-
rii, legănatului, rotaţiei şi ondulării; Yaacov Agam ce foloseşte
sunet, lumină şi apă pentru a crea o fântână muzicală ş.a.

Sub acelaşi calapod – de echilibrare a formelor prin
mişcare, transformare şi viteză, se regăsesc şi ENVIRONMENT
ART de genul parcurilor de distracţie, INSTALLATION ART – o
subramură a celei dintâi sau UNDERWATER ARCHAEOLOGY mi-
zând pe construirea unei lumi paralele şi prioritare de felul
celei pământene (insulare).

Deşi fiecare din aceşti creatori (oameni ai viitorului) ur-
măreşte o linie proprie de cercetare, toţi proclamă indepen-
denţa obiectului, respectiv imaginarului artistic faţă de lumea
reală (pe care n-o pot controla), dirijându-şi experimentele cu
spaţiul – forma – culoarea din această perspectivă.

Ashley Bickerton, Tormented Self Portrait

Florina Codreanu
Tranzienţa şi arta de supermarket
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Ca o reacţiune împotriva expresionismului abstract
(considerat hiper-intelectual, subiectiv şi în divorţ cu realita-
tea), adică de partea negativistă a baricadei, Jasper Johns şi
Robert Rauschenberg iau atitudine inaugurând în pictură ele-
mente şi subiecte strâns legate de viaţa de zi cu zi şi de uni-
versul mass-media. Astfel în anii şaizeci, NEW DADA şi POP ART
– forme de abordare destinate a schimba radical relaţia artei
cu observatorul-consumator şi societatea, şochează universul
artistic până la temelii. Imagini din cultura de masă (mărci de
bere, cutii de supă, semne rutiere, etc.) irup cu obrăznicie în
picturi, colaje, sculpturi. Design-ul comercial, grafic şi textil su-
feră un impact de proporţii. Din dorinţa de a acoperi prăpa-
stia deschisă între viaţă şi artă, creatorul pariază hic et nunc
pe atmosfera vieţii cotidiene, pe materialismul şi vulgaritatea
acestei culturi de consum în tranşarea unei obiectualizări to-
tale: artistul şi personalitatea sa sunt de ordinul trecutului, o
moştenire irelevantă.

Născută oficial în Anglia datorită creaţiilor lui Richard
Hamilton pentru ca mai apoi să se învedereze în întreg New
York-ul, pop art reprezintă puntea de trecere înspre o artă ce
refuză a mai fi lentila care distorsionează realitatea în termeni
estetici şi idealizanţi, fiind ea în sine condiţionată şi transfigu-
rată de noua realitate, dominată de repetiţia, parcă mânioasă,
a mesajelor vizuale. Din grădina acestui nou realism răsar: co-
lajele din pagini de ziare ale lui Jasper Johns sau cele din
obiecte casnice – plapume şi perne – ale lui Robert Rauschen-
berg; picturile lui Roy Lichtenstein inspirate de benzile des-
enate si materialul publicitar; figurile spectrale ale lui George
Segal; sculpturile gigantice ale lui Claes Oldenburg ori poste-
rele publicitare ale lui James Rosenquist.

Cu toate acestea marele exponent al artei pop a fost
Andy Warhol, a cărui recurenţă modulară de imagini alese din
cultura televizată şi din alte producţii media a generat un fel
de cod oficial al mişcării, tinzând spre simplificare şi aplatizare
într-o impersonalizare excesivă. În planul obsesional al artis-
tului domneşte figurarea personajului cu rang de „idol“ care a
marcat o generaţie sau realizarea de portrete în serie a celor
mai celebre actriţe aparţinând epocii sale. Poate cea mai teri-
bilă senzaţie o generează creaţia Coca-Cola Bottles, colecţie
particulară, New York – simbolizând societatea americană con-
sumistă. Interesant este că nicio sticlă nu seamănă cu cealaltă,
demascând în acest fel dezumanizarea genelor şi umanizarea
obiectelor. O simbolistică morbidă nuanţează şi Chaise électri-
que, Museé national d’art moderne, Centre Georges-Pampi-
dou, Paris – în care imaginea desensibilizată persistă în a
declanşa angoasa spectatorului prin culori reci, violente, chiar
tragice şi prin nuditatea terifiantă a unei piese din care se ri-
dică curentul morţii, aneantizând orice proiecţie vitalistă: forţa
se degajă doar din moarte, fapt ce a dus şi la extenuarea cu-
rentului pop în mai puţin de o decadă, de parcă ar fi fost rapid
ingurgitat şi digerat de aceeaşi piaţă care i-a asigurat osatura
şi succesul.

