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Ultimul număr al revistei noastre pe 2020 a fost dedicat unor scriitori sibieni aparţinând unor generaţii literare diferite,
în pagini care începeau cu un frumos și instructiv cuvânt despre generaţii al președintelui Academiei Române, Ioan Aurel Pop.
Acest cuvânt se încheia cu o idee care ar trebui să fie reţinută de întreaga suflare, de la vlădică la opincă: epoci istorice întregi sunt
denumite cu numele unor generaţii literare marcante. Lucrurile nu se vor schimba, fără discuţie, nici azi, nici mâine sau poimâine.
Și chiar dacă nu ar fi chiar așa, epoci întregi ale omenirii se vor fi fiind raportate la nume mari ale culturii, creatori ai patrimoni-
ului unei naţii sau a unor civilizaţii întregi.

Cultura este expresia libertăţii umane, iar libertatea, așa cum o înţelegem noi azi, este libertatea omului pentru simplul
fapt că este om. O idee nu întotdeauna pe placul celor vremelnic privilegiaţi cu „libertăţi” care mai de care, ca și când o ţară, un
popor, un continent n-ar fi mai mult decât o corporaţie bazată pe stricta eficienţă a afacerilor. Organizarea regatului omului aici
pe pământ, scrie undeva Braudel privitor la poziţia omului ajuns pe pragul modernităţii, poate fi caracterizată cel mai bine prin
cuvintele lui Nietzsche, care sintetizează perfect acest lucru, adică prin instaurarea „forţelor pozitive ale culturii moderne: elib-
erarea gândirii, dispreţul faţă de autorităţi, victoria formării intelectuale asupra privilegiului nașterii (sau, în termenii din Quat-
trocento, victoria conceptului de humanitas asupra celui de nobilitas), entuziasmul pentru știinţă, eliberarea individului...”. Iar
literatura este chiar una dintre expresiile fundamentale ale libertăţii umane.

Acest număr al revistei noastre are îi are în vedere pe şaizecişti, Generaţia de la 60, adică acea generaţie care a refăcut
legătura, după o perioadă nefastă, cu marea generaţie interbelică. Chiar dacă ar fi doar atât, ar fi destul ca să nu se treacă uşor
peste generaţia lui Nichita Stănescu, Marin Sorescu sau Ştefan Bănulescu. Sigur, condiţiile în care această generaţie a scris şi a
publicat nu au fost caracterizate prin deplină libertate. În aceste condiţii, pe lângă talent, aceeşti scriitori au dovedit o ingeniozi-
tate de necontestat. Şi să nu uităm un lucru: generaţia războiului (aşa numita „generaţie pierdută”, între care un loc de frunte a
fost ocupat de membrii Cercului Literar de la Sibiu), tot în aceşti ani de dezgheţ s-a impus în cultura noastră. Desigur, este imposibil
de a epuiza, chiar şi în mai multe numere de revistă, aspectele importante ale acestei literaturi. Au colaborat la acest număr scri-
itori importanţi ai generaţiei şaizeciste, aflaţi printre noi, precum Ana Blandiana, Nora Iuga, Rodica Braga, Irina Petraş, Vasile
Igna, Ovidiu Genaru, Constantin Abăluţă, Ion Pop, Cornel Ungureanu, Constantin Cubleşan, la care s-au adăugat mai multe arti-
cole ale unor autori contemporani de vârste şi generaţii diferite dedicate unor scriitori consideraţi deja “clasici”ai generaţiei şaize-
ciste, fie că mai sunt sau nu în viaţă, ca Marin Sorescu (de la a cărui naştere se împlnesc în acest an 85 de ani şi de la a cărui
moarte 25), Ileana Mălăncioiu, Ştefan Bănulescu, A. E. Baconski, Mircea Zaciu sau D. R. Popescu. Această generaţie, care a dat
naştere unei literaturi de mare valoare estetică, de rang european, merită, azi ca şi mâine, întreaga noastră atenţie şi
consideraţie.

Ioan Radu Văcărescu

4 1/ 2021
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LLiitteerreellee  ttuuttuurroorr  aallffaabbeetteelloorr  lluummiiii

E o dimineaţă oarecare de toamnă
Graniţele ţărilor oftează pe internet
Atât de evazivi norii  
Apele freatice valuri cernite 

S-ar putea să migrăm undeva inopinat
Cohorte fără-nceput și sfârșit
Puţină cenușă pe balansoarul bunicii
Puţină miere în pipa bunicului

În lipsa respiraţiei noastre totul dispare
Imensă până ieri lumea e un fir de nisip
Cu care se-neacă un câine

Doar oceanul păstrează-n adânc 
Spiritul liber al poeţilor sinucigași 
Literele tuturor alfabetelor lumii

PPaarrccăă  nnee--aamm  tteemmee

Zilele orașului trec prin faţa casei mele
placid le privesc de la fereastră
când ninge geamul începe să se albească
în odaia mea se întunecă treptat

Cerul e unul singur nu te plânge
pe masă pâinea aburește
câţiva fulgi de nea sclipesc în aer
rezumând tăcerile de sus 

Și ninge și ninge
pe strada cu o singură casă
trecem zoriţi privind în jos  

Parcă ne-am teme
de colţul acela de nor
la care am ucenicit toată viaţa...

Constantin Abălu1ă

SSoonneerriiaa  ddiinn  ccooppaacc

Stă la fereastră
de ore întregi plouă cu soare
cuvinte îi vin într-aiurea în minte
străzi ferestre vânt și altele se-nșiruie

nu le scrie nu le rostește 
își amintește doar de nebuniile din tinereţe
cum a montat o sonerie într-un copac
și se simte vinovat până azi

a venit timpul să sune la sonerie își zice
și cerul să-i îndeplinească trei dorinţe :
oprirea șirului nemilos de cuvinte

sfârșitul pandemiei ori măcar 
să i se acorde statutul 
de nemuritor 

Poezie
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* * *
cu zgomot de gheizer
inima ta îţi spune,
târziu în noapte,
că este deschisă lumii,
durerilor care ţâșnesc
ca sângele dintr-un trup
înjunghiat,
bucuriilor mărunte,
gureșe ca florile  viu colorate
de câmp,
tristeţilor ivite peste noapte
ca irișii violeţi
ce plâng neauzit
în ochii tinerilor,
resemnării bătrânilor
învăluiţi în cojile uscate
ale existenţei 
pe sfârșite,
scâncetului pântecelor
femeilor răzuite brutal
de avorturi spontane,
plânsului împierit al taţilor
care-și îngroapă fiii
morţi în războaiele altora
și zgomotului scrâșnit
al haosului întregii planete
prăvălit peste noi
sub forma unei molime 
necunoscute.
inima ta le arpegiază 
pe toate
ca un instrument muzical
dazacordat
și e fierbinte
ca un gheizer
dezlănţuit.

* * *
cântecele tale vibrează
în mi bemol,
conturul fiercărui sunet
e modulat în lumini
și penumbre.
povestesc despre tristeţea 
pământului,
despre angoasa copacilor,
a ierbii,
despre dulcea curgere

Rodica Braga

a luminii
printre ostreţele putrezite
ale întunericului,
despre neliniștea lumii
care ascute în noi
toate simţurile până la
exacerbare,
despre chinuitoarele întrebări
ale sinelui trimise
ca săgeţile fără ţintă
spre impenetrabila liniște
a universului,
spre inaudibila lui muzică
din care picură, uneori,
ca o tămăduire nesperată,
glas de heruvim
când o stea se rupe
din rostul ei
ca o lacrimă.
atunci, cântecele tale
amuţesc și tu stai
și asculţi vibraţia cerului
sfâșiat de lumina ei
și cerul îngust din tine
se cutremură
la atingerea stelei căzute.

* * *
poate că vreodată,
cândva,
luna își va topi gheaţa
sub vântul solar
fierbinte ca un vulcan
în erupţie.
poate că însuși soarele
își va epuiza puterile
în nenumăratele lui
explozii
și va îngheţa
într-o imensă gaură neagră.
poate că stelele
se vor stinge
sub presiunea
combustiei lor
și vor potopi pământul
cu o ploaie neagră.
zdrobit, acesta
se  va sfărâma
ca un bulgăre strâns

Poezie



în pumni
de o forţă malefică
și un nor uriaș
va sorbi totul în hăul
lui ucigaș.
poate că toate astea
vor dănţui într-un creier
ce vrea să supună
lumea,
s-o spulbere într-un joc drăcesc
al minţii lui care se substituie 
divinităţii,
doar că inima lumii
își va depăși furtuna
angoasei
și, eliberată din chingile 
aritmiei,
își va regăsi ritmul
și universul va contiua să existe
în fiecare din noi.

* * *
zi palidă, risipită
ca praful de pale
de vânt,
te-am rostuit din cărămizi 
sfărâmicioase
și mortar molâu.
am trecut prin tine în grabă,
te port pe tălpi
greoaie și lâncedă,
am gura încleștată de zimţii
nimicului,
iar ochii, tiviţi de roșeaţa
privirii în gol,
au luciul stins de metal
învechit.
verdele lor, striat cu galben,
s-a coclit sub vălul
lacrimei reţinute.
în seară, stau ca o scoică
goală aruncată de mare
pe nisipul răcit.
obol adus plictiselii,
ziua  pe moarte
își retrage din mine
ghearele ei moleșite.
noaptea va smulge din mine
toate buruienile zilei
și, spre dimineaţă,
voi aspira mireasma unei flori
cu rădăcina
în vis.
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Și l-am citit grasei ce-și făcea acolo
rondul

de noapte după ușa pe care scria
Aici hârtie igienică. Oamenii deștepţi
își scriu doleanţele pe toate gardurile.
Ne-am urat reciproc Fericit fie colonul lumii
fiindcă se știe
în prosfera noastră grotescă în laboratorul
insalubru se distilează vai
sărutul din vârful ideii de sine.
Am dansat un tangou pe muzica ţevilor sparte
și la despărţire i-am oferit grasei
un frumos buchet de trandafiri de uree.

Madam mulţumesc pentru tot.

RRuugguull

Inocenţi și flecari genuini bufoni paranoici
nesupuși și crepusculari egoiști vanitoși

eretici
cum ne-a hărăzit Dumnezeu
greșindu-ne în marea mila lui
Adică noi
noi poeţii
balastul
ar trebui să ne ardem singuri pe rug.
Noi nu avem bani de înmormântare.
Noi riscăm să rămânem pe afară.
Riscăm să rămânem prin biblioteci.

Maica noastră cea bună patria
măicuţa mileniului trei

ne întinde o mână
de ajutor
Deja ne pregătește chibritul.

PPrroocceess  vveerrbbaall  aall  uunneeii  ddiimmiinneeţţii  ddee  vvaarrăă

Cu faţa la perete tai o felie de pâine apuc
sticla de lapte și beau
Astăzi soarele răsare la 4,41 și apune la 20,00
Crăp fereastra fiindcă e zăpușeală
tai a doua felie de pâine închid ușa bucătăriei
S-a făcut curent
sunt ușor transpirat de singurătate
Mestec zadarnic penibil
agit o cutie de chibrituri ca să alung acest

penibil
O muscă se așază pe perdeaua caldă nu-i 
O stea de cinema dar îmi ţine

PPaassăărreeaa  șșii  ccoolliivviiaa

Am deschis ușa coliviei: Hai du-te o implor.

Pasărea mea captivă bâjbâie spaţiul
se izbește de transparente
plânge și-i este milă de libertate.

Hai fugi unde vezi cu ochii
Eu repejor voi sigila portiţa în urmă.
Dar pasărea intră iarăși în carcera ei
și lăcrimând își pune cătușa.

E fericită și cântă jelind
cântă ca noi
dorinţa de a fi afară.

FFeerrppaarruull  ccuu  llaauuddee

Stam cu întunericul în mine și așteptam
salvarea

Afară era amnezie
orașul indiferent clevetea.

Tubul de oxigen într-o nară
sora mea bună moartea și ea accidentală
Trăisem o viaţă pe dos.

Nu mă gândeam la nimic
decât la freziile lui Dumnezeu
la braţele lui de miresme.

Deja prin preajmă se pripășiseră îngeri
Dormeau cu mine în mine
antum și postum

Lingușitorii îmi pregăteau
ferparul cu laude.
A murit altcineva
am aflat din ziare.

Ghinion.

AAddiioo  BBuuccuurreeșșttii

În noapte de 31 decembrie 1982 mi-am petrecut
revelionul
în buda gării de nord unde am compus
un eseu despre closetul la români

Ovidiu Genaru
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oarecum de urât
Împart cu ea urâtul inegal mie mai mult ei puţin
pun cuţitul deoparte și reazim calendarul
de pâinea cu atâtea și atâtea găuri 
astrale
Beau o gură de cafea.
Degetele autonome adună firimituri în mici
grămăjoare asemeni vulcanilor stinși.
simulez o lectură
dar în secret urmăresc activitatea agresivă a obiectelor
fără sens din cameră
Chiar citesc că singurătatea consumă 1133 calorii
și că toate ziarele se descompun în ficat
și că lacrimile au o importantă acţiune bactericidă.
Pun sticla de lapte în frigider
sting ţigara mă așez cu faţa la perete 
și constat că exist
Ziua iese în evidenţă și crește imperceptibil
crește ca părul și unghiile morţilor.

TTrraannddaaffiirrii

Trandafiri pentru sânge trufie și ură
trandafiri pentru imperii

Trandafirii de-o clipă ai goliciunii.

În loc de mântuire trandafiri
trandafiri înhumaţi pe un afet de tun
îmbătând doliul 
sau trandafiri corectaţi prin lege.

Trandafirii alcoolizaţi ai triumfului
morţii

și nașterii
trandafiri
înăbușind cuvântul oribil trandafiri.

Trandafirii tineri locotenenţi ai miresmelor
pentru capul plecat trandafiri.

Trandafirii călăului

Rareori trandafiri în sine
pur și simplu trandafiri pentru trandafiri
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Ana Blandiana

- Vechii legislatori se exprimau adesea în versuri. La Crotona, de
exemplu, legile pitagoreice erau considerate sacre și formulate în
tropi. Întrebarea este dacă se recursese la versuri pentru a fi mai
ușor de ţinut minte sau pentru a trece asupra lor ceva din misterul
intimidant al poeziei.

- Între 2 și 4 ani am inventat o limbă pe care, la început o vor-
beam numai eu, dar pe care toţi cei ce mă iubeau din jurul meu au
învăţat-o ca să se poată înţelege cu mine. Cum s-ar spune, între 2 si
4 ani am trecut prin experienţa - pe care apoi am depășit-o – su-
prarealistă, considerându-mă deasupra realităţii și așezând în locul
ei o alta inventată de mine. Și tot atunci am avut fani, care m-au
urmat în această experienţă limită, fani care continuau să comu-
nice între ei, în glumă, în limba inventată de mine, și după ce eu mă
plictisisem de ea și o simţeam fără rost. M-am apucat, deci, după
vârsta de 4 ani, să învăţ limba tuturor, să-i urmez eu pe ceilalţi, să
descopăr umilinţa de a încerca să comunic eu în limba lor, poezia
fiind chiar acest exerciţiu de umilinţă.

- Bunătatea poate ţine loc și de înţepciune și de frumuseţe, lipsa
ei le face pe celelalte de prisos.

Adesea oamenii confundă civilitatea cu slăbiciunea. Sunt atât de
obișnuiţi cu grosolănia, încât cine nu-i grosolan pare că nu are pu-
terea să fie, și ceea ce este o calitate devine o carenţă.

Toată viaţa am fost obligată să mă scuz nu pentru  defectele, ci pen-
tru calităţile mele. De altfel, acestea din urmă mi se și reproșau.

Poate că toate conflictele dintre oameni ar putea fi explicate printr-
o singură cheie: aceea a dorinţei de manipulare. Nu putem ierta ce-
lorlalţi încercările și adesea succesul de a ne manipula și, în egală
măsură, refuzul de a se lăsa manipulaţi de noi, după cum ei nu ne
iartă rezistenţa pe care o opunem manipulărilor lor și încăpăţâna-
rea cu care nu renunţăm să-I manipulăm.

Spaima de pierderea timpului golește timpul, în mod dramatic, de
orice conţinut. De teamă că va trece, nu reușesc să fac altceva  decât
să  fiu obsedată de a-l folosi cât mai complet. Dar emoţia, graba,
zgârcenia și teama, că în tot acest timp el se risipește nefolosit în în-
tregime, face să-mi tremure mâinile, incapabile să-l reţină și să-l îm-
piedice să mi se scurgă printre degete.

Sunt femeie, sunt intelectual, sunt scriitor, sunt român, sunt cre-
știn, și în cadrul fiecăreia dintre aceste categorii cărora le aparţin,
mă simt ameninţată și mă simt în opoziţie.

Oroarea aproape patologică faţă de putere explică majoritatea ac-
telor mele, de la cele mai bune până la cele mai rele.

Nu am simţit niciodată nevoia să fiu în avangardă, dar m-am simţit
totdeauna en garde, cum spun spadasinii, în faţa timpului, pentru că
mi s-a părut mai important să nu mă marcheze el pe mine, decât să
îl marchez eu pe el.

Am fost întotdeauna liberă în sensul revoltei împotriva nedreptăţii,
niciodată în sensul indiferenţei faţă de ea.

Încăpăţânarea de a exprima inexprimabilul care se numește uneori
poezie…
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Idei din jurnal



Vasile Igna

Nu poţi începe întotdeauna cu tine. Nu ești nici mai bun,
nici mai rău decât alţii. Nu ești la fel, dar nu ești nici diferit. Pămân-
tul pe care calci, l-au călcat alţii înaintea ta; stelele strălucesc la fel;
nopţile sunt la fel de albe sau de negre. Nimic nu s-a schimbat, dar
nimic nu e la fel! Și totuși: de unde vin și încotro se duc cei ce trec pe
lângă tine? De ce nu-ţi aruncă nicio privire? Ce semne, pe care nu le
văd decât eu, fac ei cu mîinile lor ca niște bastoane răsucite de ar-
trozele veacului?

*

Întunericul curge ca o pastă informă. Din loc în loc, pete
cenușii îl trag spre lumină, spre ziua ce așteaptă să se zămislească
din pântecele ei de catran. După el vin, ca niște căţei șchiopi ai
pământului, strălucirile unor stele de tinichea, zornăitoare, incoer-
ente, poate neputincioase. Liniștea e grea, încărcată de resturile ne-
digerate ale zilei, de prevestiri și fantasme. Câteodată și
liniștea...tace, se îmbracă cu hainele de împrumut ale întunericului,
cu ţărâna nedesţelenită a stepelor, cu sclipirile ochilor de lup ai
deșertului, cu freamătul de nebuloasă al adâncului oceanelor, cu
redundanţa găurilor negre ale haosului primordial.

*

Dimineaţă de duminică. Ceţoasă, cu un capăt în brume, cu
altul în lumina nehotărâtă a răsăritului. Ceea ce a fost ieri, pare a fi
rămas neschimbat, dar eu îi presimt curgerea de ceară topită a lu-
tului primordial, al lutului acoperitor, peste care vor crește, obraz-
nice și impenitente, fire de iarbă verde și buruieni puturoase.

*

Când necazurile sunt departe, nu-ţi pasă de ele. Ne ilu-
zionăm că nu există decât necazuri prezente, că, asemenea bucu-
riilor, ele sunt rodul și rostul clipei de faţă. Există, însă, și un bine
păgubitor, după cum există și un rău ...păgubaș. Nici unul și nici altul
nu are nevoie de explicaţii suplimentare. Diferenţa nu e de esenţă,
ci de percepţie. Și, cu toate acestea, cine ar putea rămâne indife-
rent faţă de mulţumirea (poate chiar bucuria) că un necaz este de-
parte iar un altul (căci întotdeauna va fi un altul!) este îmbrăcat în
straie de ne(re)cunoscut? Nu lâncezeală, ci tihnă e ceea ce așteaptă
sufletul păcătosului. 

*

Cum ar fi să fii independent de trupul tău? Să ai faţă de el

relaţia pe care o are chiriașul, mereu în căutare de altă locuinţă. Ca
și cum nu va trece multă vreme și te vei muta din el. Ar putea veni
o vreme în care raportul dintre tine și trupul tău va fi cel dintre robie
și moarte. Oricărei robii, inclusiv celei a trupului, îi este de preferat
o moarte, fie ea și violentă. Una din smintelile vieţii este cea de se
ţine la pas cu moartea. În aceeași cadenţă, cu pauze de respiraţie
scurte și întâmplătoare. E modul cel mai pervers de a a-ţi iubi pro-
pria nenorocire.

*
Niciun vis nu poate fi povestit, ci doar aproximat sau rein-

ventat. De ce m-aș strădui să aproximez o aproximaţie? Trebuie să
fie o deosebire între lacrimile din vis și cele din realitate, nu-i așa?
Altfel, de ce am mai plânge?

*

Vocile unor prieteni morţi: incredibil de vii, de autentice,
ușor de identificat. Le aud cât se poate de clar, cu tonurile și semi-
tonurile lor dintotdeauna: o muzică lineară, pasionată și obsedantă,
ce merge direct la suflet. Cum să o evit, cum să nu o las să mă tul-
bure când, de fapt, asta mi-am dorit? Incertitudine și angoasă – doi
însoţitori loiali și permanenţi. Trebuie să învăţăm nu doar să ne bu-
curăm, ci și să suferim mai mult.

*

De ce suferim? Pentru că există și nedrepate. De ce sun-
tem fericiţi? Pentru că nedreptatea e incomensurabilă.

*
Între moderaţie și sfinţenie aţ alege-o pe cea dintâi. Sfi-

nţenia nu e de aici, cu toate că Dumnezeu este omniprezent.
*

Erosul trebuie chemat, iubirea înduplecată. E deosebirea
dintre proverb și descântec.

*
Ce faci când îţi simţi capul gol, inima pustie, trupul tras pe

roată? Nu te poţi vindeca pe fragmente, nu poţi cere îndurare pen-
tru boli a căror etiologie nu o cunoști. Trebuie să tai răul de la
rădăcină. Doar că rădăcina e ascunsă în ţărână, ramificaţiile sunt
fără de sfârșit, iar noi nu avem decât un singur suflet ce nu ţine nici
de „foarfecă divină”, nici de îndrumător circumstanţial.
* Între timiditate și retractilitate. Nu există o stare mai lip-

sită de pudoare și un prag mai îngust spre zări pe care nu le voi
vedea niciodată.
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*
Ascult când Mozart, când Bach. Întunericul limpezește par-

titura, tonurile și semitonurile capătă o independenţă surprin-
zătoare, ca și cum blândeţea, asprimea, tumultul sau gingășia ar
prinde trup și s-ar înfăţișa în faţa ochilor mei, totuși prea obosiţi
pentru a fi capabili să le distingă trăsăturile și să le dea nume. Aș
putea să-i ascult și concomitent, deoarece sunt sigur că armoniile
lor au același izvor și că suprapunerea n-ar face decât să-mi accen-
tueaze sentimentul că a meritat să mă nasc. Fără încurajările lor,
încrederea mea nu ar fi depășit-o pe cea a unei omizi care știe că
nu va ajunge niciodată fluture. Poate că prea multă admiraţie ge-
nerează frica, dar frica nu are grade de comparaţie, în timp ce ig-
noranţa și plăcerea sunt ticsite de superlative și compasiune.

*
Ajun de Anul Nou. Citesc toată după-amiaza, până târziu

spre miezul nopţii, povești pentru copii. Povești din lumea întreagă,
de pe toate continentele, culturile și zările. Odată mai mult, îmi dau
seama că lumea e la fel peste tot: aceeași dorinţă de fabulos și fan-
tatstic, aceleași trucuri, aceeași credinţă și aspiraţie spre bine, fru-
mos și omenie. Și, mai ales, aceeași diviziune deloc arbitrară, dar
previzibilă, între buni și răi, bogaţi și săraci, șireţi și cinstiţi, naivi și
lucizi, perfăcuţi ori proști de-a binelea. În niciun alt domeniu al spi-
ritului, înrudirea profundă dintre rase, culturi și mentalităţi nu este
mai evidentă și, prin urmare mai ușor de probat, decât în ethosul
popular. E ceea ce mă face ca, cu câteva minute înainte de trecerea
pragului, să mă simt și mai solidar cu o umanitate care de atâtea
ori m-a dezamăgit.

Pregătire pentru noapte. Foiala și zgomotele zilei par a fi
rămas în urmă. Dar ele nu dispar, le duci cu tine în apele somnului,
populează visele, nasc coșmaruri și, în oazele de luciditate, trezesc
speranţe. Trupul îl caută pe trup și amândouă caută un suflet nou,
iar sufletul cel nou începe să nu-și mai recunoască vechiul și, cu si-
guranţă, precarul și provizoriul lăcaș. S-ar putea ca noua destinaţie
să fie mai potrivită, dar unde vei pune tot ceea ce ai adunat?

*
Visam că nu pot scrie dacă nu am mâinile curate și un-

ghiile tăiate. Un vis lung, confuz, labirintic, cu puţine luminișuri și
deslușiri. M-am trezit și mi-am dat seama că avusesem dreptate. Și,
în toiul nopţii, am căutat după săpun și foarfece. Le-am găsit pe
masa de lucru, printre creioane și pixuri. Le păstrez mereu acolo,
pentru orice eventualite.

*
Visez uneori (oare cât de des?) că sunt reîncarnarea lui

Rudbeck cel Tânăr. Am fost fascinat, din prima clipă când am citit
despre el, de „fanatismul” acestui mare naturalist suedez, care era
încredinţat că poate „reproduce” chipul tuturor păsărilor cunoscute.
Operă de sistematizor, desigur, dar și operă de „artist” – un fel de
Linné avant la lettre, cu talente pe care cel din urmă ori nu le-a avut,
ori le-a ignorat. Numai un om care, asemenea lui Rudbeck, a trăit în
intimitatea înaripatelor a putut avea pofta lui de viaţă și de ... su-
pravieţuire. Cei peste douăzeci de copii pe care i-a recunoscut sunt
nu doar o mărturie, ci și un testament.

*

El nu știe niciodată ce va scrie , dar știe ce nu va scrie ni-
ciodată.

(N.B. Carnetul de noapte nu este un jurnal, ci un maculator cu foile
netăiate)
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Nu, evident, nu e vorba de echipa de fotbal care a început să
facă o figură destul de bună în Campionatul Naţional. E vorba de
prima mea întâlnire – reîntâlnire – cu acel fascinant și terifiant to-
todată Ev Mediu, care avea să mă seducă definitiv la cursurile de lit-
eratură feudală, predate de prof. Mihai Izbăsescu, când porţile
castelelor medievale se deschideau și Minnesingerii își cântau ado-
raţia faţă de seducatoarele castelane captive în chingile centurii de
castitate. Cum să nu fi simţit la 10 ani, când pubertatea îţi face
trupul să cânte că mă aflu pe tărâmul unei veșnicii predestinate.
Abia aici am simţit prima oară tic-tacul timpului, excursiile cu pri-
etenii de joacă în Păltiniș (Hohe Rinne), dar cea mai mare dorinţă
complet aberantă, a fost de a primi cadou de ziua mea un cal alb
împăiat în mărime naturală, cu tot harnașamentul expus în vitrina
celui mai bogat patron de marochinărie, numit Schuster. Pe unde
mă duceau pașii dădeam de ceva fascinant și misterios, furatul
pepenilor cu prietenii de joacă din Kleiner Ring (Piaţa Mică), excur-
siile din Jungerwald (Dumbravă) și uneori pe Hohe Rinne, unde
dădeam prin tufișuri peste trupuri împerecheate care se legănau și
gemeau. Aflasem de la băieţi ce făceau ei acolo, dar nu puteam să
cred că tata și mama ar fi făcut așa ceva. Și pe urmă erau și dudele
mâncate cu pumnul direct de pe trotuar, mai erau și ciobanii care ne
strigau vorbe porcoase…și când te gândești că nu-mi doream nimic
mai mult decât să devin călugăriţă. Anii treceau și mereu s-a în-
tâmplat să mă cheme Hermannstadt-ul la diferite vârste și atunci la
10 și acum la 90, cu mereu același freamăt inexplicabil că eu aparţin
și voi aparţine pe vecie acelui loc. Trebuia să spun lumii marele meu
secret, că adevărata mea casă era acolo și că undeva, cândva, cineva
tot o să-mi dăruiască calul alb din vitrina lui Schuster.

A fost o dată ca niciodată o fetiţă de 10 ani care a simţit pen-
tru prima oară furnicăturile dragostei, când privea minute în șir un
cal alb împăiat în magazinul cel mai mare de pe Heltauergasse. Era
convinsă că și calul o privea cu aceeași dorinţă, imposibil de îm-
plinit…Eram încă o puștoaică, el un cal împăiat.

Àsta era secretul meu când aveam 10 ani. Voiam să îl primesc
în dar de ziua mea, nu știam că există dorinţe care nu se împlinesc
niciodată. Probabil că și calul alb aștepta să mă vădă dincolo de gea-
mul vitrinei, dar pe lumea asta cred că „incompatibilitatea” sfâșie în-
totdeauna ce-i prea „compatibil” în vis. Da, fetiţei situaţia asta îi
plăcea. Acum că n-am primit acel dar, mi-a rămas peste zeci de ani
în vis și în gând.

Când se dădea startul, automat începea să aplaude.
Bunicul mă lua cu el în fiecare săptămână la hipodrom. Când
auzeam împușcătura celui care dădea semnalul că începea cursa
îmi făceam cruce cu limba în gură să nu se vadă că mă rugam pen-
tru victoria lui Benhur, alt cal alb care câștiga toate cursele; proba-
bil că „incompatibilitatea” se instalase definitiv între ei, dar în
căpușorul fetiţei se cocea visul din care mușca pofticioasă ca dintr-
un cozonac ce nu se usucă niciodată, până într-o zi, când la renîn-

tâlnit în vitrina în care domnul Schuster, proprietarul celui mai
atrăgător magazin din Hermannstadt, îmi închipui că și-a făcut o
clientelă extrem de rentabilă. Deși nu am putut să-l obţin niciodată,
nici măcar pe Benhur, cred că era tatăl celui din vitrină că prea era
cosmetizat ca un prinţ pe scenă. Părea că nici un succes nu-l in-
teresa. Mi s-a părut că l-am aflat mult mai târziu. Am încercat să-l
imit, abordasem un semn de mândrie sau de nobleţe, ceea ce, la în-
ceput se pare că l-a rănit, închipuindu-mi că dacă voiam să semăn
cu el, un învingător. „Incompatibilitatea” dintre noi pe mine nu mă
deranja. Dar, se pare că împăiatul meu cal alb începuse să se sature
și el că în Hermannstadt-ul care de-a lungul anilor m-a făcut să
învăţ rezerva lui nobilă, orașul ăsta medieval, cu scările lui, cu
Orașul de Jos, cu cazărmile, unde poate cândva or fi fost și cai, cum
și în Grosser Ring în zilele de târg, caii stăteau ca lipiţi, înhămaţi la
căruţe cu fel de fel de minunăţii și multe perechi de ochi mă ur-
măreau de pe acoperișuri că prea îmi turteam nasul de geamul vit-
rinei cu calul alb împăiat…

Anii treceau. Iubeam tot mai mult Hermannstadt-ul. Nu
știu de ce, cum am mai spus, poate tocmai de aceea îl rugam pe el
să facă o minune și să spargă vitrina aia ca să pot să mă salt în șaua
lui și să mă ducă la locul unde în acest burg medieval era un rug.
Atunci simţeam că puteam să fiu Ioana d’Arc și calului alb iar fi cres-
cut aripi. Nu, nu, eu n-am mai jucat sticla de la 9 ani, fiindcă mie nu
îmi plăceau băieţii care mă numeau valahă și imi descheiau bluza.
O, acel Oraș de Jos, câţi or fi măsurat strada Sării cu câinii ei negri,
desenaţi la temelia caselor…Ce-i asta? L-am întrebat pe calul alb.
Ăștia descoperă copiii care plâng în somn. Și eu, cu copitele mele
fac step. Ei îl visează pe Fred Astair și tu ești încă o copilă, asta ești,
hai să fugim în lume! Nu pot, că nu mă lasă mama și nici elevii de la
Grundschule numărul 1, că eram acum profesoară. Îmi ceri să plec,
fiindcă preferi să mă vezi , privindu-te printr-un ochi de cortină. Știi,
mi-ai spus totodată că nu-ti place numele tău, fiindcă seamănă cu
un baston…am râs și ţi-am spus că de vină sunt ochelarii sau
oglinda, dacă ele n-ar exista n-am ști că îmbătrânim. Eu n-o să te
numesc, numele ne desfigurează și acest imperativ cu înregimen-
tările lui, vreau să spun că uneori un nume te poate anula complet,
dacă ești prea mândru ca să te explici. Știu asta foarte bine. Cum
te-ai fi simţit, dacă îţi dădeam numele de Arald, care apare într-un
poem de Eminescu, intitulat „Strigoii”. Ai să spui că cineva își bate
joc de tine.

Acum stau singură într-un apartament de două camere în
Titan. Am 90 de ani și băiatul meu care are 58, îmi strigă tot timpul
la telefon că omul ar trebui să moară la 50. Tac și tac și-l ascult,
parcă nu mai știu să vorbesc. Ca și Angela Marinescu îmi reproșează
că numai eu vorbesc și nu o las să-mi explice evenimentele, că nu
mai știu să gândesc. Am 90 de ani, v-am mai spus asta. Trăiesc com-
plet singură. 

Meine Hermannstadt
Nora Iuga
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Cea mai mare bucurie a mea e când scriu…de asta tot ce
îmi iubesc cel mai mult e creierul meu, de care fiul meu, mutat în
alt oraș, îmi spune că bat câmpii, fiindcă nu mai am creier. Sufăr de
absenţa lui! Simt că îl deranjează faptul că trăiesc și-mi rezolv totul
singură. Știu că vrea să scape de mine văzând schimbarea mea, dar
când o să scape definitiv de mine sunt convinsă că mă va regreta.
Nu pot înceta să îmi fac iluzii. Uneori am impresia că sunt ca acea
foarte veche cazarmă din Sibiu care exista, probabil, de vreo 200,
poate 300 de ani. A ars complet, că devenise un cămin de șobolani
care nu se puteau despărţi, evident de ea, nu de mine. Locuiam într-
o casă, de la fereastră o vedeam, era ca o broască uriașă și eu mă
simţeam prin secolul al 18-lea, când Regele Carol I mai trăia. 

Acum trăiesc în cartierul Titan în Bucureșţi, cum vă
spuneam și mi-e teamă să-i mai telefonez lui Tiberiu, că fiind fiul
meu, are o imensă decepţie, aș putea spune chiar „durere” când mă
vede cum am ajuns. N-am avut niciodată vreun dușman care, cu
toate telefoanele 

date de mine , numai eu sun, acceptându-i să mă rupă bucăţică cu
bucăţică, să nu mai exist, ca să mă poată regreta ; când o să mă vadă
în sicriu, s-ar putea să se găsească vreunul care să plângă. Tot-
deauna am spus că adevăraţii bărbaţi plâng. Dar, telefonul mă
smulge brutal, de data asta, din Sibiu. Revin la calul alb împăiat care
mă poartă în șaua lui la o cafenea mică din grosser Ring. Amândoi
ne ascundem de toţi ochii bănuitori, îmi vine să râd, cum râdeam în
casa aia cu cea mai mare poartă de lemn pe care am văzut-o vreo-
dată și cheia de fier era un instrument cât un ciocan cu care puteai
ușor să ucizi un urmăritor tocmit de cineva ca să nu ne lase singuri. 

N-am să-l pot uita niciodată pe calul împăiat care nu-și
găsea glasul uman, când vorbeam despre Rilke sau despre Hölder-
lin. Mi-a spus odată că era cu un prieten într-un tren sau în avion și
când a ajuns la graniţa germană i s-a părut surprinzător că a în-
ceput brusc să vorbească nemţește. Așa se întâmplă și cu calul alb
împăiat care vorbește omenește când e numai cu mine. Când au
trecut vreo treisferturi de oră, îl văd ridicându-și picioarele din faţă
și uitându-se fix la un ceas de perete. „Știi că ceasul ăsta a stat?”mi-
a spus. Eu am răspuns: „Dar, la Poșta Veche, de vis-a-vis de Casa cu
Cariatide, e un ceas solar. Noaptea doarme și dimineaţa se trezește
odată cu mine și soarele, îl consider singurul Dumnezeu care mă
apară. Parcă aș fi soră geamănă cu faraonul Akenaton, care el în-
suși a dispărut cu toată dinastia creată de el. Poate că veţi spune că
sînt anormală, dar eu îl simt că și el e marele meu prieten, ca și Io-
hannis, mein President. Ce să-i mai spun calului alb că a plecat fără
o vorba adresată mie. Am simţit un nod în gât ca atunci când eram
fetiţă și mă pomeneam în faţă cu Eva Bulhard. Îmi întorcea spatele
ca să nu-mi răspundă la salut. Așadar, existau și sibieni pentru care
eram o ţigăncușă, sau o evreicuţă.

Mai târziu, când am fost profesoară la Grundschule, Ron, de
câte ori o vedea în pauză, în curte pe Miriam, premianta clasei, îi
trăgea un pumn. Când mergeam la Ursuline, unde am învăţat la
maici, Mater Margareta sau Stanisla scotea totdeauna din buzu-
narul negru o bomboană în poleială și eu le spuneam „Gelobt sei
Jesus Christus”, In „Ewigkeit Amen” îmi răspundeau. Mater Mar-
gareta m-a certat îngrozitor, noroc că la Ursuline elevele nu trebuiau
să stea în genunchi la ore, nici linia nu-mi lăsa palmele roșii ca racii
fierţi. Nu, Mater Margareta, nu mă certa decât când veneam cu
mărţișorul verde în piept, dăruit de băieţii ăia care ședeau la sediul
din grosser Ring, care nu erau răi cu mine, că aveam cozi lungi și

negre și pistrui pe deasupra. Și îmi spuneau să mă înscriu în orga-
nizaţia lor. Nu înţelegeam nimic, aveam doar 13 ani și-mi plăceau,
poate fiindcă vorbeau românește și-mi dădeau mărţișoare în loc de
bomboane. Citisem când aveam vreo 10 ani intr-un ziar, mi se pare
că se chema “Porunca Vremii”, în care scria de niște tineri de 16 ani
care fuseseră executaţi. Nu știam dacă băieţii de la sediu mă mint
sau nu. Oare de ce îmi doream să mă fi născut în Evul Mediu și să
ard pe rug ca Joana d’Arc. Când calul alb reușea să iasă din vitrină,
venea întotdeauna la mine. Bucuria e cel mai mare dar, când ajungi
în Erlenpark și printre crengile copacilor apar fragmente din vilele
colorate în galben și roz…acolo părea că e cartierul cel mai graţios
din Hermannstadt. Merg și merg ţinându-l pe calul meu alb de
căpăstru…își arată colţii galbeni și rostește mereu „suntem prea iinn--
ccoommppaattiibbiillii  ca să fim prieteni”. Pare fioros când îmi spune asta…am
tăcut o vreme lungă. Calul meu alb ajunsese fără mine în Dumb-
ravă. Trecuseră aproape 10 ani de atunci, trebuia să mă înscriu la
liceu. Am nimerit din întâmplare în București la Liceul „Iulia
Hașdeu”, unde se ţineau două ore de germană pe săptămână. Eram
mândră când îmi luam inima în dinţi și câteodată o corectam pe pro-
fesoară. Nu spunea nimic, am uitat cum o chema, avea un nume
straniu de parcă toate erau niște „vrăjitoare” din Evul Mediu și to-
tuși, mi-am spus că n-ar fi trebuit la ora de germană s-o corectez în
faţa clasei care chicotea, fiindcă mi-a încheiat media 10. Atunci am
spus că mi-e tare dor de Hermannstadt și am hotărât că dacă mă fac
profesoară de germană o să îmi pun elevii să mă corecteze. 

Oare o să îl mai întâlnesc vreodată pe calul alb? Și peste
mulţi ani împlinisem fix 30 și în vitrina lui Schuster calul nu mai ex-
ista…

„Jeder Engel ist schrecklich” vorbeam pe locuri alăturate în
autobuz, îl intrebam de poezia lui Rilke. „Der Tod ist gross / und wir
seine lachende Munde”… tradusesem déjà câteva poezii ale acestui
mare poet care în Germania a început să fie uitat. Se pare că în
poezia lui apare singurătatea mult prea pregnant. La fel cum ro-
manul „Mărgelele de sticlă” care ne înnebunise pe toţi, spuneau
colegii mei germane că îi plictisește de moarte. 

De la domnul J. când am aflat că plângea citindu-l pe Rilke,
nu credeam că un om atât de rece poate să fie impresionat de ver-
surile unui poet. Cu atât mai mult că, de fapt, el semăna mai de-
grabă cu un cal decât cu un om. Se transformase. Părea acum un
băieţaș cu șepcuţă, abia intrase la Grundschule unde preda o pro-
fesoară venită din București care nu prea avea cunoștinţele nece-
sare de germană. Nu mi-a venit să cred, că dacă era elev în Sibiu și
nu în Brașov, i-aș fi putut fi profesoară. Nu puteam să îmi închipui
că abia acum când îl văd în carne și oase el ar fi putut stă în banca
I în faţa catedrei mele. Și abia după mulţi ani, eu având 80 și el 72
ne-am ciocnit întâmplător pe corso, nu știu dacă l-aș mai fi re-
cunoscut. Dar, există ceva ce îmi spune în glas numai când dorm.
Nu sunt sigură, dar nu înţeleg niciodată ce îmi spune vocea din vis
care repetă interminabil „incompatibil”. Deși, ne întâlneam după
cum cădeau zarurile, ne simţeam urmăriţi de unele personalităţi
foarte credibile…urcând scările din Orașul de Jos, sau coborându-le,
aveam senzaţia că se schimbă radical sensul întâlnirilor noastre de
deasupra creștetului în dedesubtul lui. Trebuie să citez aici versul
unui poet socialist: „și ce se mai poate când totul se poate?”.

După alţi ani, eu eram mai mult traducătoare, fiindcă
ieșisem de vreo 2 ani la pensie, singurul prieten adevărat care
reușea să pătrundă în cotloanele creierului meu fusese cândva un
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cal împăiat. Și-acum mă uităm la el ca la un prieten care mai mult
tăcea decât vorbea. Numai prietenii care știu să citească mult prea
bine partea interioară a gândului tău văd aici barierele comunicării
reale. Aveam o ciudată afinitate pentru gramatică, deși el continua
să insiste că n-a mai văzut doi oameni mai „incompatibili”. Am-
intirea mea cea mai durabilă cu privire la „compatibilitatea” sau “in-
compatibilitatea” noastră am simţit-o când ne aflăm într-un
autobuz care ne ducea la Oraviţa, a fost cea mai frumoasă amintire
a mea când mi-a spus că Rilke folosea verbele în poezia lui la con-
junctiv. Acest mod de exprimare în poezie reprezintă doar intenţia
de a acţiona într-un fel sau altul.

Apropo de Oraviţa, acolo există prima sala de teatru din
România. Acest edificiu fusese construit tot de un neamţ. Ochii par-
ticipanţilor la ședinţele de lectură care se ţineau la Reșiţa, aproape
de Oraviţa, ne urmăreau pretudindeni și acel domn, care fusese
cândva un cal împăiat într-o vitrină, a fost convins de o prietenă co-
mună să devină actor. Tot ce povestesc de acum încolo s-a con-
cretizat în alt oraș și îmi pare bine că acela nu a fost niciodată
Hermannstadt. 

Iertaţi-mă, sunt îngrozitor de posesivă și egoistă pentru că
mi-am însușit acest oraș că și când mi-ar fi aparţinut. În acest teatru
de la Oraviţa de care am amintit, a cărui sală era toată capitonată
în plus roșu, iar pereţii aveau niște motive dispuse în relief aurii,
domnul pe care îl credeam atât de închis în interiorul lui greu de
pătruns, iată că am avut surpriza să-l văd pe scenă, probabil, sfă-
tuit de o actriţă, culmea, nu pot să îmi scot din minte dorinţa mea
nebună de a deveni actriţă: și iată, ce renghi îmi joacă soarta să-l
văd ca actor pe cel care repetă mereu că suntem cei mai „incom-
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patibili”oameni. Pe el în atrage Kronstadt-ul, unde a copilărit, pe
mine mă atrage HHeerrmmaannnnssttaaddtt,, unde am copilărit! Se pare că „in-
compatibilitatea” invocată atât de des, a funcţionat perfect. Acum
ne întâlnim numai în vis. În sfârșit, “petrecerea” se pare că s-a
sfârșit.

În seara plecării, când toţi ne luam rămas bun și
revederea la anul devenise doar o iluzie, „domnul J.” a trecut pe
lângă mine când toţi colegii se despărţeau urându-și sănătate și un
an bun, fără să îmi fi aruncat o singură privire ca și când el rămăs-
ese toată viaţa în Kronstadt și eu în Hermannstadt. Poate presimţise
intrarea triumfală a covitului.

Într-o noapte am visat că în somn calului alb i-a
apărut un corn în frunte, ciudăţeniile au tâlcul lor. Cal pe care nu l-
am primit, de fapt, niciodată, fiindcă ochii urmaritorilor noștri nu
erau deloc inocenţi, așa cum nimeni pe lumea asta nu scapă neur-
mărit de ochii larg deschiși în acoperișele Hermannstadt-ului.
Preferam visul, azi considerat de cei mai tineri o ciorbă alterată pe
care o verși la closet.

Parcă-l văd așteptându-mă la gara și vorbindu-mi de
rug, de ceasul oprit, punându-și o singură dată mâna pe a mea,
când mă speriasem în avionul care ne ducea la o lansare în Germa-
nia. Nu știu cum se poate ca în momente total neașteptate mă
pomeneam cu un plic complet alb pe care puteam citi doar adresa
mea scrisă cu cărbune pe călușul care era permanent pus la poarta
aceea de lemn de pe strada Faurului pe care locuiam când eram
copil – oare „căluș” vine de la cal? – vremuri demult uitate…și iar „ce
se mai poate, când totul se poate?”. The End!



…iar de-acolo m-am dus direct acasă, unde nu era nimeni, căci
cine să fie?, și unde nu mă aștepta, credeam eu, nimic, dar de fapt,
aveam să văd puţin mai târziu, mă aștepta totuși ceva, nu cineva,
dar ceva, însă până acolo mai e, mai e un drum în noaptea dinainte
de, nu mai știu dinainte de ce, dar era sigur dinainte de.

Astfel își începea acel prieten al meu cartea pe care mi-o în-
credinţase ca să i-o citesc eu primul. Și ultimul, zicea el, pentru că al-
tora nici nu se gândea să le-o mai dea. Păi bine, măi omule, dar nu
vrei s-o publici vreodată? Nici vorbă de așa ceva, mi-a răspuns el tra-
nșant, așa cum erau, de fapt, toate răspunsurile lui la toate între-
bările, inclusiv la cele nepuse. Mă aștepta, uitasem asta, însăși
cartea, cartea lui, al cărei singur cititor urma să fiu. Citisem cândva
un volum de versuri intitulat Strada cu un singur număr, parcă și un
roman intitulat Orașul cu un singur locuitor, dar cartea cu un singur
cititor mi se părea, parcă, prea mult. Sau, mai precis, prea puţin. 

De ce ai mai scris-o, prietene, dacă vrei să n-o citească nimeni?
l-am întrebat, iar el mi-a răspuns în doi timpi, mai întâi privindu-
mă mirat, să vadă, pesemne, dacă nu glumeam, cum adică de ce a
scris-o, s-o fi gândit el, mă gândeam eu că se gândea el, pe urmă a
venit și cel cu glas tare: pentru că trebuia. De ce trebuia? l-am în-
trebat eu iar și de data asta el m-a cam repezit: ce, te faci că nu înţe-
legi sau chiar „te-ai prostit di tăt”?, cum îi spune Zoe lui Mișu St.
Popescu, din prag, după ce acesta o prinsese cu un „fluture de salon,
mare pușlama, unu Iorgu Damian”, iar ea era nevasta lui, nu a lui
Damian. Nu înţelegi că o carte trebuie scrisă dacă simţi nevoia să o
scrii, nu ca să i-o dai cine știe cui, hai, că acuși mă răzgândesc și nu
ţi-o mai dau nici ţie. Mi-am amintit deodată de plăcuţa de carton
tare, dublu, triplu, pe care o avea un amic al meu agăţată pe biblio-
tecă. Scria pe ea, mare, cu roșu: NICI CHIAR ŢIE NU-ŢI DAU CĂRŢI!
Nu, nu, am protestat eu, curios să citesc ce scrisese el și ce nu aveau
să mai citească niciodată alţi oameni, am înţeles, dar mă gândeam
că…

… că ce? Cum adică mă gândeam că?... 
Și astfel îmi vorbeam eu mie însumi, în drum spre îndepărtatul

meu domiciliu de burlac singuratic și posomorât. Trebuie să vă spun
că nu-mi amintesc ce scria mai departe în Cartea cu un singur cititor,
cum i-am intitulat-o eu, el îi spusese altfel, parcă…, parcă Niciodata.
Așa, articulat, adică fără ă la final, cu a, cum se vede! Da, sigur, Nici
o data, și asta mi-a deschis rezervorul memoriei sau doar mi s-a
părut, căci, iată, când încerc să povestesc măcar pe foarte scurt ce
scria în ea, din nou dispare în negura, era să zic a vremii, dar, în rea-
litate, nu știu în ce negură dispare, în ce Groapă a Bermudelor ca

avionul acela american de vânătoare din anii 40 sau 50. De câte ori
mă gândesc la ea, așa, normal, fără să am în faţă nici un instrument
de scris, totul merge strună, acţiunea, personajele, întâmplările mai
mult sau mai puţin fictive, dar cum mă apropii de un laptop sau
chiar numai de un caiet care are alături un creion sau un pix, pac,
totul se șterge și rămâne numai un abur pe care nu știu cum să-l
numesc, nu știu cum să-l descriu și ce să spun nici despre el. 

Stăteam așezat pe unul dintre scaunele înșirate în fundul au-
tobuzului 7 și mă gândeam la cartea prietenului meu care, și el, dis-
păruse în cine știe ce negură, nu a timpului, pentru că nu trecuse
chiar atât de mult timp de la discuţia noastră de mai sus, pe care am
reușit să o scot din uitare, ci în alta, la fel de puţin definibilă ca și
aceea care îi învăluia cartea. 

O clipă gândurile mi-au fost deturnate: niște ţărani, veniţi pro-
babil prima oară la oraș (cum spuneau ei), începuseră să cânte, nu
prea tare, cântece de-ale lor, pentru că, nu-i așa?, călătoreau. Se în-
torceau spre marginea orașului, de unde continua un drumeag care
ducea spre o așezare, poate satul lor și unuia dintre ei îi căzuse din
traistă o ceapă, iar asta făcea acum curse ciudate, neobișnuite,
deloc geometrice, prin mijlocul autobuzului; m-am și gândit că aș
scrie ceva intitulat „O ceapă roșie (că era roșie) în autobuzul 7”, dar
desigur că mi-am revenit. Brusc mi-am dat seama că prietenul meu
era capabil să creeze mult mai mult decât o carte, decât o, cum vor
spune peste ani cu gura plină tot felul de proști și tot felul de de-
ștepţi, poveste, cum fac atâţia, cum fac și eu chiar acum, când încerc
să determin cumva ceva de nedeterminat. Nu mă simţeam deloc
un pilot de vânătoare și totuși simţeam cum alunec și eu încet-încet
într-un fel de Triunghi al Bermudelor, Triunghi, nu Groapă, cum îmi
imaginasem mai devreme. Groapa e aia, de cealaltă parte a Ameri-
cilor, a Marianelor, mi-am amintit eu. Se deschidea, părea că mă și
bucur, prostul de mine, o aventură nemaipomenită în viaţa aceasta
cenușie care îmi fusese dată sau chiar, cine știe?, hărăzită. 

Mi-am adus aminte de ziua aceea, era seară târzie de vară, deci
părea încă zi, când s-au întâmplat toate astea, întoarcerea mea sin-
guratică spre casă, ţăranii care cântau în surdină, intimidaţi proba-
bil de vehicul, ceapa roșie din mijlocul autobuzului gol, gândul la
cartea prietenului meu, azi o simplă ceaţă, atunci când gândul care
o luase cumva înaintea mea (în eternul și fascinantul Topârceanu,
gândul rămâne „în urma mea”) se răzvrăti împotriva neputinţei
mele și-mi șopti: dar de ce ești atât de sigur că e doar ceaţă, poate
că el nu e în ceaţă, poate că el s-a ascuns și te privește de undeva de
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foarte aproape totuși, să vadă cum te comporţi acum, când cartea
lui, pe care ai citit-o, singurul care ai citit-o fiind, ţi-a fost smulsă din
memorie, conform codului pe care tot el, autorul ei, îl plasase în ea,
așa cum se pun acum cip-uri sub pielea animalelor și în curând,
poate, și în a oamenilor, ca să poată fi determinat locul unde se află
și, eventual, ce fac. Acolo unde se află. Ce fac acolo unde se află. 

Poate că n-a murit, ci s-a șters pur și simplu de pe faţa asta a
Pământului și e acum pe cealaltă faţă a Lui. Care cealaltă? Ei, asta n-
ai decât să descoperi singur, eu ţi-am dat doar un pont, parcă-l și
auzi spunându-ţi, glasul lui e singurul semn care ţi-a rămas de la el,
îl auzi din când în când, dar nu când ai vrea tu să-l auzi, ci altădată,
probabil când vrea el, de acolo de unde e, să-ţi transmită semnalul.
Trebuie să te descurci și să descoperi continuarea, firul. Dar nu ve-
deam nici un fir, nici o continuare și nu i-am mai spus gândului
nimic, pentru că simţeam, știam de fapt că e inutil, că el nici n-o să
mă asculte până la capăt și o să închidă discuţia exact când mi s-ar
fi trezit mie elocvenţa și dorinţa de comunicare. Cu el sau cu oricine
altcineva. 

Trebuie să recunosc, acum, când și de la momentul acela, al
doilea, al amintirii celui dintâi, a mai trecut timp destul ca să poată
fi uitat și ăsta, că forţa celui care poate scrie o carte și să o facă să
dispară, cu tot ce e în ea inclusiv din memoria singurului ei cititor,
e ceva mai mare, de câteva zeci sau poate sute de ori decât cea a
unuia care-și scrie cartea și-i dă drumul în lume fără să se sinchi-
sească de ceea ce se va mai întâmpla cu ea în continuare. Conti-
nuare, cuvântul acesta mi se înfipse în cap, acum, în al treilea timp,
și rămăsei lipit de el, cumva fizic, neplăcut pentru că nu știam de ce
și cum să mă desfac, să mă desprind. Continuare, unde am mai
auzit eu cuvântul ăsta? Ei, unde? Oriunde, e o vorbă banală, pe care
o spun mii de oameni de mii de ori pe zi în mii de împrejurări care
nu seamănă una cu alta. Nu, nu, el vine de altundeva. Venea el de
altundeva, dar de unde? 

Cel care știa de gândul zburător cu pontul lui nu-mi dădea nici
o indicaţie, nu-mi aducea aminte nimic, de parcă negura anti-me-
moriei prietenului meu s-ar fi răsfrânt brusc asupra a tot ce se apro-
pia de el, nu doar a cărţii sale și a lui însuși, a, da, era ceva în
legătură cu el… sau cu ceva  dimprejurul lui… sau cu el însuși?...
Puncte-punctele puteau continua mult și bine sau mult și rău, ele
nu-mi deschideau memoria ce părea închisă pentru multă vreme.
Ar fi trebuit, poate, să mă întorc la zilele, acum foarte îndepărtate,
când ne-am întâlnit, absolut din întâmplare, ca să-l mai citez și a treia
oară pe Topârceanu, când, rătăcit în orașul străin, mă pregăteam să
mă înscriu la admiterea la facultate, sau mă și înscrisesem deja, da,
acolo, la înscriere l-am văzut și m-a văzut și el pe mine, era foarte
înalt, slab, cu o faţă trasă de om bătrân, deși se vedea că e abia ieșit
din adolescenţă și încă nu ieșit de tot, cum s-ar spune, s-a uitat la
mine și mi-a spus ceva, nu mă întreba(ţi) ce, că nu mai ţin minte…

Dar bine, amice, tu ţi-ai pierdut memoria. Ba nu, domnule (ăsta-
i valetul din Caragiale, Căldură mare), pot să reproduc și am s-o și
fac, spre a demonstra contrariul, nu știu câte fragmente din bio-
grafia mea, dar când ajung la el, hop, lucrurile se complică, inter-
vine ceva, nu aș putea preciza ce și la urma urmei n-ar trebui,
pentru că e dinaintea cărţii cu un singur cititor care, sunt de acord,
are în ea codul sau cipul sau dracu’ știe ce care îţi șterge de pe placa
subţire a memoriei orice urmă de amintire. 

Totuși, ce a urmat parcă nu s-a șters încă de tot, au ieșit îm-
preună, cel foarte înalt și foarte slab vorbea ciudat, avea și vreo

două ticuri, își trăgea parcă glasul înapoi din când în când, regre-
tând că l-a lăsat să iasă și să se îndrepte spre altcineva, mai dădea
într-un fel neobișnuit din mâna stângă, a lehamite, așa, într-o parte,
ca să nu-l vadă nimeni, dar bineînţeles că oricine ar fi fost în apro-
pierea lui l-ar fi văzut, așa cum îl văzuse și cel care acum își căuta
amintirile cu el. Avea un nume lung și neobișnuit, își aminti deodată
Vlaadimir Popovici, dar nici acesta nu mai era de găsit acum, așa că
se hotârî să și-l desemneze memoriei prin Celălalt. Celălalt s-a uita
scurt la sacoșa lui, din care scosese mai devreme hârtiile necesare
înscrierii și în care Vlaa, căci așa îi spuneau amicii, iar noi ne putem
erija în amicii lui, își purta toate lucrurile pe care le luase cu el când
plecase de-acasă, din orășelul de sub munte, la facultate, dincoace,
la câteva sute de kilometri distanţă. Și îl întrebă „ai unde să dormi
la noapte?”, la care Vlaa recunoscu „nu prea”. Și atunci Celălalt îi
spuse „hai cu mine, am o gazdă”. Gazdă, ce frumos suna acest cu-
vânt, mai frumos chiar decât omul lui Gorki, cu care îi împuiaseră
capul în liceu. Au mers și-au tot mers pe o stradă lungă și lată, se
chema parcă Armata Roșie, adică aia care  - se spunea – ne elibe-
rase, când de fapt ea ne cam ocupase, au intrat într-o curte mare,
cu mici grădiniţe cu flori de o parte și de alta a aleii centrale, pe care
pășeau, cu intrări în diferite case ascunse de cea care se vedea la
stradă, iar în fund stătea el. Dar despre ce era acolo nu și-a mai
amintit nimic, era năucit după noaptea nedormită în tren și umbla-
tul să se înscrie și soarele necruţător de august al zilei, așa încât, îi
spunem noi, acum, adormi pe loc într-un fotoliu, singurul de fapt,
iar Celălalt rămase pe un scaun, fără să se uite la el, răsfoind o carte. 

Vlaadimir își aminti, acum, când cartea cu un singur cititor dis-
păruse ca prin farmec, de ieșirea lor, după masă, pe la cinci, din nou
pe poarta mare, de lemn pe alocuri putred deja și peisajul ceţos al
străzii, cu turnul unei biserici înalte care abia se vedea din cauza pâ-
clei solare, fruct al căldurii. 

Opri acest exerciţiu, întorcându-se, acum, în momentul pre-
zent, la Celălalt, dispărutul, cartea i-o încredinţase după mai mulţi
ani, când fiecare locuia în altă parte, el tot acolo, la gazda lui, Vlaa-
dimir în altă parte a orașului, parcurseseră câţiva ani împreună și,
de fapt, se cam îndepărtaseră unul de altul. Totuși, într-una dintre
zile, nu se mai văzuseră de mult, Celălalt îl opri pe culoarele facul-
tăţii, acolo, pe strada spre gară, ca să-i spună că a scris o carte și
vrea să i-o dea lui să o citească, dar numai dacă nu spune nimic ni-
mănui despre asta…

… și așa a început povestea care acum îl intriga, cu dispariţia
cărţii din memoria lui, cu dispariţia autorului din raza vederii lui și,
parcă, și din amintirea despre el. 

Cărţi am citit multe, se gândi o clipă Vlaa, și le-am cam uitat pe
toate, dar, totuși, nu așa cum mi se întâmplă cu asta, ceva-ceva tot
mai recuperez din ele, măcar ideea despre cum se intitulau, măcar
o întâmplare, măcar cum îl chema pe autor, vreun personaj sau
vreun final.

Ei, dar și de titlul cărţii ăsteia îţi amintești, ba chiar și de ideea
ei…

În acest moment al reflecţiilor sale, pe cealaltă parte a străzii
apăru fata săltăreaţă, cu părul fluturându-i în vânt și el o privi oa-
recum fără atenţie, ca pe un element al propriului lui decor, doar o
vedea în fiecare zi când ajungea la ora aceea pe strada care ducea
spre universitate. Apăru și dispăru destul de repede ca să i se
șteargă și ea de pe retină, de parcă n-ar fi fost niciodată. Dar stai, își
spuse deodată și porni după ea în sus, credeam că a plecat defini-
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tiv undeva, n-am mai văzut-o de multă vreme, poate de ani… dar
degeaba, ea dispăruse, se și grăbea, ca întotdeauna, iar el avusese
nevoie de timp până când să-și spună toate astea și să pornească în
urmărirea ei, nici el nu știa de ce. Se ștersese din câmpul vederii lui
ca o fantasmă, nu cu viteza cu care înainta, cum dispar toţi trecă-
torii. Dacă n-o fi fost o simplă nălucire a memoriei lui, care înlocuia
cumva, compensa dispariţia celeilalte, a cărţii? se întrebă într-o
doară. 

A întrebat de Celălalt când s-a întâlnit cu colegii lui, cum se obi-
șnuiește, se împliniseră, cred, 50 de ani de când se despărţiseră, nu-
i vorbă, se mai văzuseră ei la 10 sau 20 de ani, dar niciodată el nu
apăruse. Cel care își luase pe umeri sarcina dificilă de a-i regăsi pe
cât mai mulţi îi răspunse că i-a pierdut urma, nu mai putea să dea
de urma lui, ceea ce îl făcu să se gândească, pe Vlaa vreau să spun,
că, într-adevăr, se ștersese cu voie, nu întâmplător, de pe tabelul
părţii ăsteia de lume și, poate, fusese trecut, căci nu te treceai sin-
gur acolo, pe tabelul celălalt, cel mai puţin vizibil ca să nu spună că
total invizibil. Uitase de mult, foarte demult i se ștersese din me-
morie cartea aceea, îi ceruse înapoi Celălalt, autorul, paginile, nu
multe, ale ei și trebuise să i le dea, așa că nu avea nici un martor, nici
o mărturie că ea ar fi existat vreodată. Deci era cartea perfectă, cea
despre care nimeni nu-și aduce aminte nimic. Cândva, demult, prin
‘48 sau ’49, într-un cinematograf sătesc, de fapt într-un cămin cul-
tural care devenea de două ori pe lună cinematograf, văzuse un film
cehoslovac din care îi rămăsese, totuși, titlul, Nimeni nu știe nimic.
Erau tari pe vremea aceea cehoslovacii la filme, evadau cu subiecte
cu tot în lumea dinainte de ocupaţia rusească și astfel, probabil, se
sustrăgeau cenzurii care precis că se instalase și la ei, ca și la noi. Tot
acolo, în comuna mare, majoritar ungurească, unde îl dusese fami-
lia sa, într-un fel de refugiu din faţa hoardelor comuniste, cineva îl
sfătuise pe taică-su să fugă cât mai departe de locurile unde trăi-
seră până atunci, în Dobrogea, ca să nu-l ajungă braţul lung al revo-
luţiei, cum aveau să afle abia mai târziu că se autonumea - degeaba,
deoarece braţul acesta nu-l ajunsese pe taică-su și așa au putut trăi
liniștiţi câţiva ani – a început și el școala.

Brusc își aminti numele prietenului său uitat, Gabriel Bogdă-
nescu, da, acesta era numele lui, nu-și amintea când îl aflase, că la
prima întâlnire și le-or fi spus ei pe ale lor, dar niciunul nu-l reţinuse
pe al celuilalt. 

O fi și cenușa lui, undeva, pe un raft de bibliotecă sau pur și
simplu numele lui va fi fost șters de intemperii de pe o cruce mo-
destă, de lemn, uitată și ea, ca și cartea lui, în vreun cimitir părăgi-
nit. Doamne, își spunea, cât aș vrea să știu ce s-a mai întâmplat cu
el, ce a făcut până la urmă cu cartea aia a lui. Gândul că nu reușise,
așa cum reușise cu celălalt, să-l facă să publice cartea. Uitase pe-
semne, în clipele acelea, cât se mustrase singur că-l – aproape – fo-
rţase pe celălalt să o dea unei edituri unde avea, el, Vlaa, amici și cât
îi reproșase autorul că, de dragul lui, sau mai precis de gura lui, fă-
cuse ceva ce nici prin cap nu-i trecuse să facă.  În cazul ăsta, însă, nu
era nici o văduvă cunoscută, nici un domiciliu cunoscut, nici măcar
un oraș cunoscut unde să caute urmele lui G. B. 

-Las-o dracului de carte cu un singur cititor, ce-ţi baţi atâta
capul cu ea, nu sunt pline bibliotecile de cărţi, nu-s și așa prea multe
cărţi pe lumea asta?, îi reproșa Fana, când, alături cu ea, în pat, în
pielea goală, începea să deplângă hotărârea prietenului său de a nu
lăsa să se publice cartea lui, ba, mai mult, reușind să o scoată și din
memoria celui care a citit-o. 

Și se întreba, în plus, dacă ar fi avut putere s-o scoată și din
capul mai multor cititori, în cazul când ar fi publicat-o. Asta ar fi fost
o adevărată încercare a puterii și o demonstraţie că forţa lui nu s-a
topit, dar nu știa dacă îi trecuse vreodată prin cap așa ceva sau era
doar o altă fantomă a lui, a celui care se gândea, acum, târziu, la
carte și la autorul ei. 

Își aminti de după amiezele alea cu Fana, pe patul cam rablagit
de sub geamul mansardei, mai era unul, dar îl aleseseră pentru fap-
tele lor pe acesta, mai aproape de lumea dinafară, de lumea largă,
ar fi spus el, dacă l-ar fi întrebat cineva. Trecuseră deja câţiva ani de
la întâlnirea lui cu G. B. și de la dispariţia aceluia din orizontul vizi-
bil, dar uite că nu i s-a șters cu totul din minte o parte din relaţia lui
cu Celălalt, ceea ce însemna că nici puterile antimnemotehnice ale
aceluia nu erau chiar atât de desăvârșite pe cât i se păreau altădată.
Între  timp cunoscuse scriitori, era să zică alţi scriitori, dar Celălalt
era, doar el, altceva, căci ce scriitor e acela care nu vrea să-și lase
cartea, produsul, cum i se spunea deja, pe mâna altcuiva, a cititori-
lor, visul zadarnic al atâtor autori disperaţi să fie citiţi, apreciaţi,
vorba aia, lăudaţi de critică și de cititori? Unul dintre ei, un motoci-
clist, autor de romane scrise și publicate rapid, ca pe bandă, îi fă-
cuse chiar curte Fanei și îi dedicase un roman, intitulat parcă Știi,
Faninia, crocodilii, îi îngropase numele fetei într-unul absolut artifi-
cial și greu de crezut. Vlaadimir Popovici, care îl cunoștea dinainte,
îl întrebase dacă Faninia asta chiar era un personaj real sau, doar
așa, o fantomă a imaginaţiei sale. Dar imaginaţia mea nu e bântuită
de fantome, ci de fiinţe reale, îi replicase celălalt, remarcaţi, celălalt
cu c mic, majuscula fiindu-i rezervată doar prietenului său ciudat și
pierdut. Se gândi imediat, Vlaa vreau să spun, căci ce avea celălalt
în cap nu știm, la Celălalt și la felul lui de a-și trata produsul intelec-
tual, comparativ cu acesta, mult mai realist și mai pragmatic, la
urma urmei. Cine era cel mai câștigat, în ultimă analiză? Dacă tre-
buia să dai la tipar tot ce-ţi trecea prin cap și prin stilou, sau prin
creion, că el scria cu creionul…

Anii trec ca proștii, îi spusese odată, puţin înainte de a-i pune
în mână foile cărţii sale, iar Vlaadimir îi replicase că poate nici nu
mai trec, poate că au și trecut, iar Gabriel îl aprobase, să știi că ai
dreptate, și mie mi se pare că au și trecut și că nu mai e nimic de
așteptat, erau încă foarte tineri și oricui i-ar fi auzit i-ar fi părut ne-
obișnuit scepticismul lor, ca să-i spun eufemistic, în acea lume plină
de entuziasme facile și factice. Asta o fi fost, s-a gândit Vlaa, atunci
când acela îi pusese manuscrisul scris cu creionul, în mână, acesta
o fi codul, dar cum să-l bagi acolo, îi trecuse prin cap mai târziu,
după ce, citind-o, constatase că-i fusese smulsă din memorie, cu tot
cu povestea, poate că tocmai pentru că timpul stătuse în loc, nici
cartea, care poate făcuse parte dintr-o clipă ulterioară, încremenită
într-un viitor inexistent, nu mai putea fi readusă în amintire. 

Era un cuvânt… unul neobișnuit, creat de el dintr-unul pe care-
l spunem din când în când, e tot ce-i mai rămăsese în minte, obse-
dat cum era să redescopere ceva ce… ceva ce ce?...

Și uite așa, Vlaadimit Popovici se împotmolea tot mai mult în
scrierea propriilor pagini de proză, începuse un roman, scrisese câ-
teva pagini, apoi, deodată, îi apăruse în faţă Gabriel Bogdănescu și
cartea lui, rămasă fără titlu, se oprise din scris și, odată cu Niciodata
(noi am aflat între timp titlul cărţii lui G. B.), i se spulberase și cam
tot ce se pregătea să treacă pe hârtie, căci scria încă de mână, lă-
sând mașina de scris pe jos, în mansarda unde îl vizitase de câteva
ori, după amiezele prelungite în noapte, fata aceea, pe cale de a-i
dispărea și ea din memorie. 
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În prima lui adolescenţă, tot așa, începea romane, așa le spunea el, în proiect și, după două pagini sau nici atât, scrise cu gra-
fia lui aia urâtă și strâmbă, pe un caiet de dictando, se oprea, apoi îi trecea prin cap alt roman, dar pentru ăsta se pregătea cu alt
caiet și figura cu pagina sau pagina și jumătate se repeta, iar acum, uite că s-a întors în timp, oare de ce, nu cumva pentru că timp
nu mai e, a trecut tot și singura soluţie este să-l cauţi pe cel dinainte, care, oricum, a fost odată… ca niciodată sau ca vreodată, ce
importanţă mai avea, își spunea, închizând ușa și coborând scările de lemn care bubuiau, ca să iasă în oraș, în căutarea vreunei com-
panii întâmplătoare, așa o cunoscuse și pe Fana și pe celelalte, dar și pe ceilalţi, alţi rătăciţi ca el prin cârciumile orașului, sau chiar
la simpla cofetărie a tineretului, cum spunea firma, Texas, cum îi spuneau obișnuiţii. Și uite așa, cărţile lui se amânau mereu, după
ce reușise să publice câteva scurte povestiri, bine masacrate de cenzură, se oprise și nu mai scosese nimic, blocat poate în aminti-
rea prietenului său și a bizarei cărţi a aceluia. 

Noi avem tot dreptul să ne întrebăm dacă nu cumva și Gabriel Bogdănescu și cartea lui nu sunt decât niște transgresări ale
propriei lui memorii, dacă nu cumva cartea aia a lui, Niciodata, n-o fi fost una chiar a lui, care i s-a șters din amintire, iar paginile
nici nu vor fi existat decât în capul lui, nemaiajungând să fie puse pe hârtie. Noi avem toate drepturile, dar trebuie, totuși, să-i
lăsăm lui dreptul suveran de a-și căuta vechiul amic dispărut, cu cartea lui cu tot. 

Îl va găsi, nu-l va găsi?
Asta noi niciodată nu vom ști…
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„Generaţia ’60” este, în fond, şi generaţia mea, - m-am for-
mat şi maturizat, ca poet şi critic, deopotrivă, alături de câţiva din-
tre reprezentanţii ei în curs de afirmare, cu lecturi profitabile şi
prietenii frumos-încurajatoare. Cenaclurile vremii contribuiau mult
în anii săi de început la întreţinerea unei atmosfere de comunicare
între tinerii care eram, toţi pasionaţi de literatură şi poezie, încer-
când, după puteri, să ocupăm nişte locuri cât de cât vizibile pe scena
lirică. Am avut şi norocul unor prietenii şi vecinătăţi luminoase, prin-
tre clujenii de atunci, - de la Ana Blandiana, Ion Alexandru, Nicolae
Prelipceanu, Gheorghe Pituţ, la Matei Gavril şi Angela Marinescu,
mi s-au oferit şi ocazii de a-i cunoaşte foarte devreme şi pe Gabriela
Melinescu, Constanţa Buzea, Adrian Păunescu... Când debutam, pe
la mijlocul deceniului al şaptelea, eram gata de isprăvi măreţe, se
destinseseră şi nişte „şuruburi” ideologice, colecţia „Luceafărul”, co-
sacrată tinerilor scriitori, se popula, după debuturile simultane ale
lui Nichita Sănescu, Cezar Baltag şi Ilie Constantin din 1960, cu cărţi
tot mai valoroase. Apăruse, în 1958, volumul postum al lui Nicolae
labiş, Lupta cu inerţia, şi poezia nouă se simţea încurajată în asu-
marea unei ţinute demne, şi estetice, şi etice, pe urmele modelului,
- Ion Alexandru se proclama „zeu al tinereţii”, bând lapte din şişta-
rul strămoşesc, Ana Blandiana refuza ca „epoleţii” generaţiei sale
luptătoare să fie „jigniţi” de spiritele opace, solicita „tonuri clare” în
expresia lirică marcată moral, Adrian Păunescu se proclama de-a
dreptul „ţară”, ca fiind „poetul cel mai tânăr al acestei republici”...
Ceva mai devreme, Ilie Constantin respinsese somnul inerţial ca pe
o „moarte repetată”... Ecourile cărţii lui Labiş erau evidente la aceşti
congeneri, drept care mi s-a părut potrivit să-i aşez „sub semnul lup-
tei cu inerţia”, cum suna capitolul introductiv din Poezia unei gene-
raţii (1973), o primă abordare critică cu oarecari pretenţii de sinteză,
dedicată acestei vârste lirice. Erau cuprinşi acolo doar zece poeţi,
de la Labiş însuşi, la Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Ilie Constantin,
Blandiana, Păunescu, Constanţa Buzea, Gabriela Melinescu, Ion
Gheorghe şi Ion Alexandru, Marin Sorescu, poate puşi cam limitativ
sub formula amintită, dar răspunzând, în fond, unui imperativ al în-
noirii şi al unei angajări etice comune, vitale pentru asigurarea au-
tenticităţii discursului liric. Au rămas în afara acestui prim sumar
destui poeţi de valoare, începând cu Leonid Dimov şi Mircea Ivă-
nescu, debutanţi uşor întârziaţi, dar şi alţii, ale căror cărţi le-am citit
şi comentat în anii umători. 

Rămăsesem cu sentimentul că datoria mea de onoare faţă
de poezia „generaţiei” nu se concretizase suficient, aşa că am tot
adunat glose, reuşind după ani buni de lucru să adun totul în masiva
sinteză Poezia românească neomodernistă, publicată în 2018. Numă-
rul poeţilor analizaţi se înmulţise de la zece la o sută zece, dar care
cred că meritau acest efort. Cartea este, într-un fel. şi un răspuns la
contestarea, la început radicală şi fără nuanţe, a unor „optzecişti”
aflaţi pe primele baricade în afirmarea şi apărarea propriei lor ge-
neraţii. Mă războiam, nesângeros, mai ales cu Mircea Cărtărescu,
autorul Postmodernismului românesc, şi cu Ion Bogdan Lefter, al-

tminteri prieteni buni apreciaţi de mine, dar care exageraseră evi-
dent, din spirit de frondă foarte vocală, ca la orice început de pro-
gram generaţionist, în acţiunea de negare a valorii predecesorilor
imediaţi, pretinzând că ar fi anacronici, imitatori ai moderniştilor
interbelici, - reprezentând, aşadar, un „tardo-modernism”. Mai apoi
şi-au domolit avânturile iconoclaste, însă la început erau departe
de-a-şi recunoaşte datoriile faţă de aceştia, pretinzând acte de în-
temeiere pe un fel de tabula rasa a unei poetici absolut noi. Dimpo-
trivă, eu m-am străduit, şi poate că am reuşit măcar în parte, să
argumentez că reprezentanţii acestei generaţii au valori certe, com-
parabile cu cele din interbelic, că ei sunt departe de fi preluat epi-
gonic modelele înaintaşilor, că şi-au conturat, mulţi dintre ei,
personalităţi puternice de o pregnantă originalitate. Nici marile mo-
dele ca Blaga, Arghezi, Barbu, Bacovia nu i-au subordonat, ceea ce
s-a preluat, tematic şi stilistic, a suferit importante metamorfoze,
fireşti în noile contexte socio-culturale. Efortul meu de istoric şi cri-
tic literar al acestei secvenţe de creaţie s-a putut concretiza într-o fie
şi relativă sistematizare a materiei interpretate, cu schiţarea de ca-
tegorrii tematico-stilistice definitotrii pentru un grup sau altul de
autori, ce nu mai puteau fi, în condiiţiile istorice cunoscute, grupaţi
pe curente, interzise sub regimul comunist. Am constatat în cele din
urmă că astfel de înrudiri pur literare se pot face, că ele ilustrau o
diversitate a modurilor de a imagina şi scrie absolut remarcabilă,
pusă sub umbrela largă a ceea ce Ion Bogdan Lefter a numit, de
data asta foarte inspirat, „poezie neomodernistă”, chiar dacă prefi-
xul „neo” mai avea, şi sub condeiul său unele conotaţii peiorative.
N-am fost neatent nici la antecedentele noului spirit poetic anun-
ţate de figuri emblematice precum Nichita Stănescu, Marin Sorescu,
Mircea Ivănescu, Leonid Dimov, recunoscute cu timpul şi de „opt-
zecişti”.

În esenţă, textele polemice ale „optzeciştilor” vizau mai
ales caracterul (neo)modernist deci, prin reducţie, estetizant, elitist,
distanţat de realităţile concrete şi de trăirile în „real” ale subiecţilor
lirici, cu rezultate în ordinea „transfigurării”, a intranzitivăţii texte-
lor, a densităţii lor simbolice, datorate multiplelor medieri tropice.
Or, toate aceste metamofoze şi „închideri”, la urma urmelor apa-
rente, erau pe deplin explicabile într-o epocă în care prima urgenţă,
după grava sincopă ”realist-socialistă” a poeziei obligate să promo-
veze lozinci transparente ideatic, pur propagandistice, deloc atente
la valorile estetice, era nevoie de recuperarea lirismului, prin rein-
stalarea pe poziţia firească a eului poetic, ce refuza, în urma atâtor
experienţe nefaste, să se mai (re)angajeze şi ideologic. Labiş încer-
case să rămână fidel doctrinei marxiste, dar, spirit liber în fond,
ajunsese să descopere falsitatea unor asemenea angajamente sau,
în orice caz, trădarea gravă a „idealului” revoluţionar - drept care a
şi scris poeme cu subtrat polemic precum Dracul şchiop... Respin-
gând supunerea „realist-socialistă” a poeziei, şi criticii literari cei mai
luminaţi ai momentului au militat şi ei pentru puritatea lirismului
eliberat de dictatul propagandistic, obiectiv firesc, în sensul

Ion Pop
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recâştigării statutului specific al limbajului poetic, grav afectat de
teoriile jdanoviste din „obsedantul deceniu” al şaselea. Această
ţintă a fost realizată strălucit de un important număr de poeţi,
valori sigure ale literaturii române de după Al Doilea Război Mon-
dial. Ei nu pot fi calificaţi în niciun caz drept „anacronici” şi des-
ueţi, căci, chiar în principiu, alinierile la dinamica poeziei
internaţionale nu sunt determinante pentru valoarea unor
opere. Poeţi de seamă ai acestei generaţii, precum Nichita Stă-
nescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana, şi nu puţini alţii, au fost
traduşi şi receptaţi pozitiv în mai multe spaţii literare din culturile
„mari”... Orice s-ar spune, ei sunt printre cei care ocupă astăzi lo-
curi sigure în încă mult disputatul canon” al literaturii române,

Desigur, schimbările în materie de po(i)etică aduse de
generaţia anilor’80 sunt însemnate, în contextul metamorfoze-
lor din câmpul universal al literturii, sub semnul relativizărilor
uneori extreme de tip „postmodernist” şi în prelungirea mai cu-
rând a unor antecedente avangardiste. Însăşi dialectica fenome-
nului poetic, cu justificate reacţii şi contrareacţii în spaţiul

modernităţii lirice, când saturate de ”estetism”, „ermetism” etc.,
când manifestând voinţa de „democratzare” a limbajului, cu ad-
miterea heteronomiei esteticului în contexte socio-culturale
schimbate, mai sensibile la faptul trăit în imediat şi la determi-
nările orei, e ilustrată mereu de astfel de mişcări interne şi de
context. Aceasta nu înseamnă însă că - mai ales în peisajul actual
în care zisul „postmodernism” se bucură şi de calitatea disponi-
biltăţii faţă de toate formulele lirice omologate ale trecutului, fie
ele întâmpinate de la distanţa unei ironii mai mult sau mai puţin
complezente - aceasta nu înseamnă, deci, că e firească contesta-
rea radicală, de tradiţie (neo)avangardistă, a poeziei care s-a făcut
şi se mai face în timpul nostru. Rupturi absolute de trecut nu sunt
posibile, - dincolo de astfel de contestări, există un „calm al va-
lorilor”, ce pot fi judecate în vreme şi confruntate cu ea, dar care
au şi calitatea de a trece adesea ”peste mode şi timp”. Cred că
generaţia ’60, are suficiente nume şi opere de valoare care rezistă
şi vor rezista unor asemenea probe. 
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Ce s-a întâmplat în ultimii 60 de ani? Dacă i-am împărţi,
am ajunge la concluzia că 30 de ani s-au desfăşurat într-un fel,
cu directive de la la Partid, cu o înaltă – bună – aşezare a scrii-
torului în societate, iar în următorii treizeci, sub semnul unei
competiţii...ale scriitorilor, ale editorilor, ale televiziunilor, pu-
blicaţiilor..Despre. Nichita Stănescu, Ilie Constantin, Cezar Bal-
tag, Bălăiţă, Breban, Buzura, Mazilu, Vasile Rebreanu, Sorin Titel,
Fănuş Neagu, Adrian Păunescu, Ana Blandiana, pagini din ma-
nuale. Unii au trecut cu glorie de 1989, altora le păstrăm amin-
tirea. Unii au intrat în politică după ce „au fost în politică” şi au
scris despre „noile vremuri”.

Rezistenţa românească din epoca Nicolae Ceauşescu
nu s-a sprijinit pe foarte multe nume. Augustin Buzura era unul
dintre autorii cei mai citiţi fiindcă norma morală era mereu in-
atacabilă. Iar sarcasmul, ironia, arta de a dispreţui îl apropiau de
Hrabal, Kundera, supervedetele anilor optzeci. Nu numai sub-
textele abil etajate, ci şi trimiteri directe la momentele antico-
muniste din istoria românească „secretă” făceau din fiecare
carte a lui Augustin Buzura un bestseller. La 22 decembrie 1989,
Augustin Buzura era una dintre personalităţile revoluţiei victo-
rioase. Unul dintre cei foarte puţinii revoltaţi făcuţi vizibili de o
operă literară. Fiindcă fiecare revoluţie îşi devoră liderii, atacu-
rile împotriva lui Augustin Buzura (a operei sale) au mers în
crescendo, cu momente de intensitate greu de înţeles, cel puţin
de aceia care au urmărit devenirea operei.

Noua capacitate de a „rezista” de a construi, de a nu
se lăsa devorat se manifestă şi în publicistica lui Buzura de după
anul 2000. Şi mai în ales cea de după 2004. Un editorial începe
aşa: „În sfârşit, zarurile au fost aruncate, pentru o lungă pe-
rioadă vom avea câteva certitudini: haos, mitocănie, mizerie
morală şi spirituală, exod spre Vest, violenţă şi ură la cote alar-
mante. Pe de o parte, circul politic, transformarea ţării într-un
talcioc oriental, forfota satisfăcută a lichelelor şi aplaudacilor
care s-au aliniat din timp sub drapelul câştigătior, iar pe de altă
parte, disperarea oamenilor cărora seceta le-a distrus şi ultima
speranţă”. E o profunzime şi o disperare care amintesc de mo-
mentele eminesciene ale secolului al XIX-lea.

CCaannoonnuull  ppeerriiffeerriieeii este ultimul volum al lui Augustin
Buzura. Conţine editorialele sale din revista Cultura. Şi de-
monstrează cum Centrul devine Periferie.
„După 22 de ani am ajuns chiar mai jos decât am fost înainte de
Revoluţie. Pentru a te mândri că faci parte din UE trebuie să
scapi de analfabeţi şi semianalfabeţi – cam 40 la sută din popu-

laţie – de păduchi, de râie şi de boli venerice şi de cele cauzate
de malnutriţie, trebui să învăţăm alfabetul libertăţii şi al dem-
nităţii. Până atunci, să ne fie ruşine, excelenţă!” (DDaa,,  mmii--ee  rruuşşiinnee!!
1122 ianuarie, 2012)

Să urmărim şi traseul lui DDuummiittrruu  RRaadduu  PPooppeessccuu..  După
ce creatorul D.R.P. „ratează demiurgia”, scriitorul inaugurează o
vastă tragicomedie a recuperării adevărurilor. Intrarea în co ti-
dian, dar şi în Labirint - ce altceva este ciclul FF - relativi zează însă
adevărurile; profundul scepticism al scriitorului e şi rodul expe-
rienţelor sale de tânăr scriitor. Ieşirea dintre vârstele tinere e
urmată de o explozie a fertilităţii Labirintului. Ciclul VViiaaţţaa  şşii
ooppeerraa  lluuii  TTiirroonn  BB.. reface le gătura cu opera de „tinereţe”. Reface
legătura şi prin poezie: aşa că în 1982 va publica volumul de
poezie CCââiinneellee  ddee  ffoossffoorr, care se deschide cu poezia (program?)
CCaalleennddaarr::

„Mai puţin mă interesează ce-a făcut Dumnezeu în
prima zi/ Şi-ar putea spune că deloc, ce-a făcut în a doua./ Ei,
acolo, un univers surdo-mut,/ Nu-mi încarc memoria nici cu fap-
tele din ziua a treia/ Ca să nu mai vorbesc de-a patra/ Şi de-a
cincea./ Ci, a colo, nişte zări şi nişte obiecte din lut/ Câteva sute
de păsări şi un mamut!/ Tot acest calendar n-ar fi avut nici o
noimă/ Tot acest inventar n-ar fi avut nici o noimă/ Dacă în ziua
şasea nu i-ar fi trecut prin cap să-l facă pe om./ Ei, după această
ispravă/ Mai stăm de vorbă/ în glorioasa dumbravă”. Cum arată
Scriitorul, ce înseamnă măreţia literatului? „Flori şi frunze” arată
semnele gloriei: „Bucuraţi-vă frunze de dragavei/ Şi voi – flori
de ceapă!/ Fără lumina ochilor mei/ Gloria voastră n-ar fi putut
nicicând să înceapă!”. Un „Maculator” ţine de „ironia scrisului”:
„Dintr-un nor alburiu, Dumnezeu se uita la mine/ Îi plăcea cum
vopsesc cu o pensulă, în albastru/ Cerul, pe un maculator./ Eu
nu l-am zărit./ Dar poate că privirea lui/ Mi-a aurit stelele/ Din
cerul albastru, de pe maculator./ Oricum/ O schimbare chimică
în structura culorilor/ S-a petrecut. „Memorie” e poezia care de-
conspiră intenţiile poetului. Amintirea ( memoria) scriitorului va
dura, fiindcă e „Ca un/ Câine de fosfor/ Ce-şi caută/ În noapte/
Părul”. Citabilă e şi definiţia confraţilor: „Poeţii”: „Unul şi-a băut
banii/ Luaţi cu împrumut ca să-şi pună dinţii căzuţi/... Unul mă-
nâncă icre negre/ Şi protestează că nu sunt pe piaţă / Destule
piei de crocodil / Pentru pantofii oamenilor muncii/.../ Altul/ Şi
altul şi altul/ Fiinţe de carne / Din lut / Urzesc / Eternitatea noas-
tră”. 

Scriitorul Dumitru Radu Popescu e, după 1990, în altă
lume – are alt Calendar - şi îşi „rescrie” prozele de odinioară. Ma-
rile sale proze: LLeeuull  aallbbaassttrruu..  FF......,,  VVâânnăăttooaarreeaa  rreeggaallăă..  Între ro-
manele pe care D.R.Popescu le publică după 1990 (sau după

Nu 60, ci 30 ... 30
Cornel Ungureanu
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2000?) un rol important îl are FFaallccaa  lluuii  CCaaiinn. Ce mai poate înghite
Cain? Falca lui Cain? Falca lui Cain care devorează literatura care
s-a bucurat odinioară – în alt timp - de preţuire. Persoaje din ro-
manele de odinioară plutesc într-o lume absurdă: şi procurori şi
stipendiaţi şi elevi şi profesori se întâlnesc şi se despart. Urmu-
zian. Partea a II-a a romanului e poem: „Calendarul nebunilor”.
Un poem care contină formula romanescă...inaugurată după
1990. Într-un timp al deconstrucţiei: 
„Lohinski („profesorul de desen”) ştia cine este? s-a întrebat Au-
gustin Varză (procurorul, n.n.) hăpt în clipa când a descoperit în
atelierul profesorului de desen un caiet de versuri... Pe coperta
albă scria cu tuş: CCaalleennddaarruull  nneebbuunniilloorr..  Începând de la 1 ianua-
rie anul 2000, data-ziua sfântul-nebun sau nebuna sfântă, dom-
nitorul, hoţul, criminalul şi inocentul... Putea fi vreo legătură
între ce se afla scris... în versuri şi faptele lui Lohinsky, ce l-ar fi
pus pe asasin să apese pe trăgaci?”
„Adică fusese ucis un poet, un gerniu, se întreba procurorul
Varză.

E autorul noului calendar, Calendarul nebunilor, un
poet de geniu? Sau creatori de geniu au rămas eroii lui Dumitru
Radu Popescu, poeţii de altădată?

CCaalleennddaarruull  nneebbuunniilloorr,, jurnalul-poem al profesorului
Lohinski conţine „zile” consacrate prietenilor (lui Alexandru Că-
prariu sau Srba Ignjatovici), dar şi marilor personaje ale litera-
turii de odinioară a lui Dumitru Radu Popescu. Sunt pamflete,
articole sau anecdote, conform Calendarului, nu-i aşa, al nebu-
nilor, dar şi amintirilor din celălalt calendar, precum Umbra.
„Umbra cade de pe mine/ Ca un veşmânt/ S-a făcut muică, sub
rălpi/ A intrat în pământ// Şi tare mi-e teamă/ C-o să-i spun: Ia-
mă// Umbra bătrână a curs de pe mine/ Şi nu era vânt/ Nu apu-
nea soare-le ceruuri/ Când a intrat în pământ// Şi tare mi-e
frucă/ Şi tare mi-e teamă/ C-acum se strică/ Şi nu mă mai
cheamă”. D.R. Popescu reciteşte mereu poeţii din generaţia sa,
„de lângă el” şi scrie despre ei cu infinită admiraţie. Îi integrează
într-un scenariu: el, poetul, e viu, îşi trăieşte poezia. Iată-l pe Ni-
chita Stănescu: „Plecat la marea vânătoare de lei, la vânare de
vânt, prietenul lui Enkidu, Nichita, căzuse de pe cal, „Cum ştiţi
cum toţii, căzusem de pe cal”. Prin tunelul oranj, mai departe,
mai departe, mai încet, tot mai încet, cu spăimântătoare viteză
trecând, mai apoi, prin tunelul oranj spre ţărmul de vis, spre tă-
râmul cu lei, spre locul visat şi de Bătrânul ce-şi aducea aminte
pe mare că împuşcase lei, visând şi bătrânul ce împuşcase lei,
prietenul lui Enkidu se afla în „Căutarea tonului” vrând să dea
nume faptelor lumii, vrând să întemeieze ceva înainte de a pleca
su întemeind, numind lumea în drumul ce-l aştepta... Înger? se
întreabă şi tot el răspunde. „Nu e bine înger” Parcă toate s-au
spus... A fi sau a nu fi – şi această întrebare s-a pus”. Totuşi, în-
ainte de a pleca, Nichita găseşte ceva al său, tristeţea sa aude
viitorul!...”

Nimeni n-a scris „mai frumos” despre Victor Felea,
poet, dar mai ales critic literar de seamă al generaţiei D.R.P.:

DDiivviinnaa  ccoommeeddiiaa  oolltteenneeaassccăă se intitulează eseul consa-
crat lui Marin Sorescu. Este numai despre Marin Sorescu sau
despre un fel de a înţelege literatura? Poezia? Felul de a trăi scri-
sul? 

„Ani la rând, o copleşitoare energie l-a propulsat pe

Marin Sorescu spre o perpetuă înnoire – rămânând, paradoxal,
cel din primele sale cărţi. Înnoire – sau o veşnică şi inepuizabilă
căutare de noi teme, de noi spaţioi: teatrul parabolic, mitologic,
istoric, farmecul discret al ţărănimii – în „La Lilieci”, unde între
iarbă şi vânt, frunze, meri, peri, cai, oi, oameni şi locuri, plante
şi dobitoace. – există o frăţie originară, unde iubiri şi i şi instincte
deşucheate pun în mişcare maşinăria spirituală a acestor olteni
năzdrăvani, adevărate zeităţi ale şiretlicului şi candorii”. 