Odată cu încheierea artei pop, anii şaptezeci-optzeci
au împins în prim plan mişcări şi artişti care activaseră şi în
anii precedenţi, lăsându-se purtaţi de o varietate de tendinţe:
PERFORMANCE ART sau HAPPENING „kleenex-ul artei“ ce se ba-
zează pe acţiuni (Action Art) şi reprezentaţii dispuse la jumă-
tatea drumului dintre artă şi teatru (Mixed-Means Theater);
MINIMAL ART sau ARTE POVERA ce își pun amprenta pe forme
şi materiale extrem de simple.

În acest tumultum de idei toată lumea îşi găsea locul
şi era oricând posibil să suprapui arta străzii. Multitudinea de
predispoziţii îşi dezvăluie înrâurirea în legitimizarea unor ten-
siuni socio-psihologice în acord cu schimbările rapide, siste-
mele temporare şi viteza înnodării relaţiilor de bază.
Adaptabilitatea şi maleabilitatea omului sunt greu puse la în-
cercare. El încearcă cu disperare să-şi fixeze pe retină un spec-
tacol ce e simultan concurat de un altul. Concomitenţa
„lumilor“ care i se oferă semnifică convergenţa spre singurul
act finalizat din toată această mare de expresii: spargerea re-
tinei.

Cu alte cuvinte, e un exemplu de cinism să fii om într-
o epocă supraindustrială.

1 Alvin Toffler: Şocul viitorului. Traducere de Leontina Moga și
Gabriela Mantu, Editura Lucman, București, 2000
2 Vezi Concept spaţial – „pânza“ e marcată de împunsături de diferite
mărimi, la distanţe diferite, pentru a crea senzaţia de intermitenţă.
3 Toffler notează: „Ceea ce îi caracterizează în special pe oamenii vii-
torului este faptul că ei sunt deja angrenaţi într-un ritm nou, mai rapid
de viaţă. Ei <trăiesc mai repede> decât oamenii din jurul lor“.
4 Oraşul figura într-o vreme centrul spre care se întorcea ochiul lumii
în vederea delimitării unor noi curente artistice.
5 De remarcat schimbarea de paradigmă prin privilegierea colajului
– alcătuit din componente ready-made, pe când pictura, în calitate
de compoziţie unitară şi finită, isca impresie prin culoare şi linie.
6 Vezi Whaam, detaliu, Tate Gallery, Londra – în care izolarea şi aug-
mentarea unui fragment de bandă desenată exprimă o formă de
agresiune, declarându-se subiect al artei serioase.
7 Vezi Elvis Presley, Art Gallery of Ontario, Toronto – dublarea imagi-
nii pe o pânză enormă are ca scop provocarea unei bulversări ime-
diate asupra privitorului, agresarea fiind amplificată totodată de
contrastul dur dintre roşul cămăşii şi fundalul albastru intens, la
care se adaugă postura de atac a lui Elvis.
8 Vezi Marilyn, Galerie Seder – dintr-o vădită tentativă de demistifi-
care a vedetismului.
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Odată, când am poposit pe un astru
Voiam să-ţi spun că te iubesc,
Dar tu mi-ai pus arătătorul pe buze și ai zis:
- Nu. Ascultă mai bine cântecul albastru
Al stelelor albe și roze
Ascultă ce complicate metamorfoze
Se ţes în cinstea călătoriei noastre,
Ce duce dincolo de viaţă și moarte.