Uneori poetul admirat e aşezat, precum Petre Stoica,
într-o geografie a literaturii: „Petre Stoica nu ne dă răspunsuri
precise niciodată, ca acei fabulişti pentru coafeze sau ca dizide-
nţii de salon, îmbărbătaţi de aplauze pentru nulificienţa lor. Cu
paporniţa la purtător, fără să-şi linguşească cititorii, oferindu-
le poante şi şopârle, străluciri lingvistice de ghiaţă, Petre Stoica
îşi vede, aproape invizibil, de propriul său drum, mai poposind
pre la Reciţa, mai dând o fugă în propria sa copilărie, din rega-
tul cupris între Timişoara şi Jimbolia, copleşit de zilele ce vin în
urma lui fără încă să-l întunece cu alaiul lor multicolor”. Scrie
mereu despre poeţii din generaţia sa. Se întâlneşte sau se des-
parte de ei?

CCoommpplleexxuull  OOffeelliieeii e un volum care începe cu un stu-
diu despre lumea... shakespeariană. Sau despre lumea emi-
nesciană. „Rândurile noastre despre Ofelia s-au dorit a fi un
exerciţiu de înţelelegere a unui personaj atât de diafan şi atât
de crud! Crud, mai ales cu sine, din delicateţe!... Am fost tentaţi
să vedem în Ofelia întruchiparea îngerului şi a demonului... În
poema lui Eminescu am fost tentaţi să vedem destinul Ofeliei...
Dar ne-a fost teamă să ducem acest gând până la capăt! Ofelia
plăteşte cu propria moarte jocul în care a intrat împinsă de Po-
lonius – să-l trădeze pe prinţul Hamlet! Era prea tânără să înţe-
leagă ce e iubirea?” Capitolul al doilea se numeşte „Tăierea
urechilor”: „Când spun urechile noastre mă gândesc la Shakes-
peare, Sadoveanu, Blaga, Arghezi şi la încă un şir de bărbaţi care
cu urechile lor divine au avut darul şi harul să audă şi să înţele-
agă foşgăiala stelelor şi a gândurilor şi visele oamenilor”. Ure-
chile lor divine, au darul şi harul să audă...

D.R. Popescu rămâne mereu „în preajma poeziei”. Ion
Cocora îşi aminteşte în Viaţa Românească, 11-12/2020 de Du-
mitru Radu Popescu. Şi, în deschiderea amplului său studiu, po-
etul Cocora scrie: „Într-un interviu acordat lui Ilarie Hinoveanu,
revista Ramuri, decembrie 1971 mărturiseşte că a debutat: «În
anul 1953, în ziarul Crişana din Oradea. În acelaşi număr am de-
butat cu o poezie, pe care am semnat-o şi cu o proză, scrisă îm-
preună cu Mircea Bradu, dar pe aceasta a semnat-o doar el,
aceasta fiind, evident, opera redacţiei, ca să aibă doi tineri con-
deieri în pagina culturală. (...) Însă debutul într-o revistă literară
l-am realizat în Steaua, în 1954, cui o schiţă care este şi în Fuga,
primul meu volum apărut în 1957 la ESPLA. Pe atunci, la Steaua,
A.E Baconski era redactor şef, Cornel Regman conducea secţia
de proză, iar Aurel Gurghianu pe cea de poezie. E drept, la re-
dacţie am dus şi poezii. Dar Cornel Regman mi-a spus că sunt
mai bun prozator»”. A renunţat D.R.Popescu la poezie? 

Sau a rămas doar la Calendarele necesare scriitorului? 
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Unul dintre cei mai prolifici scriitori români, Marin So-
rescu este, fără îndoială, cel mai cunoscut și tradus poet și drama-
turg contemporan, reprezentant exponenţial al generaţiei
șaizeciste. Poet, prozator, dramaturg, eseist, critic literar și jurna-
list, dar și pictor apreciat, premiat de înalte foruri naţionale și in-
ternaţionale, membru al câtorva Academii, invitat la conferinţe și
colocvii dinlumea întreagă, el nu poate fi uitat astăzi, chiar dacă
avem a ne înfrunta cu împrejurări apăsătoare. Sfârșitul lunii fe-
bruarie a marcat de-a lungul anilor, din păcate nu foarte consec-
vent, aniversarea nașterii ,,Mondialului din Bulzești”.

Anul 2021 are semnificaţii speciale, căci se împlinesc 85
de ani de la nașterea scriitorului – a văzut lumina zilei la 29 februa-
rie 1936 – și 25 de ani de la trecerea în eternitate, la 8 decembrie
1996. Apreciată, de la primele apariţii, pentru vocea proaspătă și
originală, nesupusă canoanelor, opera sa, impunând un nou stil, s-
a bucurat de o excelentă receptare, recenzii și articole, studii fun-
damentale, semnate de critici consacraţi, precum Mihaela
Andreescu – ,,Marin Sorescu. Instantaneu critic” (1983), Maria Vodă
Căpușan - ,,Marin Sorescu sau despre tânjirea spre cerc” (1993), Ana
Maria Tupan – ,,Marin Sorescu și deconstructivismul” (1995), Fănuș
Băileșteanu – ,,Marin Sorescu – studiu monografic” (1998), Marian
Barbu – ,,La Lilieci. Șase cărţi în căutarea lui Marin Sorescu� (2009)
Cosmin Borza – ,,Marin Sorescu. Singur printre canonici” (2014) și
alţii. Îmbogăţit prin apariţiile postume, tabloul bibliografic a stimu-
lat și alte aprofundări exegetice, necesare pentru definirea specifi-
cului unui autor aparţinând perioadei neomoderniste, cu semne
anunţând postmodernismul, dar care, refuzând orice înregimen-
tare, a fost original în tot ce a scris. Ca o contribuţie semnificativă
se disting cele trei volume1 pe care Ada Stuparu le dedică scriito-
rului ivit în vatra Bulzeștilor, călătorit în șase continente pentru a
impune în lume scrisul românesc.

Rezultat al unor cercetări întinse pe o perioadă întinsă
de timp, fapt căci creaţia soresciană a devenit pentru Ada Stuparu
un câmp de perseverentă investigare, cele trei studii se se disting
prin puterea analitică, dar și capacitatea de sinteză, pe care autoa-
rea le probează. 

Mai întâi, o teză de doctorat, volumul Marin Sorescu – sta-
rea poetică a limbii române este o exegeză a transfigurărilor poetice
care dau specificul liricii soresciene. Impresionantă mai ales prin
bogăţia secvenţelor ilustrative și prin subtilitatea interpretărilor,
cercetarea se cantonează la toate nivelurile lingvistice, probând re-
sursele nelimitate de expresivitate ale cuvântului, pe care Marin So-
rescu le descoperă. Stabilind, de la început, plasarea scrisului
sorescian între continuitate și ruptură, autoarea procedează la evi-
denţierea procedeelor de împrospătare lirică la care poetul ape-
lează. Aprecierile stabilesc pilonii între care se va desfășura
argumentaţia: Marin Sorescu a reușit ,,o fortificare a lirismului, prin
translarea sa în sfera epicului și a dramaticului”2. Descrierea di-
mensiunii de scriitor modern identifică ceea ce a fost consacrat ca
strategie retorică de generare a expresivităţii în limitele limbajului

comun. Cercetarea urmărește structura textului poetic la nivel lin-
gvistic și apoi la acela al figurilor de stil. Astfel, Ada Stuparu remarcă
preocuparea asiduă pentru sonoritate, bucuria simetriilor și a pa-
ralelismelor sonore, prozodia elaborată în poezia începuturilor, dar
și muzicalitatea versului liber, supus mișcării afectelor. Nivelul le-
xico-semantic este supus unei analize amănunţite, descriind valo-
rificarea posibilităţilor de selecţie și combinare care mizează pe
surprinzătoare conotaţii. După cum observă autoarea studiului,
simplitatea programatică, limbajul care demonstrează apartenenţa
definitivă la un spaţiu puternic marcat stilistic dau nota specifică
poeziei lui Marin Sorescu. Analiza amănunţită a textelor probează
un ascuţit simţ de observaţie și capacitate de interpretare, atunci
când se pune în lumină realizarea expresivităţii poetice la nivelul
morofosintactic.

Bogat exemplificat și abordat cu rafinament analitic,
sensibilitate și intuiţie, capitolul dedicat nivelului figurilor de stil re-
liefează preocuparea autoarei pentru a statua distanţarea poeziei
lui Marin Sorescu de limbajul poetic perimat și instituirea altuia, cu
o originaliate derivând din dominanta ironică, paradoxală, aspirând
spre libertatea neîngrădită a spiritului.

După 10 ani de preocupări pentru selectarea, prelucra-
rea și publicarea numeroaselor documente și manuscrise păstrate
în arhiva familiei, sprijinind eforturile profesorului universitar Ge-
orge Sorescu, fratele mai mare al poetului, Ada Stuparu sondează
poezia cu formă fixă, oprinde-se asupra sonetului. Volumul Sonetele
lui Marin Sorescu este o cercetare sub raport tematic și prozodic a
celor aproape 250 de creaţii care respectă exigenţele speciei lite-
rare, dar poartă și semnele unui eu inovator. Autoarea evidenţiază
bogata reprezentare a sonetului meditativ-filozofic și a celui de ati-
tudine și revoltă, prin care poetul aduce formula lirică în actualitate.
Repere istorice, filozofice, mitologice sau literare prelucrate artis-
tic, după viziunea autorului, fixează ipostaze din istoria omenirii, că-
rora li se instaurează valoarea de simbol. Poate fi menţionată și
preocuparea pentru descrierea bine sistematizată a elementelor de
prozodie, o necesară actualizare efectelor stilistice în planul sonor,
în relaţie directă cu conţinutul, ca garanţie a împlinirii estetice a
creaţiei.

După analiza amănunţită și pătrunzătoare a universului
tematic și a realizărilor prozodice, autoarea conchide pertinent că
poetul conduce experienţa sonetului românesc spre modernitate.
,,Prin numărul mare de sonete, dar mai ales prin modul în care aces-
tea performează la nivelul formei și al conţinutului, Marin Sorescu
se înscrie în rândul marilor sonetiști români contemporani, indivi-
dualizând un creator condus de o certă vocaţie.”3

O privire de ansamblu asupra apariţiilor postume întă-
rește concluzia că Marin Sorescu a fost un scriitor prolific, creator
manifestat la cel mai înalt nivel în poezie, proză, teatru sau eseu.
Apărut în anul 2017, volumul Marin Sorescu în postume contribuie la
descrierea unor noi dimensiuni ale unei opere vaste, îmbogăţite
prin ceea ce s-a publicat după trecerea scriitorului în veșnicie. Va-

Marin Sorescu – repere exegetice
Marin Diaconu

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

1/ 202124

La 85 de ani de la nașterea scriitorului și 25 de la trecerea în eternitate



lorificarea acestor manuscrise și a arhivei familiei Sorescu a permis apariţia unui mare număr de volume –  poezie (13), proză (2), cri-
tică literară (4), o culegere de folclor, scrisori și documente (10), jurnale (8), precum și 3 volume de lucrări grafice, schiţe, desene, in-
titulate ,,Configurări plastice”. Acestea completează și rotunjesc imaginea unei unui artist cu largi disponibiltăţi creatoare.

Într-un stil marcat de sobrietate și rigoare, Ada Stuparu identifică ceea ce aduc nou realizările începuturilor creatoare ale
lui Marin Sorescu, cu puternice note neoromantice, dar și folclorice. Perioada de exersare și formare, aceea a versului clasic, practi-
cat în forme lirice consacrate, va fi depășită, semn de maturizare artistică, așa cum o arată versurile inedite, unele poezii păstrate
la sertar, în arhiva poetului. O notă aparte aduc creaţiile care sunt expresia trăirilor poetului sub apăsarea regimului politic.

Cu aceeași acribie și subtilitate interpretativă se trec în revistă volumele de proză și de critică literară, un loc important
fiind destinat prezentării celor care cuprind scrisori și documente, precum și jurnalelor, scrieri care descriu o experienţă de viaţă și
una artistică, prin care Marin Sorescu s-a înscris în rândul creatorilor apţi să ne reprezinte în lume. 

Îndreptăţită să se oprească, așa cum o face și acum, îndelung și cu asiduitate asupra unei opere care nu își pierde actua-
litatea, Ada Stuparu contribuie prin cercetările sale la reliefarea portretului unui artist complet, a cărui ivire pe acest pământ se cu-
vine celebrată la fiecare sfârșit de iarnă.

1 Ada Stuparu, Marin Sorescu – starea poetică a limbii române, Craiova, Editura Aius PrintEd, 2006
2 Idem, Sonetele lui Marin Sorescu, București, Editura Eikon, 2016
3 Idem, Marin Sorescu în postume, Craiova, Editura Scrisul Românesc, Colecţia Marin Sorescu, 2017
4 Idem, Marin Sorescu – starea poetică a limbii române, ed. cit, p. 16.
5 Idem, Sonetele lui Marin Sorescu, ed. cit., p. 256.
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Pentru generaţia mea, șaptezecistă (despre care unii mai
cred, fără argumente, că nu există), șaizeciștii au fost „contempo-
ranii noștri clasici”. I-am citit aproape în timp real, crescând cu că-
rţile lor de la început. Cu admiraţie, nicidecum cu umilinţă.
Proiectele literare ale șaptezeciștilor își căutau argumente ziditoare
în interbelic, dar descopereau destule punţi de legătură cu șaizeci-
știi, cum nu se vor simţi, mai târziu, în ruptură nici cu optzeciștii.
Graţie echilibrului lor funciar, întemeiat pe biblioteci vaste și pe o si-
tuare calm-întrebătoare faţă în faţă cu lumea, și-au aflat un loc de
necontestat în istoria literaturii române, cu o autonomie generos
deschisă spre toate valorile literare.

Anii studenţiei noastre au coincis cu intrarea în literatură
a poeţilor șaizeciști. Impetuozitatea începutului s-a dovedit dura-
bilă în cazul unor Ana Blandiana, Marin Sorescu, Nichita Stănescu,
Adrian Păunescu. Cum spuneam cu alt prilej, fiecare dintre ei și-a
adjudecat net, cu aplomb, un teritoriu poetic recunoscut fără ezi-
tare de toată lumea ca excepţional, râvnit de mulţi, dar descurajând
imitaţia. Au influenţat masiv voci mai tinere, dar n-au putut fi ur-
maţi fără riscul de a cădea în epigonism minor. Remarcasem la un
moment dat ca pe un lucru nemaiîntâlnit faptul că, după câteva
poezii publicate în Familia, foarte tânărul Eminescu era întâmpinat
în Ardeal ca un poet deplin, recunoscându-i-se autoritatea cuvân-
tului. Ei bine, în anii studenţiei mele (1965-1970) se petrecuse un
lucru asemănător. Blandiana debuta în 1964 cu Persoana întâia
plural, urmat în 1966 Călcâiul vulnerabil. Tot în 1964, Marin Sorescu
ieșea în lume Singur printre poeţi, iar în 1965 apăreau Poeme-le. După
debutul din 1960, cu Sensul iubirii, Nichita Stănescu tipărea în 1964
O viziune a sentimentelor, iar Adrian Păunescu, Ultrasentimente (pref.
Matei Călinescu), în 1965, Mieii primi, în 1966. Noi i-am citit atunci cu
încrederea nepusă la îndoială cu care apelezi la clasici, dar și cu
încântarea că limba română se exersa dintr-o dată proaspăt și viu
prin intermediul acestor voci tinere și surprinzătoare. Simplificând,
la Eminescu, se recunoșteau imediat prospeţimea și noutatea pe
care cuvântul lui le aducea poeziei noastre marcând ieșirea din
stângăcii premoderne; larga și entuziasta recunoaștere a poeţilor
din anii 60 celebra ieșirea poeziei din îngrădirile proletcultului (de o
bună, chiar sărbătorească primire au avut parte în anii aceia și
debutanţii echinoxiști: Adrian Popescu, Ion Mircea, Dinu Flămând).
Ei au intrat în literatura română ca legende, iar popularitatea lor –
la publicul larg, dar și la critică – a rămas constantă, evoluând în
platou. Sunt numele de poeţi pe care ţi-i poate înșira fără ezitare
orice român trecut cât de cât prin școală. Lucian Raicu observa
exact la Blandiana: „Particularitatea acestei rostiri este că într-o
formă echilibrat melodioasă, calm elegiacă, de felul unui blând şi

inofensiv murmur abia dacă muzical, spune lucruri deloc
temperate, neliniştitoare, dureroase”. Tot el citea la Sorescu „o
poezie fundamental lirică, bizuită pe iluminări ale minţii şi totodată
pe mari emoţii pe care buna funcţionare a gândirii nu are de ce să
le împuţineze”. Altfel spus, avem de-a face cu voci poetice pariind
apăsat pe forţa cuvântului de a fi martor Lumii, de a o ajuta să fie. 

*

Marin Sorescu face parte din familia de spirit, rară, a lui
George Bacovia. Fără a ştirbi în vreun fel originalitatea celor doi
poeţi, lăsându-le întreagă retorica proprie, individuantă, identific
atitudini congruente, mişcări lirice asemănătoare. Iată câteva: asu-
marea cotidianului în datele lui cele mai banale, mai puţin specta-
culoase, mai umile, şi înregistrarea lor cu o dez-mirare (grimasă la
Bacovia, rictus ironic la Sorescu) care le scoate din anonimat trans-
formându-le în emblemă a condiţiei umane; expurgarea oricărei for-
mule tradiţional „frumoase”; dinamitarea sistematică a convenţiilor
literare; ignorarea anume, semnificantă, a pitorescului, suavului,
decorativului, somarea cititorului să vadă criza în elementar, în obiş-
nuit, în primar; greutatea de plumb a existenţei diurne – turnată în
căderi şi sumbre atârnări la Bacovia, tradusă pe dos, cu aparentă
uşurătate, în dezvăluiri ca-ntr-o doară, la Sorescu; simplitatea tra-
gică a compoziţiei, lucrată în gri-cenuşiu la Bacovia, în tonuri pure,
de aberantă imponderabilitate la Sorescu; interioritatea obstinată
a perspectivei – eul situat în centrul arenei receptând, isterizat de
plâns ori de râsul galben, toate loviturile lumii; monotonia ca di-
mensiune funciară a fiinţei, lamentată în refrene lugubre la Bacovia,
sonorizată în jocuri pe buza prăpastiei la Sorescu; transcenderea
elementarului, a prozaicului, a meschinului nu prin operaţie meta-
forală, cathartică, ci prin refacerea drumului înspre coresponden-
ţele prime; deconspirarea semnificaţiei majore, în ordine
existenţială, a derizoriului, a minorului; capacitatea de a atinge du-
ioşii extreme prin eliminarea recuzitei de gen şi exersarea unei co-
municări imediate, de o sinceritate disperată… În acest „secol orb ce
delirează” (Aici), Marin Sorescu vede prelungirea „agoniei unui veac
suspect”, exasperantă pentru Bacovia. Ştiu amândoi că „începe tim-
pul lumii sfârşite” (Paul Valéry) şi că simptomele nu trebuie căutate
prea departe şi nici mascate cu vorbe frumoase. Vremea nu mai e
decât „o hemoragie / De zile, otrăvite la izvoare”, climatul de an-
goasă, de nevroză, de nihilism s-a generalizat. Aşa stând lucrurile,
accentul nu mai cade pe filele de dosar social şi politic, simple ma-
nifestări particulare, „provinciale” ale unui rău cosmic. Mişcările fi-
inţei în spaţiul scriptural, de veghe, contează în primul rând. Şi
atunci poezia devine zvâcnet, zbatere şi mântuire („Trebuie să în-
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văţăm să învingem monotonia născută dintr-o dublă absenţă: a Di-
vinului ca amăgire şi a Umanului ca utopie” – Marcel Moreau, Discurs
contra piedicilor, trad. Irina Petraş). Este bătălia în care s-au înrolat
Bacovia şi Sorescu mânaţi, deopotrivă, de o ireprimabilă speranţă.
Zdrenţuită, hăituită, încolţită, dar speranţă cu toate acestea. Gândul
morţii, permanenţa lui („Cel ce mă scrie, poate-a isprăvit?” – Prin in-
digo; „Căci viaţa-i moarte, moartea viaţă / şi amândouă sunt delir”
– Mişcare) înseamnă garanţie a măsurii, a lucidităţii, iar scrisul în-
suşi, poezia, performare a speranţei, sfidare a „inevitabilului de
după colţ.” „Când scriu aştept”, mărturisea Bacovia. Aşteptarea este
şi motivul fundamental al poeziei soresciene.

Despre Marin Sorescu am scris, o vreme, doar „referen-
ţial” trimiţând la stilul său atunci când aveam de definit opera al-
tora. Îmi era, cu alte cuvinte, subiect înainte de a-mi deveni obiect.
Fişe, note, însemnări pe marginea cărţilor sale îl descriau ratând
cheia. Viziunea soresciană ţinând de calitate, de esenţă, de mişcare
proprie, „inglobantul” literaturii sale îmi alunecau printre degete.
Portretele, unele dintre ele, îl izolează într-o facil reluată şi preluată
ecuaţie ludică, umoristică. Lipsite de perspectivă, îl rup nepermis
de tradiţie. Fiindcă, pentru a fi el însuşi, poetul descinde. Sorescu îşi
făcea intrarea în arenă cu „părinţi” imaginari, împrumutaţi tempo-
rar – vezi Singur printre poeţi. „Marca” avea să prindă şi să se dove-
dească rezistentă. Zeci de pagini exegetice îl vor închide în
„singurătatea” lui.

Revenind la paralela Bacovia-Sorescu, m-a surprins cât de
aproape s-a aflat tot timpul Mircea Scarlat de o asemenea soluţie în
prefaţa la volumul antologic Drumul (1984). Portretului pe care i-l
face lui Marin Sorescu îi lipseşte doar pronunţarea numelui lui Ba-
covia. Mircea Scarlat vorbeşte despre poetul „insolent”, „incomod”,
având „vocaţia insurgenţei”: Sorescu „nu râde spre a descreţi frun-
ţile, ci spre a ne pune pe gânduri”. „Însingurarea deplină a celui ca-
pabil a sesiza falsitatea lucrurilor marchează apogeul tragediei”
alături de „o tulburătoare spaimă provocată de însingurarea omu-
lui modern”. Dimensiunea tragică a râsului sorescian – „râsul în
hohot, ca şi plânsul”, notează criticul – este înregistrată în termeni
aplicabili deopotrivă lui Bacovia cel enervat de lunga agonie a unui
veac suspect: „şi gem, şi plâng, şi râd în hi, în ha¼“. „Omul începuse
să vorbească singur”. Mircea Scarlat spune, în continuare: „Nu e ve-
selie aici, ci, mai degrabă, ciudă!” Dar, adaug eu, e acea ciudă ivită
din irepresibilul optimism al celor doi poeţi – firi generoase, dar re-
ticente, de un sentimentalism luminos oprit în expansiunea sa fi-
rească de imperiul lucidităţii şi al discreţiei, în cele din urmă: „A te
destăinui, însă, prea mult, e întristător” (Bacovia). „Iar noi, cei ţe-
peni, într-o singură viaţă / Nici măcar pe-asta n-o ştim trăi, / Vorbim
anapoda sau tăcem ani în şir, / Penibil şi inestetic / Şi nu ştim unde
dracu să ne ţinem mâinile” (Sorescu).

Că ludicul este „domeniul unde se întâlnesc insurgentul şi
însinguratul” se explică prin aceea că insurgenţa lui Sorescu (şi a lui
Bacovia) este una solitară, cu o speranţă mereu înşelată de impact
asupra lumii. „Şi cad, recad şi nu mai tac din gură” numeşte slujba
lirică îndeplinită cu sentimentul înrolării necesare chiar în absenţa
ideii de victorie: „Proţăpit / între cărţi şi idei / Când totul în univers
trebuie să cadă / Şi chiar cade de milioane de ani / Cade al dracului”
(volumul Tuşiţi). La amândoi are loc o curăţire a situaţiei verbale, o
spălare a ochiului de „gunoaie” (vezi La lilieci), o limpezire nu înspre
trandafiriu, ci înspre simplitate şi adăstare în spaţiul cuvântului. Ne
înţelegem, credea Paul Valéry, „graţie vitezei trecerii noastre prin

cuvinte”. Poetul adastă prin intermediul ralenti-ului metaforal. Ba-
covia şi Sorescu adastă în detrimentul „înţelegerii” grăbite, superfi-
ciale, codificate şi convenţionale dintre oameni, pledând pentru o
înţelegere în care „a spune că plouă” să echivaleze cu o afirmaţie
de extremă gravitate existenţială. De aceea, n-aş vorbi despre „ra-
dicalizarea atitudinii anticalofile” (Mircea Scarlat despre La lilieci).
Calofilia se re-defineşte la Marin Sorescu. Avem de-a face cu o reîn-
toarcere la gesturile primare care îşi revelează astfel, re-numite em-
fatic, valoarea, cantitatea de frumuseţe sfâşietoare prin fragilitate
şi deşertăciune. Mi se pare extrem de calofilă această încărcătură de
simplitate, în fond căutată şi chiar „manieristă” a poeziei celor doi.
Şi atunci e posibilă reducerea la o singură dimensiune, una emble-
matică, a întregului univers. „Va fi un uragan şi o hârtie / Mondială”
consună „violetului” bacovian. E o simbolistică sumară, de o econo-
mie exasperantă, atât de valabilă când „toate lucrurile seamănă în-
grozitor / cu mine¼“ Strania simplitate a enunţurilor tentează
anamneza, în sensul eliadesc al termenului, de recuperare a date-
lor esenţiale ale fiinţei rătăcite în goana zilei. Bacovia şi Sorescu ştiu
să cutremure spunând „că plouă”. La amândoi enunţul se poate
rosti şi se rosteşte la două niveluri. Fie golit de orice referinţă
umană, fie suprapus fiinţei într-o cădere pe creier a intemperiei,
conotând infinit pe tema destinului. Iată câteva exemple. Anume,
nu voi indica expres care sunt versurile unuia şi care ale celuilalt
pentru a propune o mică experienţă: „Tăcere¼ e toamnă în cetate¼
/ Plouă şi numai ploaia dă cuvânt”; „Şi afară plouă răpăind egal, / Şi
e ceaţă¼”; „Şi parcă dorm pe scânduri ude, / în spate mă izbeşte-
un val – / Tresar prin somn, şi mi se pare / Că n-am tras podul de la
mal.”; „Se aud clipocind / înotând, / Gândurile mai vechi / Trec spre
marginea de gând”; „Profund cerebrală e ceaţa / De pe creier, dimi-
neaţa la şapte / (Şapte şi jumătate), după aceea se mai umanizează
/ Se mai rarefiază / Abur de haos în care se încheagă noi forme / Pe
o melodie¼ Ce-o fi asta? Dumnezeu ştie!”, „Ce mai este¼ cărţi de
noapte / Mai citesc, şi-mi pare că sunt viu – / Cine iar aprinde lampa
/ Când e prea târziu”; „Un câmp pustiu / Bătătorit ca un drum, / Şi
din când în când câte o carte”; „Şi iar¼ aceeaşi oră de dimineaţă, /
Pe toate mocnind acelaşi secret”; „Nu simţi undeva, departe, un val
izbind ţărmul?”¼ „Simt ameţeala globului de humă / în disperarea
fiecărui strop¼ / Plouă şi e întâiul meu potop”. „Şi-s umezi păreţii /
Şi-un frig mă cuprinde – / Cu cei din morminte / Un gând mă de-
prinde¼“.

„Dialogul” poate continua. „Ştirile” pe care le comunică Ba-
covia şi Sorescu nu se opun „tendinţei prozaice a cititorului” (Paul
Valéry), ci îi vin în întâmpinare, subminând-o în chiar esenţa ei.
Anunţându-l că „plouă” îi dau senzaţia de univers, îl obligă să pre-
simtă adâncimea poetică a „prozei” vieţii. „Ca o frunzărire de ziar,
viaţa” îşi descoperă coordonatele abisale. Ochiul care priveşte ast-
fel lumea este unul în posesia, încă, a capacităţii de a se mira, din in-
tenţii anamnezice, de lucruri „banale”. Iată-l definit de Sorescu:
„Ochii aceştia i-am văzut, dacă nu mă înşel / Mirându-se pe nişte lu-
cruri obişnuite, / Pe tristeţe / pe noapte, pe spaimă”. „Golul istoric”
bacovian – „O, între stele / E atâta timp degeaba”, exclamă Sorescu
– individualizează gesturile banale, acestea dobândind pregnanţă
şi ecou metafizic. „Dincolo de poezie însă, ecourile vieţii răcneau în
fereastra sa” (Bacovia, Dintr-un text comun).
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În cadrul generaţiei șaizeciste, Emil Brumaru, care a de-
butat în revista „Luceafărul” cu poeme, în 1966, Leonid Dimov con-
siderându-l între onirici la apariţia volumului DDeetteeccttiivvuull  AArrtthhuurr, în
1970, este fără îndoială cel mai reprezentativ și cel mai consecvent
în promovarea unui lirism pur, ilustrându-se desăvârșit pe coordo-
nata erotică („În dragoste-i uitarea cea mai dulce/ A lumii noastre
zgomotoase și năuce”). A publicat peste douăzeci de volume de ver-
suri, unele premiate (cu îndreptăţire) și a lăsat, după decesul sur-
venit la 5 ianuarie 2019, un imens dosar cu inedite – „e vorba de
1.499 de texte, ditre care unele sunt versuri”, ţine să precizeze Bog-
dan Creţu într-o NNoottăă  aassuupprraa  eeddiiţţiieeii la volumul al VII-lea din seria
de OOppeerree, pe care îl îngrijește: LLaa  rruuiinnuurriillee  ggaallaanntteerriieeii (Editura Poli-
rom, Iași, 2020). Poeziile acestea, reunite într-un sumar de 800 de
pagini, nu diferă prin nimic de universul tematic general al creaţiei
sale. El e același veșnic îndrăgostit, căutător neostenit de plăceri
opulente, de stări pasionale cu ostentaţie, cultivând o metaforică
insolentă, mereu colorată, uneori violent, verbul aducând parfu-
muri tari, pe-alocuri de-a dreptul nerușinate, poetul avâd plăcerea
expresiei fruste, fără perdea. Atunci însă, când pentru o clipă iese
din tiparele descriptive ale voluptăţilor carnale, se lasă descoperit a
fi un rafinat și elegant clasicizant:„Cum să te cert când ești atât de
albă/ De parc-ai fi făcută din omăt/ Și mă scufund în tine ca-n ză-
padă/ Pân’te topești de dragoste încet?” (CCuumm  ssăă  ttee  cceerrtt??), sau:„Ţi-
aduceam flori frumoase și mari/ După care puteai să-ţi ascunzi/
Sânii tăi deveniţi legendari/ Când umblai legănat pe sub duzi.// N-
aveam suflet în mine de-ajuns/ Să te-mbrac într-o spuză subţire/ Ca
și îngeri-n cer să se mire/ Cât de alb ţi-este trupul și uns// Cu uleiuri
din candele luat/ Și prelins de la ceafă-n călcâie,/ Nici puteri să fră-
mânt un aluat/ Mirosind și a mosc și-a tămâie,// Căci eram doar un
biet muritor/ Ce privirea întruna-și apleacă/ Către-naltul tău tainic
picior/ Ce-o să treacă, mereu o să treacă…// Și-mi vindeam toată
viaţa deodată/ Pentr-un zâmbet de-al tău, strecurat/ Pe furiș, în-
demnând să-mi abată/ Pasul spre-un gând cu păcat…” (EEllooggiiuu). 

În 1963, după absolvirea studiilor la Institutul de Medicină
și Farmacie din Iași, a fost repartizat, ca medic, la Dolhasca, o loca-
litate provincială prin totul, pe care o părăsește abia în 1975, când
își abandonează profesiunea și se decide să se consacre definitiv li-
teraturii. Dar, anii petrecuţi în orașul acela, în care nu se întâmpla
nimic, vorba lui Sadoveanu, l-au marcat pentru totdeauna, atât bio-
grafic cât și poetic. Fire nostalgică, contemplativ, ironic și autoiro-
nic precum toţi romanticii (fie ei și întârziaţi), s-a retras din
banalitatea mediului ambiant, căutând a-și cheltui energiile în lec-
turi intense și în plăceri amoroase (reale sau imaginare), fiind un re-

zoner fidel al atmosferei banale și a existenţialului social anodin al
urbei:„O, voi, cotcodăceli dulci ale vieţii/ În curtea străvezie-a dimi-
neţii/ Când din coteţe ies găini umflate/ De pene, lăsând goalele po-
iate/ Doar cu o cloșcă picotind pe ouă!/ O, tu ce-arunci cu
mâinile-amândouă/ Grăunţe, doar în bluză și în fustă,/ Confuză încă
și-undeva îngustă (…) Și nu auzi din grajd cum rage-o vacă/ Omagi-
ind obârșia ta dacă?” (MMaattiinnaallăă  llaa  DDoollhhaassccaa), sau:„Și mă găsește
sâmbăta tot singur./ Regina Mab zace în pat de friguri/ Șoarecii chi-
ţcăie la cald intre podele/ Și jaru-n godin pâlpăie-a plcere/ Că o să
bag întrânsul lemne (…) Mă simt pierdut pe viaţă într-un sat,/ Medic
la ţară. Și citesc enorm/ Balzac și Cehov, până-i seară și adorm/ Și-n
somn visez că vine-o zână mică/ Sub nasul meu și poalele-și ridică,/
Vorbește-n versuri, eu o ţin pe-un deget/ Și să-i răspund nu știu, ci
leneș preget…” (PPaasstteell  ––  DDoollhhaassccaa). E atmosfera casnică, domestică,
în care își petrece timpul, dincolo de solicitările strict profesionale,
consultând persoanele bolnave din urbe, fără nici o altă satisfacţie
socială, căci refuză orice solicitare și angajament politic, fapt pentru
care este sancţionat pe linie… de partid. În această situaţie, poetu-
lui nu-i rămânea decât o singură soluţie de a se salva din terifiantul
cotidian al unui timp amorf, într-un peisaj obtuz („umblăm pe străzi
vechi și înguste/ Unde-s cișmele și pe sârme fuste/ Și bluze puse-n
grabă la uscat/ Și câte un cearșaf mare, de pat,/ Cămăși de noapte-
n vânt, feţe de perne” etc – CCaassttaanneellee), aruncându-se, din plictis, în
aventura unor plăceri erotice, însă câtuși de puţin donjuanești („Tu
stai și scrii și lenea ţi-o divulgi /…/ Trist că în viaţa ta nimic nu se în-
tâmplă/ Când dragostea e-atât de peste tot și-atât de simplă” – PPaass--
tteell  ddee  dduummiinniiccăă). 

Îi place să descopere femeia în toată frumuseţea ei tru-
pească (nu și intelectuală), căreia îi consacră nesfârșite poeme de…
adoraţie, admirative, descriindu-i formele rotunde (mai ales) ru-
bensiene, voluptoase („Sânii tăi albi, buricul cel hazliu,/ Dar mai ales
fundul tău lacom, durduliu” sau, în altă parte:„Și te-ai prefăcut din
floare/ În fecioară cu picioare/ Și cu sâni și șolduri pline” ș.a.), uneori
cu o ironie perfidă:„Cu fundul tău cât un imperiu-aliotman/ Și sânii
cântărind doi bolovani/ Și talia c-un delicios nombril” (BBaallaaddaa  ddee  llaa
PPoodduu’’  RRooșșuu). Nu relatează cuceriri proprii, nu este un seducător. E
mai degrabă un degustător de clipe misterioase, pasionale, având
satisfacţia unor dedulciri insolente, în compania femeilor (naive,
adolecentine sau răscoapte – „Îmi plac femeile coapte, răscoapte/
Ce te împroașcă din ţâţe cu lapte” – alt EEllooggiiuu), partenere de intimi-
tăţi lascive, care își expun nurii spre admiraţie și alinturi provoca-
toare, într-o participare însăși la ceremonialul posesiunilor, deloc
agresive, pe care poetul le poetizează într-o atitudine, mai degrabă
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tandră, insinuat serafică:„În ce să mă preschimb ca să-nţelegi/ Că
te iubesc mai mult decât un om,/ Mai mult decât un fluture în zben-
guieli fără de legi,/ Mai mult decât o creangă fructul dintr-un pom?//
În ce să mă prefac să-ţi prind întregul trup?/ În vânt, în râu, în după-
amiaza unei zile/ Ce ţi-ar înfășura sufletu-n raze fine/ Și ţi l-ar pune-
n fagurii gustoși, ca mierea-n stup?// În ce să mă transform de
dragul tău, în ce?/ Într-un lingou de aur, într-o piramidă,/ Într-o pă-
roasă, lâncedă omidă/ Ce se tot duce,-ncedt, în jos, pe pântece?//
Eu te iuibesc atât de pământește,/ Încât nu știe decât Dumnezeul
meu,/ Care-ţi șoptește pe dumnezeiește/ Să mă primești așa cum e
și El: și bun și rău…” (VVeecchhee  ssccrriissooaarree  ddee  ddrraaggoossttee). 

Fiecare iubită de ăstfel e pentru Emil Brumar o muză care
îl inspiră, care îi stârnește lira precum unui romanciero de altădată,
rostind cu eleganţă versul evocator ce închipuie un ceremonial ba-
ladesc:„Muza venea de obicei spre seară./ O auzeam cum din ca-
leașcă se coboară/ Și cum înjură vizitiul birjerește/ Că n-o scoală din
somn când se oprește/ Și n-o aduce-n braţe pân’la mine/ Ca pe-un
morman de fluturi și de flori/ Cu cele mai mlădii și lungi tulpine/ Ca
să-l răstoarne-n patul meu ușor,/ S-o am la îndemână, iar în zori/
Tot el s-o târâie de subsuori/ Pe scări și s-o împingă în caleașcă/ Cu
trupul și cu sufletul ei fleașcă…” (FFoolloossiirreeaa  mmuuzzeeii). 

E o formă de evadare din contextul actualităţii, imaginând
legende și povești („Intru în basm ca-ntr-o odaie veche/ Și-aș vrea
să-mprospătez din nou cu tine,/ Rostogolindu-ne pe jos fără rușine,/
Aerul stins și-ncremenita-ntunecime/ Și atelierele miresmelor să-
nceapă iar/ Să toace-n piuliţe boabe de ienibahar/ Și-n vis Titania
să fac-amor cu un măgar…” – IInnttrraarreeaa--nn  bbaassmm) și chiar dacă faptul
posesiunii poate fi real, petrecerea dobândește aliura unei cores-
pondenţe livrești (insinuarea e baudelaireană:„Aș vrea să mă dez-
mierde-n gând o fată/ Și să mă lase-n preajma ei să stau,/ Din cana-n
care a băut și eu să beau/ Și-n așternuturi s-o privesc, culcată” –
******AAșș  vvrreeaa……), primind astfel o turnură metaforică ce irizează în fan-
tastic trăirile-i sentimentale. Pe acest motiv al iubitelor-zâne răpite
de zmei abrutizaţi, se înșiră o întreagă serie de poeme de un pito-
resc aparte, grotesc:„Zânele, calde, se jucau de-ascunsa-n scorburi
vechi,/ Colburi de-argint aveau pe sâni, pe șolduri și-n urechi/ Și mai
venea și câte-un zmeu cu șapte capete să le-nspăimânte./ Ba chiar
tânjeau pe durdulii să ia la trânte/ Și să le caute, gingașe, la popouri
mici și sfinte/ Și mai bombate decât pălăria la ciuperci./ Ele ţipau: Tu
numai să încerci/ Și te prefacem într-o buturugă știrbă (…) Nu ne iu-
biţi, vi-e voia doar să ne încolăciţi/ Tot mormăind ceva-ntr-o limbă
aspră!/ Nici una dintre noi nu vă va fi decât mireasmă/ Sau globuleţ
de aur ca o poponeaţă/ Ducându-vă de nas în tandra dimineaţă” (ȘȘii
ccee  ppoovveessttee!!). Cum, tot așa, motivul izgonirii din rai îi prilejuiește un
șir de lamentaţii pe aceeași temă, amintirea unui erotism interzis
dar acceptat în sine, răstălmăcind păcatul de la început de lume,
perpetuat azi în volupăţi grotești:„Noi am plecat din rai de bună-
voie!/ Nu mai aveam nici poftă, nici putere/ Să ne-ndopăm mereu
viaţa cu mere/ Și inimioare rânduite ca-n dulap/ Pe rafturi, sâsâiţi

de-un șerpalău,/ Ce ne bătea plictisitor la cap (…) Tu ai o frunză mult
mai mare ca a mea/ Ce îţi ascunde ce pe-atunci ţi-amirosea,/ Încât
încerc în inimă și-n suflet/ Să îmi închipui locul sfânt și umed/ Cu
stalacmite și cu stalactite/ Ce-n beciuri infinite mă înghite,/ Cu
trepte coborând abrupt în pântec/ De unde clipocind s-aude-un cân-
tec (…) Licheni albaștri mucilaginoși/ Lin prelingându-se pe cracii
albi în jos,/ De parcă te-ar buși deodat-azurul/ Căruia numai tu îi știi
murmurul” (ȘȘaarrppeellee,,  fragmente).

E galant în faţa femeii care-i intră în odaie și căreia îi de-
dică versuri vibrant- emoţionale, mărturisindu-și bucuria de a o
avea, de a o ști a lui pe de-a-ntregul, fără vre-un gând păgân ci dim-
potrivă întreaga adoraţie punând-o sub semnul divinaţiei:„Am în-
văţat cu greu să fac și rouă/ Și curcubeie duble-n cer, tot greu…/
De-aceea mă închin lui Dumnezeu,/ Dânsul le face simplu pe-amân-
două/ Și mai frumos și mai fără habar/ Numai mișcând un deget la-
ntâmplare:/ Iscă stupi plini de mir, fine mărare,/ Trupul tău prins în
vis ca-ntr-un pahar/ Cu apa proaspătă pe care-o sorb/ Deodată și cu
fesele și sânii,/ Ferit în ceaţa clipei dulci de mult hapsânii,/ Blând pi-
păindu-ţi trupul ca un orb/ Ce știe sufletul curat să ţi-l răsfeţe/ Între
cearceafurile sfintei dimineţe” (ZZiiuurreell  ddee  zziiuuăă). Nu de puţine ori,
exaltarea erotică decade în expresie la nivelul vulgarităţii, porno,
cum ar fi să se zică, poetul angajând cu ostentaţie voită o atitudine
menită a violenta bunul gust, manierele elegante, pudibonderia spi-
ritelor ce se pretind prea decente și rușinate să audă asemenea cu-
vinte (versuri), în ciuda condiţiei maculate a provincialismului de
joasă calitate (de joasă speţă) în care își duc existenţa și pe care îl ac-
ceptă fără împotrivire, firesc. E o poezie de un alt nivel protestatar,
vizând morala unei mentalităţi sociale făţarnice și, în fond, deca-
dente:„Iubito, vreau să fim nerușinaţi/ Și cât mai porno până cădem
laţi/ Și până în odaie-o să miroasă/ A spermă și a pizda ta fru-
moasă// Dată pe-o farfurie de faianţă/ Pictată cu figuri din vechea
Franţă:/ Domni cu tricorn, Doamne pe bânci în iarbă,/ Cu cururi des-
picate, ţapi cu barbă/ Tânjind și ei să-ţi tragă pe sub burtă/ În timp
ce Amorași cu puţa zburdă/ Prin aer să te-nţepe cu săgeata,// De pe
lindic lingând untul de-a gata,/ Și-ntre nimfete lucii, savuroase// Râ-
mele lungi să intre și să iasă/ Și curcubeiele să se încolăcească// Și
sfârcurile de la sâni să-ţi fută// Izvoarele cu apa ne-ncepută// De nici
un bot de cerb sau bot de ciută./ Noi la șampanii vom desface plută/
Și eu voi bea din pizda desfăcută/ Anume pentru mine băutura/
Apoi cu gura mea ţi-oi umple gura// Ca să te-mbeţi de mine și de
tine/ Sub norii creţi de-orgasmele sublime/ Ţipând că vrei mereu,
mereu, mereu/ Blând ocrotiţi de Dumnezeu/ Care văzând și dânsul
cum stă treaba/ O să și-o facă, buimăcit, cu laba…” (*** IIuubbiittoo……). 

E cuprinsă-n opera poetică a lui Emil Brumaru o lume și o
atmosferă de dezmăţ boccaccian, ce se regăsește, cu accente tandre
și violente deopotrivă, în provincia Dolhascăi, locuită de medicul de
ţară, melancolizat și dispus a o profana superior estetic în versuri
memorabile. 
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„„ȘȘii--nn  vvrreemmee  ccee  aaddeevvăărraattaa  mmooaarrttee
CCaauuttăă  îînnccăă  aacceeaa  ffiiiinnţţăă  vviiee
DDuuppăă  cchhiippuull  ccăărreeiiaa  ttrruuppuurriillee  nnooaassttrree
AAuu  ffoosstt  ffăăccuuttee  ddooaarr  ppeennttrruu  mmaaggiiee””..

((  IIlleeaannaa  MMăăllăănncciiooiiuu))

Ileana Mălăncioiu debutează ceva mai mai târziu decât
poeţii generaţiei căreia îi aparţine (în 1967, cu volumul Pasărea tă-
iată, în colecţia Luceafărul a Editurii Tineretului), fără să se fi bucurat
pe deplin de entuziasmul cu care critica literară i-a întîmpinat pe un
Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Marin Sorescu ori pe Ana Blandiana,
ceea ce nu înseamnă că lirismul poetei s-ar plasa sub cotele valorice
ale congenerilor. Dimpotrivă. Criticii literari și cititorii, surprinși de
manifestările poeziei neomoderniste, păreau convinși că aproape
totul s-a spus, dacă nu cumva erau chiar obosiţi de aplauzele cu care
au răsplătit un moment meritat după o lungă așteptare. Se cuvine
să-i dăm dreptate lui Nicolae Manolescu atunci când consideră că o
parte din vină o poartă „noua critică literară, congeneră cu poezia,
care a fixat canonul mai devreme decât era normal”. Alex. Goldiș re-
marcă faptul că „debutanţii sfârșitului de deceniu șapte au, fiecare
în parte, câteva caracterisici care-i izolează destul de ferm faţă de
portretul de grup șaizecist”. Ileana Mălăncioiu  „întoarce pe dos, mai
mult sau mai puţin voit, elogiul ingeniozităţii și al imaculării prezent
ca un fir roșu în imaginarul congenerilor cu doar câţiva ani înainte”.
La poetă, efectul volumului de debut e de regăsit „în resemantiza-
rea « naturalistă» a idilicului rural sau mitologic. Poeta reţine obse-
siv, din interiorul obiceiurilor milenare sau al mișcărilor naturale,
potenţialul feroce și sadic”, cu menţiunea că „atrocităţile(...) sunt
puse permanent la adăpostul ritualului”( Alex Goldiș, Cultura, nr 317,
2011) Pe de altă parte, Ileana Mălăncioiu se înscrie în ceea ce se con-
sideră „modernitate ultimă”( Caius Dobrescu) cu o poezie ce-i con-
figurează un profil distinct și-i evidenţiază  puternica personalitate
artistică, cu evidente trimiteri spre experienţe de profunzime, spre
simboluri și semne ezoterice ușor de remarcat dincolo de simplita-
tea aparentă și înșelătoare a poemelor sale, mizând mai puţin  pe
modalităţi artistice și, mai ales, pe intensitatea trăirii lirice. Faptul a
fost reţinut de altfel  de I.Negoiţescu: „Având în vedere adânca emo-
ţie ce poate să o stârnească în cititor, sunt uluit de puţinele mijloace
formale de care dispune poematica Ilenei Mălăncioiu. Dacă aceste
poeme nu strălucesc prin metaforele, care, după cum se știe, mai
mult întunecă decât luminează, dacă nici metafora muzicală nu le
este proprie, ca versurile meșteșugite ale poetului Scânteilor galbene
și Plumbului, puterea lor expresivă se explică desigur prin intensi-
tatea lirismului, a trăirii sensibile, ce le dă naștere-și care, învălui-
toare fiind, tulbură totuși acolo unde ar părea că trebuie să

limpezească”(I. Negoiţescu Scriitori contemporani, Cluj, Editura
Dacia, 1994, p. 270). Într-adevăr, poeta este mai puţin sensibilă la
ideea „înnoirii” subliniate a limbajului poetic și a asocierilor insolite
ale imaginilor, după cum nu era deloc dispusă la o poezie ludică( nu
lipsită însă de o programatică perspectivă naiv-infantilă, care fi-
xează ideea precum chihlimbarul mica vietate) ori să se detașeze la
modul ironic, demitizându-și temele și relativizând reperele pro-
priului imaginar artistic.

Structural, Ileana Mălăncioiu este o poetă cu predispoziţii
romanice, cu deschiderea spre mit și simbol a romantismului de
profunzime, dar și spre semnele tradiţiei, totul sub semnul moder-
nităţii și al unei conștiinţe poetice ce temperează programatic spon-
taneitatea printr-o atitudine lucidă finalizată în atenta transcriere a
viziunii poetice. Apelez din nou la fineţea observaţiei critice a lui I.
Negoiţescu, pentru care „Ileana Mălăncioiu, ca autoare de poezie
modernă, și, în contradicţie cu modernitatea, recurge la elemente și
motive tipic romantice, precum moartea și nunta, iubirea și neîm-
plinirea, misterul și cântecul. Probabil că romantismul ca atmosferă
constituie tocmai metafora centrală a poeziei Ilenei Mălăncioiu și,
deci, totuși, din punct de vedere formal, explicaţia tainicei sugestii
a acestei poezii”( Ibidem, p. 270). Criticul remarcă de altfel o trăsă-
tură definitorie a poeziei Ilenei Mălăncioiu: la modul romantic, ver-
surile sale devin „balade, pe care mereu însă autoarea are grijă să
le submineze prin expresii sau atitudini prozaice” (Ibidem, p. 271).
Atitudinea unui modern în ultimă instanţă.

Ileana Mălăncioiu parcurge atent și inteligent un drum spre
o profunzime ce-și configurează deosebit de coerent reperele și,
într-un fel sau altul, ideea a fost remarcată de critici literari impor-
tanţi, ceea ce devine stimulator pentru această lectură.

Intr-un eseu de curând publicat in Apostrof, Ion Pop sur-
prinde la modul convingător o serie de permanenţe/repere ale im-
aginarului Ilenei Mălăncioiu:„Dar poate cartea cea mai puternic
marcată de acest sentiment al comuniunii dintre morţi şi vii
este Crini pentru domnişoara mireasă (1973), unde se desfăşoară,
amplu dominant, evantaiul sumbru-vizionar. Culoarea aparte a
acestui segment al operei e dată de mulţimea elementelor simbo-
lic-magice împrumutate din tradiţia ritualurilor mortuare rurale, cu
păpuşi-fetişuri dezgropate din lut, gresii luate din basm, ţepuşe fo-
losite pentru uciderea moroilor, a morţilor vii, răpiri pe „caii reci“, in-
augurând apropiata trecere, dintr-o carte viitoare, „peste zona
interzisă“. Şi mai puternică decât înainte e neobişnuita conviviali-
tate cu cei duşi, figura surorii moarte e evocată obsedant în poeme,
cu ştiuta insolită apropiere/identificare cu o lume a celor duşi
scoasă în chipul cel mai firesc în lumina de deasupra. E, aici, adân-
cită, amprenta tradiţională, ţărănească a viziunii, a unei lumi pentru
care dispariţia celor apropiaţi e un fenomen firesc, distanţele nu
sunt de netrecut. Sora-mireasă-moartă invită la o „altă nuntă [ce]
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pare să fie aşteptată/ De sufletele strânse la templul din pământ“,
hora nupţială e şi convoi de înmormântare, „voalul ei şi crinii deja
au îngheţat“, – şi am putea înşira alte numeroase ilustrări ale aces-
tor contiguităţi tulburătoare până la frison. (Ion Pop, Apostrof, nr 6,
2020). Criticul remarcase, referindu-se  la poezia  din Crini pentru
domnisoara mireasă că „avem de-a face și aici doar cu niște repere
foarte vagi, semne liber utilizate într-un discurs liric sugerând o
unică și permanentă încordare afectiv- spirituală, spre o ultimă îm-
plinire și permanentă împlinire în meta-fizic”( Ion Pop, Pagini trans-
parente, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1997, p.132) . Tensiunea lirică a
volumului îl îndreptăţea pe M. Niţescu să reţină în poeme „identifi-
carea reciprocă eros-thanatos, de origine romantică, dar și miori-
tică”. Fiindcă în substanţa poeziei sale Ileana Mălăncioiu vizează
într-adevăr o experieţă iniţiatică, de care au parte autentici și mari
poeţi. „Cele mai bune poeme din volumul Pasărea tăiată – remarca
Dumitru Chioaru- rezultă din travestirea epică a lirismului/ emoţii-
lor şi sentimentelor trăite de poetă în copilărie în faţa unor scene
din viaţa familiei ce dobândesc caracter de experienţe iniţiatice”
(Dumitru Chioaru, Vatra, nr. 7  2017). Absolut  convingător, demer-
sul critic al lui Dumitru Chioaru  se orientează spre o poetă care din-
colo de traditii, de ritualuri, caută in ultimă instanţă accesul la
esenţe prin poezie:„În volumele centrate pe tema cuplului erotic,
expresionismul poetei evoluează spre orfism, realizînd nu numai
transfigurarea metaforică a realului, ci şi transcenderea lui în mit
prin cîntec. Ea transpune tainele existenţei: iubirea, nunta, mater-
nitatea, moartea etc. într-o atmosferă de ceremonial/ ritual magic,
care sintetizează mitul grecesc al lui Orfeu şi Euridice cu cel egip-
tean al lui Isis şi Osiris într-o viziune creştină. Ileana Mălăncioiu rei-
terează, mai ales în volumul Crini pentru domnişoara mireasă, mitul
lui Orfeu, îmbogăţindu-l cu un nou episod ulterior morţii legenda-
rului cântăreţ dezmembrat de bacante, în care o bacantă îndrăgos-
tită de poetul care se numeşte creştineşte Ieronim, încearcă cu
pietate de sfîntă faţă de Isus, să-l readucă la viaţă, ca şi zeiţa Isis pe
Osiris”. ( Ibidem).

O poezie emblematică pentru perspectiva Ilenei Mălăn-
cioiu este Răpirea, care accentuează ideea că existenţa este răpită
prin magie, de obicei printr-un vis al gresiei albe, care o transpune
în  dublul ei greu terestru. Fiinţa suportă consecinţele acestei magii
care se exercită asupra sa și care îi răpește (prima răpire) condiţia
reală, firească, pentru a-i rezerva o moarte care nu este cea adevă-
rată. Creaţia demiurgică, nașterea este înlocuită printr- alchimie
magică, ce  presupune cuptorul ce metamorfozează fiinţa: „Ca în
cuptorul smeului s-a copt păpușa de gresie/Ohoho, de data aceasta
a fost rândul lui,/Stă cu păpușa în braţe precum cu/Fata cea mai fru-
moasă a împăratului.// El însuși are trupul scos din același cup-
tor/Cu fata și cu calul de răpire/Și cu pădurea de argint prin care/Se
vede drumul tău de veșnic mire.//O, cum baţi din poartă în poartă
și întrebi:/ Nu s-a ascuns aici o căprioară,/Și cum îţi apare în faţă că-
prioara de carnaval/Cu plisc de cioară.//Și cum treci tu pe drumul
tău și cum nu mai știi/Că te-ai întâlnit cu smeul și cu smeoaica și cu
ea/În însuși cuptorul în care/Cenușa ei în gresie se prefăcea”(În în-
suși cuptorul). O anumită stare de incertitudine și o semnificativă
derută planează asupra fiinţei din imaginarul volumului: :„Iubitule și
dacă noi suntem păpuși de pământ/Făcute ca o simplă jucărie/Și
dacă ţepușa care ne intră în piept/Alt mort mai mare cheamă în
vecie.//Dacă trupul iubitei tale mereu regăsit/Ca-ntr-un mormânt
fără hotare/E forma unui chip care nu a murit/Ci doar e urmărit

fără-ncetare”. Deruta fiinţei transcrie o conștiinţă aproape tragică a
unui individ care printr-o existenţă răpită magic nu  își poate găsi
moartea cea adevărată:/„Dacă plânsul nostru nu este chiar plâns/Ci
numai o mare derută/În vreme ce adevărata durere/Trece-n tăcere
și necunoscută.//Și-n vreme ce adevărata moarte/Caută încă acea
fiinţă vie/După chipul căreia, trupurile noastre/ Au fost făcute doar
pentru magie”. (Iubitule și dacă noi). In imaginarul poetic al Ilenei
Mălăncioiu se vorbește de o „întîia răpire”, dar și de răpire pentru a
doua oară: „Mă laud cu răpirea dintâi și cu cea din urmă/Același soi
de cal înaripat mă purta,/Era calul tatălui tău mi s-a spus,/Dezgropat
și descântat și așa” (Laudă). Prima răpire ţine de un chip modelat în
piatră: „Căutaţi mai adânc în pământ, veţi găsi păpuși de piatră,/Ca
răpirile arată fuga lot pe cai reci,/Pe un mânz de gresie albă/Este fe-
meia după care treci.//Și tu atât de drept stai că îţi pare numai  că
fugi/După acel trup îndelung iubit,/Mergi cu calul tău și cu șaua lui
și cu drumul/De care ai fost lipit.// Ca de gresia albă din întâia ră-
pire/Mâinile mele de trupul tău s-au lipit, /Din sângele calului nos-
tru ne vine sângele/În inimile care-au amuţit. //Bate inima de piatră
și de gresie și de lut, /Se desface în cele patru bucăţi din care s-a
făcut,/Bat mai departe bucăţile același ritm sfânt,/De parcă părţile
și întregul una sunt.// Bate calul din copita de piatră și duce/Până la
cruce, până la soarele, până la șarpele/În gura căruia stă limba cea-
sului/Și îngerul nostru cu harpele. În absenţa îngerului (întrat în
gura soarelui și în gura șarpelui, cu toate semnificaţiile simbolice
ale acestuia) dar și în botul mioriţei care trimite la o anumită per-
spectivă asupra celei de-a doua răpiri, fiorul existenţial primește
profunzimi aparte: „Ieși, îngere, din gura soarelui, /Din gura lunii,
din gura șarpelui, /Din botul de sfântă mioară,/Cineva umblă să mă
răpească a doua oară”. (Răpirea).Fiinţa conţine în ea gresia ca po-
vară a lumii acesteia: „Asemeni ochilor închiși era/Parcă privirea în
sine/Și se vedea cum șade /În gresia din mine” (Treceam tăcută). Tra-
iectoria fiinţei și semnificativa ei trecere se consumă tot în univer-
sul gresiei: „În jur era nisip și iar nisip/Și scoici albastre în el
azvârlite;/Treceam tăcută într-o piatră albă/Cu chipul său în or-
bite//Treceam tăcută într-o piatră albă /Cu șanturi drepte capul de
trup se despărţea/Din gropi prelungi orbite aveam și în orbite/Mi
se-așezase ea”( Treceam tăcută). Mai mult, lumea întreagă contează
ca echivalent făcut, magic, din gresie: „Văzusem lumea toată din
gresie făcută/Aici chipul săgetat al căprioarei, aici șarpele/Aici câr-
tiţa și liliacul/Aici îngerul nostru cu harpele” (Cu frică și cu întristare).
Ipostazele lumii sunt „modelate” dar și sortite unui semnificativ în-
tuneric: „Toate modelate de mâini pricepute/Toate înjunghiate la
loc potrivit/Toate îngropate și toate plânse/Și uitate în întunericul
desăvârșit” (Cu frică și cu întristare). Dezgroparea acestei condiţii pre-
gătește doar  cea de-a doua răpire, cea din urmă: „Umblă cineva să
le dezgroape/Cu unghiile scormonind în pământ/Unde a fost arun-
cată lumea/De-a dreptul în mormânt” (Cu frică și cu întristare).

Motivul biblic al răpirii este cunoscut: „Căci  însuși Dom-
nul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbiţa lui Dum-
nezeu, Se va coborî din cer, și întâi vot învia cei morţi în Hristos.
Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei
în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi tot-
deauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4; 16-17). Un poem al Ilenei Mă-
lăncioiu este intitulat La răpirea din urmă: „ La răpirea din urmă mi
s-a răpit și marea turmă/ Și marele șarpe și marele cal/ Mi s-a lăsat
un singur ochi cu are /Să văd cum piere capra de carnaval”. Dacă
imaginarul volumului Crini pentru domnișoara mireasă stă sub sem-
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nul celor două răpiri, „răpirea din urmă” înseamnă depășirea unui
anumit nivel existenţial, ce stă sub puterea obiceiurilor și al tradiţiei,
al mitului chiar. Răpirea aceasta implică  „marea turmă”. dar și pre-
zenţele magice din orizontul existenţei, „marele șarpe” și „marele
cal”. Ultima răpire  asigură în ultimă instanţă revelaţia transcrisă
prin acest „singur ochi”, precum ochiul divin, care permite o altă
înţelegere, profundă, a realităţi ca un carnaval. 

Adevărata moarte înseamnă așadar ieșirea de sub pute-
rea magiei, ea, moartea, caută fiinţa vie, zămislită după chipul ideal:
„Și-n vreme ce adevărata moarte/  Caută încă acea fiinţă vie/   După
chipul căreia trupurile noastre/ Au fost făcute doar pentru magie”.
Visul gresiei pulsează autoritar și inexorabil în volum: „Ci iată gresia
ei în noapte visându-te/ A venit din ungherul meu strigă/Aici e patul
meu, iubitule, și aici/Învelișul curat de ferigă.//Aici e hrana mea și
apa mea/Și urma monedei cu care/Am plătit toate vămile/Fără-nce-
tare.//Am plătit chiar și marele paznic/În noaptea aceasta să mă
scape/Și să mă-ntorc la tine pe ascuns/Ca pe o plută dusă de
ape.//Dar e târziu și ai venit tu/Așa cum veneai altădată.../Aici e
patul meu, iubitule, și aici/Un înveliș de ferigă curată.”( Visul unei
gresii). Deruta aceasta existenţială și incertitudinea planează asu-
pra intregului volum, în specia asupra mirelui și a miresei și a nunţii
în general.

La Ileana Mălăncoiu nunta, sfântă precum la Ion Barbu,
este începutul, cu aerul său de sacru, proiectat pe un tipar mitic: „E
ziua sfântă-a nunţii, mireasa trece blândă/In carul ei de nuntă cu
caii albi in spume/Văd crinii de pe braţul ei și tremur/Ca un nuntaș
din altă lume.//Un joc imens incepe, o horă cât pământul/Se invâr-
tește lină, aproape că a stat,/Eu urmăresc miresa cuprinsă-n ea și-
mi pare/Că voalul ei si crinul deja au ingheţat//Biserica-i deschisă,
urmează cununia,/Încremenită pierd altarul din priviri,/Acelasi trup
de miel de două mii de ani/Se mistuie in pieptul perechilor de miri.//
E liniște deplină, stau mirii-ngenunchiaţi/Și parcă lumea piere și
parcă nu mai sunt,/O altă nuntă pare sa fie asteptată/De sufletele
strânse la templul din pământ.//Același voal subţire s-a scos din ve-
chea ladă/Zâmbesc tăcuti copiii pe piatra cenușie,/Aceeași horă lină
a inceput dar nimeni/Nu știe ca urmează aceeași cununie.//Miros
de crini se simte in aerul fierbinte/E singură mireasa in carul ei și
plânsă,/De unde-a venit, Doamne, și unde este dusă/Și in cântarea
asta de ce se duce însă”?( Nunta). Nunta și moartea se amestecă în
acest univers al derutei: „În ziua nunţii a căzut mireasa,/Un templu
se înalţă pe locul de cădere/Și-n prejma lui un cimitir întins/Care-i
urmează nunta în tăcere.//În piatră stau închise domnișoare/Fru-
mos gătite pentru cununie,/Pe cruci ies chipurile lor, râzând,/Ca
niște umbre dintr-o nuntă vie//Eu trec prin cimitir, spre nuntă, chi-
pul/Iubitei tale moarte să-l contemplu,/Dar n-a fost așezată pe nicio
cruce-anume,/Ea e mireasa îngropată-n templu.//La capul său ard
încă nestinșii crini de nuntă/Și trupul fără formă îmi luminează
iar/În temelia veche în care a fost pus/Și-n candela de aur și-n cru-
cea din altar.//Beau vin de nuntă din paharul ei/Și bun e vinul ce se
bea-n tăcere/Dintr-un pahar cu mirele cel sfânt/Cât nunta încă n-o
simţim cum piere.//Dar parcă-s singură la nunta mea,/Tu stai tăcut
și mâna ta îmi poartă/Cu spaimă braţul, ca un mire-adus/Să se cu-
nune cu mireasa moartă”( Moartea miresei). 

Simbolizând puritate și inocenţă, crinul este în creștinism
„simbolul Sfintei Fecioare”. Simbolismul acestei flori „este perma-
nent lunar și feminin, legat de dragoste, regenerare și prosperitate”.
El trimite, în egală măsură, spre „legături cu moartea și cu lumea

de dincolo”( Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri, Vox, 2007, p. 100).
Pentru Jean Chevalier și Alain Gheerbrant crinul „ar reprezenta ca-
pătul metamorfozei”, asociat unei „iubiri interzise”. Referindu-se la
echivalenţa între crin și lotusul crescut „pe deasupra apelor pline
de nămol și hidoase”, cei doi autori văd în crin „un simbol al reali-
zării posibilităţilor antitetice ale fiinţei”. Pe de altă parte, ca orice
floare, crinul, prin corola sa, captează energii celeste și, în același
timp, își etalează corola ca o deschidere spre semisfera de sus, nă-
zuind la unitatea întregului. În felul acesta, crinul asigură în ultimă
instanţă întâlnirea planului real cu  planul mitic, prezentul și tiparul
etern. Din perspectiva acestui simbol, poezia Ilenei Mălăncoiu, cel
puţin în volumul la care mă refer, impune o dimensiune spirituală,
ce contează dincolo de tot ce ţine de riturile autohtone și de „am-
prenta tradiţională, ţărănească a viziunii”. Crinii miresei sunt, deloc
întâmplător, „albi și cărnoși”, cu sugestii spre imaterial( în menţio-
natul dicţionar al lui Ivan Evseev albul „se asociază vieţii diurne, lu-
minii, divinităţii, revelaţiei, purităţii, dar și vidului, morţii”) și spre
carnalul perisabil al realului de după nuntă, căzut sub zariștea bar-
biană a vinovatului. Mirii însiși sunt simbolul acestui început abso-
lut, ceea ce nu înseamnă că asupra lor nu-și pune amprenta
convenţia lumii cotidiene sau, cu prudenţă spus, „profane”. Ea este
„domnișoara” mireasă, marcată de contingent și de convenţia rela-
ţiei de adresare, el este „domnul” mire, totuși „tânăr și neprefăcut”,
în sensul că încă nu a făcut concesii realităţii imediate și nu a adop-
tat, precum Cătălin din poemul eminescian, viclenia ca modalitate
de a fiinţa în realitatea degradată( „viclean copil de casă”).Mirele în-
suși nu are conștiinţa propriei condiţii, el nu poate răspunde la o în-
trebare esenţială din această perspectivă. Fiindcă în inocenţa sa el
nu poate descifra în ultimă instanţă semnificaţiile unui simbol ce-și
pune definitiv amprenta asupra lui. El nu poate înţelege ce poartă
în „buchetul cu trei fire”, care sunt „trei feţe dumnezeiești”. Or, după
cum bine se cunoaște, feţele dumnezeiești, cele trei, sunt Tatăl, Fiul
și Sfântul Duh. În felul acesta, mirele își transcende condiţia, cu atât
mai mult cu cât cele trei fire(„feţe dumnezeiești”) echivalează cu un
mesaj venit dintr-un intangibil orizont al departelui, un posibil mesaj
divin cu alte cuvinte(„ca trei flori de crin aduse de departe”), un
mesaj destinat nunţii ce contează ca moment ideal, dintr-un uni-
vers ce dublează spaţiul real, un univers din poveste(„Pentru nunta
din povești”). Într-o secvenţă ce amintește linia picturii naive, mi-
rele își dezvăluie tendinţa ascendentă, spre un alt spaţiu decât al
lumii acesteia, un spaţiu de dincolo de inconsistentul dar totuși opa-
cul nor, severă limită dintre două universuri și condiţii în egală mă-
sură: „Domnul mire nu poate să răspundă,/Domnul mire zboară
peste nori”. Cea care înţelege este de fapt mireasa, fiinţa feminină.
Sărutul ei dobândește semnificaţia unui legământ sacru, ce-i asi-
gură învierea cu adevărat într-o condiţie netrecătoare: „În tăcere,
domnișoara mireasă/Sărută cele trei flori//Ca și cum n-ar fi flori de
crin,/Ci feţe sfinte cu adevărat.Ce purtaţi, domnule mire, în buche-
tul cu trei fire/Care trupul miresei l-au înviat”.

Atitudinile existenţiale ale Ilenei Malancioiu sunt trans-
crise printr-o admirabilă configuraţie a simbolurilor.

În poezie se insinueză un motiv al calului alb, rece, cu
„coama albă îngheţată”. Dicţionarul de simboluri al lui Ivan Evseev
ne amintește că acest animal, calul, este „animal simbolic ce întru-
chipează armonia elementelor cosmice. E un animal solar și hto-
nian, legat în același timp de stihia apei și de cea a focului. Dintre
ipostazele sale simbolice, în tradiţia românească, predomină as-
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pectul său htonian, legat de fertilitatea pământului, calul fiind con-
siderat un fel de daimon al ferilităţii și fecundităţii”. Alt dicţionar îi
recunoaște de asemenea semnificaţiile simbolice: „Fiu al nopţii și al
misterului, acest cal arhetipal este purtătorul deopotrivă al vieţii și
al morţii, fiind legat atât de focul ce nimicește și triumfă, cât și de
apa ce hrănește și  îneacă. Multiplicitatea sensurilor lui simbolice
decurge din semnificaţia complexă a marilor figuri lunare, în care
imaginaţia asociază, prin analogie, glia în rolul ei de Mamă, luna ce-
o luminează, apele și sexualitatea, visul și divinitatea, vegetaţia și
periodica ei reînoire”( Jean Chevalier, Alain Geerbrant). 

Calul alb este însoţitorul, asociat drumului existenţial și
unui destin, marcând cu siguranţă un sever hotar: „Aici  împușcăm
calul alb de drum/Cu care am venit până acum,/Altfel în noaptea
asta ni se ia/Sau ni-l omoară cineva sub șa./ În liniștea aproape îm-
pietrită/Ea-i strînge-n braţe coama răvășită/Și îl întreabă cum te-ai
depărtat/De la hotarul unde te-a lăsat./E câmpul negru-nfierbântat
de botul/Care-n cădere aburește totul”( Hotar)

Mirele devine visul acestui personaj mitic, care proiectează
asupra lui toate semnificaţiile sale simbolice menţionate:„Se scoală
calul alb de sub pământ/Și botul rece și-l înalţă-n vânt/Trece încet
prin golul împietrit/Îl caută pe mirele pierit/Pe vechea șa a tatălui îl
poartă/În drumul lui către mireasa moartă./Și parcă nu se știe că
nu este chiar ea/Ci urma de pe botul pe care-l mângâia/Și de pe
coama albă îngheţată/Pe care pieptul ei a stat odată/Iar mirele nu-
i mirele cel sfânt/Ci visul calului de sub pământ/Care-n adâncul pie-
trei îl învie/Și-l poartă către vechea cununie.(Visul calului alb).Sau:
„Numai calul mai vorbește de răpire,/ Numai șaua lui de piatră cu
două locuri/Și oprirea de lângă cuptoarele/Cu marile focuri.//Fuge
umbra călăreţilor de lângă cuptor,/Miroase-a carne-ncinsă și a
os/Din care măduva a curs/Într-un ţinut frumos.// Se-ntoarce mi-
reasa singură,/Numai dragoste, numai ochi luminat,/Numai nuntă
veșnică pentru care/Apele în vin s-au preschimbat.//Calul beat se-
mpleticește/Ca și cum/Un nevăzut clește îi smulge unghia/Îngroșată
de drum.// Vine cineva să îl dezgroape/Și îl face să iasă/Ca un cal viu
cu care aduce/ O altă mireasă//La aceeași veșnică nuntă/Și veșnică
moarte/La care umbra de pe el/ Pare să-l poarte”( Numai calul)

Hotarul nu poate lipsi din imaginarul fracturat al volumu-
lui. Pentru un Ivan Evseev, hotarul este cu atât mai semnificativ cu
cât în „structurile duale sau în cele tripartite ale lumii, specifice cul-
turilor arhaice și tradiţionale, orice limită( graniţă, frontieră, hotar)
este un semn al discontinuităţii spaţiului, fie pe orizontală, fie pe
verticală. Hotarul desparte, dar și unește zone și nivele diferenţiate
valoric; marchează momentul de echilibru și de cumpănă, conţine,
concentrată în sine, energia ambelor spaţii polare, antagoniste sau
complementare, de unde rezultă ambivalenţa sa, adică echivocul
valoric al acestui simbol”( Ibidem, p. 188). Ivan Evseev menţionează
însă și altă  semnificaţie a hotarului : „Orice trecere înseamnă
schimbare, ce poate fi în bine sau în rău”( Ibidem, p. 188).  Pentru
Ioan Holban, în poezia Ilenei Mălăncioiu „hotarul e, mai întâi, locul
unde duhul lumii vii se unește cu cel al lumii moarte, unde „polii
opuși“ surpă pământul dintre ei, pentru ca „să înceapă albul ce nu
se mai sfârșește“; hotarul, la Ileana Mălăncioiu, nu desparte, ci une-
ște, nu e prăpastie, ci punte: în eros, mai întâi: „de spaima unei clipe
mai senine/ ce-n taină-mi pregătește o spaimă și mai mare/ mă-
ntorc peste prăpastia pe care/ cu spaimă am trecut-o către tine/ un
gol imens mă ţine tăcut deasupra lui/ și mută munţii către care vin/
simt marginea prăpastiei pierind/ asemeni unui orizont divin/ fă un

hotar mai sigur între mine/ și între ţărmul tău care s-a dus/ vreau să
m-apropii fără să te văd/ mi-e frică și merg ca privită de sus“ (De
spaima unei clipe). Simbolistica hotarului e cu totul singulară în li-
rica noastră contemporană; hotarul nu e limită, ci „ţinutul acela
străvechi“, e „marginea pe care stăm“, poarta pe unde se intră în
adânc și „valea îngustă“ sau calea lui Ahab „în căutarea balenei
albe“ sau, altfel, locul de unde începe și unde sfârșește marea călă-
torie în sine, cum spune Ileana Mălăncioiu în poemul Pe când călă-
toream din volumul Peste zona interzisă: în fond, hotarul nu e zona
interzisă, ci lumea care se află peste aceasta”.

Un reper semnificativ în imaginarul volumului rămâne
vâscul. Același Ivan Evseev scria că în „diferite tradiţii mito-poetice,
vâscul apare ca simbol al vieţii eterne. Crengilor sau fructelor de
vâsc, mai ales celui crescut pe un stejar, li se atribuiau însușiri ma-
gice.(...). Era un dar al cerului, deoarece vâscul nu crește direct din
pământ, puterea sa fiind legată de forţa și sacralitatea stejarului pe
care crește. Vâscul e pus în legătură cu toate forţele cerești. După
unele credinţe, el ar fi un produs al tunetului, căci stejarul pe care
crește este copacul cel mai des lovit de trăsnet. Simbolismul vâscu-
lui nu este străin nici de cel al astrului zilei. Poetul latin Virgiliu în
poemul său Eneida, descrie cum Enea, la sfatul Sibillei, obţine o
creangă de vâsc( «creanga de aur») cu care coboară în infern pentru
a se întâlni cu umbra tatălui său. Creanga de vâsc capătă astfel atât
semnificaţia vieţii mai puternice decât moartea, cât și a luminii, am-
bele capabile să învingă puterea întunericului”.( Ibidem, p.431).  Mi-
reasa stă sub un vâsc care promite ascensiunea, trecerea unui hotar
sever, „Sub vâsc șade mireasa în patul cu stâlpi negri/ Și caii albi o
poartă încet ca peste nori/Plecaţi spre trupul său ne ducem/Ase-
menea copiilor din flori.//Din sfânta ei greșeală necunoscută
nouă/Și pedepsită cu pedeapsă cruntă/Noi ne-am născut nainte ca
mirele să vină/Și în tăcere ne-am gătit de nuntă.//Vai, maica noas-
tră și mireasa noastră/Mă tem de trupul tău ca de o vină/Pe care
mirele cel sfânt o iartă/Și se petrece nunta lui divină.//Să ne zâm-
bești tăcută și străină/Ca și cum nu ne-ai născut vreodată,/Am pus
un vâsc la patul cu stîlpi negri/În care tu te duci nevinovată”( Vâs-
cul).

Din seria vegetalului nu trebuie omisă feriga. „La multe
popoare ale Europei există credinţa că planta înflorește o dată pe
an, în noaptea de Sânziene(solstiţiul de vară sau ziua Sf. Ioan Bote-
zătorul). În acea noapte, floarea ei strălucește ca o stea și tinerii
pleacă în căutarea acestei flori miraculoase care poate ajuta la des-
coperirea comorilor ascunse, poate face invizibil pe cineva și capa-
bil să deschidă toate lacătele( de unde și asimilarea ei, la români,
cu miraculoasa și mitica iarba-fiarelor); se crede că omului care o gă-
sește îi înlesnește înţelegerea « limbii păsărilor » și a celorlalte do-
bitoace”.( Ibidem, p.  144).  O poezie ce pune în valoare simbolul este
Visul unei gresii, citată anterior. De reţinut aici că feriga, cu încărcă-
tura ei simbolică, este opusă pietrei și răcelii gresiei, care cheamă
irezistibil fiinţa spre o lume a păpușilor de piatră. Salvarea posibilă
pare să fie asigurată aici de somnul care promite trecerea hotarului
în universul semnificaţiilor vegetalului.

Poeta deschide evident orizontul creaţiei sale spre meta-
fizic, spre un lirism cu evidente reflexe iniţiatice, imprimându-și
toate neliniștile într-un sublim tipar, rezervat doar marii și autenti-
cei poezii.
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După ce prin volumele sale de poezie s-a situat în prim-planul ge-
neraţiei șaizeciste, Ana Blandiana își asumă și Calitatea de martor,
printr-o culegere de eseuri care o consacră, pe lângă poeta de o sen-
sibilitate aparte, drept prozatoare, o fină și profundă observatoare
a realităţii. Exprimarea trăirilor în versuri nu a putut să-i cuprindă
întreaga bogăţie a sentimentelor, gândurilor și ideilor care, de-a lun-
gul timpului, au definit o personalitate complexă, puternică și ho-
tărâtă, animată de dorinţa de a înţelege rosturile lumii. La aceasta
i-au servit numeroasele volume de poezie și de proză apărute de-a
lungul timpului.

Noul volum de eseuri Soră lume1, așa cum precizează autoa-
rea din primele pagini, vine ca o continuare a altuia, intitulat Fals
tratat de manipulare, apărut în anul 2013, conţinând fragmente de
amintiri din care s-ar putea compune un portret al ţării. De data
aceasta însă, în peste 400 de pagini sunt descrise întâmplări cu oca-
zia călătoriilor făcute în străinătate Capitolul introductiv, intitulat
,,Compasiunea ca formă de cunoaștere”, spune ce este sau mai cu-
rând ce nu este noul volum care poartă și un titlu semnificativ, pen-
tru că tot ce i se întâmplă, lumea pe care Ana Blandiana o descoperă
și o povestește, îi stârnește un sentiment de frăţietate, o necesară
treaptă spre înţelegere și cunoaștere. Deci, nu este vorba despre o
carte de călătorii în care nucleul să fie experienţa personală. ,,Nu
ce fac eu acolo, ci ce face istoria are importanţă” (p. 8), ne averti-
zează autoarea, de la început. În aceste condiţii, principalul concept
este adevărul. Or, pentru aceasta instrumentul potrivit este proza.

Parcurgerea numeroaselor pagini transformă cititorul într-
un participant la un turneu pe meridianele și paralele globului, în lo-
curi și timpuri care depind numai de fluxul viu al amintirilor celei
care devine un martor al lumilor pe care le descoperă. Mizând pe
autenticitate, relatarea este cu atât mai interesantă și atractivă pen-
tru cititorul chemat să i se încredinţeze aceeași calitate, mai cu
seamă în condiţiile în care unele realităţi îi sunt bine cunoscute, căci
le-a trăit, dar i se dezvăluie unele noi, neașteptate, la care este in-
vitat să mediteze. 

Scopul acestei scrieri este clar declarat: ,,Este un fel de a-mi
aminti nu doar ce am trăit, ci și ce am fost în stare să înţeleg și să
spun atunci, și ce sunt în stare să înţeleg și să spun acum, din ceea
ce am trăit. Și, mai ales, în ce măsură eram în stare atunci, și sunt în
stare acum, să compar și să trag concluzii din comparaţii. Compa-
raţii între ţări, stări materiale și niveluri de cultură diferite, între
mentalităţi și revelaţii, și chiar între ochiul meu care selecta atunci
și ochiul meu care vede azi. Iar astăzi ochiul meu vede mai mult idei
decât forme, mai mult istoria decât timpul.” (p.6) Filmul călătoriilor,
revăzut acum cu lumini și umbre, este destinat, de data aceasta, nu
să descrie, ci să dea seamă de tâlcurile lumii, desprinse din expe-
rienţe și descoperiri care pun în ecuaţie trecutul, prezentul și chiar
viitorul. 

Perspectiva subiectivităţii este bine controlată, iar descope-
rirea de sine se produce numai în raport cu necesitatea de a fi pur-
tătorul unor amintiri despre lumea cunoscută. Această instanţă

este trecută prin filtrul unor aprecieri care justifică lipsa totală a fac-
torului ficţional, astfel încât sinceritatea este atuul unei voci aucto-
riale credibile și convingătoare, așa cum mărturisește: ,,Nu cred că
îmi amintesc, sau poate nici n-am știut vreodată cum se explică fap-
tul că...” (p. 67). Iată și o confruntare cu propriile îndoieli: ,,nu sunt
absolut sigură că este vorba de o trecere onestă și exactă din reali-
tate în memorie sau dacă este vorba de o infinitezimală prelu-
crare...” (p. 72); alteori își declină participarea: ,,am faţă de aceste
amintiri un pronunţat sentiment de spectator” (p. 206) și își con-
templă aptitudinile: ,,Am o memorie extrem de selectivă, după re-
guli care nu respectă ordinul de importanţă al evenimentelor.” (p.
210). Și dacă uneori declară cu sinceritate ,,nu mai știu” sau ,,nu-mi
amintesc”, nu ezită să mărturisească limite ale memoriei sale, pre-
cum se întâmplă când în urma unei călătorii în Berlinul de Est nu
reţine decât o staţie de metrou, un muzeu și o tonetă cu crenvurști
,,cu preţ derizoriu” (p. 172). Toate sunt însă importante pentru Ana
Blandiana. Așa se înţelege din eseul ,,Cum am intrat în Europa”,
unde dobândirea accesului la presa franceză, cu limbajul ei liber și
flexibil, i-a permis să descopere ,,bucuria aproape îmbătătoare de a
avea idei”. (p. 194). Și mărturisirea continuă: ,,totul mă ajuta să înţe-
leg și să descopăr lumea în care trăiam, dar care era contemporană
cu lumea noastră închisă, totul mă ajuta să-mi depășesc limitele și
frontierele.” (p. 194). Călătoria nu devine un scop în sine. Fiecare are
povestea ei, iar motivaţia relatării este explicită: ,,vreau să o poves-
tesc în toate amănuntele pe care mi le amintesc, în speranţa că în
felul acesta voi înţelege eu însămi mai mult din ea.” (p. 246) Peripe-
ţiile, unele adevărate aventuri, situaţii tensionate, în marginea pe-
ricolului, a ridicolului sau a absurdului, devin prilejuri pentru a
înţelege nu numai ce se întâmplă în lume, ci și de ce este cum este.

În aceste condiţii, narativul, rar punctat de dialog, este mo-
dalitatea privilegiată, iar descriptivul este prezent doar în scurte in-
serţii, răbufniri spontante ale sensibilităţii poetei, mai ales atunci
când i se împlinește visul de a vedea frumuseţile lumii și ale crea-
torilor de frumos din lume, alături de Romi (Romulus Rusan), cel cu
care a împărtășit această chemare o viaţă întreagă.

Ceea ce menţine ritmul viu al acestei proze este ignorarea cu
desăvârșire a criteriului cronologic. Căci filmul amintirilor este lăsat
să se desfășoare în deplină independenţă de orice restricţie și
așteptare, ceea ce, în final se dovedește a fi o stabilă și armonioasă
modalitate de construcţie. De aceea, interesul și curiozitatea citito-
rului cresc de la o pagină la alta.

Relatarea unor întâmplări decurge dintr-o necesitate
aproape organică: ,,Mi-e greu sau chiar imposibil să explic logic de
ce am simţit nevoia să pun într-o carte despre călătorii și întâmplări
în lume această amintire...” (p.19) mărturisește autoarea în ,,Prima
călătorie”, cea care deschide șirul amintirilor. Aceasta este peleri-
najul făcut în copilărie cu familia la Mânăstirea Izbuc, un misterios
fenomen carstic, călătorie păstrată ,,limpede și cu detalii nefiresc
de precise” (p.13) și îmbogăţită cu relatările în timp ale părinţilor.
Memoria își are însă legile ei și scena din poiana cu oamenii veniţi

Ana Blandiana, ,,Soră lume”
Ada Stuparu
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să participe la minunea ce izbucnea din lumea subterană recheamă
amintirea altei mulţimi, cea care, mult mai târziu, în Piaţa Universi-
tăţii, făcea loc Anei Blandiana, chemată la balcon. Schimbarea pla-
nurilor de rememorare devine un procedeu narativ de actualizare,
semn al mișcării între limitele adevărului și credibilului. Naraţiunea
ne deplasează peste câteva decenii, când într-o excursie în Apuseni,
grupul de vizitatori descoperă cu amărăciune doar ruinele rămase
din biserica mânăstirii, pierdute între gunoaie. Minunea se termi-
nase și fusese umilită. Este una dintre învăţăturile care se vor des-
prinde și din alte călătorii.

Așa sunt cele din ciclul de trei eseuri puse sub titlul ,,O călă-
torie iniţiatică” despre călătoria la Moscova, încă în URSS, unde Ana
Blandiana descoperă realităţi cutremurătoare: uriașe diferenţe
între centrul capitalei și cartierele mărginașe, biserica transformată
în depozit pentru uneltele gunoierilor sau imposibilitatea de a con-
versa cu oameni terifiaţi și urmăriţi de delatori, precum îngrozitoa-
rea Lena, supraveghetoarea ,,ceacâră”, despre care i se spune că are
într-un ochi un aparat de filmat.

Cu o construcţie narativă deosebită, eseul ,,Sora Maria de la
Providenza� cuprinde relatarea întâlnirii cu sora Maria, româncă
din Mircești, adusă la Assisi din copilărie de călugării franciscani. Po-
vestea se înlănţuie în mai multe secvenţe și planuri temporale:
amintirea despre vizita la Roma, la pictorul Eugen Drăguţescu, in-
cursiunea în trecut prin relatarea acestuia despre felul în care a cu-
noscut-o pe sora Maria la Assisi, povestea vieţii Mariei, fată săracă
din Moldova, acum călugăriţă la Assisi. Evocarea scenei revederii
peste ani a locurilor natale, care pentru Maria sunt ,,celălalt tărâm”,
precum și a familiei numeroase venite din satul lui Alecsandri con-
stituie o pagină nuvelistică fermecătoare.

Contrastul dintre așteptări și realitate devine o temă cu
adânci semnificaţii. Astfel este aventura de la La Rochelle relatată în
eseul ,,Un bateau pour la Chine”, un incredibil ,,amestec de pate-
tism romantic până la ridicol” (p. 333), când lansarea la apă a unui
modest vapor, ca gest de susţinere a tinerilor chinezi anticomuniști,
sfârșește cu un eșec. Surprinzătoare sunt și alte aventuri, precum vi-
zitarea Moscovei comuniste, în ciuda piedicilor și a șicanelor, refu-
zul de a participa la o emisiune cunoscută în Franţa, efortul de a
contracara la Viena efectul ,,mâncătorilor de lebede” ori evitarea,
cu riscuri, a unui discurs elogiator proiectat de autorităţi în China.
Comparaţia cu ce se întâmpla la noi, mai ales înainte de 1989, este
frecvent prezentă, ca o înţelegere a faptului că binele sau răul ţin
de aceeași esenţă a omenirii din orice loc sau orice timp. Așa se în-
tâmplă la Durban, în Africa de Sud, unde la un Festival de poezie,
poeta româncă descoperă un oraș părăsit de albi, căci după aboli-
rea apartheid-ului, albii, pierzând puterea politică, dar nu și pe cea
economică, își construiesc un alt oraș, populaţia de culoare fiind
condamnată tot la izolare și sărăcie. Ideea împăcării aparente, im-
posibilă în aceste condiţii, este translată în ţara noastră, unde, într-
o stare de confuzie bine organizată și manipulată, putându-se da
drept disidenţi, foștii securiști nu se disting de victimele lor.

Disecarea tâlcurilor lumii lasă loc însă și manifestărilor ce
ţin de esenţa umană. Râsul este de nestăpânit când însoţește o că-
lătorie în Iugoslavia, în anul 1967 – prima în străinătate, din care vi-
zitatorii se întorc ,,morţi de oboseală și epuizaţi de atâtea hohote”.
O ,,Criză de râs” se petrece și la Viena, cu ocazia decernării premiu-
lui Herder, când dispariţia ca prin farmec a bogatului bufet suedez
readuce în amintire întâmplarea asemănătoare din Blandiana, satul
strămoșilor. Alteori, dominanta este plânsul. Având drept cadru o
vizită la Versoix, în eseul ,,Lacrimi libere” se inserează întâlnirile la

Comana și în Piaţa Palatului din București, cu Regele Mihai, ,,victima
ţintă nu numai a cinismului istoriei și a cruzimii politicii, a interese-
lor, orgoliilor și lipsei de scrupule a celor din jur, ci și a propriei sen-
sibilităţi” (p.294), un personaj tragic, dar cu un destin exemplar.

Legate, majoritatea, de numeroasele evenimente în plan
cultural, literar în speţă, la care Ana Blandiana participă, eseurile
aduc în lumină o întreagă lume, în care actanţii sunt personaje, mai
mult sau mai puţin cunoscute, scriitori din ţară și din străinătate
sau oameni simpli, dar la fel de importanţi pentru scriitoarea din
România. Convingerea că poezia poate fi o încercare de salvare spi-
rituală este susţinută în eseul ,,Poezia ca mijloc de supravieţuire”
de aprecierea că oamenii au început să simtă oboseala de consum,
de materialitate excesivă, astfel încât lumea asistă la o transfor-
mare și diversificare a festivalurilor de poezie. Într-o pledoarie pen-
tru poezia adevărată și preţuirea cititorului se include și o meditaţie
despre condiţia creatorului: ,,poeţii au descoperit cu uimire că smul-
gerea rădăcinilor din pământ atrage după sine tăierea aripilor spre
cer și au început să se simtă singuri și fără rost. Și chiar dacă împă-
răţia lor nu este din această lume, aura ei, asemenea aștrilor, nu se
știe că există decât în măsura în care poate fi văzută de pe pământ.”
(p. 158) Vorbind despre acestea, de sub pana poetesei se ivesc mu-
guri, pe care însă prozatoarea are grijă să îi tempereze cu blândeţe. 

Evocate pentru fantezia, inteligenţa și spiritul de organizare,
festivalurile de poezie din localităţi celebre sau necunoscute așază
pe hartă locuri unde cultura mobilizează și unește oamenii. Din
acest motiv, relatarea nu se oprește exclusiv la desfășurarea eveni-
mentului literar la care poeta participă. Astfel, la Festivalul de la Vi-
lenica, în apropiere de Lipica, Slovenia, ceea ce o impresionează
sunt ,,pegașii”, renumiţii cai lipiţani, care nu aveau nevoie de aripi ca
să pară a zbura, ca niște ,,îngeri aparţinând regnului animal” (p.159);
la Castelbasso, în Italia, este fascinată de relicvele trecutului: vizi-
tează o cetate medievală, acum cu doar 50 de locuitori, cetate care
se trezea ca prin minune la viaţă în zilele festivalului; la Veneţia par-
ticipă la o ,,Noapte a poeţilor”, cu recitaluri în tot orașul; Festivalul
de la Barcelona este o împletire de arte – muzică și poezie, la Tri-
este versurile se citesc într-un tramvai, iar la Luxemburg, pe un
vapor. Dacă la Delphi ,,un pelerinaj până la izvorul misterelor poe-
ziei� (p. 169) poartă și cititorul spre adâncimile istoriei, la Austin îl
pune în contact cu noutăţile tehnicii, căci, ajunsă în orașul ameri-
can în anul 1975, poeta din România vede pentru prima dată cum
textul tradus este proiectat pe un ecran în spatele celui care citea. 

La fel de important, prin noutate, și palpitant, prin avataru-
rile pe care le traversează este istoria constituirii și a evoluţiei PEN
Clubului în anul 1990 în ţara noastră, când, invitată la Viena la o con-
ferinţă, Ana Blandiana trăiește o ,,experienţă existenţială” (p. 139),
tensiunea emoţiei colective a românilor întâlniţi la aeroportul Oto-
peni, care plecau pentru totdeauna din ţară, dar o recunosc cu bu-
curie pe poeta care împarte copiilor autografe din partea sa și a
Motanului Arpagic. Depășind apoi momentul pierderii bagajelor, îm-
brăcată potrivit prin străduinţele unei tinere angajate de la Tarom,
reprezentanta României reușește să spulbere acuzaţii nefondate
despre neglijarea minorităţilor. 

O privire mai cuprinzătoare asupra acestei organizaţii inter-
naţionale a scriitorilor este cuprinsă în cele trei eseuri sub titlul ,,O
dovadă că eu sunt eu”, probând faptul că subiectele sensibile nu
sunt ocolite. Ana Blandiana o face responsabil, cu toată seriozita-
tea, dar alteori amuzată, zâmbind de ridicolul și imprevizibilul cu
care se confruntă. Așa este povestea Congresului Mondial al Scrii-
torilor din octombrie 1996, când, solicitată de mitingurile și proble-
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mele Alianţei Civice, nu se poate ocupa de deplasarea la Congresul internaţional PEN de la Guadalajara, unde ar fi urmat să fie aleasă preșe-
dinte. Totul se dovedește o aventură, de la lipsa vizelor, la contradicţia dintre numele real și cel de scriitoare, și până la pasiunile dezlă-
nţuite în congres la propunerile de schimbare, ceea ce o duce la concluzia că Internaţional PEN ,,nu era nici pe departe o organizaţie
literară”. (p. 249) Și, firește, totul s-a amânat.