Poet și prozator consacrat, Lazăr Zăhan se plasează sub
zodia melancolicului pur, a poeziei frământate de timp și de mărgi-
nire. Într-o „absidă” a timpului, lira poetului evocă clipe de profundă
trăire, în care se scurge, diafan, „evanescenţa lucrurilor”. Melanco-
liile lirice sunt estompate de un timp necruţător, care marchează
discursul poetic de la început până la sfârșit, într-o simetrie perfect
echilibrată. Poetul simte acut „rana” timpului, voit subiectiv, în care
viaţa și iubirea triumfă.

Călătoria iniţiatică în tainele lumii se derulează, sub ochii
admirativi ai cititorului, în citadela cuvintelor melancolice, iar „ori-
zontul este căzut / ca o cortină la sfârșit de spectacol”. Caracterul
voit filosofic al ideilor poetice marchează rostirea și rostuirea, fiin-
dcă „niciun oracol nu mai vine în for / pentru discursuri de morală
/ și lecţii de viitor.” Lupta cu timpul nu are niciun câștigător, „în li-
mesul acesta terestru”, în care trecerea (marea trecere blagiană)
transformă totul („lucrurile și clipele”) în scântei „sub lumina ochi-
lor tăi”. Cunoașterea luciferică schimbă registrul tainelor lumii poe-
tului îndrăgostit și revelează cititorului puterea iubirii redefinite sub
lupa nedefinitului / finitului / infinitului. „Lumina mea” devine „lu-
mina ta” într-o simbioză fericită, în care orizontul misterului „este
căzut ca o cortină la sfârșit de spectacol”. Infinitul se redefinește
prin ochii mângâietori ai iubitei, prin rostire, logos suprem, prin
taine nedeslușite încă. Între mărginirea lucrurilor și „nemărginirea
în priviri” se instaurează universul melancoliilor adiacente al lui
Lazăr Zăhan. 

Într-un volum de versuri apărut în 2013, la Editura „Cena-
clul de la Păltiniș”, intitulat chiar „Melancolii adiacente”, poetul
Lazăr Zăhan se plasează în zodia iubirii, „când orologii cad în nos-
talgii” sau „când vremea-i de toamnă, cu brume târzii”. Autodefini-
rea vine însă „din direcţia unui lirism de cugetare și de sapienţială
cultură, sub semnul nostalgiei și al marilor teme și motive poetice
clasice” (Ioan Radu Văcărescu). Ne regăsim în timpul marilor iubiri,
în rănile ce lasă urme adânci, dar care, în egală măsură, ne îngeresc,
ne metamorfozează clipele de fericire: „Dulci-amărui, / rănile îmi
par blânde atingeri / de îngeri, primite demult, / pe un front nevă-
zut, / a gutui miresmând”. Melancolia are, așadar, gust și parfum de
gutui...

Efortul creator exersează „virbraţiile tăcerii” chemate să
arunce artistul „la hotarele / întâielor cuvinte”. Viziunea originară
își extrage seva din modelarea divină a omului, a femeii create de di-
vinitate al cărei rost „nici măcar El / nu l-a mai înţeles”. Și totuși iu-
birea... domină universul liric al lui Lazăr Zăhan. O iubire suavă,
delicată, uneori exprimată mai aprig, dar niciodată ofensator. Este
poetul care re-creează iubirea dintr-o perspectivă postmodernă, cu
unduiri de veritabil romantic îndrăgostit: „Doamnă, / în livadă nu
mai e nimeni / să-mi citească singurătatea / și să-mi descifreze abi-
sul / din visul miezului de toamnă”. În acest plan oniric, în care poe-
tul se simte „tot mai singur” renaște speranţa „în tomnatica livadă”
dăruită omului de Creator, pentru a se bucura de harul și inspiraţia
lirei. Și ce este poezia dacă nu „o ţarină arsă de patimi fierbinţi, / un
mal fără umbre / pe întinderea albastră” pe care „pescarul de amor”
este chemat să o cucerească prin cuvântul său sincer? 