Tema libertăţii este fundamentală în acest roman al unei lumi aflate mereu în căutarea ei, mai ales că, înainte de 1989, în Româ-
nia, libertatea rămânea doar o permanentă aspiraţie.

Ieșirea din ţară ţinea de domeniul miracolelor și al norocului, după cum ne asigură autoarea în eseul ,,Era în 1969”. Chiar dacă
acesta este ,,cel mai liber dintre cei câţiva ani ai luminișului comunismului românesc de după deschiderea închisorilor” (p.56), libertatea
de mișcare era limitată, iar vederea, chiar de peste mare, a pământului Italiei era un vis multora inaccesibil. Aceasta este amintirea păs-
trată în textul ,,Socialismul buf”, în care aflăm că într-o vizită din anul 1967 în Iugoslavia, grupul de scriitori este condus, ca o mare sur-
priză, spre un loc pustiu de unde se vedea ţărmul Italiei, luminile Occidentului ,,care clipea ironic dincolo de mare” (p. 223), moment trăit
cu obrazul plin de lacrimi, de râs și de plâns.

Călătoriile au condus și la înţelegerea faptului că ,,libertatea își avea și ea monștrii ei” (p.84), când, la Paris, Ana Blandiana este mar-
tora invadării Odéonului de către tinerii anarhiști, a căror deviză era ,,A bas la culture!” Comparaţia cu situaţia României este relevantă:
,,eu încercam să rezist, să rămân liberă prin cultură, ei credeau că distrugând cultura devin mai liberi.” (p. 88). În acest context, semnifi-
cativ este eseul intitulat interogativ ,,Ce putem face cu libertatea?”, o punere în discuţie a evenimentelor din decembrie 1989, când ,,eram
mândri că băuserăm, în sfârșit, alcoolul istoriei, despre care nu aflaserăm încă sau nu voiam să acceptăm că fusese contrafăcut.” (p. 92).
Retrăirea emoţiilor momentului și a evenimentelor care au urmat sunt argumente pentru concluzia că atunci am obţinut ,,o libertate care
ni s-a dat intenţionat fără reguli de întrebuinţare și cu care nu am știut ce să facem” (p. 105).

O gură de aer curat al libertăţii este luată odată cu participarea în 1974 la programul Universităţii din Iowa City, participare obţi-
nută de poetă nu fără dificultăţi și piedici, pe care le consideră însă revanșate prin bucuria cu care a descoperit lumea străbătând Ocea-
nul pe transatlanticele italiene. Semnificativă este și întâlnirea cu românii stabiliţi la Silicon Valley, care ,,trăiau la celălalt capăt al lumii cu
mintea și sufletul ocupate în întregime de ceea ce era acasă, mai mult decât noi, cei ce trăiam acolo”. (p.181) Sensul libertăţii este căutat
și în descrierea albanezilor care vin la frontiera din Tirana ca să îi vadă pe cei care puteau călători cu ,,un amestec sfâșietor de resemnare
și disperare”. (p. 243). Aceasta nu împiedică înţelegerea faptului că având libertatea de a călători, asistăm la o diminuare a intensităţii
emoţiilor, tema de meditat fiind ,,dacă nu cumva libertatea este importantă doar în măsura în care nu există.” (p. 332). Factorul uman in-
tervine definitoriu în schimbarea scărilor de valori.

Constatarea că fericirea este condiţionată de libertate, dar și că efectele civilizaţiei îndepărtează lumea de fericire propune și o me-
ditaţie despre ceea ce ne așteaptă, când Ana Blandiana lansează întrebarea: ,,Nu cumva ceea ce ni se întâmplă are legătură cu felul în care
am luptat împotriva naturii și am învins-o?” (p. 419) . Cu acest gând tulburător, sentimentul mărturisit, singurul pe care i-l poate genera
contemplarea acestei lumi, este compasiunea. 
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Profit de recenta lucrare semnată Constantin Cubleșan, apă-
rută la Casa Cărţii de Știinţă (Cluj-Napoca, 2020), pentru a mă referi
la unul dintre cei mai de seamă cscriitori și dramaturgi ai generaţiei
ʼ60, Dumitru Radu Popescu. În capitole scurte și concentrate, auto-
rul lucrării D.R. Popescu. Teatrul politic vizează un număr de două-
zeci de piese de teatru scrise după 1989 de autorul Vânătorii regale.
Cu acea supleţe retorică specifică spiritelor erudite, criticul literar
clujean analizează elemente de construcţie a scenariului dramatic
și a personajului, interpretează conţinuturi și idei, pe care le rapor-
tează permanent la crezul unui creator îndrăgostit de teatrul clasic
shakespearian. Dintre marile capodopere ale dramaturgiei Marelui
Will, prin ideile general valabile vehiculate, caracterele umane im-
plicate în ţesătura de intrigi cu final tragic inevitabil, Hamlet consti-
tuie modelul sacrosant, patternul arhetipal în care spectacolul vieţii
și dramaturgia se suprapun până la confuzie totală. Spiritul hamle-
tian se manifestă de timpuriu la personajele lui D.R. Popescu, por-
nite într-o nobilă și necesară „vânătoare regală” a adevărului prin
hăţișurile de minciuni și iluzii cultivate de puterea politică, socie-
tate, indivizi. În proză, Tică Dunărinţu adoptă profilul hamletian al
justiţiarului, în calitate de tânăr procuror și fiu hotărât să facă lu-
mină în cazul dispariţiei/ morţii misterioase a tatălui său. Prin efor-
tul și determinarea de a strânge depoziţiile mai multor martori,
prinde contur și ia amploare nu numai „dosarul tatălui”, ci se dez-
voltă narativ și conflictual un amplu „roman-anchetă”1 despre o du-
rată de viaţă și, implicit, o perioadă istorică. 

Pentru personajele lui Marin Preda, istoria nu este o abs-
tracţiune proiectată magnific dincolo de individ pentru receptarea
comodă a posterităţii, ci un tăvălug de evenimente reale care, în
rostogolirea lui oarbă și „buimacă”, zdrobește destine umane. În
proza și teatrul lui D.R. Popescu, istoria se re-personalizează în mod
tragic, pentru că este împlinită volitiv și concret de o categorie
anume de oameni, însetaţii de putere și de dorinţa de a-și supune
semenii. Cauza inechităţii sociale, a minciunii și falsităţii de orice
fel, a despotismului și răului existenţial este identificată cu lucidi-
tate de către autor în resorturile intime ale fiinţei umane, fiind de
natură ontologică. Prin intermediul unor personaje emblematice ca
ţăranul din Ploaia albă care cumpără pe nimic bunurile sătenilor din
dorinţa de a le lua în stăpânire sufletele, continuând cu Moise,
„actor, măscărici și raisonneur, comediant și tragedian, ucigaș și an-
chetator”2, din ciclul F, se conturează un univers uman grotesc, de
bâlci, în care sfinţenia și orice valoare umană sunt degradate de far-
seori și saltimbanci. Din miezul burlesc al acestei lumi răsturnate,
halucinante, istoria se dezvăluie drept o sală de bal cu două tipuri
de protagoniști: pe scenă, interpreţii, care hotărăsc, dau tonul și
impun ritmul muzicii, în sală, dansatorii care se supun cu frenezie
inconștientă ritmului până la epuizare generală, neștiind că sunt
victimele unei bătăi de joc.

Sufocată mai bine de un deceniu în formulări rigide prolet-
cultiste, non- și in-estetice, literatura română se re-așează în dece-
niul șase pe linia valorică a scrisului de calitate. Resurecţia,
demarată curajos la revista „Steaua” de A.E. Baconski în domeniul
poeziei, se extinde rapid în sfera prozei și a dramaturgiei. În aceste
ultime două genuri literare excelează D.R. Popescu, evidenţiindu-
se printr-o prolificitate creatoare impresionantă și o rară predispo-
ziţie inovatoare în domeniul tehnicilor de construcţie epică și
dramatică. În ambele sale ipostaze, prozator și dramaturg, creato-
rul ciclului F scrie mult și dens, punându-și personajele, atinse de o
adevărată demonie a comunicării, să vorbească mult (viaţa nu e epi-
citate, ci structură mono- dia-logală, inter-acţiune nemijlocită între
oameni și con-flict, în opinia lui D.R. Popescu), să comită gesturi ab-
surde și să genereze situaţii grotești. Deși avalanșa copleșitoare de
adresări și ziceri, fluxul verbal de nestăpânit (uneori) al personaje-
lor produc un inevitabil sentiment al derizoriului, un mesaj serios și
profund, un adevăr grav și dureros va fi revelat celor care reușesc să
se salveze de minotaurul grotescului din epicitatea labirintică. Ade-
vărul incomod, ascuns cu grijă în adâncul sinelui, se cere eliberat
deopotrivă din amalgamul construcţiei epice aluvionare cu apare-
nţă de „lume pe dos”. Aceste elemente de artă dramatică sunt ex-
primate camilpetrescian de Coca, personajul din satira Regina fără
somn: „Să se vadă, în primul rând, prin geniul actorilor, miezul idei-
lor”. 

În opera lui D.R. Popescu, tema recurentă pare a fi boala, iar
supratema3, moartea, întrucât „maladia care bântuie spaţiul nara-
tiv este o epidemie de moarte”4. Oamenii pot fi bolnavi de putere și
înnebuniţi de dorinţa de a-și domina semenii sau pot fi bolnavi de
frică și paralizaţi de neputinţă, ambele categorii formând o socie-
tate măturată de un devastator val pandemic cu resorturi spirituale.
În jurul acestui nucleu grav, adevărat punct al genezei unei lumi fi-
cţionale ce alegorizează lumea reală, se nasc și se proliferează ba-
bilonic numeroase direcţii conflictuale, dând impresia de acumulare
haotică a unor fragmente lipsite de coerenţă și legătură cu întregul.
Cu toate acestea, cele mai banale idei, exprimate cu nevinovăţie de
către personaje în contexte nepotrivite, uneori, se dovedesc încăr-
cate cu substanţă esopică, prin conotarea mesaje atât de tulbură-
toare, încât devin indicibile în variantă asertivă. Dacă acceptăm
ideea că nu există bolnavi, ci numai atingere malefică, ne poziţio-
năm în spaţiul mentalitar arhaic al șamanismului: cauza bolii e de
natură spirituală și trebuie înlăturată prin luptă directă cu demonul
acesteia. Tiranul, în diferitele sale ipostaze umane din istorie, a dis-
părut, dar nu și morbul tiraniei sau pericolul (re)apariţiei acesteia.
Deși favorizată în trecutul comunist de o inerentă complicitate sub-
versivă între autor și cititor, trăitori în aceeași societate strâmbă și
opresivă, receptarea în contemporaneitate a operelor scrise de D.R.

D.R. Popescu: „lumea scoasă din IâIâni” și teatrul-literatură
Liliana Danciu
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Popescu înaintea momentului 1989 pare epurată de marca politi-
cului pentru a se înnobila cu valoare pur estetică5. Coloratura poli-
tică voit pronunţată s-a estompat în prezent, e drept, dar continuă
să hrănească subtextual mesajul auctorial care se adresează omu-
lui din toate timpurile. Pericolul dictaturii, epidemia de iraţionali-
tate și megalomanie, infestarea lumii cu șoareci, colapsul raţiunii în
braţele dulci ale nepăsării și complicităţii la crimă sunt oricând po-
sibile.

De aceea, teatrul postdecembrist al lui D.R. Popescu va fi
eminamente politic, polemic, orientat pentru a critica, de data
aceasta, societatea românească liberă a prezentului. Ochiul său for-
mat a vedea diformităţi și anormalităţi mistificate politic, identifică
lucid în contemporaneitate tarele umane, sociale și politice, cos-
metizate mai mult sau mai puţin abil, ascunse sub tot felul de măști,
pe care le dezvăluie cu incisivitate, virulenţă și pe un ton polemic.
Pentru că teatrul actual a devenit punere în scenă a viziunii unui re-
gizor preocupat exclusiv de spectacolul tip imagine și entertainment,
iar instanţa auctorială din didascalii a fost exclusă din arta teatrală,
D.R. popescu operează inovaţii majore asupra tehnicilor de con-
strucţie dramatică, valorifică un tematikon variat inspirat din mito-
logie, istorie, realitate socială. 

Eliberând-o din captivitatea primitivă a vizualului, D.R. Po-
pescu readuce dramaturgia în perimetrul sacru al literaturii, o oferă
actului intim al lecturii și, implicit, unei hermeneutici active și sacre,
re-generatoare și co-generatoare de noi sensuri ale cuvântului. Tea-
trul-literatură, numit de dramaturg „spectacol-lectură”, se reinte-
grează mitologiei pentru a-și recâștiga nu numai funcţia iniţiatică, ci
și scopul cathartic. În acest mod, autorul își regizează propriul spec-
tacol, adaptând tiparul epic al „povestirii în povestire” la cel dra-
matic de „teatru în teatru”. Actor și spectator, autor și regizor, toţi
devin măști interșanjabile în jocul, de cele mai multe ori absurd, al
raporturilor identităţii cu alteritatea, în care se simulează și disi-
mulează mult și se joacă atât de multe roluri până la anularea ade-
văratului eu. Toate temele grave sunt puse în scenă, viaţa, moartea,
iubirea, trădarea, nebunia, fericirea. 

Spectacolul de pe scena teatrului se amalgamează cu cel din
sală sau din cadrul repetiţiilor personajelor-actori, astfel încât sce-
nariul proiectat în imaginarul unui personaj-actor sau personaj-re-
gizor să urmeze tiparele unui anumit rol dramatic sau social din
propria-i existenţă. În piesa Cortina, „dezbatere polemică parabo-
lică (...) după model pirandelian, neoexpresionist”6, spectatorii sunt
îndemnaţi să joace în piesă, pentru că, în esenţă, ei sunt adevăraţii
protagoniști ai dramelor consumate în spaţiul scenic. Tratarea pa-
rodică a subiectelor grave precipită subiectul acţiunii dramatice
spre un final de parabolă, cu efect de „comedie tragică”. Cortina
care s-a înţepenit ridicată sugerează anularea graniţei dintre două
lumi separate printr-o convenţie arbitrară, a spectacolului imaginat
și a spectacolului trăit, a fanteziei și a realităţii. De acum orice e po-
sibil, întrucât viaţa și literatura, Est și Vest (în spaţiul geopolitic euro-
atlantic), actor și spectator interferează, se amestecă, se suprapun. 

„Drama comică” Mireasa vagabondă este construită pe dia-
logul-confruntare dintre o femeie și un bărbat, exponenţi ai unui
nou model de „lume pe dos”: pe de o parte, femeia, Gica, element
activ, se află în tranziţie (coboară dintr-un tren într-o gară dintr-un
spaţiu al nimănui), ca mireasă a unuia, răpita altuia, prizonieră tem-
porară aflată în căutarea împlinirii în iubire; pe de altă parte, băr-
batul, Gicu, element pasiv, cantonierul cantonat pentru totdeauna

în propria-i solitudine și inerţie, în afara timpului și spaţiului, asigu-
rând tranziţia unor efemerităţi fără interes de a ieși în afara acestui
datum. Pornită în căutarea titanică a fericirii prin iubire, femeia Pro-
metee l-a întâlnit pe inertul și placidul cantonier, sacrificiul ei de-
venind complet inutil, câtă vreme el nu poate „juca” nici măcar rolul
vulturului. Monologul femeii persiflant la adresa divinităţii crea-
toare ascunde un strigăt înăbușit de durere și revoltă surdă, cu ac-
cente de tragedie ontologică, menite să contrabalanseze efectele
parodice. În subsidiarul alegoric al piesei, lumea este un teatru pri-
mordial de păpuși, unde Adam și Eva, goi și neștiutori, au fost pri-
mele marionete ale destinului. Degradarea credinţei în mister și
desacralizarea simbolismului religios sunt evaluate critic și parodic
în Oxigen. Paralelismul alegoric între lumea românească din comu-
nism și gara tranzitată de trenuri luxoase, cu altele vechi și ruginite
garate pe lina moartă, este prezent în Dafnis și Floarea în răscrucea
imperiilor moarte, deopotrivă piesă cu accente de artă dramatică.

În Oradea, cam pe la amiază („un exerciţiu de conversaţie tea-
trală gratuită”, în opinia lui C. Cubleșan), locvacitatea dialogală este
de un absurd haios, iar abordarea unei non-teme precum mâncarea
este menită a evidenţia derizoriul și banalitatea unor existenţe lip-
site de ideal și fără un sens anume. O felie din creierul lui Einstein va-
lorifică ideea repetabilităţii inerente, grotești chiar, a unor povești
general valabile și a protagoniștilor ei, schimbându-se doar deco-
rul: Tudoriţa-Penelopa așteaptă zadarnic un „Ulise al meu”, iposta-
ziindu-l în fiecare bărbat care apare în viaţa ei și a fiului, glosându-se
tragic pe tema cuplului și a paternităţii. 

Piesele lui D.R. Popescu înscenează viaţa cu derizoriul și dra-
matismul ei dintotdeauna, învăluie în absurd și grotesc adevărul
doar din pura plăcere de a-l demasca apoi cu gesturi hamletiene,
atribuie cu generozitate creatoare măști alegorice și le smulge cu
violenţă. O lume „sărită din ţâţâni” este protagonista obișnuită a
acestor piese cu oameni obișnuiţi, buni, dar indiferenţi care se fac
responsabili pentru apariţia și proliferarea derapajelor morale prin
apatie și inerţie existenţială. În esenţa sa pur estetică, însă, teatrul
nu simbolizează altceva decât propensiunea fiinţei umane spre ne-
murire, nevoia de a se travesti, de a fi mereu altcineva și de a trăi o
altă viaţă decât cea din afara sălii de spectacol. 

Poate că uneori e necesar să asumăm o mască pentru a afla
cine suntem cu adevărat!

1 Eugen Simion (coord.), Dicţionarul general al Academiei Române. P/R,
București, Editura Univers Enciclopedic, 2006, p. 348.
2 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de li-
teratură, Pitești, Editura Paralela 45, 2008, p. 1104.
3 Analizând resorturile spirituale ale maladiei, Alina Bako face refe-
rire la romanul F, în volumul Vindecarea prin literatură. Reprezentări
ale maladiei în romanul românesc (1960-1980), București, Editura Mu-
zeul Literaturii Române, 2019, p. 240.
4 Ibidem, p. 245.
5 Bogdan Creţu, Leul albastru: despre literatură și libertate, în „Con-
temporanul”, nr. 9/ 2020, disponibil pe dele/d-r-popescu-85-leul-
albastru-despre-literatura-si-libertate.html?fbclid=IwAR2dhimXnRN
UC45Z7Uio0LUpxxNyU7c-l027AWr_K8WhXF6lnbBphZMrvLY (accesat
12.11.2020, ora 13).
6 Constantin Cubleșan, D.R. Popescu. Teatrul politic, Cluj-napoca, Edi-
tura Casa Cărţii de Știinţă, 2020, p. 17.
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Interpretarea Bisericii negre ca şi alegorie a totalitarismu-
lui/politică precum şi aspectul poetic au fost principalele direcţii in-
vestigative ale comentatorilor romanului baconskyan. Modul în
care acest text a fost receptat se pliază de fapt motivaţiei conside-
rării acestui roman: alegorie, poem în proză, roman parabolic sau
contrautopie. În urma parcurgerii diferitelor interpretări, am re-
marcat o anume teamă a vocii criticii de a delimita elementele fan-
tastice, procedând fie prin numirea elementelor ce susţin discursul
fantastic, fără o încadrare corespunzătoare, fie prin construirea
unor afirmaţii contradictorii de tipul „naraţiune fantastică (fără fan-
tastic!)” . 

Tocmai de aceea, prezenta analiză urmărește dispersia
fantasticului la nivel discursiv în cazul unui text care este o alegorie
a totalitarismului. Dacă tatonez fantasticul nu înseamnă că exclud
ideea că romanul e o alegorie, liniile sunt clar delimitate: fantasticul
trebuie căutat la nivelul discursului şi la cel semantic, pe când ale-
goria are în vedere sensul general al textului, deci cele două aspecte
nu sunt într-un raport disjunctiv. Analiza are în vedere sesizarea am-
biguităţii intradiegetice. Modalitatea de abordare a acestei proble-
matici nu se constituie sub forma unei analize exhaustive, întrucât
este imposibil de conservat o constantă a fantasticului în spaţiul ro-
manesc şi, de aceea, voi investiga doar o parte din fragmentele care
sunt ilustrative pentru fantastic. Anticipările, presimţirea, întrebă-
rile fără un răspuns, toate instaurează ambiguitatea discursivă, care
e translatată lectorului. 

Punctul de pornire îl reprezintă căutarea unui posibil răs-
puns pentru întrebarea: cât de creditabil este personajul-narator al
acestui roman, pe care Eugen Simion îl numeşte convenţional „Scul-
ptorul”. Tzvetan Todorov identifica în naraţiunea autodiegetică a
doua caracteristică emblematică a discursului fantastic, prin inter-
mediul căreia se asigură autentificarea evenimentelor fantastice.
Din punctul de vedere al teoreticianului francez, personajul-nara-
tor e garantul adevărului în text, prin statutul său de narator (ca
personaj ar putea să mintă, ca narator nu). La Baconsky, această
„regulă” e aplicabilă, dar comportă unele note lămuritoare. Impre-
sia este că personajul-narator nu spune chiar totul, o altă sursă a
ambiguităţii este deci tocmai această „artă a spunerii pe jumătate”.
În cazul pasajelor descriptive, lectorul e copleşit de o avalanşă a de-
taliilor, iar în punctele forte ale naraţiunii este părăsit şi lăsat să se
descurce singur în construirea sensului. Totuşi, în fragmentele care
mustesc în interogaţii, personajul-narator nu se preface: atunci
chiar nu ştie ce se întâmplă şi caută cu disperare un răspuns. Cu
toate acestea, el nu îşi pierde statutul de narator creditabil, pentru
că sunt fragmente care reliefează teama şi incertitudinea sa, care
prin empatie e transmisă lectorului. Pentru celelalte fragmente, în
care oferă informaţia doar pe jumătate, o posibilă explicaţie ar fi
neglijenţa, întrucât uită că lectorul nu are perspectiva sa asupra în-
tâmplărilor. Oricum, acest aspect nu ştirbeşte din credibilitate.

Un prim fragment descriptiv cu rol de ambiguizare dis-

cursivă întâmpină lectorul încă din prima pagină a romanului: „Stră-
zile drepte şi largi aveau aerul unor magazii goale, sub cerul liber pe
care plutea în derivă o firavă semilună de hârtie decolorată. (...)Trecă-
torii mă observau cu priviri insistente, ca şi când aş fi fost un strein ne-
dorit. Eram incapabil să-i recunosc şi grăbeam mereu paşii, cu
sentimentul că mă îndrept spre un refugiu perfid care întârzie să-mi
apară în cale.

Am deschis poarta cu mâna crispată şi am pătruns ca un stri-
goi în marea încăpere de la intrarea unde pe un fotoliu stătea proprie-
tăreasa privindu-mă pieziş şi abia răspunzând la salutul meu habitual.
” Este evidentă dispunerea naraţiunii pe două paliere, care cores-
pund fundalului şi prim-planului. Background-ul este semnalizat
prin verbe la imperfect, pe când foreground-ul prin verbe la per-
fectul compus. Verbele statice, la imperfect, preponderent intran-
zitive corespund fundalului, iar cele acţionale, tranzitive, la perfectul
compus, semnalizează prim-planul. În plan discursiv, această dis-
punere duală, determină trasarea unei demarcaţii între personajul-
narator şi lumea exterioară lui. E sugerată astfel ostilitatea
exteriorului. Un prim pas în crearea ambiguităţii discursive îl con-
stituie lipsa antecedentului temporal explicit al imperfectului sau a
celui inerent în text, deşi imperfectul este în general un deictic re-
laţional. Personajul-narator este introdus într-un timp ambiguu,
care nu are coordonatele clar trasate şi definite; dimensiunea tem-
porală va avea influenţă asupra celei spaţiale: peisajul constant al
romanului e unul de iarnă îngheţată, în care bate crivăţul. 

Un alt aspect important îl constituie statutul figurilor de
stil. Critica literară a remarcat limbajul liricizat al lui Baconsky; însă
cititorul nu trebuie să se lase înşelat de aceste note poetice, pentru
că metaforele şi comparaţiile îşi pierd statutul de figuri de stil dacă
sunt raportate la contextul general al romanului: comparaţia stră-
zilor cu magaziile goale şi a personajului cu un strigoi, trebuie in-
terpretată ad litteram. Dar cititorul va constata acest aspect doar
după ce va înainta cu actul lecturii. Doar atunci el îşi va da seama că
străzile devin la propriu magazii goale, pentru că, deşi oamenii se
perindă pe ele, naratorul are sentimentul că e singur sau că e ur-
mărit. Naratorul devine tot prin raportare la denotaţie un strigoi,
pentru că va munci numai noaptea, în incinta Bisericii negre, îngro-
pând şi dezgropând cadavre. Mai târziu, în cadrul naraţiunii, el va re-
veni la această imagine „demonică” a sa şi în acest context cititorul
îşi dă seama că are a face nu cu metafore, ci cu o concretizare a lor:
„Prin visele mele, ziua când îmi dormeam somnul, ostenit de munca is-
prăvită în zori, (…) După amiaza târziu, când pătrarul soarelui era cel
din urmă, şi paraclisierul mă trezi ca să purcedem la întâlnire(…)”.
Această tendinţă de percepere a cuvintelor ad litteram, e o carac-
teristică specifică discursului fantastic, căreia i se adaugă ambigui-
zarea prin formule modalizante sugerate de locuţiunea
conjuncţională comparativă „ca şi când” şi de forma de optativ-per-
fect „aş fi fost un strein”: situaţia comunicată este pusă sub semnul
neadevărului, denunţând un context contrafactiv. Această prezum-

Biserica neagră - ambiguitatea discursivă ca formă de manifestare
a fantasticului la A. E. Baconsky

Anamaria Cristina Coroian
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ţie falsă de la care porneşte romanul i.e „aş fi fost un străin”, prin re-
petare, ajunge să devină validă: personajul se va considera un în-
depărtat, iar cei din jur (profesorul, Generalul, personajul auster
etc.), îi vor repeta şi confirma această nesiguranţă. Luna e la pro-
priu de hârtie decolorată, pentru că universul pe care-l luminează
sau îl obscurizează e unul artificial, dominat de flori de hârtie, aso-
ciate morţilor; chiar şi ziua de sărbătoare din capitolul XVI, în care
nu moare nimeni, e elogiată tot prin apelul la cunoscutele flori de
hârtie. Astfel, discursul fantastic se fundamentează și pe această
pierdere a statutului de trop al metaforei în contextul general al ro-
manului, 

Teama, ca fundament al fantasticului, irupe din intera-
cţiunea cu proprietara. Cuvintele acesteia devin ciudate atât pen-
tru narator cât şi pentru lector, ambii întrebându-se de unde atâta
reticenţă, nejustificată, a femeii faţă de narator, ştiut fiind faptul că
întotdeauna i se adresase chiriaşului pe un ton amiabil: „Ba da, v-a
căutat cineva care aş fi preferat să nu vă caute niciodată. Vreau să cred
că aţi fi preferat şi dumneavoastră.(…)Nu e nevoie să vă dau lămuriri.
Veţi găsi pe masă un mesaj edificator. Vi s-a lăsat o invitaţie. N-am cetit-
o, deşi plicul era deschis. Mi-a fost silă.” Reacţia firească a naratoru-
lui este de a nu înţelege nimic din fluxul vorbirii femeii. Ceea ce
spune ea generează un sentiment de teamă instinctivă tocmai prin
evitarea numirii expeditorului scrisorii şi utilizarea în schimb a pro-
numelui nehotărât „cineva”. Inevitabila întrebare este: cine este
acest „cineva”, care produce silă şi teamă? Ce anume este el? Aceste
întrebări rămân o constantă a romanului şi va fi greu să se dea un
răspuns clar. Acel „cineva” aparţine Ligii Cerşetorilor, organizaţie
care prin comportamentul membrilor ei și prin capacităţile lor ubi-
cuitive („servitoarea” e de obicei oriunde e naratorul şi are puteri
cameleonice în privinţa aspectului vestimentar: uneori e îmbrăcată
ciudat, în haine care stârnesc mila, alteori e elegantă) şterge barie-
rele dintre real şi ireal, iar fantasticul irupe tocmai din aşezarea în
acelaşi plan al acestor două „teritorii” în general situate într-o pozi-
ţie opozitară: realul şi irealul sunt amestecate într-o pastă omogenă
i.e. suprarealitatea. În intuirea acestei suprarealităţi trebuie căutat
sâmburele fantasticului suprarealist. În romanul Biserica neagră, dis-
cursul, prin ambiguitatea sa, e generator al unei astfel de supra-
realităţi. Limbajul însuşi devine un duşman al naratorului: „Când am
trecut prin dreptul farului, m-a săgetat ochiul lui de câine bătut. (...)Azi
nu mai ştiu dacă a fost spre norocul ori nenorocul meu. Cuvintele aces-
tea nu mai au niciun înţeles pentru mine.” Cuvintele naratorului îşi
pierd valoarea semantică şi devin o simplă formă de zicere sau o ex-
teriorizare a fricii ce-i zguduie sufletul. Acest sentiment e instaurat
prin insinuarea unei suprarealităţi, unde contururile nu sunt clare,
unde nu mai există o logică a desfăşurării evenimentelor, iar acţiu-
nile însele par a fi executate într-o stare de plutire onirică. Există
două referinţe temporale în fragmentul citat, însă niciuna nu reali-
zează ancorarea deictică în situaţia de comunicare, pentru că punc-
tul iniţial al naraţiunii nu a fost precizat. Adverbul relativ „când”
realizează nu atât o situare temporală a naraţiunii, ci mai mult o ac-
centuare a elementului de surpriză: naratorul e surprins de aspec-
tul bizar al farului. Ochiul de câine bătut constituie o asociere
ciudată pentru far şi trebuie corelat cu „boala” din aşa zisul spital
care se găseşte la poalele farului (şi unde într-o stare de semicon-
ştienţă va ajunge şi naratorul). Logica realităţii este contrazisă prin
inserarea unor personaje (contabilii) al căror loc nu e în far, al unor
situaţii sau acţiuni care nu corespund acelui spaţiu. Această redefi-
nire a conceptului de realitate (elementele, personajele, acţiunile
etc. dacă sunt analizate separat sunt cât se poate de credibile; îm-

preună însă, îşi pierd coerenţa şi sugerează o contopire a realului şi
irealului în aceeaşi pastă) are consecinţe în plan enunţiativ, unde
formulele modalizante abundă: „părea”, „cam”etc.  

O altă sursă a echivocului discursiv o constituie ambigui-
zarea referenţială determinată de lipsa expresiilor nominale pe care
le indică pronumele: „Dincolo locuieşti Dumneata? L-am întrebat mai
mult ca să schimb vorba. Nu, mi-a răspuns el (...)Eu dorm aici. Şi îmi
arată patul din antreu. Dincolo sunt Dumnealor. Eu încă de mult am
cultivat umilinţa şi milostenia şi am crezut cu tărie în misiunea noastră.
Eu nu sunt ca alţii care… dar nu l-am mai lăsat să continue, ci, obosit de
falsitatea şi slugărnicia lui, i-am închis uşa în nas, întrebându-mă doar
în sinea mea, cine vor mai fi acei Dumnealor? ” Această întrebare, care
încheie fragmentul citat, îşi va afla ecou în gândurile cititorului în-
suşi, care se pierde în multitudinea de pronume personale, de re-
verenţă sau de forme posesive, neştiind care este referentul lor. Mai
mult, pronumele de politeţe „Dumnealor” nu va fi niciodată explicat
în roman, făcând referire la o entitate enigmatică, cu valoare colec-
tivă. Genul acelor „Dumnealor” este şi el ambiguu: deşi forma pro-
numelui e de feminin, totuşi în întrebarea sa, naratorul se referă la
„Dumnealor” prin forma de masculin a adjectivului demonstrativ
„acei”. Ambiguizarea sexualităţii, sugerată nu numai prin acest joc
de pronume, ci şi prin apariţii de personaje lipsite de sexualitate-
eunucul sau cu o sexualitate ambiguă-hermafroditul, devine de fapt
o altă sursă generatoare de fantastic. 

Autorul naşte o altă sursă a ambiguităţii în capacitatea (?)
personajelor de a vorbi, fără să comunice, construindu-se astfel un
spaţiu al muţeniei prin vorbe. Înstrăinarea naratorului se produce,
în primul rând, prin acuta deficienţă comunicativă ce există între
sine şi celelalte personaje. Rezultatul este generarea unei noi si-
tuaţii de felul celei din preajma turnului Babel, dar unde paradoxal,
toţi vorbesc aceeaşi limbă, deşi nu se înţeleg. Această discordanţă
în ceea ce priveşte comunicarea e precizată atât direct, la nivel
enunţiativ („După câteva replici plictisite care se bucurară de ironia lui
indiferentă, am tăcut iar, lăsându-l să peroreze mai departe. Din toată
vorbăria lui n-am reţinut decât un singur lucru”), cât şi indirect, prin
impresiile naratorului în relaţie cu celelalte personaje. Această „mu-
ţenie” determină lanţul acelor întrebări provocatoare, căutătoare
de răspunsuri : „Ce avea să mai urmeze? Şi cine erau acei oameni care
se adunaseră în preajma vechiului far?”. Interogaţiile acestea devin o
reflectare a sentimentului de teamă, pe care naratorul îl trăieşte în
faţa incertitudinii continue care-l înconjoară. Prin discurs, cititorul
conştientizează că realitatea narată nu corespunde tiparului său de
realitate, iar fantasticul se înfiripă tocmai din această sugerare a
unei suprarealităţi. Mircea Popa identifică în spaţiul acesta, aflat la
confluenţa realităţii cu irealitatea, un adevărat „univers în destră-
mare” care se suprapune Bisericii negre. Atributele acestui spaţiu
sunt:  atemporalitatea, determinată de existenţa unui singur ano-
timp în spaţiul romanesc, i.e. iarna şi de încetarea clopotelor de a
mai indica orele, pentru că ele bat continuu; întunecimea, toate în-
tâmplările se derulează după amurg; izolarea, biserica apare ca un
spaţiu singuratic, întortocheat: mereu sunt descoperite noi ascun-
zători, perdele, paravane, care ascund un individ de un altul; mor-
bidul, prin adevăratul ritual ce are în centru cadavrele. E sugerată
chiar ideea că moartea e dirijată, pentru că în fiecare zi trebuie să
existe un mort, real sau substitut (în forma unui manechin), rever-
sul există şi el: în zilele de sărbătoare nimeni nu moare. Astfel, prin
aceste „reguli pământeşti” impuse unor demersuri divine, se depă-
şeşte logica realului şi pătrundem într-un spaţiu al stranietăţii.  Într-
un astfel de spaţiu e posibilă ştergerea graniţei vii-morţi. Integrarea
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celor două lumi în acelaşi plan de referinţă e posibilă şi datorită cuprinderii în aceeaşi pastă descriptivă a elementelor lumii de aici şi a
celor care trebuie integrate celuilalt tărâm: „După seninul de gheaţă cu stele reci şi cranii nocturne, albe, văroase, în vidul spaţiilor selenare
ondulate în negru, au venit nopţi cu zăpadă şi viscol, gerul s-a domolit (…)” 

În acest spaţiu carceră, naratorul (pentru că nu poate evada) încearcă să se integreze printre ceilalţi şi chiar reuşeşte la un mo-
ment dat, pentru că distincţia eu-ceilalţi dispare şi e înlocuită printr-un „noi” generalizat: „Urma să cetim toată noaptea până la ziuă, când
începeau de obicei ritualurile înmormântărilor.” Acest noi colectiv implică o ştergere a personalităţii, realizată la nivel discursiv, după cum
am menţionat deja, prin jocul acela de pronume fără referent, sau prin repetarea obsesivă a adjectivului demonstrativ „aceleaşi”. Iar
de la această ambiguizare discursivă la fantastic drumul e infim. 

Dar, revenind la analiza strictă a discursului, remarc o altă constantă a romanului baconskyan, i. e. plasarea anticipărilor de
obicei la finalul micilor capitole: aşa e profeţia cu care se închide capitolul VIII, şi care aparţine tânărului evreu („Prietene, eşti mult mai
legat decât noi, chiar dacă nu-ţi vezi funiile. Te aşteaptă o soartă neagră. Nu peste multă vreme îţi vei aduce aminte de cuvintele mele. Fereşte-
te să-i mai cauţi pe cei ce i-ai cunoscut înainte, aşa cum ai venit aici.”), cuvintele naratorului care închid capitolul al XVI-lea („În cele din urmă
ispita de a mă duce [în casa proprietăresei] triumfă. Şi de aici îmi veniră multe necazuri pe care din păcate nu le puteam bănui”), sau cele din
capitolul XXV („Mi se părea că sunt un cadavru pe care trei gropari solemni îl poartă prin labirintul unui cavou fabulos”), când comparaţia se
dizolvă, iar cuvintele sunt percepute ad litteram. Toate aceste semnale de la nivelul enunţului, anticipă maxima depersonalizare la care
e supus personajul-narator spre finalul romanului: declararea morţii sale, cu toate că acesta e în mijlocul mulţimii care îl considera
mort. Cu cât ne apropiem de această scenă, cu atât spaţiile prin care intră naratorul sunt mai labirintice, corespondentul în plan dis-
cursiv fiind o aglomerare de moduri şi timpuri verbale, distribuite haotic, pentru că nu asigură nicio succesiune temporală, ci dau peste
cap logica normalităţii. Fantasticul scenei în care naratorul încearcă să convingă mulţimea că e viu şi nu mort tinde spre extrema lui ab-
surdă.

Așadar, chiar dacă e imposibil de menţinut o constantă a fantasticului la nivelul întregului roman, acesta poate fi reperat frag-
mentar prin ambiguizări discursive. Aici trebuie căutate notele fantastice ale romanului şi nu în sensul său general, care, evident e o
alegorie a totalitarismului, ce anulează individualitatea şi funcţionează ca un mecanism absurd. Ambiguitatea aceasta e intradiegetică,
i.e. personajul e într-o continuă stare de nesiguranţă sugerată prin diferite modalităţi discursive: forme modalizante, pronume fără re-
ferent, interogaţii, anticipări etc. Senzaţia generală, ce derivă din toate aceste tehnici discursive, e de plutire în pâcla nesiguranţei. Ast-
fel, în romanul lui Baconsky, alegoria şi fantasticul nu se exclud, pentru că primul concept are în vedere sensul general al textului, pe
când cel de-al doilea se referă la construcţia lui.

1 Gabriela Omăt, Poetul îşi asumă răul din lume, în România literară, nr. 23/1990
2 Eugen Simion, Romanul parabolic, în România literară, nr. 23, 1990, p. 11
3 Rodica Zafiu, Naraţiune și poezie, București, Editura All, 2000, p. 116
4 Mircea Popa, Alegorie și simbol la A. E. Baconsky în România literară, nr. 21, 1981, p. 18
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Neistovită, inima vântului este numele antologiei din poe-
zia lui Miron Kiropol, care a apărut la editura Cartier, în 2020, auto-
rul acestei ample și binemeritate selecţii, fiind poetul Constantin
Abăluţă. Apariţia cărţii, chiar în anul morţii autorului, îndeamnă la
redescoperirea unui poet care și-a petrecut o mare parte din exis-
tenţă la Paris și ne oferă imaginea de ansamblu a unei poezii pre-
ponderent vizionare, de un vizionarism întunecat, după cum vom
vedea. 

Antologatorul a dat dovadă, în demersul acesta recupera-
tiv, de sensibilitate poetică dublată de simţul critic extrem de re-
ceptiv la nuanţe expresive, segmente diverse ale unui discurs poetic
arborescent, marcat, de cele mai multe ori, de fiorul exaltant al unei
conștiinţe mistice: ,,Vocea lui Miron Kiropol este aceea a unui vizio-
nar. Un ghem de cuvinte inspirate care vin de undeva din inter-
mundii, parcă aduse de fluxuri care le și împletesc între ele în mod
insolit, dar – paradoxal – instaurează în sufletul cititorului liniștea și
firescul de fiecare zi.”1 Selecţia textelor acoperă o perioadă de timp,
începând cu anul 1967, cu volumul Jocul lui Adam, până în anul 2019,
când i-a apărut volumul Cuvinte strângându-și cenușa.

Radiografierea acestui interval temporal, în cadrul anto-
logiei, reprezintă un fapt semnificativ, oferindu-ne, în ansamblu, pri-
lejul sesizării unor evoluţii ale perspectivelor poetice. Pot fi, astfel,
vizibile trecerile de la aglomerările stilistice la esenţializarea dis-
cursului sau la un tip de discurs aparent încifrat. Dacă în majorita-
tea textelor de început se conturează o poetică a frământărilor
existenţiale, a predispoziţiilor spre reflexivitate, orfism sau intero-
gaţie thanatică, în textele de mai târziu, asistăm la izbucnirea unor
manifestări insolite ale convertirii privirii contingente în viziune. 

În mare parte, poemele sale sunt proiecţii ale unei ontolo-
gii onirice, unde cadrul visului nu este dezvăluit doar la nivelul unor
desene suprarealiste imprimate de o stilistică halucinatorie, de
unde reies anumite refulări insolite ale subconștientului. Prin apa-
riţia fiinţei onirice ne este înfăţișată și partea sumbră a acestui oni-
rism, chiar tragică, de un comic-tragic al trăirilor unui arlechin
plasat, aproape tot timpul, la marginea existenţei, de unde poate
privi coșmarul, simulacrul carnavalesc, partea de ,,psihism acvatic”2.
Și, astfel, pe fundalul acestei atmosfere onto-onirice transpar chi-
puri sau forme nu îndeajuns de coagulate, inaparente, de-materia-
lizate, căci, ,,poemele lui Miron Kiropol au un fel de aură imaterială,
neevanescentă, dar direct palpabilă, ea nu emană din cuvinte, dar
se confundă cu acestea”3 și care exprimă criza profundă a eului în
raport cu timpul tentacular, cu dimensiunile sepulcrale ale unei
lumi de semne golite de semnificaţii. 

În toată această lume-degringoladă, inefabilul totuși mai
are potenţial revelator, el stabilind graniţa dintre atingerea goală
(fadă, care nu lasă nicio urmă) și atingerea plină (după care rămân
urmele sau semnele).

IIppoossttaazzee  eeppiiffaanniiccee  aallee  aattiinnggeerriiii.. SScceennooggrraaffiiii  ssiinneesstteezziiccee
În cele mai multe poeme din volumele de început: Jocul lui

Adam (1967), Schimbarea la faţă (1968) sau Această pierdere (1992),
imaginarul poetic este compus din proiecţii caleidoscopice ale unor
peisaje presimţite, înainte de a fi văzute sau vizualizate. Un loc aparte
în toată această aventură lirică a sinelui devoalat prin raportul din-
tre eul poetic și lume, îl ocupă cam toate simţurile care, datorită
unei scenografii sinestezice, nu mai sunt doar proiecţii abstracte ale
vieţii interioare, receptive la tot felul de stimuli exteriori. Simbolis-
tica senzorială, marcată de o teatralitate inaparentă a simţirii tra-
gice, se va concretiza în atitudinea eului poetic faţă de timp,
existenţă sau moarte. Simţurile devin reprezentări ale unei lumi in-
terioare marcate de contraste sinestezice, al cărei fond poetic este
devoalat prin intermediul unui histrionism hieratic.

Simţurile îndeplinesc funcţia de receptori ai întrepătrun-
derii realităţilor. Acest fapt conferă simţurilor un statut aparte în
mecanismul poetic, acela al unor intermundii senzitive, încărcate de
potenţialul regenerării și de sensibilitatea exacerbată faţă de mis-
terele unei naturi în continuă mișcare și transformare. Contururile
unor obiecte sau fiinţe devin imponderabile în raport cu natura cu-
prinsă de un dinamism tentacular și care, pe măsură ce apar, aceste
contururi se manifestă ca prezenţe ale unei lumi imateriale sau,
încă, nu pe deplin transformate în materie contingentă.

Dimensiunea traumatică a acestei poezii transpare și prin
reprezentările acvatice ale unui sine fluctuant, instabil emoţional,
acoperit de povara sângelui care restabilește legătura eului poetic
cu originile: ,,Împrejurul meu voi pleca deseori/ Pe tăietura ierbii./
Sângele îmi acoperă salivă, carne, timp” (Călătorie). În prim-planul
senzaţiilor se manifestă suferinţa provocată de absenţa atingerilor
sau a între-atingerilor care stabilesc legăturile tangibile cu existenţa,
pe când fericirea sau împlinirea vor rămâne îndepărtate, abia re-
cognoscibile printre valurile de ceaţă ale unui timp fără de timp:
,,Culoarea cea mai dragă nu-i a mea./ Roșul se-ngălbenește pe-al
meu loc./ În ţăndările sării plec, mă-ntorc./ Și alte rugi învăţ și altă
furie” (Călătorie).

Cum simţul tactil capătă semnificaţii epifanice, gestul atin-
gerii sau gestul atinsului reprezintă elementele unui ceremonial de
atmosferă mistică, unde apropierea intimă dintre îndrăgostiţi se
manifestă, în primul rând, ca o descoperire, ca o revelare a propriei
lor corporalităţi sinestezice: ,,așază-mă-n umbra acestei cărţi
groase/ cu aur pe ea,/ lângă mâinile tale,/ lovindu-mă întâmplător
și moale/ să-ţi amintești de mâinile mele cândva”(Ghindă). Gesturile
sunt dublate de simbolurile lor inaparente. Dinamica mișcărilor se
manifestă în imperceptibil, întrucât, acestea planează într-o at-
mosferă ireală, proiectată în diafanul perceput drept un miraj al
sensibilităţii calme, protectoare.

Gestul închiderii în sine nu este, nicidecum, un gest al în-
chiderii de sine. Pleoapa interioară are rolul unei cutii de rezonanţe
a memoriei, iar gestul închiderii ei faţă de lumea înconjurătoare nu
are semnificaţia unei acoperiri de perspective sau a unei anulări de

Sinele acvatic. Expresionismul ontologic al poeziei lui Miron Kiropol

Savu Popa

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

1/ 202142



sentimente, trăiri. Gestul face parte dintr-un ceremonial de atmos-
feră, în care amintirea devine ochiul care a captat bogăţia imagistică
a unei vieţi, a unui timp: ,,Stau ochii tuturor închiși/ în trupul
meu/pierdut pe lângă pietre,/ în aburul atât de crud/ ce nu mă lasă
ca să văd/ nicio fiinţă”(Cântec de dragoste). Aburul acesta acoperă,
păzește privirea contingentă de cealaltă privire, cea a adâncurilor.
Distanţa dintre realitatea concretă și cea adâncă rămâne împlinită
prin modalitatea de a te îndepărta, atât de ceilalţi, cât și de tine în-
suţi: ,,Îmi ating trupul cu iarba/ întunecată și mă culc/ îndepărtat în
golul pământului”.

Natura se compune din gesturile și din misterele, care îi
conferă un caracter participativ în comuniunea sau comunicarea cu
omul. Gesturile sunt oglinzi ale simţurilor, pun în mișcare natura, îi
potenţează misterele și, în fiecare limită întâlnită, ele ivesc o des-
chidere, posibilitatea unei zone interstiţiale prin care se între-vede
miracolul captării infinitului prin privirea contingentă. Apare dori-
nţa descoperirii unor călăuze către cunoașterea acelor mistere exis-
tenţiale, despre care Blaga spunea că sunt ,,atenuabile,
permanentizabile, potenţiabile.”4 Natura devine astfel un univers
plin de culoare și de sunet al culorii, o lume creată din umbre ale
luminii și lumini ale umbrelor, în care creșterile de ritm sau comu-
niunile între lucruri ori persoane aparent antagonice creează at-
mosfera unei, așa-numite, pandeificări, un fel de zeificare a
totalităţilor germinative: ,,Deplină e frumuseţea și pot să dorm/
lângă malul ei ars de aroma soarelui/ și lângă tine, călăuză a tainei/
ce vii pe ape, și lângă tine, păstorule,/ mânând turme în luna ce se
face umilă/ și se întinde stinsă pe ceruri,/ și lângă tine în care un fir
de geamăt se desface/ spre ziua împlinită” (Dimineaţă).

Atunci când unele simţuri nu mai comunică și nu se mai
comunică, se simte nevoia unei racordări la altfel de simţuri. Și în
acest caz, atingerea este cea care va armoniza contrariile, va recu-
pera energiile pierdute, va restabili legătura dintre simţ și simţire.
Atunci când simţurile te părăsesc, apare necesitatea substituirii,
căci pielea dispare și ea, se dematerializează, intervine dorinţa în-
locuirii acesteia cu o coajă a cărei formă este una nedefinită, lipsită
total de afecte: ,,Voi scrie numai pentru portocale,/ mirosul lor să
fiu, sâmburele/ care le dă fruct și pat./ Aștept să devin coajă/ în ve-
șmânt de cadmiu roșiatic./ Să vin în mâinile femeii gustându-i/ co-
lţii cu sângele meu fericit”. (Dorinţă) Când trupul se află pe moarte,
se încearcă doar resuscitarea simţurilor devenite, astfel, palide si-
mţiri, simulacre sinestezice, care abia mai păstrează un fir din suflul
vitalităţii, aproape consumate, proiecţii generate de vreun reflex au-
tomat al agăţării trupului de viaţă. Simulacrele sinestezice sunt di-
verse și provin dintr-o nevoie de legitimare poetică, anti-estetică:
,,Reprezentarea exclusivă a frumosului ar duce la monotonie, urâ-
tului îi revine deci sarcina de a produce impresia de diversitate și,
mai mult decât atât, de a asocia percepţiei frumosului, dacă nu ne-
apărat senzaţia rarităţii lui, cel puţin pe aceea a relativităţii lui obli-
gatorii.”5 Simţurile reduse la niște scheme de simţire nedefinită
conferă trupului un ritm mecanicizat al existenţei formate din au-
tomatism și stagnare: ,,Ca un sfârșit pe trupul bătrân/ aștept refle-
xul să-mi aprindă/ rotaţia curând stinsă a planetei și-a sorţii./
Nepăsător să cad în fraza morţii”(Dorinţă).

PPiiccttuurraalliittaatteeaa  ccoommppuullssiivv--oobbsseessiivvăă  aa  ssiimmţţuurriilloorr
Poetica atingerii reprezintă o aventură senzorială în care

simţurile trec de stadiul aparent al palpabilului ca senzaţie limitată,
ne-generatoare de urme sau răscoliri interioare. În textele ante-
rioare am putut vedea cum atingerea capătă o concreteţe epifanică,
prin care corpul devine receptiv la stimulii naturii sau ai peisajului

tentacular, fantasmatic.
În următoarele câteva texte, are loc îmbinarea dintre un

expresionism sumbru, dark, și un expresionism ontologic, marcat
de apariţia sau, doar, presimţirea unui întuneric care atenuează
percepţia peisajelor sau a fiinţelor. Sursa acestui întuneric se află
în interiorul eului poetic marcat de frământări extatice, spasmatice.
Privirea este cuprinsă de o tensiune în care imaginea oscilează între
halucinaţie grotescă și viziune extatică: ,,De îndată ce mă nărui în
noapte, ţările își schimbă locul, pământul devine tânjitor înlăuntru.
Deodată, obiectele își întind bucăţile lor de lemn, de metal, mar-
mură și gheaţă către evidenţa carnală. Găsești carne până și în
oglinda ferestrei care unduiește și-mi mângâie legănările de incon-
știenţă” (Irevocabilul). Proiecţia des-figurării celuilalt apare ca un re-
zultat al lipsei umanităţii, lipsă care generează apariţia
monstruoasă a corpului de-conturat, adică, lipsit de contur ome-
nesc sau de privire proprie, care îl condamnă la bezna ne-imagină-
rii sau ne-simţirii lumii: ,,Veni spre mine ca s-mi vorbească și atunci
genele îi părăsiră ochii, coborându-i repede pe obraji. Am înţeles că
mă aflam faţă în faţă cu un enorm păianjen îndărătul căruia omul
nu avea ochi, ci orbitele goale.” Această pierdere a umanului cores-
punde consecinţelor unor vicii care nu fac altceva decât să degra-
deze existenţa, să ducă la acea desfigurare de sine a omului care, în
concepţia lui Jean-Luc Marion, presupune înstrăinarea de sine, în-
trucât desfigurarea se realizează ,,sub figura a altceva decât el”6:
,,Răutatea, calicia, cruzimea adăugau o altă geană pleoapelor lor
care se păienjeneau”(Irevocabilul).

Din momentul în care simţurile stabilesc o altfel de punte
între corp și natură, percepţia realităţii concrete apare de-formată
sinestezic, re-dimensionată la nivelul paroxistic al unei realităţi in-
terioare covârșite de elemente thanatice active sau activate prin
mecanismul rupturilor ontologice: ,,Nicio legătură între mine și ră-
dăcini/ nu-mi duce suflul./ De aceea sunt silit să preiau/ vocile ae-
riene, să vorbesc mort” (Eroarea). Substituirea vocii interioare cu o
voce aeriană arată nivelul acut al crizei existenţiale, unde, prin vor-
birea moartă ni se comunică nu neapărat semnificaţiile morţii, cât
acele semnificaţii moarte, căci acţiunea verbului a vorbi devine pro-
iecţia comunicării moarte.

Culorile sau liniile de contur se amestecă, se îngroașă notă
de stridenţă și ruptură ontologică a unor peisaje fragmentate, epi-
sodice, niciodată surprinse în completitudinea sau în armonia lor:
,,Fericită e ziua de naștere și moarte pe care o trăiesc lângă tine…
neispitit de durere și doar ca florile acestea care îmi plac mai mult
decât oricare altele pentru liniștea lor pe un câmp, nepăsătoare de
repede-pierdere, ca macii implorând în grâul încă verde spaţiul ilu-
minat” (Fericită e ziua). Imaginile de orice fel trec prin filtrul nelini-
știlor grave și proiectează atmosfera năucitoare a unui
expresionism al vertijului existenţial convulsiv și compulsiv. Ritmul
trăirii ontologice este acaparat, bulversat de manifestarea decre-
pită a vieţii urbane, unde combustia cromatică se revarsă asupra
realului cu o forţă covârșitoare, anihilându-l: ,,Marile orașe au fost
create pentru glorificarea morţii. Zidurile jefuite de funingine au un
parfum de case cu stafii și pe limbile noastre se așază un gust de
Sfânt Maslu...Pe clădirile vechi ca pe povârnișurile mărilor plutește
puterea culorii. Aici ocrul-roșu a copt atât de mult spaţiul, că inima
văzându-l varsă un suflu răgușit. Sângele se coagulează pe cărămizi”
(Vârtej). Senzaţiile sau sentimentele transpar într-un mod dureros,
apăsător, cuprinse parcă de o migrenă a cărei sursă rămâne ne-
identificată, unde ,,însingurarea totală și deznădejdea... cu desăvâ-
rșire tragice”7 sunt stăpânite de un ,,element derizoriu al ocării, al
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râsului nemilos, al farsei claunești care pigmentează tragicul în stacojiu...”8 Sângele nu reflectă un suflu vital revigorant, el are o nua-
nţă nedefinită și un efect coroziv, în cele din urmă, macerând formele și carnea.

Trecerea de la o dimensiune luminoasă care proiectează o strălucire concretă, curată la o dimensiune luminescentă care emite
raze luminoase reci și, în consecinţă, o strălucire diminuată, este asemănătoare trecerii de la o viaţă tumultoasă, a unor peisaje cuprinse
de febra căutărilor, la o viaţă învăluită în liniștea blândă a renunţărilor, a redescoperirii de sine, a forţei diminuate cu care memoria
își răsfrânge razele asupra momentului prezent: ,,Văd că furtuna e blândă cu noi/ Și chiar ceaţa ne împinge/ Către un port liniștit./ Simt
mirosul de noapte al cărnii goale/ Ce îmi ascute laringele pentru cânt” (Văd că furtuna e blândă). Este un timp al trecerii de la mirarea
adresată necunoscutului, a perspectivelor schimbătoare, mult prea obositoare, la mirajul liniștit, încremenit într-o anumită blazare a
tăcerii care ţine loc de meditaţie. Au loc exerciţii de admiraţie a năzuinţelor depășirii unor limite în lumina tot mai crepusculară a apro-
pierii sfârșitului lumesc: ,,Viaţa șovăie către dragoste,/ Amintindu-mi jocul delfinilor cu soarele,/ Împerecheaţi de parcă ar veghea un
temple./ Atunci zeii întind aripi peste vid,/ Ziua se rânduiește suspinului/ Celui vânat de infinit”.

Atingerea restabilește, în cadrul unui ceremonial sinestezic insolit, legătura corpului atât cu realitatea prezentă, cât și cu cea tre-
cută, ambele redate printr-un scenariu onto-oniric în care fiinţele par desprinse din tablourile lui Giorgio de Chirico. Prin inefabilul atin-
gerilor, simţurile se manifestă ca intermundii între lumea văzută și cea nevăzută, iar corporalitatea devine cutia de rezonanţă a neliniștilor
metafizice.

1 C. Abăluţă,prefaţă la volumul Neistovită inima vântului, Ed. Cartier, Chișinău, 2020, p. 14.
2 Gaston Bachelard vorbește despre ,,psihismul acvatic”, acel psihism purificator, activat prin întâlnirea cu acvaticul, întrucât cititorul va recunoaște ,,în sub-
stanţa apei, un tip de intimitate, intimitate foarte diferită de cele sugerate de <<profunzimile>> focului sau ale pietrei”, ,,va simţi deschizându-se, sub imagi-
naţia formelor, imaginaţia substanţelor” (Gaston Bachelard, Apa și visele, trad. de Irina Mavrodin, Ed. Univers, București, 1995, p. 3).
3 Lucian Raicu apud Constantin Abăluţă, art. cit., p. 14.
4 Lucian Blaga, Planul Creaţiunii și Apologia Misterelor, în Lucian Blaga, Opere 8. Trilogia cunoaşterii, Editura Minerva, Bucureşti, 1983 p. 502.
5 Matei Călinescu, Conceptul modern de poezie. De la romantism la avangardă, Ed. Humanitas, București, 2017, p. 106.
6 Jean-Luc Marion, Certitudini negative, trad. de Maria-Cornelia Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2013, p. 76.
7 Nicolae Steinhardt, Escale în timp și spaţiu sau Dincoace și dincolo de text, Ed. Cartea Românească, București, 1987, p. 199.
8 Ibidem.
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Romanticii paşoptişti au introdus în literatură, cum era firesc
de altfel, peisajele grandioase de la munte, în timp ce câmpia a fost
neglijată, fiind considerată, probabil, plictisitoare și nespectacu-
loasă. Mai târziu însă, prin poeţi sau prozatori de seamă, spaţiul
câmpiei s-a deschis, și la noi, marii literaturi. Deocamdadă, aici,
poeţi și poezie despre acest spaţiu, matrice și el pentru noi, așa cum
am văzut în mai multe rânduri până acum, cu dezvoltare mai ales
asupra liricii lui Ștefan Bănulescu, reprezentant de frunte al gene-
raţiei noastre de la ‘60.  

La GGrriiggoorree  AAlleexxaannddrreessccuu marea câmpie este prilej de melanco-
lică meditaţie istorico-filosofică, în versuri cam împiedicate de limba
românească aflată la începuturile ei de graţie poetică, într-o su-
perbă şi naivă uluială romantică: „Ce netedă câmpie! Cum ochiul se
uimeşte!/ Ce deşărt se arată, ori încotro priveşti!/ Întinsa depărtare
se pare că uneşte/ Cu ale lumei mărgini hotarele cereşti.// Cât sânge
aste locuri setoase înghiţiră!/ Câte oase războiul aici a semănat!/
Câţi veterani războinici, moartea purtând, muriră/ Pentru izbânzi
de care ei nu s-au bucurat.” (Meditaţie)i

La IIoonn  HHeelliiaaddee  RRăădduulleessccuu, în spirit romantic desigur, regiunea
este surprinsă prin sugestia transhumanţei ca factor de unificare
culturală, atunci când povesteşte despre „dispoziţiile şi încercările
mele de poezie”, copil fiind şi învăţăcel undeva în Bărăgan, la o stână
de oi în Ialomiţa, „mai un an slobod.”i Ni-l şi închipuim pe marele
romantic paşoptist român, nu în mantie albă şi agrăind franţuzeşte
pălmaşilor, ci în cămaşă albă până la glezne, încins la mijlocel cu
sfoară de cânepă, păscând oiţele pe bărăganul fără margini, în zbur-
dalnicul zbucium al ciocârliilor fără prenumăr.

VVaassiillee  AAlleeccssaannddrrii a cunoscut Bărăganul prin călătoria pe care
a întreprins-o în Câmpia Brăilei, la Balta Albă, în urma căreia a scris
proza cu acelaşi nume în anul 1847. Iubitor de civilizaţiune, pe bo-
ierul moldovean îl interesau însă, la acea vreme de înalte idealuri
evropeneşti, „contrasturile” dintre Orient şi Occident. Descrierea
„peisajului oriental” al câmpiei şi al bălţii cu nămol, antică năzuinţă
românească spre turismul balnear, este antologică şi demnă de ci-
tare chiar şi în vremurile noastre, pentru un realism niciodată dis-
părut de la noi cu totul, într-o antologică pagină de scriere română:
„Pe marginea unei bălţi late zării deodată un soi de târg ce nu era
târg, un soi de bâlci ce nu era bâlci; o adunătură estraordinară, o în-
şiruire neregulată de corturi, de căsuţi de scânduri, de vizuinii, fă-
cute din rogojini, de braşovence, de cai, de boi, de oamini, care
înforma de departe una din priveliştile cele mai originale de pe faţa
pământului. Lângă o cutie de scândurei, unde bogatul trăgea ciu-
buc, se clătina de vânt o şatră de ţoluri rupte, în care săracul se pâr-
lea la soare. Aproape de aceasta, se râdica o cuşcă de rogojină lipită
de o braşovancă ce slujea de cameră de culcat. Mai încolo, un car

mare, coperit de un lăicer, figura ca un palat cu două rânduri, căci
la rândul de sus, adică în car, sta grămădiţi o femeie cu trii copii, iar
la rândul de gios, adică sub car, găzduia bărbatul împreună cu un
câne ş.c.l. Mă înaintam chiar ca o maşină printre toate acele minuni,
oprindu-mă câteodată spăriet în faţa unor trupuri de oameni lun-
gite goale la marginea drumului şi mânjite cu glod din cap până-n pi-
cioare. Mi se părea că acele trupuri, culcate la soare, erau leşuri de
morţi, dar mă încredinţai pe urmă că acei nenorociţi erau pătimaşi
ce înadins se ungea cu glodul din baltă ca cu alifia cea mai vindecă-
toare.”ii Însă Alecsandri nu putea pierde ocazia de a trata pitorescul
auster al Bărăganului într-unul din pastelurile sale faimoase: „Pe
cea câmpie lungă a cărei tristă zare/ Sub cer, în fund, departe, mis-
terios dispare,/ Nici casă, nici pădure, nici râu răcoritor,/ Nimic nu-
nveseleşte pe bietul călător.// Pustietatea goală sub arşiţa de soare/
În patru părţi a lumei se-ntinde-ngrozitoare,/ Cu iarba-i mohorâtă,
cu negrul ei pământ,/ Cu-a sale mari vârtejuri de colb ce zboară-n
vânt.// De mii de ani în sânu-i dormind, zace ascunsă/ Singurătatea
mută, sterilă, nepătrunsă,/ Ce-adoarme-n focul verii l-al grierilor
hor/ Şi iarna se deşteaptă sub crivăţ în fior.”i

O pagină credibilă cu privire la marea câmpie are şi AAlleexxaannddrruu
VVllaahhuuţţăă în România pitorească, „ochiul” şi „pana” acestuia fiind însă
mai degrabă de factură retorică, ceea ce a făcut pe mulţi comenta-
tori să-l pună pe marele epigon eminescian în raftul al doilea al bi-
bliotecii, fără însă a observa extraordinara intromisiune în text a
unei esenţiale perspective, aceea a magicului: „…În stânga, nesfâr-
şitul câmp al Bărăganului, care-a văzut pe Alexandru Machedon, go-
nindu-şi falangele pe urmele geţilor înspăimântaţi, şi pe Mircea cel
Mare, biruitorul de la Rovine, alungând de pe hotarele României
oastea sfărâmată a trufaşului sultan Baiazid – Fulgerul. De-aici por-
neşte marele braţ al Dunării – canalul Borcea – care trece prin faţa
oraşului Călăraşi şi, bătând spre miazănoapte, curge cale de cinci
poşte între deşertul acolo-nsetat al Bărăganului şi suhaturile mlăş-
tinoase ale ostrovului Balta…”v şi  „Singură câmpia Ialomiţei s-aş-
terne tăcută, netedă, uscată – vast ostrov însetat, în mijlocul atâtor
ape ce-mpodobesc pământul României. Doarme sub şuierul vântu-
lui deşertul larg, nemărginit al Bărăganului. De mii de ani visează
râuri limpezi şi lacuri sclipitoare: în zilele senine de vară visu-i se
răsfrânge-n undele aerului şi-ngână peste lanurile şi bălăriile uscate
ale pustiului acele ape vrăjite, amăgitoare ale mirajelor, aşa de fru-
mos numite de popor apa morţilor…”v

Ardeleanul GGeeoorrggee  CCooşşbbuucc, coborât de pe plaiul năsăudean
spre sudul românesc, cântă câmpia cea mare în ritmuri clasice, din
fuga trenului, în vara lui 1903, în poezia Bărăganulvi, aducând în faţa
ochilor şi în auz soarele dogoritor, câmpul pustiu şi văzduhul fără de
triluri păsăreşti, peisaj în care pare că se iveşte la orizontul nemăr-
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ginit aceeaşi fata morgana sau măcar un iluzoriu car cu boi din alt
veac: „Soare, pretutundeni soare,/ Foc din zori până-n apus./ Şi-
mprejur, dogoritoare/ Zări pustii fără coline,/ Nici pe câmp cântări
de-albine,/ Nici o pasere pe sus.//[…] Acolo-n fund e parcă turmă/
Ori îmi pare aşa, ştiu eu!/ A rămas şi-aceasta-n urmă,/ Iar câmpia
fără viaţă/ Are tot aceeaşi faţă/ Ici şi acolo şi mereu.// Iat-un car!
Agale vine/ Tras de boi cu umblet rar./ Şi mă uit, mă uit mai bine;/
În pustia asta mare/ Parcă n-am văzut, îmi pare,/ Niciodată boi şi
car.”

Scriind despre spiritualitatea românească, OOccttaavviiaann  GGooggaa
aduce în pagina sa despre Bărăgan atât virilitatea cuvântului şi a
imaginii din anii săi tineri, cât şi melancolia-i tipică din partea ul-
timă a creaţiei sale literare, alături de oştile văzduhului şi de o altă
fata morgana a înaltei singurătăţi a şesului nostru sudic: „Te găseşti
în faţa Bărăganului, cu huma grasă care, ca şi brazda câmpului din
Banat, înseamnă iarăşi abondenţa fără măsură şi fără hotar. În zi-
lele de vară, lanurile aurii de grâu se îndoaie sub razele de soare;
porumbul îşi fâlfâie frunzele metalice ca o pădure se săbii sclipi-
toare, rapiţa galbenă îşi împrăştie aroma adormitoare, din toate un-
ghiurile palpită parcă viaţa cu o sevă neastâmpărată care
fecundează la orice atingere. Cirezi de vite poposesc pe aceste livezi
leneşe, cai sălbatici zburdă în faţa fântânii cu cumpănă, cârduri de
dropii greoaie se stârnesc de prin ascunzişuri şi fug bătucind ţarina.
Ceasuri, zile întregi, poţi rătăci sub adierea aceluiaşi vânt cald în
care ca un fuior argintat strălucesc în zare fire de funigei. Din când
în când, ziduri şi turnuri de cetăţi călătoare îşi plimbă mirajul lor şi
dispar, imagini jucăuşe de fata morgana care mângâie des singură-
tăţile noastre…”vi

Pictural şi peisagist de excepţie în poezie, VVaassiillee  VVooiiccuulleessccuu
aduce aproape în versurile sale teluricul şi cosmicul. Despre poe-
mul său Pe decindea Dunării, alt mare poet al spaţiului nostru mun-
tean, Ion Pillat, spunea că este o „tulburătoare mărturie lirică a unei
nostalgii ancestrale fără seamăn în toată literatura noastră”: „Pe de-
cindea Dunării, la vale,/ Printre triste mirişti cu ciulini,/ Trece-n
baltă, legănat agale,/ Un chervan cu coviltir de rogjini.// În tot câm-
pul nici un fir nu-i verde,/ Mişcă vântul albe colilii,/ Drumul lung în
zări pustii se pierde/ Sub un cer de mari melancolii.// (…) Omul stă
cu capul gol şi mână,/ Înfundat în maldărul din car;/ Şi-aţipit, cu jor-
dia în mână,/ Se tot duce drum fără hotar.// (…) Când deschide ochii,
vultureşte,/ Peste roata zărilor năprui,/ Inima-i se umple-n piept şi-
i creşte,/ Parcă şesul, tot, ar fi moşia lui.// Foaie verde firul pelini-
ţii…/ Cântă cărăuşul cătinel/ Şi, treziţi, cu el odată cântă sciţii/ Ce-au
trecut cândva prin stepă, ca şi el!”i Acest poem voiculescian, ca şi
alte poezii ale scriitorului român, face apel la acel suflet autohton,
la acel spaţiu imaginal care ascunde feţele cele mai misterioase ale
spiritului nostru ancestral, realitate „invizibilă” pe care Ştefan Bă-
nulescu o denumeşte „inefabilă”. Ca şi această Albă iarnă dună-
reană,x exemplară poemă de natură din „ţara fără prihană”, care se
încheie cu unele dintre cele mai strălucite versuri din poezia româ-
nească, reflectare a unei ancestralităţi mai adânci decât cupola în-
stelată a Bărăganului, într-un limbaj poetic de o frăgezime şi o
plasticitate cum numai maestrul limbii de jos, de pe pământul rea-
văn, Vasile Voiculescu, putea s-o răsfrângă în imagini: „Albă iarnă
dunăreană/ Cu zăpezi până la brâu/ Culcă-n sarica bălană/ Bărăga-
nele de grâu.// Năpădind zbătăi şi rosturi,/ Neaua urcă reci minuni:/
Mistuiţi în adăposturi,/ Oameni şi sălbăticiuni.// Peste sate fără va-
duri/ Îşi azvârle din duium/ Uriaşele plocaduri/ Găurite rar de-un

fum.// Nimeni liniştea nu sfarmă,/ Doar ca-n somn nedesluşit/ Îşi
descarcă-n gol o armă/ Chiotul înăbuşit.// Curge viscol ca pe vrană./
Nevăzută s-a închis/ Ţara fără de prihană/ În omăt ca într-un vis.//
Iar la guri de văi, pe laturi,/ Într-o noapte s-au durat/ Strălucite-
nvoalte caturi/ Pentru Crivăţ-împărat.// Fulger alb, întreaga zare/
Intră-n ochi, un junghi tăios/ Albul e atât de tare,/ Că ajunge veni-
nos.// Şi-n cumplita lor albeţe/ Dorm adânci pustietăţi/ Pun troienii
vămi răzleţe/ Între mari singurătăţi.// Românească iarnă veche,/
Albe lumi, fără drumeţi…/ Trece-un lup într-o ureche/ Pe gorgane
de nămeţi.”

Pe Bărăgan a poposit, în cariera-i literară de excepţie, şi TTuuddoorr
AArrgghheezzii. Neliniştea, singurătatea, fabulosul şi magicul voiculescian,
ca şi ruralul şi sumbrul istratian se transformă însă într-o viziune
mai „umană” a poetului „cuvintelor potrivite”, datorită tonului mai
familiar şi discursului mai relaxat al acestuia, datorită prezenţei ace-
lor „fiinţe mici” ale lumii înconjurătoare, atâta de iubite şi cântate de
scriitorul român de la Mărţişor, căci românul, vezi, nu-i frate doar cu
codrul de aramă sau de argint al mioriticului spaţiu bucovineano-
transilvan, ci şi cu vestita lăcustă valahă, zisă şi cal de iarbă: „În
noaptea caldă, vocea de tăceri a Bărăganului se urzeşte din creşte-
rea paiului cu şapte noduri, din coacerea, bob cu bob, a grâului, care
îmbracă pământul flocos cu zimţi şi spice, ca o holdă de săgeţi. Atâ-
tea lăcuste minuscule cu ochi mari în coifuri tari, strânse în platoşe
pe măsură şi în pulpane negre de metal, câte fire de săcară se îm-
bulzesc să ajungă din luminile lunii un reflex, stau de pază şi şop-
tesc. Lăcustele ţarinei noastre, blânde ca vrăbiile, credincioase
durerilor din pământ şi aer şi fericirilor din ceasul bun, aşteptat.”x

Dar pe de altă parte, în poezia Bărăganul, una dintre cele mai fru-
moase poezii argheziene, în binecunoscuta-i modalitate parabolic-
simbolică, poetul transformă imaginea aspră şi aridă a câmpului
buruienos şi ţepos, a bărăganului gol, într-un simbol al vieţii pre-
care şi al morţii neîndurătoare, până la urmă într-o „pierdere” lină
în lumea veşnică a celor ce-au fost, într-o reîntoarcere tristă dar îm-
păcată la sânul naturii, dincolo de timpul devenit şi el doar o boare
care rostogoleşte când şi când sălbaticul zbârciog: „Ţii firea ta de la
pământ./ dai tuturor cu jurământ/ Un petic de brazdă şi-o groapă./
După ce le-ai dat pâiine şi apă/ Le iei înapoi/ Şi-ţi hrăneşti buruiana
ţăpoasă şi pepenii goi/ Îndoit,/ Cu mâzgă trăită şi suflet dospit.// În
sufletul tău sufletele lor,/ Ale tuturor,/ Se aştern ca rufăria moale/
În sertarele goale/ Teanc. Năframe, tulpane, barişe/ Cu croiala pe-
zişe.// Dintr-o viaţă, a rămas curată/ O batistă pătrată./ dacă s-o topi
şi batista, or să rămâie/ În dulap, încuiate, miezuri de lămâie,/ De
pelin, de calomfir, de clematite,/ Plămădite./ Când nu mai are tim-
pul nici trup, nici os,/ Vântule, îmi cunosc neamurile şi strămoşii
după miros.”xi

Un alt poet român care a simţit şi desluşit în melancolice şiruri
versificate sentimentul bărăganic este AAddrriiaann  MMaanniiuu. Dimineaţa pe
Bărăganxi, poem apărută în volumul Drumul spre stele din 1930, dă
glas unui peisaj spiritualizat, în care adierea covârşitoare a morţii –
simbolizate mai ales de prezenţa gorganelor scitice, dar şi de fâlfâi-
tul de final de noapte al bufniţei cu „ochi de aur” – , cade în balans
cu cântecul înmiit, oximoronic şi aproape apocaliptic al ciocârliilor,
anunţând naşterea zilei, româneasca pasere a câmpiei însângerate
de răsăritul magic, peste care pluteşte mireasma obsedantă a rapi-
ţei cu flori galbene, rezultând iarăşi un inefabil tablou bărăganic:
„Peste gherganu-n care doarme de mii de ani regele scit,/ deasupra
lumii înca negre, o stea zbătându-se pieri./ Miroase rapiţa mai tare
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în galbenul abia ghicit,/ şi roua gâlgâie în cântec din miile de cio-
cârlii.// Din răsărit raze de suliţi însângeră al nopţii piept,/ trecând
cu fiecare clipă din vânăt spre argint de floare./ În timp ce, vrăjitoare
tristă, purtând blestemul ei nedrept,/ o bufniţă cu ochi de aur, s-a
pregătit la morţi să zboare.”

Frumoase descrieri literare ale câmpiei celei mari, atât „fi-
zice”, cât şi spiritualizate (ca geografie a spiritului), are FFlloorreennţţaa  AAllbbuu,
nativă şi ea a regiunii, mai ales din perioada de început a carierei
sale literare, scriitoarea devenind mai apoi o binecunoscută poetă
a generaţiei ‘60. Iată un pasaj în care Bărăganul ni se dezvăluie ca un
tărâm al iernii aprige, dar şi al germinaţiei neostoite şi al tihnei pa-
triarhale: „Nu trebuie clopoţel. Trebuie s-auzi vântul. Crivăţul e o
personalitate a Bărăganului. Dac-ar putea căpăta chip şi glas ar tre-
bui să fie o dihanie fioroasă, din basmele lui Ispirescu, un fel de
Zmeu al Zmeilor, un fel de Mumă a Pădurii şi un Sfarmă-Piatră – toţi
la un loc. Ca să dai piept cu Bărăganul, iarna, trebuie să fii puternic.
Să-l înfrunţi. Să te iei la trântă cu viscolul, să-i râzi în faţă. Dacă eşti
slab, fugi repede de pustietăţile lui albe. Trebuie să ştii să asculţi
sub zăpadă grâul care-ncolţeşte, care respiră; să simţi pomişorii
plantaţiilor cum îşi întind rădăcinile la căldură, să ştii undeva adânc,
sub straturi albe, tot poporul lui de gângănii şi seminţe, aşteptând
să răsară…

Şi Bărăganul, acest urs, mahmur, care hibernează ţinându-şi
puii la sân, o sa-ţi apară înduioşător de matern.”xi

Om al şesului românesc din cealaltă latură a Câmpiei Dunării,
din Oltenia, MMaarriinn  SSoorreessccuu a poposit şi spre estul acesteia, în Bără-
gan, rezultând un poem de o stranie frumuseţe, mai aproape de pic-
tura naivă, cadru insolit decupat dintr-un spaţiu inefabil, în care
planul terestru, al germinaţiei – bobul de grâu devenit creştet de
om care priveşte şi se uimeşte –, se întrepătrunde cu acela ceresc al
libertăţii depline, al bogăţiei fără margini (dată de văzduhul care se
poate umple oricând, cu orice, mai ales cu imagini şi metafore), dar
şi al nemarginii anxioase, împânzite de poporul cocorilor nemuri-
tori, într-un tablou de o verosimilitate aparte, fiind prinsă între rame
esenţialitatea unui spaţiu care devine peisaj tocmai prin finitudinea
care se deschide. Interesantă aici este şi asocierea dintre bobul de
grâu, „greu”, „lehuz” la modul arghezian, şi ţipetele de „lehuză” ale
păsărilor cerului: „Ţipătul de lehuză al cocorilor!/ Ies să mă uit cum
se naşte ceaţa./ Cerul boltit ca o creastă de cocoş,/ Aripile cocorilor
se îmbucă pe zimţi./ Urcă precum marfarul pe munte/ Şirul lung de
ţipete de lehuză.// O noapte în Bărăgan/ E cât şapte în adâncime./
Cineva umblă prin bogăţia de cocori,/ Cineva răscoleşte cu lopata/
Hambarele de cocori de pe cer./ Capul îmi e un bob de grâu, încol-
ţind/ Şi înfrăţindu-se cu firele nevăzute/ Care se zbat şi ţipă.”x

În monografia-i imnică dedicată provinciilor româneşti, IIooaann
AAlleexxaannddrruu îşi îndreaptă atenţia şi spre ţinutul Bărăganului, într-un
imn care, ca şi celelalte poeme de acest fel ale poetului, îmbină gra-
vitatea cu sfioşenia şi reciclează sentimentul patriotic pe baza pio-
şeniei răsăritene: „Cum treci Istrul dai peste păduri/ Şi te-nfunzi
apoi în bărăgane/ Şi-ntre mlaştini şi semănături/ Te cearcă fetele
morgane// Satele-s ascunse în pământ/ Şi te-nghite holda de-a că-
lare/ Şi în cimitir fără cuvânt/ În amurg e câte-o binecuvântare//
Câte-o troiţă pe la răscruci/ Numai în simboale zugrăvită/ Şi nu ştii
pe unde să apuci/ dacă nu ţi-e inima zdrobită […] (Dunărea de Jos)xv

GGeeoorrggee  AAllbbooiiuu este autorul unui volum de versuri numit Câm-
pia Eternă, referinţele fiind limpede conturate pe seama spaţiului
bărăganic, aşa cum vedem în superbul poem Mătase, tablou al nos-

talgiei după spaţiul inocent-inefabil al copilăriei şi adolescenţei dar
şi simbol etern al spaţiului originar şi al sentimentului dragostei fe-
ricite – abia bănuite, într-o surprinzător de actuală modalitate poe-
tică, semn al talentului şi substanţei unui poet azi aproape uitat:
„Am fost în câmpie la mătasea porumbului/ şi-am împletit-o în cozi,
ca la fete./ Casa mi-e plină acum de mătasea porumbului/ cozi grele,
arămii se clatină pe pereţi în locul/ picturii marilor pictori./ La
noapte când foamea ne va trezi din somn/ vom merge, prietene din
copilărie,/ pe câmpul fără mătase/ vom aprinde focul/ şi vom coace
porumb./ Dinţii noştri tineri se vor înfige în regimentele/ de boabe
ale ştiuleţilor dar ochii/ vor înota pierduţi în mătasea porumbului.”xv

ŞŞtteeffaann  BBăănnuulleessccuu, prin poemele şi nuvelele sale, ca şi prin ro-
manul Cartea Milionarului, se înscrie în categoria scriitorilor români
care s-au desprins din marea câmpie dunăreană şi au conturat o
lume aparte a sudului românesc. Ştefan Bănulescu se trage atât din
proza de factură realistă, fără însă a pedala pe psihologic, ci fiind
adeptul unei literaturi mai degrabă de conturare a unei lumi aparte,
în cheie fie magică şi mitică, fie ironică şi parodică. Specificul litera-
turii sale este dat de aspectul mitico-simbolic, plecând ori de la et-
nograficul transfigurat estetic, ori de la „fantasticul” inerent lumii
sale reale, o lume „inefabilă”, aşa cum mărturiseşte în scrierile sale
autobiografice. 

În ideea definirii esenţei peisajului, aşa cum am arătat și al-
tădată pe urmele lui Rosario Assunto, „a semnificaţiei şi valorii lui
pentru om”xvi, adică „peisajul în sine” şi nu „simpla imagine a peisa-
jului”xi, spaţiul Bărăganului, devenit peisajul bărăganic şi al bălţilor,
este prezent masiv, prin invenţie folclorică şi atitudine cultă, în „do-
cumentarul liric” al poeticii bănulesciene. Peisajul, ca spaţiu limitat
şi deschis, ca prezenţă a infinitului în finit, ca „autolimitare a infini-
tului şi totodată un soi de deschidere a finităţii”x, „în care infinitatea
şi finitatea se îmbină, trec una în cealaltă”xx, se regăsesc în cazul tex-
telor poetice ale lui Bănulescu, unde putem găsi numeroase exem-
plificări ale finităţii ca deschidere spre infinit. În Cântec de
dimineaţăxx, încă din primele două versuri este stabilit acest raport
dintre finit şi infinit: „Câmpie, cu porţi dărâmate,/ Cu ierbile-n cer
vărsate…”; sau, mai departe, infinitul care limpezeşte, poetic, esenţa
peisajului ca prezenţă a infinităţii în finitatea unui spaţiu limitat:
„Creşte iarbă-n cer şi-n stele,/ Şi în călcâiele mele./ Întind mâna în-
ainte/ Şi lovesc în soare un dinte,/ Care tocmai răsărea,/ În gingie
sângera./ Întind mâna înapoi/ Şi dau de noapte în toi.” În Salciaxxi, ar-
borele specific bălţilor dunărene, salcia, sau, popular, salca, este ele-
mentul natural care face legătura între regimul terestru, acvatic în
speţă, şi regimul ceresc, conturând un peisaj şi definind o stare de
spirit, cumva o anumită replică la ideea poetică din Revederea emi-
nesciană, a melancoliei trecerii omului pe pământ şi a perenităţii
lumii vegetale: „Trăieşti într-o sărutare/ Salcie fără spinare./ Stai cu
faţa şi-nspre soare,/ Şi-nspre apă la răcoare// (…) Şi când vine apa
mare,/ Piere plopul, iarba moare,/ Numai tu stai plutitoare/ Peste
lumea de sub apă./ Şi când piere apa moartă/ Stai sub cer ca după
poartă,/ Salcie, fată înaltă.// M-am întors îmbătrânit./ Nu mai erai de
găsit./ (…) Am găsit un ciot în loc./ Iar din ciot creşteau lăstare/ Ca fa-
gure-n subţioare./ Te-ai iubit şi pe sub tină,/ Când erai doar rădă-
cină,/ Salcie, salcă bătrână.” Sau în Cântec de seară, unde cele două
planuri, cel terestru şi cel ceresc, se întrepătrund într-o metaforă
globală a „drumului de întoarcere acasă”, în noapte, în care ele-
mentele esenţiale ale lumii înconjurătoare – soarele, noaptea, ziua,
umbra, luna, ţărâna, stelele – constituie un cadru familiar şi un pei-
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saj fabulos, într-o stranie solidaritate dintre om şi spaţiu, în aceeaşi
ordine a prezenţei infinitului în finit: „Mă-ntorc acasă/ Cu soarele
asfinţit în cămaşă./ Cu praf dulce între măsele şi dinţi./ Şi cu oasele
fierbinţi./ Mă salt din oasele toate/ Şi calc între ziuă şi noapte./ Îmi
trece umbra pe lună/ Şi-i lasă pe frunte ţărână./ Până la ziua albă/
Îmi răsar stelele între barbă şi iarbă.”xx Şi în textele care trimit di-
rect la operele în proză ale lui Ştefan Bănulescu putem observa
această prezenţă a infinitului în finit, fie ca apariţie a unor peisaje
familiare, în care raportul dintre om şi peisaj este dat de amestecul
de teluric şi cosmic, fie de relaţie ambiguă între om (eu poetic) şi
peisaj, de la familiaritate solidară şi chiar intimitate şi până la con-
fruntare. În Salcâmul din Bărăganxx, arborele „nalt şi subţire” tipic
câmpiei dunărene, cu umbra formată din „câteva fire”, care „atârnă
ca spânzuratul”, bătut de crivăţ şi care nu atinge pământul nicio-
dată, devine metaforă a morţii în câmpul pustiu (arbore al vieţii cu
umbra sa devenită simbol al morţii), făcându-şi aici apariţia şi Cos-
tea Nebunul, personaj care devine motiv în sine în scriereile de mai
târziu ale scriitorului român: „Umbră, să mă sui la tine,/ Că tu nu
cobori la mine./ Nu mă sui, a mai fost unul/ Pe nume Costea Nebu-
nul./ Sus la umbră s-a urcat,/ De-o cracă s-a căţărat/ Şi pe câmpul gol
şi spân/ S-a spânzurat de salcâm.” Suprapunerea elemenelor cereşti
peste cele telurice, prezenţa infinitului ceresc în finitudinea telurică,
apar cu şi mai mare pregnanţă în Cocoşulxx, ca poezie cultă pe tipa-
rul folclorului românesc, aripata galinacee fiind un simbol al soare-
lui (vezi aici şi numeroasele reprezentări ale cocoşului în ţesătura şi
în ceramica populară românească), iar în poemul bănulescian (unul
dintre cele mai frumoase poeme ale scriitorului român), mai mult,
acest simbol ancestral şi universal (putem adăuga aici că nu doar al
soarelui, ci şi al lunii, geamăna astrului zilei) devine un simbol poe-
tic care umple cu bio-fiziologia sa, într-o cascadă de metafore, în-
treaga boltă cerească, răsfrântă pe câmpie într-o fascinantă ardere
de sine: „A tăiat noaptea în zimţi./ Creasta e mai sus de sfinţi./ Pe
cer, pieptul şi pântecul./ Prin urmele frânte ale zimţilor,/ I-a ţâşnit
cântecul,/ De la pintenii de rouă,/ La ciocul de lună nouă./ Cântetul
suna a gheaţă,/ Spartă de dimineaţă între stele,/ Peste câmpul de
negură caldă.// Când să-l aflu mai bine cum cântă,/ Cum îşi împlântă
zimţii culorilor/ În noapte şi în gheţuş,/ Am văzut doar soarele/ To-
pindu-i în urcuş aripile, ciocul,/ Pintenii şi ghearele.” Sau o altă per-
spectivă, aceea a identificării depline cu peisajul familiar, un fel de
eutanasie ironică în plin câmp dunărean, nu prin fiinţa omenească
ca atare fiind rezolvat sentimentul de singurătate şi înstrăinare ab-
solută dat de trecerea timpului, de îmbătrânire şi sărăcie, ci prin
haina sa unică, devenită, printr-o stranie personificare, ea însăşi una
cu pământul şi elementele acestuia, sub forma unei scrisori-doină
adresate mamei (Hainaxxv): „De m-ai vedea bătrân, mamă,/ Am îm-
bătrânit c-o haină./ Haina mea, minune mare,/ Pleacă singură să
are/ Îndoită de spinare./ Ară haina fără mine,/ Printre boi abia se
ţine./ O bate vântu-ntre boi/ Şi-o întoarce înapoi.// Vine haina în-
spre mine/ Să-mbrace oase străine.// Caut haina-n buzunare./ Dau
de grăunţe şi soare./ De m-ai vedea bătrân, mamă,/ Îmi creşte grâul
în haină.” O altă capodoperă poetică bănulesciană este Dropiaxxv, în-
ainte de a deveni un simbol literar de prim ordin, prin nuvela epo-
nimă, marea pasăre a Bărăganului dând naştere acestui poem al
căutării perfecţiunii, sau, aşa cum s-a mai spus, a lumii ideale, prin
căutarea „duhului amăgitor al câmpului”. Într-adevăr, în peisajul bă-

răganic, cu „miriştea arsă şi lată”, în spaţiul acesta unde prezenţa in-
finitului în finit este mai reală ca oriunde altundeva în spaţiul ro-
mânesc („La dunga cerului spartă/ De-o vizuină de soare,/ Spre
asfinţit şi răcoare…”), se naşte această fata morgana a câmpului pu-
stiu, această nălucă a vieţii şi a morţii, o prezenţă insolită de gen fe-
minin, deşi ambiguă peste poate, jumătate regină a câmpului
însorit, jumătate fiinţă fabuloasă, şarpe cu cap de vultur, dintr-un
bestiariu din care face parte şi pasărea calandrinon şi pasărea Phoe-
nix, dar şi harpia imaginarului infernal, de neatins, de neprins de
către om: „Se saltă un cap de şarpe/ Printre năluci verzi de ape.//
Şarpele cu cap de vultur,/ Cu plete galbene-n jur,/ La gât cu soarele
roată,/ Cu piept şi sfârcuri de fată/ Cu coroană de regină,/ Cu ari-
pile-n ţărână./ Stă cu pieptul dezgolit/ Tremurat în asfinţit.// Am
cătat dropia-n soare/ Că eram de-nsurătoare./ Mi-am dus mâna
peste câmpi/ Printre praf şi printre ghimpi:/ Am vârât mâna în cer/
Şi am dat, vara, de ger./ Mi-a degerat mâna toată:/ O-ntinsesem
după fată,/ Când s-o fur – prin degete/ Mi-a trecut şarpele rece.”
(Dropia).xx Dunărea este şi ea în atenţia poetului, marele fluviu cu
apele sale de gheaţă devenind un peisaj fabulos, în care cer şi apă
se cuprind într-o autolimitare a infinitului, într-un cadru în care
omul devine receptacul al sufletului locurilor (de asemenea într-o
aventură haiducească, haiducul fiind în primul rând reprezentantul
omului liber, descătuşat de opreliştile impuse de societate) şi, toto-
dată, semn al iluzoriei desprimăvărări prin puterea descântecului,
într-o rugă de factură metafizică: „Zac pe Dunărea-ngheţată,/ Mi-e
carnea de răni bălţată./ (…) A intrat luna în mine/ Şi mă latră ca un
câine.// (…) Taci, lună, nu mai lătra,/ Taci că ne aude lumea,/ Taci, în
fiare nu mă da./ Îţi dau din căldurea mea,/ Dunărea om dezgheţa/
Şi-om aduce primăvara.”xx

Încheiem aceste consideraţii cu privire la poemele lui Bănu-
lescu din Cântece de câmpie amintind un alt poem foarte frumos şi
foarte sugestiv, în ideea secetei dominante a locurilor şi în aceea a
descântecului de factură magic-populară, pentru aducerea ploii bi-
nefăcătoare, dar şi în ideea că aceasta s-ar putea amâna la nesfâr-
şit, Duda Crudaxx, paparuda, plutind moartă pe undele „sucite şi
galbene” ale Dunării, într-o neagră viziune postapocaliptică: „Mă cla-
tin de som./ Mor furnicile în pom,/ Dunărea îmi seamănă,/ E sucită
şi galbenă.// Nu mai vine Duda,/ Cruda,/ Paparuda,/ În vara asta de
scrum/ Să joace goală în drum,/ Să-i curgă sudoarea şiroaie/ pe pân-
tecul negru/ mursecat pe la şolduri de lupi/ şi să aducă ploaie,/ de
secetă să mă despoaie.// N-o mai aşteptaţi pe Duda.// Am văzut-o
trecând culcată/ Pe Dunăre, înecată.”

Putem aminti, astfel, încă o dată, nota magică şi incantatorie,
de extracţie folclorică, dar cultivată în sensul poeticii moderne,
adică atent supravegheată şi construită, în versuri care par necău-
tate, care „curg”, departe de discursivitate şi prozaism, coagulate
din metafore globale ale vieţi şi ale morţii, ale căutării şi întrebări-
lor fără răspuns, într-o înaltă melancolie, am putea spune, într-o în-
ţelepciune simplă, a înţelegerii destinului omului. Pe de altă parte,
este aici, ca şi în toată opera lui Bănulescu, acea evidentă valoare a
peisajului în esenţa sa, a limitării fără de care spaţiul nu se consti-
tuie, estetic, ca peisaj, corelativă celeilalte, privind existenţa, în ace-
laşi loc, al trăirii în timpul real al spaţiului închis şi timpul fabuloriu
al spaţiului deschis, reprezentat de jur-împrejurul spaţiului închis şi
incluzându-l în propria fabulaţie. 
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22 Ştefan Bănulescu, Opere, I, Cântece de câmpie, p. 262
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24 idem, p. 246
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28 idem, pp. 250 - 251
29 idem, pp. 250 - 251
30 idem, p. 259, Rugă pe gheaţă
31 idem, p. 272



Deși acreditaţi de numeroși critici și istorici literari, ter-
menii neomodernism și postmodernism sunt priviţi încă cu multă sus-
piciune. Pentru unii, acești termeni nu au substanţă diferită de a
modernismului, paradigma dominantă a literaturii scrise din a doua
parte a secolului al XIX-lea încoace, începînd cu simbolismul anu-
nţat de volumul FFlloorriillee  RRăăuulluuii de Charles Baudelaire, ci sunt doar
niște mutaţii ale aceluiași fenomen. Pentru alţii, nu ar fi decît niște
găselniţe terminologice adoptate de scriitori și criticii literari cu sco-
pul de a se delimita și legitima în raport cu modernismul. Adevărul
este că graniţele care le separă sunt destul de fluide pentru a alcătui
fenomene foarte deosebite ca substanţă, dar aceste curente lite-
rare, în succesiunea lor istorică, sunt manifestări ale unor realităţi
culturale și generaţii de creaţie diferite.