Drumul cunoașterii este, in facto, drumul iubirii. Alpha și
Omega, începutul și sfârșitul în care ea, Iubirea, își mărginește „spa-
ţiul rotund și imens / în care nici punctele cardinale / nu mai au
sens”. Ne întâlnim cu toamna vieţii, cu „timpul de răsfăţ” pe care
trăirea lirică îl evocă obsesiv. Deloc întâmplător, spectacolul poetic
abundă în imagini ale acestui anotimp feeric, trăit plenar, fiindcă,
nu-i așa, „Iubito, e toamnă-n Sibiu!” Și parcă nicăieri în altă parte,
toposul liric nu e mai frumos evocat decât în Sibiul răsfăţat la nivel
simbolic de poeţii pe care Lazăr Zăhan îi vede triști, dar totuși îm-
bătaţi de lumină, de firesc, de frumuseţe, de trecere și ...petrecere. 

Cred că o capodoperă a liricii domnului Zăhan este poe-
mul „Ce simplu”. Definirea relaţiei esenţiale a omului cu divinitatea
stă sub semnul cuvântului magistral, simplu, vrăjit de bucuria fii-
nţială: „când spui a fost odată”, zice poetul, „ești asemenea lui Dum-
nezeu, / cel care, demult, din haosul greu / a prins apele în zăgazuri
de tină, / iar peste hăuri de beznă, / a împletit curcubeu de lumină”.
Relaţiile de opoziţie, care evidenţiază și întăresc relaţia cu divinita-
tea, stabilesc, a priori, rolul ontologic al fiinţei, amintind de celebrul
poem al lui Rainer Maria Rilke, „Ce-ai să te faci, Doamne? Dacă mor /
Dacă mă sfarm (îţi sunt urcior)  / Dacă mă stric (și băutură îţi sunt) /
Sunt meșteșugul tău și-al tău veșmânt, / cu mine rostul tău dispare.” În
lirica lui Lazăr Zăhan omul – poet se adresează divinităţii, cu care se
identifică: „Ești ca un născător de timp, / stăpân peste punţile tre-
cerii, / ești maestrul vrăjitor al petrecerii”. 

Petrecerea și trecerea devin laitmotive poetice, subjugate
viziunii definitorii a timpului care rănește fiinţa poetică. Din rănile
fiinţei cresc însă „flori de cireș și flori de iacint” care vor trece fiinţa
îndrăgostită în paradis. Timpul,de fapt, nu există (zic eu). Timpul
poetic este prins în mrejele jocului „la ceas de amurg”, așa cum
„vântul cuprinde în mreje palidul nor”. Lirica orfică însoţește călă-
torul cel bolnav de iubire, în drumul său spre desăvârșire. „Femeia

Maria-Daniela Pănăzan
Lazăr Zăhan și călătoria printre Melancoliile adiacente... 

Recenzii
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bună” căreia îi este adresată poezia se substituie întru totul și definitiv iubirii. Sau cum ar zice Lu-
cian Blaga „căci eu iubesc / și flori și ochi și buze și morminte”. Suntem atrași astfel în universul
artistic al miracolelor lumii, al tainelor pe care nu trebuie să le descifrăm, ci să le trăim deplin
doar prin iubire.

Vibraţie lirică de mare sensibilitate și profunzime, poezia lui Lazăr Zăhan se dezvăluie ci-
titorilor într-un amestec impresionant de simplitate și măreţie, de libertate ritmică și versuri scu-
turate de podoabe stilistice, oferindu-se, în egală măsură, discretă și suavă, printre melancoliile
adiancente ale Fiinţei însetate de iubire, de lumină, de frumos, de trăire. „Ceasul târziu” al poeziei
este recuperat, iubita devine înger, vioară cerească printre melancolii.

Et in Arcadia ego...
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cu pași catifelaţi de raze
se-apropie de poet
muza.
în câteva fraze,
în noaptea ce se-ntinde discret,
ea îi dezvăluie
eternităţi de o clipă.
apoi adună într-un buchet
de lumină stacojie
neliniștea cuvintelor
cu miez incandescent
și i-l oferă cu duioșie,
rugându-l să fie atent,
când le va face poezie,
să le nimicească tendinţa adormitoare,
îndepărtând, încetul cu încetul,
din cuvinte
toate umbrele.
ţine minte,
îi spune muza, asta contează.
bine-bine,  răspunde poetul,
și după asta ce urmează?!

Lucian Per6a

* * * 

Parodii

Rodica Braga
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