Dacă modernismul și postmodernismul au acreditare și
circulaţie internaţională ca fenomene culturale/ literare deosebite,
desfășurate în succesiune dialectică, modernismul acoperind în se-
colul XX, iar postmodernismul cea de-a doua jumătate, cu prelungiri
în prezent, neomodernismul este denumirea locală a unui fenomen
literar manifestat în România, dar și în alte ţări est-europene, după
depășirea proletcultismului de influenţă sovietică, în primele două
decenii de comunism. Proletcultismul a întrerupt evoluţia firească
a literaturii române care, în perioada interbelică, se sincronizase cu
mersul modernismului din ţările occidentale, existînd premise fa-
vorabile de a trece la postmodernism. Literatura română a fost însă
aservită politic, fiind reprezentată de scriitori și opere scrise la co-
mandă, ca să sprijine propaganda regimului comunist, ceea ce a
marcat un regres în evoluţia ei.

După traversarea deșertului proletcultist, scriitorii români
au trăit impresia (re)găsirii unui pămînt al Făgăduinţei, prin reface-
rea legăturii cu marea literatură interbelică, asumată ca bază de tra-
diţie. Între cei care au contribuit la normalizarea statutului
literaturii s-au numărat tinerii scriitori încadraţi generaţiei 60, dar și
scriitori din generaţia anterioară, formaţi în directa continuitate a
modernismului interbelic, mulţi dintre ei supravieţuitori ai închiso-
rilor politice ca urmare a nealinierii ideologice : ex. Gruparea ”Alba-
tros” din București sau Cercul Literar de la Sibiu, dar și scriitori
reconvertiţi la modernism după ce au rupt pactul cu proletcultis-
mul : ex. Gruparea revistei ”Steaua” de la Cluj. Izolarea faţă de Oc-
cident, dar și permanentul control al libertăţii de creaţie prin
intermediul Cenzurii, continuată în forme mai mascate și în anii dic-
taturii lui Ceaușescu, au orientat literatura fie spre naţional-comu-
nism, care a degenerat în protocronism, fie în direcţia estetică de
sorginte maioresciană și lovinesciană, degradată în estetism abs-
tract ori esopic. În a doua direcţie s-au afirmat însă și s-au impus cu
opere de o valoare comparabilă cu cele interbelice, poeţii Ștefan
Aug. Doinaș, Leonid Dimov, Mircea Ivănescu, Nichita Stănescu, Ana
Blandiana, Ileana Mălăncioiu ș.a., prozatorii Marin Preda, Ștefan

Bănulescu, Mircea Horia Simionescu, Nicolae Breban ș.a., drama-
turgul Marin Sorescu (important, de asemenea, ca poet), care au
continuat tradiţia modernismului, unii dintre ei anticipînd postmo-
dernismul. Acesta avea să se manifeste cu o întîrziere de două de-
cenii, la începutul anilor 80, odată cu intrarea în scenă a unei noi
generaţii, mai nonconformistă și conectată, în ciuda izolării Româ-
niei nu numai de Vest ci si de Est, la ecourile postmodernismului
american.

Făcînd în cartea cu acest titlu o ”recapitulare a moderni-
tăţii”, publicată în anul 2000, criticul optzecist In Bogdan Lefter fo-
losește primul termenul neomodernism ca ”reîntoarcere la estetic”(1,
atribuindu-l perioadei cuprinse între anii 1960/ 1965 – 1980, denu-
mire mai potrivită decît cea de tardomodernism propusă un an mai
devreme de Mircea Cărtărescu în PPoossttmmooddeerrnniissmmuull  rroommâânneesscc, care
consideră aceată perioadă doar o ”clonă”(2 a modernismului inter-
belic, pentru întîrzierea pe care a marcat-o în evoluţia literaturii
noastre spre postmodernism. Ion Bogdan Lefter remarcă însă că
postmodernismul s-a manifestat ”cu antecedenţe izolate începînd
din a doua parte a anilor ‘60”, fiind adoptat de generaţia 80, odată
cu care literarura română s-a resincronizat cu cele occidentale, ”an-
ticipînd și apoi însoţind prin filosofia sa pluralistă ieșirea de sub re-
gimul comunist și trecerea la democraţia actuală”.

După aproape două decenii, termenul neomodernism a
fost adoptat de criticul șaizecist Ion Pop care, în Argumentul cărţii
PPooeezziiaa  rroommâânneeaassccăă  nneeoommooddeerrnniissttăă, încearcă să lămurească cu date
istorice problema, polemizînd cu adepţii postmodernismului și su-
sţinînd că ”atributul neomodernist trebuie considerat cu o atenţie
nuanţată, înainte de a-l utiliza în chip de umbrelă protectoare a unei
poetici care nu e, de fapt, una singură, ci – cum e firesc – cunoaște
variante, devieri, metamorfoze dependente deopotrivă de momen-
tul istoric cu sensibilităţi stratificate și de personalităţi distincte, ori-
ginale”, afirmaţie probată de comentarea operei cîtorva zeci de
poeţi încadraţi acestui curent.

Acum cînd și postmodernismul s-a clasicizat sau este,
după unii tineri scriitori de azi, chiar expirat, cred și eu că succesiu-
nea curentelor modernism, neomodernism și postmodernism, spe-
cifică literaturii noastre în secolul XX, trebuie analizată cu detașare
critică, în contextele lor istorice și în operele lor menite nu numai să
le reprezinte, ci să și dureze dincolo de trecătoarele mode.

Note:
1 Ion Bogdan Lefter, RReeccaappiittuullaarreeaa  mmooddeerrnniittăăţţiiii, Ed. Paralela 45, 2000, p. 195
2 Mircea Cărtărescu, PPoossttmmooddeerrnniissmmuull  rroommâânneesscc, Ed. Humanitas, 1999, p. 137
3 Ion Pop, PPooeezziiaa  rroommâânneeaassccăă  nneeoommooddeerrnniissttăă, Ed. Școala Ardeleană, 2018, p. 27
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Nu există lucruri chiar atît de încîlcite încît la un moment

dat să nu-și afle descîlceala. Oricît ar dura - și unele durează, hăt! –

încîlceala lor, tot vine pînă la urmă cineva și le lămurește, zicînd ho-

tărît: „Iată cum stau lucrurile”! Chiar așa zice și Dumitru Hurubă (la

p. 15) în chestia încurcată a iubirii dintre Eminescu și Veronica, în

fine lămurită în Mai altfel, despre Veronica Micle (Editura Limes, Cluj,

2019, cu prilejul celor „130 de ani de la moartea poetei”). E „mai alt-

fel” întrucît Dumitru Hurubă, scriitor totdeauna cu umor, vrea să

procedeze cu empatie omenească mai degrabă decît cu instrumen-

tar de critic ori istoric literar, deși fundaţia nu i-ar lipsi nici pentru o

asemenea procedură. Dar vrea să ia lucrurile omenește, ca de la om

la om, și să scoată din documente (inclusiv din poemele Veronicăi,

atașate într-o antologie) argumente pentru o pledoarie mai empa-

tică decît se obișnuiește. D-aia și vorbește fără mari pretenţii de vo-

cabular critic ori în genere conceptual, apelînd, în schimb, la

înţelegere umană și la trecut cu vederea unde se poate. La Hurubă

se poate de fiecare dată, oricît ar fi călcat în străchini Veronica. I le

înţelege și iartă toate. 

Dar în ce constă încîlceala acestei povești naţionale des-

pre cea mai romantică idilă românească, astfel încît Hurubă să se

simtă îndemnat la un gest de „reabilitare a Veronicăi”? Sînt destule

motive și cauze, transformate în întrebări (L-a iubit ea ori ba? A

iubit-o el absolut ori doar în trecere? A fost ea devotată ori doar fri-

volă? S-a vrut iubită ori doar muză? etc.) la care se răspunde deta-

liat. Apologia vrea s-o scape pe Veronica de toate vorbele rele puse

în circulaţie, pe seama ei, de „echipa de bîrfitori a Junimii”, teleghi-

dată fără milă și fără pauză de Maiorescu. (Dacă mă gîndesc un pic,

cred că și eu m-am lăsat teleghidat de el, în Ardelencele, căci și mie

mi s-a părut prea scurt drumul dintre muză și ţaţă, două calităţi

eminente ale Veronicăi). Spre deosebire de toţi bîrfitorii (înșiraţi și

de-a lungul istoriei literare, nu doar contemporani cu idila și perso-

najele ei), Hurubă „a început” s-o înţeleagă pe Veronica și să-i

aprobe „majoritatea gesturilor sau acţiunilor sale, a trăirilor ei cele

mai intime”. E un prag bun, înţelegător și iertător („iertător” e un

cuvînt de prisos, căci nu e nimic de iertat – ci doar de înţeles - la Ve-

ronica) – ba chiar a-toate-înţelegător. De la bun început se justifică

și sînt omenește explicabile ispitele în care se lasă dusă Veronica,

fiind ea frustrată – prin aranjamentul căsătoriei cu Micle – de toate

visele adolescenţei (măritatul devreme nu era însă chiar o excepţie

pe vremurile alea). Mamă a două fete la abia 18 ani, e și normal să-

i fi rămas „adolescenţa netrăită” – iar netrăitele se cer imperativ

trăite. „Totuși”, ne asigură Hurubă, „în cei 14 ani de căsnicie” Vero-

nica „nu și-a neglijat familia”. Asta după ce, vreo zece pagini mai în

faţă, Micle însuși zice că „Veronica venea tot mai rar pe acasă și frec-

venta toate balurile din carnaval cu mare plăcere.” De ce, atunci, i-

or fi scos vorbe rele junimiștii? Maiorescu putem înţelege de ce, căci

nu putea uita că Veronica-l spiona la internat și a fost martoră la

procesul lui de moralitate. Dar Iacob Negruzzi, bunăoară, de ce?

...mai ales că era om bun, săritor... Pentru că, sugerează Hurubă,

profesa „filosofia vulpii în faţa ciorchinilor de struguri”. Adicătelea

să-i fi stat și lui gîndul...? ...o fi crezut-o chiar atît de disponibilă? Hu-

rubă-l bănuiește temeinic, pînă la a pune și el la îndoială veridicita-

tea mărturiei despre scena în care acesta se duce să-i anunţe

Veronicăi că Eminescu a înnebunit și o găsește în compania unui

ofiţer. (Scenă delicată, e drept; nu era ca pe Veronica s-o apuce plîn-

sul chiar cînd flirta; s-a abţinut, spunînd vorbe de gheaţă: „Se vedea

de mult că merge pe calea aceasta”). Dar de ce ar fi mai cu crezare

Augustin Z.N. Pop decît Iacob? În fine, toate vorbele rele lansate și

întreţinute de bîrfitori sînt respinse una cîte una, astfel încît drumul

spre „sacrificiul suprem pentru omul iubit” să fie cît mai neted. Aș

zice că lucrurile nu se exclud: calificarea de „ușuratică” e, în fond, o

constatare de fapte, nu de inimă, unde Veronica putea tînji și suferi

radical. Hurubă aduce destule dovezi în favoarea acestui absolut de

inimă, dar le trece programatic sub tăcere pe cele care s-ar opune

gen („Tu luceafăr mi-ai fost mie/.../ acum la soare/ Eu privesc cu

mult mai dulce” și altele, cu izbucniri de isterie și ură). 

Multe argumente sînt scoase din corpul epistolar în care,

spre deosebire de Hurubă, mie mi se pare că Veronica o ţine pe o

singură strună: de ce nu mă mai iubești? Adăugînd la asta gesturi

publice de „sacrificiu” pentru poet (sacrificiile astea necerute în-

carcă nota de mustrări, firește). Cît a putut poetul s-a ferit elegant,

invocînd tot felul de pretexte. Cum zice Ibrăileanu, scrisorile trimise

Veronicăi „sînt de o ipocrizie fără samăn. Se vede bine că el n-o

iubea”. (Afară de o perioadă de trei ani, zice Ibrăileanu; e și durata

stabilită de savanţii sentimentelor pentru viaţa acestora). Desigur,

asta nu înseamnă că nu l-a iubit ea, cu toate că-și cerea voie „să

practicheze” și „niţică cochetărie” în acest timp (care, măsurată de

alţii, părea măricică). Palmaresul Veronicăi nu-i de neglijat, dar nu-

i nici exclus să fi fost vorba doar de suplinitori, iar inima să-i fi fost

consacrată deplin lui Eminescu. Dacă moartea/sinuciderea ei va fi

fost sau nu o ultimă jertfă, e o problemă de pură credinţă.

Apologia Veronicăi
Al. Cistelecan

Despre
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Cândva, Nora Iuga mărturisea – în confesiune regăsindu-
se distilate inocenţă și histrionism, cochetărie și trompe l’oeil – că
nu ar fi în stare de fapte: își imaginează. Poate de aceea, insistând
asupra subiectivităţii și fixând privirea cititorului asupra subiectului
care perorează, asumându-și astfel un nombrilism foarte feminin,
sunt tot mai convinsă că scriitoarea nu face decât să întindă o cap-
cană abil alcătuită, căci experienţele eului individual proliferează
într-o simbolistică general-umană; de altfel, exact ce-i este trebuin-
cios marii literaturi. Iar asta se vede cu claritate în cea mai recentă
dintre cărţile Norei Iuga, Hipodrom (Polirom, 2020): amplele viziuni
alegorice, petulanţa metaforei, inventarul afectiv extins în vag și
inefabil, repetiţia, turbionul suprarealist, toate cele care au dat pro-
filul inconfundabil al acestei scriitoare încă de la debutul din 1968
revin, puternic articulate, într-o carte cu forţa „inimii ca un pumn
de boxeur”.

Romanul este o confesiune ireală despre formare și des-
pre copilărie, despre erotism și despre umbra seducător-omnipre-
zentă a sfârșitului, despre amurg și fantasme, despre graniţele tot
mai friabile între realitate și imaginaţie, între acum și altădată. In-
subordonată și candidă, naratoarea explorează un parcurs parcă
mereu de-a-ndoaselea, marcat de cabrări violente. O voce autoiro-
nică, de cele mai multe ori voluntar diminuată nostalgic, zgâlţâie
prohibiţiile bunului-simţ, suficienţa și stupiditatea. Personajul Nora
desface, concentric, lumile care au alcătuit-o: familia boemă, coer-
ciţiile școlii mănăstirești, tovărășiile cosmopolite, profesoratul,
orașul policrom și estet, iubirea și poezia, comunismul și patibula-
rele figuri de „organe”, toate adunate într-o ecuaţie lirică explozivă,
care suprapune erotismul evanescenţei, creșterea – tranzienţei. Pe
fundalul unui Hermannstadt crepuscular, o făptură rebelă – o exa-
gerată și o umorală – își lucrează reliefurile morale și estetice. 

Înzestrată cu o incontestabilă capacitate de a realiza pro-
iecţii hiperbolice (vezi recurenţa simbolului central, „calul alb”), na-
ratoarea descoperă în gesticulaţia cotidiană, în copilărie, în
memorie, în ficţiune, în vorba obișnuită ori contondentă, în vulga-
ritate ori în fotografia desăvârșită a miracolului care ţine abia o frân-
tură de secundă, în obiectul comun și de aparenţă modestă datele
semnificative ale eului, cele care îi dau tăria ori, dimpotrivă, atât de
caracteristica fragilitate. Vorbind despre Nora Iuga și despre Hipo-
drom, îmi vine în minte acel Cratylos antic care, iubindu-și și con-
testându-și maestrul, pe Heraclit, dăduse o nouă soluţie curgerii
universale: nu numai că nu te poţi scălda de două ori în același râu,
dar, fiindcă nici măcar pe tine însuţi nu te ai, scăldatul nici nu e cu
putinţă. O astfel de intuiţie are Nora Iuga. Nu doar că știe că râul
memoriei nu e niciodată același, știe și că acela despre care-ţi amin-

tești nu este și nici nu poate fi același. Transformarea este continuă,
chiar eul este cel continuu modelat și re-scris. Cel care-și amintește
și cel care este înviat în amintire alcătuiesc de fiecare dată alt dans.
De aceea, pentru cei care vor redescoperi secvenţe, frânturi de
frază, figuri, recrudescenţe, ghirlande obsesionale, culori și miro-
suri din Săpunul lui Leopold Bloom ori din Hai să furăm pepeni să nu
le fie cu supărare: nimic nu este ce-a fost, nimic din ceea ce este rea-
mintit n-a mai înviat vreodată – și poate nici n-a existat. Iar jocul va
continua. Maestră a deghizărilor celor mai pervers-înșelătoare, de
fiecare dată când pare gata să dea soluţia, Nora Iuga face pirueta și
se aruncă, înhăţându-și și cititorul, în chiar inima labirintului sim-
bolic. 

Dodecafonică, practicând o scriitură acumulativă, gur-
mandă, în care nimic nu este lăsat pe dinafară, Nora Iuga pare acum
să-și cosmicizeze viziunea, să-i procure un update, să o arunce într-
o dinamică de onirice și resemantizări, chiar atunci când referinţele
sunt de strictă actualitate (victoria în alegeri a lui Iohannis, de pildă).
Atitudinea nu este contemplativă, ci integrativă, nici umorală ori
egotică, ci urmează invariabil legea care sucește gâtul locului comun
și deturnează utilitarismul expiator. Fetiţa care se descoperă, tâ-
năra îndrăgostită, femeia de o graţioasă inteligenţă artistică, strania
matriarhă care-și joacă indecenţele și pozele regizează un joc de
oglinzi. Aici irumpe o senzualitate spontană, acolo sunt melancolii
mocnite; aici sunt erupţii și vituperări, dincolo sunt muzici fasci-
nante. Alternări de nuanţe, sonorităţi de romanţă, expansiuni ex-
presioniste sunt rafinate cu o siguranţă a scriiturii rară de tot în
literatura de astăzi.

Spuneam și altă dată că văd în Nora Iuga o artizană de
avataruri. Așezând semnul egalităţii între elemente de o diversitate
deconcertantă, pare că scriitoarea își subminează continuu efortul
de a construi, de a articula, de a structura. Scrisori – care implică un
tu despre care rămâne neclar dacă nu cumva este un produs al au-
toscopării –, amintiri, volute în miraj și replieri într-un prezent spec-
tral, cartografieri de teritorii sufletești și obnubilări, abnorme
gesturi senzuale fac spectacolul acestui roman de o frumuseţe tra-
gică. Întreaga poezie a intermundiilor este chemată să înlocuiască
nefastul, plictisul, derizoriul, declasarea, abrutizarea, fiindcă sur-
părilor apocaliptice dinafară li se opune robusta sete de viaţă, iar
calamităţii – extazul. Cadre absurde, învecinate coșmarului, iraţio-
nalul, dar și enigmaticul se asociază într-o lume de continuumuri
care leagă nașterea de moarte, ubicuitatea de un locus amoenus, Si-
biul de București, România de orice ailleur, uter și mormânt. Efec-
tele literare sunt obţinute prin dilataţie, iar ceea ce este abia atins
de prozaism se înnobilează. În același fel, impulsul de exortaţie im-

Start, cursă, potou
Rita Chirian

Critică literară
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aginativă, de altfel consecvent practicat și vădit simbolic, de-
vine o reacţie împotriva grozăviilor cacofonice – realitatea –
care par să-și facă numărul undeva, departe, în altă realitate.

Hipodrom este, desigur, un roman eclectic, în care co-
pilăria, tinereţea și senectutea sunt văzute ca o cursă până la
epuizare, cu orice preţ, în cerc închis, într-un efort de capturare
a sinelui: start, cursă, potou. Dramatismul copilăriei, interoga-
ţiile care erodează încrederea, înţelegerea cărnii și a inimii, ros-
tuirea minţii în „gânduri” de insomniac (și el de cursă lungă) –
„Nu știu să despart ce fac cu-adevărat de ce fac în gând. Gân-
dul e un fel de răcitor...” –, tinereţea și degenerescenţa se
amestecă într-un bildungsroman memorabil, peste care se
așterne, în palimpsest, imaginea calului alb, râvnit și rămas ne-
dăruit, Jovis, straniul suprapersonaj de coloratură erotic-tha-
natică. „Gata, m-am eliberat, acum pot să mint mai departe”,
spune Nora Iuga, această scriitoare de o mobilitate proteică,
cea căreia îi izbutesc deopotrivă gesturile burlești, solemnita-
tea, impertinenţa și suavitatea, cea care reușește în Hipodrom
construcţia unei naraţiuni baroce, opulente, de care nu poţi să
nu te îndrăgostești.
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II..  ...da, dacă nu cumva toate jurnalele își apropriază
această teleologie. „Toate familiile fericite se aseamănă între ele.
Fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei.” Dacă trecem
peste asemănarea ori apropierea în bine și neapropierea ori înde-
părtarea în rău, înlocuind familiile, discutabil separate de Tolstoi,
cu jurnalele, ce putem spune? În fapt, și asemănarea/apropierea
particularizează. Fericirea însăși, chiar aparentă, capătă un sens
larg. E jurnalul lui N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, unul al fericirii
numai în sensul autorului, în care fericirea depășește nefericirea.
Sigur, toate jurnalele, dacă nu scrisul de orice fel, impun apropie-
rea, dar aceasta se produce diferit. Cititorul e cel care decide cât se
alătură și cât se dă în lături. 

La Ion Dur, Jurnal domestic: 1971-2017: însemnările unui in-
formator (2018, București: Ed. Cartea Românească), termenii do-
mestic și informator din titlu apar resemantizaţi. Autorul este și un
stilist jucăuș. O face și în două dintre cele patru capitole ale cărţii.
Isarlîk fără sîc (Între perfectul simplu și perfectul des-compus) trans-
crie perioada comunistă în Oltenia (Poiana-Gorj și îndeosebi Cra-
iova); acolo perfectul e simplu, gramatical, și descompus, vital.
Vărsătorul de lumină (Mai mult și mai puţin ca perfectul) e din post-co-
munism, în Ardeal, la Sibiu, unde gramatica vieţii devine balansată.
Ultima parte, Zilele după Iov, ridică, liber, văduvia la iovie.

Citim un jurnal hibrid, saturat de lecturi, critic, eseistic,
epistolar, memorialistic, publicistic, scris adecvat în multe cerne-
luri, cu o expresivitate dominant ludică, mult mai reţinut reflexiv-
filosofică.

Explicaţiile și instrucţiunile de lectură preliminare sunt la
marginea unei „poetici” diaristice. Jurnalul, declarat incomplet, e
teoretizat prin Bergson (Gîndirea și mișcarea) exclusiv ca memorial,
autentic, de durată variabilă. Viaţa e redusă la domestic și minor,
de unde mișcarea captează confortabil gândirea, „ideile”. Banalul și
mediocrul sunt determinări circumstanţiale. Adevărul se cade păs-
trat în expresia primară. Se scrie cu o semnătură și se citește cu alta.
(Auto)lectura face din eu un altul. (Auto)criticul se (re)descoperă
„inegal” în postura duală de domestic și in-formator (dascăl). Nesi-
guranţa sa e a unui „om nostalgic, oarecum neîncrezător în sensul
vieţii”, îndreptată cu forţă mentală. Profesorul de marxism meto-
dico-„filosofic”, fatalmente conformist în dictatura dură, supra-
vieţuiește, ajunge în libertatea la cuvânt „nonconformist de centru”.
Nu devine, spectaculos, ca Radu Cosașu, „extremist de centru”. 

Altă opinie despre jurnal răsare din carte. Citind un jurnal
de Ion Ianoși, înlătură critica, ceea ce nu se face nici cu poezia. „Jur-
nalele se citesc, nu se prea recenzează, căci scrierea despre pare să
ucidă farmecul discret al mărturisirii.” De fapt, nicio specie critică
nu ocolește jurnalul, de la teorie la monografie.

*
Să-ncep cu latura „civilă”, acum, chiar de la numele auto-

rului, care, românește, ar fi trebuit să fie Duru, ca toate cele prove-

nite din adjective. Statistica găsește numele adjectivat Dur mai mult
în afara decât în interiorul României, încât ipoteza sa, germano-aus-
triacă, în zona natală, e de luat în seamă. Autorul face și caz, și haz,
când produce o revista școlară, Pandurul: va să zică, „dur peste tot”.

De la început, din 1971, își cunoaște firea „nostalgică și an-
xioasă”. Posedat de Ecleziast și Eminescu, pune aici baza reflecţiei și
găsește viaţa fără însemnătate, iar omul, cobaiul destinului, supus
unor „legi stranii”. 

Marcat de un stigmat regional, olteanul de margine in-
fluenţată austriac, de la Gilort și nu de la Jiu(leţ), cum spune folclo-
rul, e un evazionist prin elogiu. Un medic din Timișoara îi apare „fin
și manierat, ca mai orice bănăţean”. Dă pe faţă „entropia și pro-
miscuitatea din urbea Olteniei”. În toată Oltenia, „sînt la ele acasă:
nepriceperea și lucrul alandala, mizeria și înjurătura, consumul de
alcool, dogmatismul și formalismul, adularea și orgoliul exagerat”.
La oltenii craioveni află „vocaţia răutăţii iremediabile”, a proastei
adaptări, fiind „oameni tot reci și falși”, când căldura e restricţio-
nată de partidul-stat. De la Ion D. Sîrbu află, în 1988, că „în Craiova,
peste puţin timp, limbajul dominant va fi cel ţigănesc”. E și Dur un
sîrbian, fără sclipirea de moralist al lui Sîrbu.

*
Ajuns între ardeleni, se smulge regional împreună cu...

Brâncuși. Gorjenii „nu sînt olteni get-beget”, fiind „mai sensibili decît
restul oltenilor”, datorită austriecilor, care au lăsat urme lexicale.
Comuna natală, Poiana, e din regiune de pădure, deal, depresiune.
„La Poiana, priveliștea e minunată, e un sat așezat între dealuri, o
depresiune care-l va fi încîntat și pe Eminescu cînd a poposit aici.” Ci-
titul din Eminescu începe, deci, cu mândria locală. Trăiește-n Cra-
iova, „un fel de carceră”, iar în Poiana „mai toate simţurile erau la
pîndă”. Satul lui îi apare, dramatic, ca cel al ardeleanului Goga, de
nepărăsit.

Familia îi e liniștită și îndurătoare. Tatăl îi meșterește o
vioară din placaj și un ghiozdan din lemn. Bolnav, e injectat nu de o
asistentă medicală, dar de un preot. Moartea lui e luată de fiu ca „o
glumă sinistră”. Muma, Gaga (soră), Marin (fratele) îi rămân nostal-
gicului după sat prinși, aproape dezrădăcinaţi, într-o fotografie de
viaţă: „Muma e bolnavă, ar vrea să se ducă la medic. Gaga, sora
mea, se zdrobește toată pentru nunta fiului ei, Eugen, iar Nenea,
fratele cel mai mare – pentru Ion al lui. Fiecare cu mizda păsii, cum
se spune vulgar. La cimitir, pe crucea lui Tata, vopseaua se scoroje-
ște.”

Încă din 1971, îndelung tânjitul Sibiu îi „pare o așezare de
poveste”. Cu Doina, devenită soţie după 9 ani de când s-au cunoscut,
săsoaică mai vârstnică, rămasă cu două fete dintr-o căsătorie „ra-
tată”, va ajunge acolo abia după comunism. Ea îi e, fără conotaţie re-
ligioasă, „înger păzitor”. „Iubirea noastră e seva din care se hrănesc
aspiraţiile și izbînzile mele.” Își dau dulci, multe repetate, pseudo-
nime. Ea e „calmă, onestă, moderat-tolerantă, infinit iubitoare”.

Marian Victor Buciu

Critică literară
Un jurnal de apropiere
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Nu are un parcurs școlar strâns. Bacalaureat la trei ani
după liceu, muncitor, în regimul „muncitoresc”, student prin a patra
încercare la filosofia ideologizată, cu subiecte de admitere precum
„partinitatea filosofiei” și „rolul conștiinţei sociale” în societatea „so-
cialistă”. În 1978, „filosofia” se lipește cu istoria, dispar psihologia,
pedagogia și sociologia. Absolvă între primii și intră în Craiova la un
liceu economic, de bună seamă politizat ca și altele, între colegi re-
semnaţi. Pierde un loc de doctorand, simţind „satîrul partidului de-
asupra capului”. Se „definitivează” în profesie dând seama despre
unitatea dintre știinţă și producţie, ce-i poporul muncitor unic, rolul ci-
tatului (știm din cine și din ce). La comunicările elevilor, evident par-
tinice, trebuie să ia cuvântul, „încîlcit, indispus”.

Unica evadare posibilă îi rămâne să scrie critică, să devină,
cum glumește, recenzier. Face, am impresia, îndeosebi un soi de cri-
tică a ideilor literare și filosofice. Un proiect va fi uitat: „Mă pînde-
ște mai de mult ideea unui roman, Cameleonul. O parabolă politică.”
În reviste intrarea e complicată, „prin dos sau pe dedesubt. Ca mo-
lima!” Nivelul textelor rămâne, aici taie foarte dur în carnea nu prea
vie, „demn de consemnat în maculatorul unui elev de la liceul seral”.
Își face mult curaj că e un recenzent mai tare decât alţii, dar înţelege
că și el e pândit de „manierism”. La Ramuri nu găsește ce caută, dar
doar „Can-can-uri și orgolii gratuite”, iar în cenaclu, cel mult „Critică
de factură contabilă”. Contaminat de spiritul locului, probabil, aduce
o dată și el revistei, cum mărturisește, „o cronică despre încercările
liricoide ale poetului Mihai Duţescu” – redactor și acesta la Ramuri.

Exaltă la colocviile literare, întrucât află oameni reali în
dialog viu. Ratează, tot conjunctural, un post de redactor la revista
sibiană Transilvania. Publică în câteva reviste, de ajuns ca să se-nde-
părteze de Ramuri, dominată de „un grup de comando fără dinţii
din faţă”. Se pricepe aluzia la romanul lui Sorescu. Trăiește, notează
el, în (cult)ură. Face un criteriu de minorat cultural din faptul că s-a
tradus cu mare întârziere Fiinţa și timpul. Fără vise reale, dar apro-
piat de psihanaliză, jurnalistul optzecist știe că nota din facultate
nu-l face filosof, așa că trece prin mărunta exegeză spre lucrări voit
„originale”.

Citește autori luaţi în nume de bine, elogiaţi și apropiaţi, și
forţat, și fortuit, de pildă prin genialitate. „Diferenţa specifică dintre
cei doi (Dostoievski și Eminescu) ţine de naţionalitate. Doar atît!”
Are marota naţionalului, adică al specificului specificităţii. Cu sensi-
bilitate gorjean-austriacă, simte, răsfoind Caietele lui Eminescu, că
„un uragan colosal îmi cutremură fiinţa intelectuală”. 

Îl caută pe C. Noica („un Sfinx”), interesat de confesiunea
de după scrisul „încifrat”. Cum se vorbește mai mult de rău decât se
scrie, îl aude pe Ion D. Sârbu că Blaga e în filosofie un făuritor de ca-
tedrală care-l îl detesta pe Noica, un clăditor de bisericuţă, ca neiu-
bitor de femei și copii... Chiar Noica acuză la Liiceanu absenţa
echipamentului de lectură pentru a-l comenta, necum de a filosofa
autonom. Exemplar pentru filosof e Adrian Marino cu Hermeneutica
ideii de literatură, „o carte aerisită și care dă seama de cultură în to-
talitatea ei”. Alţi doi competitori craioveni în gândire decepţionează
prin sterilitate. Pe Dur, Noica îl abate franc de la naţionalismul filo-
sofării („să las românescul în pace”), pentru că nu duce la universal.
Unele scrisori expediate lui de către Noica trec pe la Securitate.
„Pentru Noica, frica asimilată devenise parte organică din cea de-a
doua sa natură.” Un puseu de îndrăzneală a timidului, ironic, ludic,
vine de la Dur și spre Noica, cel din Epistolar de G. Liiceanu: „Să fo-
losești cuvîntul «porc», de pildă, și după numai cîteva rînduri să-l in-

voci pe Hegel, e curată dexteritate onto-zoo-logică.” Îl vizitează la
spital, unde ajunsese accidentat în mișcare după un șoricel. Fiind în
nefiinţă acela care-l încurajase, rămâne în ambiguitate: „Îl privesc și
parcă-l aud zicînd, zîmbind cu jumătate de gură: «Nu mi-a ieșit, to-
tuși, pasenţa!»”. 

De la Liiceanu așteaptă monografia călăuzitorului care
lasă umbre largi. Cu Andrei Cornea e într-un rând foarte dur: „Co-
mentariu juvenil, dacă nu infantil.” E și mai dur cu „filosofii” pe linie:
Al. Tănase, „dar nu „scatiul”; Radu Florian, „un teoretician ideologic
inteligent și cvasidubios”; C.I. Gulian, „spirt (și nu spirit) academic”.
Empatizează cu Corneliu Mircea, „cu figura înconjurată de aura bu-
nătăţii și a gîndului lucrător”, acela întorcându-i elogiul încifrat pen-
tru critica sa care „forţează arbitrariul, imprimîndu-i legea.” 

În literatură, M. Preda, „cel mai viguros prozator român din
ultima jumătate de veac”, e – perplexitate – în Moromeţii, „tezist,
fără prea mare miză estetică”. Nu știe „cine-l va citi în viitor”, pe D.R.
Popescu. Formulări repezi ori repezite, de jurnal. 

Marin Sorescu iniţiază la Ramuri un cenaclu numit de ci-
neva „o bîză pretins culturală”, ceea ce ar fi „Un adevăr dur”. Su-
bordonaţii lui Sorescu la revistă? „Cîtă făţărnicie și batjocură!”
Sorescu la șuetă, „adulat”, vorbește „blînd-ostentativ în dodii”. Tra-
duce și dintr-o limbă necunoscută, spaniola. E totuși un „ţăran im-
perial”, cu o formula luată de la Dan Botta și repetată-n jurnal la
Brâncuși și... ţărănistul Dejeu. Dar marele oltean contemporan,
egoist, nu-i primește cronica despre Mircea Ivănescu. O poezie ce-i
e tradusă în câteva limbi, apoi retroversată, nimerindu-se aproape
textul intact, nu e extraordinară, cum crede S. Marcus într-un co-
locviu, dar fără, scrie Dur, „limbaj poetic”! Cantonare teoretică în
conceptul poetic eminamente liric... Venind vorba de un matemati-
cian cu mare extensie culturală, să reţin și cum Grigore Moisil e rupt
între gând („idei”!) și expresie: „Nu avea cine știe ce condei, în
schimb era burdușit cu idei.”

Impresia literară, fără bază poetologică, nu se discerne, în
jurnal, de cea umană. De visu, concede că N. Stănescu vorbește
„curat românește” și scrie o poezie „adîncă și inteligentă”, pe Ion
Gheorghe îl prinde „cam opintit la vorbă, nu prea profund, dar cu
patimă”, iar lui Adrian Păunescu îi caută cu privirea degetele „bu-
tucănoase” și ochii de insomniac.

Peste conformismul ideologic, Ion Ianoși este „un intelec-
tual încercat și rasat”. Al. Piru, care „doar surpă, nu e deloc pozitiv”,
i-ar fi spus cu imprudentă nepăsare despre Eminescu: „«un futălău»
și-atîta tot”. Temele lui N. Manolescu din Steaua sunt „interesante”,
coborâte în „notaţii uneori naive, unilaterale, superficiale”. Fără
exemple. Eugen Negrici, i-ar fi prevestit „că va da el în vileag cele
contrafăcute pînă acum, înaintea tuturor”.

După recenzia la Perspective eminesciene a lui Dan C. Mi-
hăilescu, autorul volumului recunoaște într-o scrisoare „analiza cea
mai aproape de substanţa spirituală a cărţii, făcută pînă acum, dar
și cea mai înţelegătoare”. Pildă de „cultură de performanţă”, no-
tează Ion Dur în jurnal. Superlativul devine mutual. Bucureșteanul
îl vede între „rămuroși” (cei de la Ramuri) ca fiind „cel mai de viitor!”
Apoi, după Epistolar, îi disociază, prin calea și spusa maestrului, pe
ucenicii apropiaţi ai lui Noica. G. Liiceanu, scrie oarecum oblic Mi-
hăilescu pentru Dur, „e atins bine, lucrează patologicul în toată in-
flexibilitatea lui”, iar A. Pleșu „se salvează prin strălucire stilistică,
pînă la un punct, sau prin fibra subversivă, însă devine crupierul ru-
letei, ceea ce e mai condamnabil, prin mefistofelicul condiţiei”.
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Sibianul prin adopţie suflă căldură peste unii conorășeni.
Ilie Guţan „are limbaj critic la zi”, Mircea Braga e „perspicace, ludic,
adică sprinţar, sobru, dar și pus pe șotii”, în schimb Rodica Braga e
doar „Distinsă și oarecum reţinută”. Îl pozează la minut pe Mircea
Ivănescu, „Mic de statură, afișînd intermitent un zîmbet blajin, cu
haine cam ponosite (asemenea lui Noica), cu părul rar și în dezor-
dine, chiar neîngrijit, cu dioptrii de două cifre și cu vorba unui
bonom, el poartă în buzunarul paltonului ros o carte veche și pare
mereu să glumească serios și histrionic.”

În emisie politică, jurnalul domestic și in-formativ consem-
nează curajos în ascuns că mor Mao și „Iosif Broz Tito, tartorele Iu-
goslaviei”, iar traiul comunizat la români înseamnă „Alienare,
antiumanism și batjocură, ce tragedie mai curată și mai autentică
vreţi?!”

IIII..  Să căutăm cât de mult se-ntărește reflecţia ideofilului
Ion Dur prin saltul istoric de după 1980? Debutantul (1992) în carte
își ia drept parte scopul: „cumva utopic, este cel al unei ontologii a
culturii noastre. E un răspuns pe care-l caută cartea la întrebarea:
cine sîntem noi?” Răspunde și jurnalul, genul, nu-i așa, depozitar.
Cine e omul? O făptură a limitei: „sîntem fiinţe îngrădite de o cen-
zură mai mult sau mai puţin transcendentă”. Ca atare, omul să fie
„martorul durerii sau al oricărei forme de suferinţă din noi”, trăind
și, adaugă interpretul lui Cioran, negândind. Smerit știinţific, admite
că „Sîntem o simbioză stranie de energie magnetică și energie elec-
trică...”. Viaţa omului e prinsă într-o (ad)mirabilă concesie mentală:
„Ce frumoasă e, totuși, viaţa, chinuitor de frumoasă!” Iată și o mos-
tră de discurs par lui même executat prin alţii, precum Deleuze și Lii-
ceanu, brusc înseilaţi: „Repetiţia ca mecanism vital. Existenţa mea
însă e tragică, e o confruntare neîncetată cu limita, și cu cea care
nu mai limitează, dar și cu cea care mă ameninţă cu limitarea ul-
timă.”

Îndepărtat de Noica de românesc și naţional, cum
co(n)semnează, continuă a se gândi limitat regional. „Sînt un arde-
lean-neardelean la Sibiu și atîta tot.”

Dur, ca exeget? „Sînt și am rămas un re-cititor conserva-
tor-progresist, cum se pronunţa G. Călinescu despre doctrina socio-
politică eminesciană.”

Doctorand, în Noica, se descoperă aproape pionier her-
meneutic, unul sigur că (de)pășește ușor abuzurile con-textuale. „În
afară de unele interpretări oneste, echilibrate (vezi propunerea lui
Liiceanu), altele abundă prin tendenţiozitatea, teribilismul și in-
adecvarea lor – trimitere, de pildă, la lentilele concave prin care au
privit derapajul sau Pique nique-ul filosofard noician: Al. George, A.
Marino, Radu Florian, Sorin Antohi.”

Academicul în jurnalism rămâne cu mari amărăciuni de
etapă. Le generalizează, fugind de particularizare. Cere cu inocenţă
lustraţie academică, pentru a intra în Uniunea Europeană, ţării in-
apte de lustraţie politică. Doar „Trăim într-o ţară cu un coeficient
mare de prostie pe metru pătrat”. Comunităţile academice au de-
venit „haite, găști, cloace etc.”, (des)compun „mediul acadelé-mic”,
„Jungla spaţiului academic”, și ţin la adăpost „prostia academică”.
Pare de ajuns. Personal se plânge că e asaltat de „sfertodocţi, vale-
ţii spaţiului academic”. Instituţional, cel mai tare-l doare pe Dur
„legea lui Funeriu (mai adecvat ar fi: Funerariu)”. Extremă, nepro-
bată, selectivitate...

Criticul, după Ion Dur, trebuie să aibă lance cu vârf as-

cuţit... Aici, el străpunge presupusa arbitraritate dintr-o anume
„poezie nouă”: „neodadaism facil” „dadaism postmodern”. Dar nu
impresionist și pe de lături conceptual poate fi respinsă o „poetică”
defectă.

E dincolo de paradox că interpretul lui Noica și Cioran mai
pariază pe K. Marx, într-o societate postcomunistă, întrucât e în Oc-
cident „tot mai actual”, unde pare că „rămîne o personalitate care,
prin anumite texte, oferă idei și soluţii contemporane celor debu-
solaţi de entropia mereu crescîndă a societăţii de azi”. Stângismul
minat de stângăcie persistă pe sub mărcile unor vedete ale gândirii
expirate/apuse precum P. Bourdieu, căruia i se livrează repetat, ori
M. Foucault. „Foucault se pliază de minune pe spaţiul ideatic și men-
tal românesc, în special prin arheologia pe care filosoful a făcut-o
puterii. Rămîne de făcut o deconstrucţie a sistemului totalitar cu
aparatul său conceptual.” Păi, cum? „Trăim într-o societate din ce în
ce mai (între)deschisă. Una în care centri de putere, dacă ar fi să-l
credem pe Foucault, sînt pretutindeni și se multiplică, alcătuind un
adevărat sistem nervos.” Aici se recomandă o „cură” (termenul dia-
ristului citindu-l pe prozatorul M. Preda) de Revel, cu adevărat re-
velatoare, și pentru traducătorul lui Hannah Arendt. Care însă îl
amendează ușor pe U. Eco: „parcă scrie cumva prea mult pentru a
fi, de fiecare dată, esenţial”.

Cioran e în vag și van centrat: „Nu e niciodată în, ci mai tot-
deauna între.” I. Dur se înfrăţește cu Sorin Lavric („are dreptate”) în
reabilitarea fascinată a lui C.Z. Codreanu („bandit cu reputaţie de
sfînt”) și uciderea în efigie a elogiatorilor, Cioran („Mare hahaleră
morală acest Cioran.”), Noica, Eliade, renegaţi așa zis rușinos și si-
nucigași. În jurnal, parizianul nostalgic între sceptici după Coasa
Boacii mai rămâne fie „un Nietzsche travestit”, fie „nesuferitul de
Cioran”. 

Mai puţin distanţat spiritual acum de Ion D. Sîrbu, și-l apro-
pie laolaltă cu o întreagă falangă critică pe „marele Gary Sîrbu”, de
„o originalitate greu de atins”, „după 1989, poate cel mai rezistent
scriitor român și gînditor privat”. Elogiu de ucenic faţă de un maes-
tru, deși ucenicul nu are expresia moralistului trecut prin închisoare
și împământat din valea Jiului în inima rea a Olteniei. Dur, nici so-
rescian, e un lexicalizant, semănând în propoziţie cuvinte ca ereti-
cism, pra(g)matism, profitariat (de la proletariat), zorbagiu
(zurbagiu) balcanic (e Pandrea, urmat oarecum în ceea ce numește
„altitudinea pamfletului”).

Marin Sorescu e admis prin 2010 pentru „judecăţi de va-
loare nu ușor de contestat”, iar cenaclul cândva minimalizat devine
un eveniment autobiografic: „și nu pot eluda din ecuaţia formării și
provocării mele literare cenaclul literar – cel condus de Marin So-
rescu, care a fost poate cel mai performant”.

Filosofilor încă le găsește neajunsuri în a se exprima. G. Lii-
ceanu „nu face altceva decît critică filosofică, scriind cronici extinse
despre cărţi ce aparţin literaturii”. H.R. Patapievici „vorbește cu
nerv, prea sigur pe el, are mai multe răspunsuri la aceeași întrebare,
după cum pare să aibă și răspunsuri la întrebări care nu s-au pus”.

Eseistul Octavian Paler e p(l)asat cu un clișeul râvnit drept
„o marcă înregistrată”. N. Balotă e, fără a fi identificat, criticul „cel
mai redutabil” din Cercul literar de la Sibiu. Gheorghiţă Geană emite
„lucruri esenţiale”. 

Lansat și la Sibiu, Stelian Tănase face în romanul Maestro
„o construcţie cu stil, care stăpînește naraţiunea amplă, de anver-
gură, cu știinţa și arta detaliului, a fragmentului”. Dar și o Carte re-
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gală de bucate a Principesei Margareta e citită cu exces de literatu-
ritate, „în acord fecund cu tendinţa pe care o înregistrează azi proza:
lumea se întoarce tot mai mult la story...”.

Poezia favorabil prizată a lui Dan Dănilă e citită, dincolo de
orice formulă de gen posibilă, în răspăr/contra naturii, ca „o proză
eseistică a condiţiei umane”.

Prima carte despre Noica a lui Ion Dur, „extremistă” te-
matic (Noica – între dandysm și mitul școlii), e citită și de Dan C. Mi-
hăilescu. El laudă atenţia didactică, competenţa în filosofie și istorie
literară, prudenţa ideologică „în comparaţii și asociaţii.” 

Când își rezumă lansatorii de librărie, Ion Dur își exhibă
virtuţile, ca de pildă prin Radu Vancu : „metoda (...) epistemologia
mea critică: relaxată, echilibrată, neiertătoare, mai totdeauna în
răspăr”. În răspăr, așadar contra naturii, coabitează cu măsura și
calmul. 

Latura civilă (domestică), după 1990, e (relativ, diferit) fe-
ricită, până la moartea Doinei/Zgrăbunţei. Loc de mai bine rămâne
mereu, cum bine se spune. Locul de veci într-un cimitir evanghelic
devine aici și el o promovare... socială, neironică, în „spaţiul aristo-
craţiei”. 

Religia și cuantica obţin confluenţa la Ion Dur. Întâlnirea
misticei Danuzza Evolo lui i-ar aduce „mîngîiere” și un nou contact
cu soţia dispărută, căreia îi „Simt(e) peste tot fotonii”. Religios e,
cum spune despre Cioran, „între”: „nu sînt cu adevărat și pe deplin
un ucenic al credinţei”. „Opţiunea mea e, în fond, una cioraniană:
suferinţa formulată și mărturisită devine astfel (mai) tolerabilă.” Iov
cel din Vechiul Testament biblic nu e chiar cel așteptat, acela fiind
căutat în „luminișul Fiinţei”: „mi-aș fi dorit și un alt Iov”. Explică „an-
tihristic” plânsul lui Isus: „A plîns, așadar, pentru că moartea e ve-

șnică, pentru că nu iartă pe nimeni.” Isus îi apare cugetătorului prea
liber între dispensabil și imposibil, prin „Precaritatea Mîntuitorului
ca morală de zi cu zi și noapte cu noapte.”

E firavă notaţia politică în jurnalul domestic și didactic-in-
formaţional. Doar un președinte al României e în trecere urmărit,
dar acela până-n iad, Traian Băsescu, „un diavol”, sper că nu în sens
religios. Ion Dur nu s-a îndepărtat de românesc și naţional, decla-
rate pierdute, înainte de a le descoperi în contemplaţie. România e
„o ţară unde imbecalizarea (vorba sa, n.m.) și depresia naţională au
atins cote alarmante”. Nu mai există „viaţă naţională, după cum nu
avem nici logică naţională”. (De)plângerea rămâne astfel vagă și
vană. 

O disociere, păstrând parcă și o fărâmă de „între” (între
bășcălia rea și zeflemeaua bună), devine stilistic și „filosofic” repre-
zentativă pentru el: „bășcălia, de cele mai multe ori, te coboară, în
cele din urmă, în timp ce zeflemeaua, mai totdeauna, te poate în-
ălţa”. Cititor neabătut de Eminescu, ar fi putut să-l alăture și pe I.L.
Caragiale.

Cam acesta este lungul drum al nopţii către zi în Jurnalul
domestic al (apropiatu)lui Ion Dur, absolvent la București și profe-
sor de filosofie în preuniversitar la Craiova, doctor în filosofie, pro-
fesor universitar și decan la Jurnalistică în Sibiu, conducător de
doctorat în filosofie la Baia Mare, redactor-șef și director de onoare
la Saeculum, scriitor în cadrul USR, filiala Sibiu, multiplu premiat
acolo și de Academia Română, autor, începând cu 1992, a 14-15
cărţi, între care, pe jumătate dintre ele, apar numele Noica și Cioran.
Fie ca jurnalul său să devină antecamera ori ușa de intrare (apro-
piere/apropriere) a acestor volume întru, vorba Filosofului, cunoa-
șterea lor. 
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În 1957, un băiat din Marea Britanie, pe nume Laurence
Krieg, începea a doua lectură a volumelor din seria „Cronicile din
Narnia”, de C.S Lewis. Cunoscând acţiunea cărţilor, băiatul dorea să
înceapă lectura cu ceea ce părea a fi primul volum în ordine crono-
logică, nu în ordinea publicării. Adeptă a ordinii impuse de autor,
mama sa îi cere să citească volumele în ordinea în care au fost scrise
și, pentru a rezolva disputa, copilul îi scrie autorului pentru a-i cere
sfatul. În scrisoarea de răspuns, Lewis îl sfătuiește pe tânărul Kriegi

să recitească volumele în ordinea cronologiei naraţiunii, dar preci-
zează și faptul că ordinea lecturii nu e cel mai semnificativ aspect al
cărţilor. Abia în 1994, atunci când drepturile de autor ale seriei au
fost cumpărate de editura americană Harper Collins, noul editor a
decis numerotarea cărţilor în ordinea cronologiei interne, nu a datei
de publicare iniţială. 

De ce e importantă această poveste aparent insignifiantă
a datei de publicare și a ordinii de lectură? „Cronicile din Narnia” e
o serie de volume fantasy formată din șapte cărţi, ce prezintă
acţiuni succesive, parţial legate între ele. Tabelul de mai jos, preluat
din volumul lui Walter Hooper, „Outline of Narnian history so far as
it is known. Past Watchful Dragons: The Narnian Chronicles of C. S.
Lewis”i oferă o imagine comparativă a anilor de apariţie a volume-
lor, prezentaţi în paralel cu anul cronologiei interne a cărţii în lumea
oamenilor și în lumea Narnia.

Privind tabelul, unul dintre anii firelor cronologice interne iese în
evidenţă: penultimul volum publicat are loc în anul 1 din Narnia.
Acest lucru înseamnă că, în ciuda apariţiei târzii în serie, „Nepotul
magicianului” e cartea ce surprinde crearea universului fantasy, cer-
tificatul său de naștere.

„Nepotul magicianului” e o carte ieșită din comun în ca-
drul seriei Narnia. E ieșită din comun atât prin temă și naraţiune,
întrucât cei doi copii ce încep să călătorească în universuri paralele,
Digory și Polly, iau efectiv parte la crearea universului Narnia. Dar
cartea e ieșită din comun și prin felul laborios în care a fost conce-
pută, ea ridicând autorului mult mai multe probleme decât oricare
alt volum din serie (a fost scrisă în timp de cinci ani, în timp ce „Leul
vrăjitoarea și dulapul” a fost scrisă într-o lună). Dificultatea redac-
tării poveștii e motivată în mai multe feluri, începând cu faptul că

acesta e singurul volum din serie ce trimite la momente din biogra-
fia autorului, pe care el le împrumută personajelor (moartea
mamei), dar și de conţinutul efectiv al poveștii, pentru că ea pre-
zintă, dincolo de acţiunea efectivă, un fenomen destul de rar dez-
văluit în lumile fantasy: geneza lumii și a conceptului fantasy.
Autorul ridică miza mai mult, dezvăluind, într-o imagine extraordi-
nar de complexă și de poetică, faptul că Narnia e doar una dintre
multe alte lumi fantasy la care au acces cei doi copii protagoniști și
că doar întâmplarea îi conduce pe acest drum. 

Acţiunea debutează în Londra anului 1900, acolo unde doi
copii, Digory și Polly, se întâlnesc în timp ce se joacă în grădinile ca-
selor în care locuiesc. Împreună, ei explorează podul ce leagă casele
și, din greșeală, intră în biroul unchiului lui Digory, pe nume Andrew.
Polly, îndemnată de Unchiul Andrew, atinge un inel galben, ce are
puteri magice și dispare. Unchiul îi explică lui Digory că lucra la o
serie de experimente magice cu inele, ce permiteau călătoria între
lumi. La presiunea sa, Digory ia un alt inel, tot galben, pentru a o
urma pe Polly și două inele verzi, care să îi ajute să se întoarcă. Di-
gory ajunge într-o pădure, unde e cuprins instantaneu de o stare
pronunţată de somnolenţă. Înfruntând oboseala, reușește să o gă-
sească pe Polly. Cei doi copii observă că pădurea e plină de ochiuri
de apă și își dau seama că nu e într-adevăr o pădure, ci, mai de-
grabă, un spaţiu ce găzduiește mai multe portaluri de intrare în alte
lumi, așa cum podul de acasă unește, de fapt, mai multe case. Cei
doi iau decizia de a explora una dintre aceste lumi înainte de a se în-
toarce acasă și sar în cel mai apropiat iaz. Astfel, ajung în regatul
abandonat Charn. În palatul de aici descoperă statui ale foștilor regi
din Charn și observă cum înșiși regii și reginele reflectă decăderea
regatului. Apoi, cei doi găsesc un clopoţel, inscripţionat cu îndemnul
de a-l face să sune. Deși Polly se opune, Digory sună. La sunetul clo-
poţelului, ultima dintre statui, regina-vrăjitoare Jadis prinde viaţă.
Pentru a evita să piardă o luptă, ea alesese să ucidă toate fiinţele din
Charn cu ajutorul magiei. Rămasă singura în viaţă în întreaga lume
Charn, Jadis intră într-un somn magic, ce putea fi întrerupt doar de
sunetul clopoţelului.

Copiii încearcă să scape de puterea malefică a lui Jadis, pu-
nându-și inelele verzi pentru a se întoarce în Londra, dar vrăjitoarea
îi urmează, agăţându-se de ei atunci când sunt transportaţi înapoi
în lumea lor. În Londra, Jadis nu își poate folosi puterile magice, dar
are încă o forţă supraomenească. Jadis îl transformă pe Unchiul An-
drew în sclavul său și îl trimite să îi aducă o trăsură, ca să poată
pleca să cucerească lumea pământenilor. Cei doi pleacă, iar Jadis je-
fuiește un magazin de bijuterii. Încolţită de poliţie, vrăjitoarea îi
atacă cu un stâlp de iluminat public, pe care îl rupe cu mâinile goale,
provocând uimirea mulţimii. Polly și Digory o prind pe Jadis și își pun
inelele, pentru a o scoate din lumea oamenilor. Alături de ei sunt
transportaţi unchiul Andrew, Frank, vizitiul trăsurii și calul Căpșu-
nel. În pădurea dintre lumi, calul vrea să bea apă dintr-un iaz și îi

Cum să intri în Narnia. FascinaIia portalului
Corina Gruber

Fantazia
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duce pe toţi într-o altă lume, un vid întunecat. La început, Digory
crede că s-au întors în Charn, dar Jadis își dă seama că e vorba des-
pre o lume ce încă nu a fost creată. Apoi, cu toţii sunt martori la
crearea noii lumi de către leul Aslan, care provoacă apariţia stelelor,
plantelor și animalelor cu ajutorul cântecului său. Terifiată de cân-
tecul său (celelalte personaje sunt fascinate de el), Jadis încearcă să
îl ucidă pe Aslan cu drugul de fier, însă acesta e respins de corpul
leului și se împlântă în pământ, devenind un stâlp de iluminat pu-
blic. Și mai înspăimântată, Jadis fuge. Aslan le dă câtorva dintre ani-
male puterea de a vorbi, ordonându-le să folosească această putere
pentru a face dreptate și pentru a aduce bucurie, altfel riscând să o
piardă. Leul îl confruntă pe Digory pentru eroarea de a o fi adus pe
Jadis în această lume nouă și îi spune că, pentru a-și răscumpăra
greșeala trebuie să ajute la protejarea Narniei. 

Aslan îl transformă pe Căpșunel într-un cal înaripat, iar Di-
gory și Polly zboară pe el către o grădină îndepărtată, aflată în
munţi. Sarcina lui Digory este să ia un măr din această grădină și
să-l planteze în Narnia. Aflat în grădină, Digory găsește un semn
care îl anunţă să nu fure de acolo. El culege totuși un măr pentru
misiunea sa, dar e tentat de mirosul foarte puternic al fructelor.
Apare Jadis, care tocmai mâncase un măr pentru a deveni nemuri-
toare, fapt ce o face să devină extrem de palidă. Ea încearcă să îl
convingă pe Digory să mănânce și el un măr și să devină și el ne-
muritor sau să fure unul și să-l ducă mamei sale, care este foarte
bolnavă. Digory nu se lasă tentat pentru că știe că mama sa nicio-
dată nu ar fi de acord cu așa ceva. Atunci când vrăjitoarea îi pro-
pune să o lase pe Polly în urmă, Digory își dă seama că ea încearcă
să-l păcălească. Enervată, Jadis pleacă în Nord și îl batjocorește pe
Digory pentru refuzul său de a deveni nemuritor. Întors la Aslan, bă-
iatul plantează mărul, care se transformă imediat într-un copac
matur. În Narnia începe încoronarea regelui și a reginei, fostul vizi-
tiu Frank și soţia sa, Helen. Aslan îi explică lui Digory cum funcţio-
nează mărul: oricine fură fructele își primește cea mai puternică
dorinţă, dar într-o formă neplăcută. În cazul vrăjitoarei, ea devine
nemuritoare, dar asta înseamnă doar nefericire eternă, din cauza
inimii sale malefice. Mai mult, puterile sale magice devin o nouă
sursă de suferinţă pentru vrăjitoare, pentru că ea nu se va putea
apropia pentru sută de ani de mărul din care a mâncat. Cu permi-
siunea lui Aslan, Digory ia apoi un măr din pomul nou, pentru a-și
vindeca mama. Aslan îi duce înapoi în Anglia pe copii și pe unchiul
Andrew. Fiinţele din Narnia trăiesc în pace și bucurie și nici vrăji-
toarea, niciun vreun alt inamic nu mai deranjează regatul pentru o
sută de ani. Cu ajutorul mărului, Digory reușește să-și însănă-
toșească mama, iar tatăl său revine din lunga călătorie care îl fă-
cuse să lipsească mai mulţi ani. Băiatul și Polly rămân prieteni pe
viaţă. Unchiul Andrew renunţă la magie, dar povestește în conti-
nuare cu plăcere despre aventurile sale cu vrăjitoarea. Digory va
planta sâmburele de măr și inelele unchiului Andrew în curtea mă-
tușii sale din Londra, iar acestea se vor transforma într-un copac
mare. Curând după aceea, familia lui Digory moștenește o casă
mare într-un sat și mulţi ani mai târziu mărul este doborât de o fur-
tună. Digory, acum un profesor de vârstă mijlocie, folosește lemnul
copacului pentru a construi un dulap pe care îl plasează în casa sa,
declanșând astfel evenimentele din următoarea carte din serie,
„Leul vrăjitoarea și dulapul”. În acest al doilea volum al seriei, in-
trarea în Narnia se face prin casa lui Digory, acum un bătrân destul
de ursuz, mai exact, printr-un dulap magic, ce unește lumea oame-

nilor cu Narnia.

Pe lângă faptul că „Nepotul magicianului” vine cu o expli-
caţie referitoare la prezenţa stâlpului de iluminat, o ciudăţenie în
universul Narniei din volumul „Leul, vrăjitoarea și dulapul”, Lewis
dezvoltă în acest volum o explicaţie foarte complexă a modului de
funcţionare al unui univers fantasy ce depășește graniţele Narniei,
plasând astfel lumea într-un context infinit. În plus, există o serie
de paralelisme biografice între personajele din „Nepotul magicia-
nului” și existenţa autorului, paralelisme rezolvate în universul fi-
cţional într-o manieră pozitivă, specifică lui Lewis, dar care, în
același timp, au întârziat foarte mult conceperea poveștii. Astfel, vo-
lumul a devenit cartea din serie care a necesitat cei mai mulţi ani
pentru a fi scrisă. Confruntat cu moartea propriei mame în copilă-
rie, la începutul secolului al 20-lea, autorul transpune frica copilului
în faţa bolii și în faţa pierderii unui părinte în destinul lui Digory, a
cărui mamă este bolnavă, fapt ce afectează acţiunile personajului.
Atât personajul, cât și autorul împărtășesc o pasiune foarte mare
pentru cărţi, iar acest fapt, cât și aversiunea faţă de numere, sunt
folosite în portretizarea umoristică a personajului Digory, care, din
cauza problemelor pe care le are cu cifrele, ajunge, împreună cu
Polly, să deschidă ușa unei alte camere decât intenţiona și să por-
nească astfel întreaga aventură fantasy. Pe de altă parte, autorul
ratează intrarea la Universitatea Oxford din cauza examenului de
matematică. Chiar și profesia pe care Lewis alege să i-o dea perso-
najului său atunci când acesta ajunge la maturitate este profesia sa
reală, el lucrând întreaga viaţă ca profesor universitar. Singurul
lucru pe care Lewis îl modifică în destinul lui Digory, îmblânzindu-l
faţă de destinul său, este moartea mamei, întrucât băiatul reușe-
ște să salveze viaţa mamei sale cu ajutorul mărului magic din Nar-
nia.

PPăădduurreeaa  ddiinnttrree  lluummii este numele tărâmului misterios,
înţesat de portaluri, ce face legătura între lumea cunoscută a oa-
menilor și alte universuri, ca Narnia sau Charn. Pădurea este un
non-spaţiu, după cum ajunge să afirme Digory mai târziu, pentru că
acolo nu se întâmplă niciodată nimic. Cu excepţia porcușorilor de
Guineea pe care unchiul Andrew îi trimite acolo în experimentele
sale, pădurea e aparent lipsită de fiinţe vii și înţesată doar de acei
copaci ce cresc etern. Printre copaci se află portalurile înspre alte
lumi, în forma unor mici ochiuri de apă. Când Digory ajunge în pă-
durea dintre lumi, e surprins de liniștea completă a locului, dar, în
același timp, își pierde pe moment amintirile, fiindcă pădurea are un
pronunţat efect narcotic „era cea mai liniștită pădure cu putinţă.
Nu tu păsări, nu tu insecte, nu tu animale și nu vânt. Aproape că au-
zeai cum cresc copacii. Ochiul de apă din care ieșise nu era singu-
rul.”ii Atunci când Digory o întâlnește pe Polly în pădure, pentru
început, cei doi copii nu-și aduc aminte nici identităţile și nici faptul
că se cunosc. Realitatea se prezintă minţilor lor sub forma unui vis
„cred că am avut și eu același vis. Cu un băiat și o fată care locuiau
ușă în ușă și mergeau de-a bușilea pe niște grinzi.”i În timp ce în-
cearcă să-și aducă aminte cine sunt și de unde vin ,cei doi copii ob-
servă unul dintre porcușorii de Guineea, trimis anterior de unchiul
Andrew și inelul legat de acesta. Doar atunci când își dau seama că
și ei au inelele galbene pe degete reușesc să-și aducă aminte și cum
au ajuns în pădurea dintre lumi și încep să înţeleagă spaţiul în care
se află. Iniţial, ei încearcă să se întoarcă acasă, însă când intrarea
într-unul dintre ochiurile de apă nu funcţionează, își dau seama că
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au nevoie de inelele verzi. Bănuiala lor conform căreia inelele gal-
bene te ajută să pleci, iar cele verzi să te întorci va fi infirmată de
vocea narativă la finalul capitolului, atunci când se dezvăluie origi-
nea inelelor unchiului Andrew. „Materialele din care fuseseră făcute
inelele proveneau din pădure. Cel din inelele galbene avea puterea
să te atragă în pădure, căci materialul însuși voia să ajungă înapoi
unde îi era locul. În schimb, materialul din inelele vezi să străduia să-
și părăsească locul de baștină, așa că inelul verde te scotea din pă-
dure într-o altă lume. Vedeţi voi, unchiul lucrase cu lucruri pe care
nu prea le înţelegea, ca majoritatea magicienilor.” Copiii își schimbă
inelele de pe degete și, cu ajutorul inelului verde, își dau seama că
se pot întoarce în Londra. Ei se opresc chiar înainte de a reveni com-
plet la realitate „înainte ca unchiul Andrew să se întrupeze cu ade-
vărat, Polly strigă «Schimbă!», copiii își puseră celelalte inele, lumea
noastră se îndepărtă ca un vis, iar lumina verde de deasupra lor de-
veni tot mai puternică.” Modul în care Digory înţelege spaţiul pădu-
rii dintre lumi e extrem de original, prin similitudinea cu tunelul din
podul caselor înșiruite în care se joacă el și Polly. „Nu e o încăpere
a vreuneia dintre case. Dar când ajungi în el, poţi intra în oricare
dintre locuinţele din șirul ăla.” Spaţiul pădurii funcţionează deci
exact ca un amalgam de portaluri, însă nu aparţine cu adevărat nici
unei lumi și are simpla funcţie de a stabili legături. În momentul în
care înţelege potenţialul locului în care se află, Digory nu vrea să se
întoarcă în Londra, ci își dorește să exploreze cel puţin încă o altă
lume la care are acces prin ochiurile de apă. Astfel, copiii ajung în re-
gatul distrus Charn, ce nu este nimic din ceea ce se așteptau ei „de
data asta, magia nu mai putea fi pusă la îndoială. Alunecau atât de
repede în jos, la început prin întuneric, apoi printr-o mulţime de
forme vagi și răsucite. Lumina crescu în intensitate. Apoi simţiră că
dau de ceva tare.” Aici, în Charn, cei doi copii vor descoperi chipul în-
tunecat al magiei, trezind un rău ancestral în persoana vrăjitoarei
Jadis, care îi va urma apoi în lumea oamenilor și în Narnia.

Dacă Charn e acea lume moartă din care pornește răul, în
persoana lui Jadis, Narnia va fi lumea aflată în starea sa de increat,
o lume pre-geneză. Digory, unchiul Andrew, Polly, Frank și Căpșunel
ajung toţi într-o lume a întunericului deplin, unde nimicul își face
simţită prezenţa până în momentul în care Vocea începe să cânte și,
odată cu Vocea, apare și lumina. Lumina se metamorfozează în
stele, cer, soare și apoi în toate formele de relief, dealurile, valea
râului și munţii. Pe măsură ce Vocea continuă să cânte, pământul
nou creat și plin de forţă vitală scoate la iveală plantele, ce încep să
crească. Forţa vitală e atât de puternică în cântec și în lumea în-
conjurătoare, încât, atunci când Jadis îl lovește pe Aslan cu drugul de
fier, metalul e respins de trupul leului și, căzând în pământ, crește
sub forma unui nou stâlp de iluminat. Plantelor li se alătură ani-
malele, ce ies și ele din pământ. Aslan trezește lumea din Narnia cu
un adevărat ordin al creaţiei „Narnia, Narnia, Narnia, trezește-te.
Iubiţi. Gândiţi. Vorbiţi. Fiţi copaci mergători. Fiţi fiare vorbitoare. Fiţi
ape divine.” Mai târziu, Aslan îi trimite pe Digory și pe Polly în gră-
dina împrejmuită, pentru a recupera mărul magic și, ulterior, va
avea loc încoronarea primului rege și a primei regine din Narnia.
Toate aceste elemente reprezintă o trimitere la mitul biblic al Ge-
nezei, dar și la alte mituri ale creaţiei.

Lumea de dinainte de creaţie e goală și lipsită de formă în
multe dintre miturile creaţioniste ale lumii. Similar cu textul biblic,
animalele provin din pământ, doar că, în povestea lui Lewis, ele sar
literalmente din pământul tânăr ai Narniei. Grădina de unde Digory
trebuie să recupereze mărul trimite la grădina Edenului, unde Eva e

ispitită de șarpe să mănânce un măr. Din nou, autorul își asumă o
diferenţă faţă de textul biblic, pentru că, dacă Eva și apoi Adam se
lasă ispitiţi de șarpe și mănâncă mărul, Digory va refuza, chiar dacă
fructul oprit aduce cu sine promisiunea vindecării mamei bolnave.
O idee foarte interesantă în universul Narniei e motivul pentru care
doar oamenii sunt potriviţi să conducă acest regat. În textul biblic,
în Geneză, Adam și Eva primesc răspunderea asupra tuturor ani-
malelor și creaturilor, deoarece ei sunt singurii alcătuiţi după im-
aginea lui Dumnezeu. Spre deosebire de ei, regele Frank și regina
Helen nu trebuie doar să îngrijească și să numească toate anima-
lele, ci și să ajute la vindecarea acestei lumi, pentru că, după cum
spunea Aslan „neamul lui Adam a făcut Răul, tot neamul lui Adam
trebuie să-l vindece.” Acesta este motivul pentru care oamenii sunt
cei care conduc Narnia, pentru că e responsabilitatea lor să vindece
răul făcut anterior. 

Textul lui Lewis nu este doar o trimitere de la Geneza bi-
blică, dar și la poemul „Paradisul pierdut”v al lui Milton, întrucât găz-
duiește o serie de similarităţi cu acesta. Astfel, în „Paradisul
pierdut”, mărul interzis e un fruct ce cauzează în același timp foame
și sete și are un miros extrem de tentant. La fel, atunci când Digory
simte mirosul mărului oferit de Jadis, e tentat de el dar, în același
timp, regretă că s-a apropiat „o sete și o foame teribilă îl copleșiră
și o dorinţă de nestăvilit de a gusta fructul.” Povestea lui Lewis se
depărtează atât de Geneza biblică, cat și de „Paradisul pierdut” al lui
Milton, deoarece Digory reușește să lupte cu tentaţia și nu acceptă
mărul oferit de Jadis și se întoarce, așa cum îi promisese lui Aslan,
cu fructul întreg. Copilul îi dezvăluie lui Aslan tentaţia și, drept răs-
plată, i se spune să planteze mărul în pământul extrem de fertil al
Narniei și să privească cum un alt copac al vieţii ia naștere și crește.
Apoi, cu permisiunea lui Aslan, Digory îi duce un astfel de măr
mamei sale, salvând-o de la moarte. Seminţele mărului mâncat de
mama lui Digory sunt elementul care asigură continuitatea căii de
intrare în Narnia, pentru că, din aceste seminţe va răsări un nou
măr în curtea casei lui Digory și, din acel măr, profesorul Kirche (Di-
gory adult) va construi dulapul ce joacă rolul de portal în cel de-al
doilea volum al seriei.

Primul volum din „Cronicile din Narnia” (în ordinea scrie-
rii și a publicării) începe cu o fetiţă ce intră într-un dulap, aflat într-
o casă somptuoasă și se trezește brusc într-un tărâm magic, cu
fauni vorbitori, iarnă eternă și o graniţă delimitată de un stâlp de
iluminat public, aflat în mijlocul unei păduri. E vorba de „Leul, vră-
jitoarea și dulapul”. A fost nevoie de cinci ani pentru ca autorul, C.S
Lewis, să explice de ce se află stâlpul acela în mijlocul pădurii și cum
a luat naștere lumea magică a Narniei. Din toate modurile în care
acest univers devine accesibil de-a lungul poveștii ce se proiectează
în multiple direcţii pe axa timpului uman, pădurea dintre lumi și ine-
lele magice rămân cea mai fascinantă și originală manieră de a im-
agina un portal. În Narnia, ca și în alte universuri fantasy, se poate
intra în multe feluri, iar fascinaţia portalului rămâne să dăinuie și să
genereze alte și alte lumi de o incredibilă creativitate.

i https://www.tor.com/2021/01/06/the-magicians-nephew-the-creation-of-
narnia-and-the-coming-of-evil
i Hooper, Walter (1979). „Outline of Narnian history so far as it is known”.
Past Watchful Dragons: The Narnian Chronicles of C. S. Lewis. New York:
Macmillan Publishing Co. pp. 41–44. 
ii C.S Lewis, „Nepotul magicianului”, Editura Arthur, București, 2015, p. 33.
i C.S Lewis, „Nepotul magicianului”, Editura Arthur, București, 2015, p. 34.
v Milton, John, “Paradise Lost”, cartea a 9-a, versurile 579-587,
https://www.dartmouth.edu/~milton/reading_room/pl/book_9/text.shtml.
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În poezia lui Bacovia nu există ascensiune spirituală, ci
numai cădere înspre limita absolută a universului material care-i
plumbul. Autorul PPlluummbb-ului îşi dezvăluie gîndirea poetică deca-
dentă, foarte apropiată de gnoză, din perspectiva căreia existenţa
înseamnă cădere – observaţie făcută deja de Vladimir Streinu în PPaa--
ggiinnii  ddee  ccrriittiiccăă  lliitteerraarrăă (l938) – “din uman în mineral”(1.

Nu întâmplător, volumul de debut intitulat chiar PPlluummbb se
deschide cu poezia PPlluummbb:

“ Dormeau adânc sicriele de plumb,

Și flori de plumb și funerar vestmânt.

Stam singur lângă mort … şi era vânt …

Şi scîrţâiau coroanele de plumb.

Dormea întors amorul meu de plumb

Pe flori de plumb, și-am început să-l strig –

Stam singur lîngă mort ... și era frig ...

Și-i atîrnau aripele de plumb.”

Universul se reduce la un cavou în care totul s-a prefăcut în plumb:
sicriele, florile, veştmintele, coroanele. În atmosfera sinistră a ca-
voului, percepută auditiv prin scârţâitul “coroanelor de plumb”, poe-
tul trăieşte acut sentimentul singurătăţii şi neputinţei în relaţie cu
fiinţa iubită, definitiv pierduta Euridice, care se află în aceeaşi stare
de plumb. Metafora “aripele de plumb” sugerează întreruperea zbo-
rului fiinţei în nefiinţă. Timpul însuşi a suferit aceeaşi alchimie: zbo-
rul linear al clipelor s-a frânt, ceea ce indică –  folosind o expresie a
lui Emil Cioran cu care Bacovia are certe afinităţi spirituale – căde-
rea din timp. (2

Poetul percepe toate aspectele existenţei într-un proces
regresiv până la substanţa ultimă, plumbul. Acest element care, în
poezia bacoviană, este simbolul tutelar, are multiple nuanţe. În DDiicc--
ţţiioonnaarruull  ddee  ssiimmbboolluurrii, plumbul ca simbol asociat de alchimişti pla-
netei Saturn, este definit drept “materia Operei ajunse la negru”. (3

Pentru Bacovia, lumea a intrat în timpul saturnian, prefăcându-se în
plumb: “Afară e-o vreme de plumb”, “Un cer de plumb de-a pururea
domneşte” (AAssttffeell), “Şi pe lume plumb de iarnă s-a lăsat” (GGrrii). Există
chiar o “poemă de plumb” (DDiiaalloogg  ddee  iiaarrnnăă), metaforă a epuizării in-
spiraţiei poetice care neagă orice posibilitate de ascensiune spiri-
tuală. 

Eul bacovian este agonic. Acesta trăieşte un timp agonic,
ca iminenţă a trecerii din

fiinţă în nefiinţă. Eul agonic percepe lumea cronic negativ. Tempo-
ralitatea bacoviană nu este 

cronologie de evenimente sau trăiri spontane, ci indică cronicizarea
unor obsesii, angoase, depresii, melancolii incurabile. Autorul
PPlluummbb-ului se îndepărtează, prin substanţă şi stil – au

remarcat numeroşi exegeţi ai operei poetului dintre care primul
este Oskar Walter Cisek (4 – de viziunea simbolistă şi s-a apropiat de
viziunea expresionistă asupra existenţei, încât o comparaţie cu ger-
manii Georg Trakl sau Gottfried Benn reliefează modernitatea radi-
cală a poetului român în raport cu contemporanii lui simbolişti.
Bacovia este un Orfeu nihilist, urmărind obstinant, ca să-l cităm pe
Eugen Lovinescu, “ o nimicire a vieţii nu numai în formele ei spiri-
tuale ci şi animale” (5, până la starea de plumb a nefiinţei.

Bacovia răstoarnă sensul mitului orfic. El nu explorează in-
fernul pentru a recupera fiinţa pierdută, ci pentru că, damnat fiind,
şi-l asumă ca prag spre nefiinţă. Eşecul mitului orfic este reiterat în
fiecare moment temporal. Dimineaţa nu înseamnă un nou început,
ci o reluare a mişcărilor mecanice ale vieţii cotidiene, sub apăsarea
gândului greu al zădărniciei, al absurdului existenţei, cum se în-
tâmplă în poezia intitulată chiar DDiimmiinneeaaţţăă:

“O cafea neagră … şi-o ploaie de gheaţă,

Când spirtul mai arde culori în odaie –

O privire pe carte, pe straie,

Şi pasul mă-ndrumă în dimineaţă”.

Aurora deplasează spectrul culorilor invers decât amurgul, de la
negru spre alb. Dominant este, ca şi în amurg, violetul: “Aurora vio-
letă/ Plouă rouă de culori” ( MMaattiinnaallăă ). Violetul reprezintă atât cu-
loarea sfârşitului, cât şi a începutului unei zile. Lumea bacoviană
este nu numai, spre a folosi expresia lui Ion Caraion, într-un ”sfârşit
continuu”(6 ci şi într-un început continuu, ambele la fel de absurde.
Timpul sfârşeşte şi începe permanent, fără a da însă vreun sens
existenţei. Absurdul existenţei temporale este rezumat în “morala”
poeziei VVeerriittaass: “Viaţa trece fără nici un sens”. Există doar un singur
sens al curgerii delirante a timpului: moartea, indicat ironic de im-
aginea cimitirului ca succedaneu al eternităţii:

“Imensitate, veşnicie,

Pe când eu tremur în delir,

Cu ce supremă ironie

Arăţi în fund un cimitir”.

( PPuullvviiss )

George Bacovia
Dumitru Chioaru

Avatarele lui Orfeu
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Viaţa însăşi se desfăşoară ca o “melodie funerară”. Instru-
mente muzicale foarte diverse execută marșuri funebre, acordând
pulsul naturii cu starea sufletească a poetului:

“E-o muzică de toamnă

Cu glas de piculină,

Cu note dulci de flaut,

Cu ton de violină

Şi-acorduri de clavire

Pierdute, în surdină;

Şi-n tot e-un marş funebru

Prin noapte, ce suspină…”

( NNooccttuurrnnăă )

Muzica bacoviană cea mai sfâşietoare nu este instrumen-
tală, ci elementară, delir al naturii în agonie. Acest delir se mani-
festă în diferite fenomene: scârţâitul ( “Scârţâie toamna din crengi
ostenite” – ÎÎnn  ggrrăăddiinnăă), foşnetul ( “E toamnă, e foşnet, e somn…/ Co-
pacii, pe stradă, oftează” – NNeerrvvii  ddee  pprriimmăăvvaarrăă ) etc. Personificată
deseori, natura îşi manifestă delirul agonic în vaiete ( “Ce vaiet în
toamnă” – MMeellaannccoolliiee  ), hohote şi bocete ( “ – Hai, să valsăm, iubito,
hohotind/ După al toamnei bocet mortuar” – VVaallss  ddee  ttooaammnnăă ). 

Muzica bacoviană este, așadar, un plâns al materiei. Uni-
versul material îşi manifestă plânsul lăuntric în ploile nesfârşite. În
capodopera poeziei lui Bacovia, LLaaccuussttrrăă, înrudirea simbolică din-
tre plâns şi ploaie se revelează liric:

“De-atâtea nopţi aud plouând,

Aud materia plângând…”

Izolarea spaţială într-o locuinţă lacustră şi monotonia temporală
sunt percepute de poet cu o acuitate care provoacă angoasa liche-
fierii universului. Universul este perceput tactil, ca o ameninţare in-
vizibilă şi permanentă a morţii. Trecerea în nefiinţă se asociază
înecului fiinţei căzute într-un univers lacustru:

“Şi parcă dorm pe scânduri ude,

În spate mă izbeşte-un val -

Tresar prin somn şi mi se pare

Că n-am tras podul de la mal”.

Angoasa se intensifică până la impresia de prăbuşire a oricărui spri-
jin spaţial şi de vacuitate temporală:

“Un gol istoric se întinde,

Pe-aceleaşi vremuri mă găsesc…

Şi simt cum de atâta ploaie

Piloţii grei se prăbuşesc”.

Metafora “gol istoric” deplasează sensul de pe căderea în timp a
eului agonic pe cioraniana cădere din timp, ca dizolvare în nefiinţă.
Sfârşitul, deşi continuu, este însă mereu amânat. Timpul istoric, li-
near, se converteşte imprevizibil în timp mitic, circular, în care sce-
nariul căderii se repetă la infinit. Substanţa psihologică a timpului
bacovian este alcătuită din disperare şi angoasă, contrapunctate de
aşteptare şi speranţa salvării , ca într-o arie muzicală în care timpii
şi contratimpii se succed delirant:

“De-atâtea nopţi aud plouând,

Tot tresărind, tot aşteptând …

Sunt singur şi mă duce-un gând

Spre locuinţele lacustre”.

Această muzică delirantă a timpului devine – observă V.
Fanache – un adevărat “coşmar sonor”.(7 Infernul bacovian este con-
struit pe corespondenţa dintre culoare şi sunet. În interviul cu I. Va-
lerian, Bacovia vorbeşte de importanţa pe care o are “audiţia
colorată” (8 în structurarea universului său poetic. Curgerea deli-
rantă a timpului este efectul unei audiţii vizualizate în negru a exis-
tenţei. Orfeu nu mai găseşte ieşire din acest infern în care-i damnat,
decât renunţând la fiinţă pentru nefiinţă. Sfâşiat de agresivitatea
sunetelor şi culorilor infernului existenţial, poetul imploră fiinţa iu-
bită să-i cânte prohodul eliberator: “Deschide clavirul şi cântă-mi/
Un cântec de mort” ( TTrruuddiitt ). Sensul mitului orfic este răsturnat:
pactul eului agonic cu Fiinţa percepută ca pluralitate de voci muzi-
cale lugubre şi culori în degradare continuă spre negru devine o tră-
dare a dorinţei de întoarcere la viaţă şi rugă imperativă de integrare
în “pacea de plumb” a morţii:

“Oh, plouă, şi tu gemi cu plâns de armonie…,

- Tot altuia, de mine, aminte să-i aduc…

O, nu mai cânta, harmonie pribeagă,

Că plâng, şi nu ştiu unde să mă duc”.

( NNooccttuurrnnăă )

Infernul temporal sonor distruge comunicarea ca sub-
stanţă a armoniei originare dintre eu şi lume, reducând-o la tăcere.
In volumul SSttaannţţee  bbuurrgghheezzee, notaţiile scurte şi incisive care indică
destructurarea maximă a discursului poetic bacovian, fixează ob-
sesia dizolvării eului în neantul conceput ca tăcere şi singurătate
absolută:

“Acolo unde nu-i nimeni,

Nici umbre,

Unde se duc mulţime de ani,

Şi zgomotele zilei,

Şi tăcerea nopţii…

Unde toate sunt ştiute…

…………………………

Acolo, unde nu-i nimeni,

Şi nu mai trebuie 

Niciun cuvânt”.

( SSiicc  ttrraannssiitt  )

Bacovia este, ca să-l cităm pe Nicolae Manolescu, “singu-
rul poet român care a coborât în infern” (9 şi, considerăm în com-
pletare, un Orfeu modern care a coborât în infern fără întoarcere,
căutând salvarea în neant. Poezia lui reprezintă cea mai anti-orfică
experienţă din literatura română, îndreptăţind aprecierea aceluiaşi
critic că Bacovia este “întâiul nostru antipoet”(10
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În general, atunci când se vorbește despre Afganistan, Occi-
dentul are în faţă chipuri bărboase de talibani, munţi golași străbă-
tuţi de drumuri aproape impracticabile, traficul de droguri, orașe în
ruină și siluete de femei care abia mai pot fi recunoscute ca atare
sub o burqua groasă, de culoare închisă... Mai nimeni nu-și imagi-
nează că, în urmă cu decenii, Kabulul era un oraș înfloritor, sau că
în urmă cu câteva veacuri era numit, într-un celebru poem, „splen-
dida cetate a celor o mie de sori”. Și cu atât mai puţin că, în vremu-
rile bune, de pace, oamenii de aici erau în stare să recite din
memorie zeci de versuri din creaţia lui Rumi, marele poet de secol
XIII... Cititorul află toate aceste detalii de-a dreptul incredibile din
cărţile lui Khaled Hosseini, Vânătorii de zmeie, Splendida cetate a celor
o mie de sori sau Și munţii au ecou, devenite, toate, mari succese de
librărie în ţările unde au fost publicate (și trebuie să precizăm că, în
doar câţiva ani, romanele lui Hosseini au fost traduse în peste cin-
cizeci de limbi!) 

De origine afgană, născut în 1965, la Kabul, în familia unui di-
plomat, dar stabilit împreună cu toţi ai săi, încă din anii ‘70, în Fra-
nţa, apoi în Statele Unite ale Americii, devenit medic și scriitor și, de
asemenea, Ambasador al Bunăvoinţei din partea Agenţiei ONU pen-
tru Refugiaţi, Hosseini a desfășurat, în ultimele decenii, o activitate
susţinută pentru apărarea drepturilor afganilor, dar și de promo-
vare a culturii ţării sale natale. Iar romanele pe care le-a publicat în
America, de la cel dintâi, The Kite Runner (2003, ecranizat în mai
puţin de patru ani într-o foarte bună versiune cinematografică,
regia fiind semnată de Marc Forster), A Thousand Splendid Suns
(2007) și până la And the Mountains Echoed (2013) reprezintă pentru
cititorul occidental o altfel de fereastră deschisă înspre o cultură
prea puţin cunoscută dincolo de graniţele sale, dar și oportunitatea
de a medita asupra unora dintre problemele cele mai stringente ale
lumii în care trăim. 

Imediat după apariţie, Vânătorii de zmeie1 a fost considerat un
roman care relevă spiritul profund, dar și imensa suferinţă a unei în-
tregi naţiuni chinuite de nesfârșite războaie, prin intermediul isto-
riei unei prietenii sinuoase între doi copii, apoi adolescenţi, Amir și
Hassan, provenind din medii sociale diferite, dar care descoperă,
împreună, semnificaţiile fidelităţii și pe cele ale trădării și, în egală
măsură, realizează importanţa iertării și a ispășirii. Receptat super-
lativ în Occident, textul a suscitat reacţii amestecate în Afganistan,
autorul fiind acuzat, mai mult sau mai puţin făţiș, de atitudini pro-
americane și de insuficienta cunoaștere a realităţilor unei ţări care
a avut – și încă are – mari dificultăţi în a se regăsi și în a se defini pe
sine. Fără să cadă în autosuficienţa la care unii cititori s-ar fi aștep-
tat, poate, din partea unui autor care s-a pomenit dintr-o dată sub
lumina reflectoarelor lumii culturale și nu numai, Hosseini a reușit

să gestioneze cu tact succesul și faima creaţiilor sale, dar și să păs-
treze atât necesara distanţă, cât și foarte utila detașare faţă de di-
feritele grupări politice ori faţă de numerosele cercuri
propagandistice ale afganilor de acasă sau din exil. În acest fel, ro-
manele sale rămân veritabile creaţii artistice, puse sub semnul fi-
cţionalităţii, și abia în subsidiar mărturii (și nu neapărat directe) ale
realităţii Afganistanului zilelor noastre. Hosseini scrie, în Vânătorii de
zmeie, despre prietenii trădate, despre secrete păstrate prea mult
timp, despre sentimentul dureros al unei vinovăţii care trebuie fi-
nalmente ispășită, iar toate acestea nu ţin exclusiv de lumea afgană,
ci tocmai prin universalitatea lor reușesc să se adreseze unor cititori
din spaţii culturale diferite și îndepărtate – și să vorbească, cu mij-
loacele literaturii de calitate, despre condiţia umană contemporană
și despre problemele stringente cu care aceasta se confruntă.

În egală măsură, cartea este și un extraordinar roman de for-
mare, un tragic Bildungsroman oriental, povestea sinuoasei iniţieri a
lui Amir nu numai în tainele adevăratei prietenii, ci și într-acelea ale
cunoașterii de sine. Călătorie fizică și deopotrivă traseu simbolic și
spiritual, plecarea lui Amir din Afganistan reprezintă catalizatorul
care va pune în mișcare mecanismul deloc facil al descoperirii de
către protagonist a tuturor adevărurilor dureroase din trecutul său
și al familiei sale. Și, în egală măsură, îi va determina decizia de a
face o serie de schimbări în comoda lui existenţă din California. Căci,
după ce în copilărie îl trădase pe Hassan, prietenul lui, lăsându-l
pradă batjocurii câtorva adolescenţi din cercurile înalte ale Kabulu-
lui, Amir revine în Afganistan ca bărbat matur și gata să-și asume
deplina responsabilitate pentru consecinţele faptelor sale din tre-
cut. Astfel, el va da piept cu talibanii reprezentaţi tocmai de Assef,
torţionarul din urmă cu ani de zile al lui Hassan, și, la capătul unor
teribile întâmplări (dar și al unor inimaginabile suferinţe), îl va salva
din ghearele acestuia și ale tovarășilor lui pe Sohrab, fiul lui Hassan,
rămas singur pe lume, după moartea prematură a părinţilor săi,
uciși de aceiași talibani. Vechea lașitate devine, acum, curajoasă
asumare nu doar a propriilor fapte, ci și a faptelor celor din jur, iar
Amir își redobândește umanitatea, devenind bun, așa cum, poate,
nu fusese niciodată pe de-a-ntregul până atunci. Interesant este,
însă, că tocmai pe dificilul și durerosul drum al luptei pentru elibe-
rarea lui Sohrab, fiind silit să-și testeze cât se poate de dur propriile
limite, Amir înţelege până la capăt cine este el însuși: nu pur și sim-
plu fratele vitreg al lui Hassan, pe care-l crezuse ani de zile doar ser-
vitorul și, în subsidiar, prietenul său (dar niciodată egalul lui!...), ci
un om adevărat, în stare să-și pună propria viaţă în pericol pentru
salvarea aproapelui. Și care reușește, în acest fel, să se împace cu
sine, să se ierte și să se accepte până la capăt așa cum este, pentru
ca, ulterior, să poată să-și și spună povestea, așternând-o pe hâr-
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tie, în cartea pe care o va scrie și o va publica în America și care du-
blează, astfel, textual și simbolic, naraţiunea lui Hosseini însuși. Însă
exact aceste detalii îl fac pe Amir cu atât mai credibil ca personaj,
căci slăbiciunile și ezitările sale, trădarea și căinţa, neîncrederea în
sine îl apropie de realitatea cotidiană a oamenilor obișnuiţi, iar ast-
fel romancierul se ferește cu o extraordinară intuiţie de toate peri-
colele căderii în facilul lacrimogen ori în idealizările de prisos.
Propriile slăbiciuni îl fac puternic pe Amir, tocmai vechea trădare îi
dă curajul de a-și afirma dorinţa de solidaritate, iar călătoria din Sta-
tele Unite înapoi în Afganistan reprezintă (și) începutul complicatu-
lui drum pe care-l străbate prin tainiţele propriului suflet chinuit de
remușcări pentru vinovăţiile din trecut.

Istoria personală a lui Amir, mereu pusă în legătură cu marea
istorie a Afganistanului (și a Orientului, în general) este relatată re-
trospectiv, recursul la amintirile personale ale protagonistului și
tehnica rememorării oferindu-i lui Khaled Hosseini prilejul de a con-
figura o existenţă umană complexă, dar și un cadru social și istoric
pe măsură. A fi copil în Afganistanul dinaintea invaziei trupelor so-
vietice din 1979 însemna cu totul altceva decât a fi copil în Afganis-
tanul anilor 2000, după cum chiar Amir va fi silit să constate, odată
cu revenirea sa la Kabul. (În paranteză fie spus, romancierul însuși,
revenit în orașul natal după ani de zile, afirma într-un interviu: „Ca-
pitala nu mai era aceeași, acum părea un loc pe care îmi era impo-
sibil să-l mai recunosc...”) Căci, deși traumatizat de lipsa mamei,
dispărută prematur în urma complicaţiilor la naștere, Amir are o co-
pilărie senină și îndestulată și duce o viaţă aparent tihnită și lipsită
de griji alături de tatăl său, impozantul, prosperul și infuentul om de
afaceri gata mereu să întindă o mână și celor sărmani. În peisajul
primilor ani ai lui Amir se află, de asemenea, la loc de cinste, Hassan
și tatăl lui, servitorii familiei, precum și Rahim Khan, prietenul și par-
tenerul de afaceri al tatălui său. Hassan, însă, este hazar, iar Amir e
paștun. Și, cu toate că pentru cititorul occidental etniile afgane și
alambicata lor istorie par simple detalii, pentru oamenii de aici ele
sunt extrem de importante și au adesea darul de a creiona destine
și de a conferi, odată pentru totdeauna, poziţii sociale. Se știe, ast-
fel, că în Afganistan paștunii conduc și poruncesc, iar hazarii se
supun. Cu toate că, în urmă cu veacuri, după cum află chiar Amir la
un moment dat, lucrurile nu stăteau așa, ci dimpotrivă. Numai că,
urmare a conflictelor fratricide care au sfâșiat Orientul și mai cu
seamă Afganistanul, paștunii au ajuns să deţină poziţiile privile-
giate, iar hazarii au fost siliţi să accepte noua situaţie. Tensiunile la-
tente din mica lume a lui Amir sunt, așadar, evidente încă de la
început, copilul însuși mărturisind că, deși Hassan îi era fiinţa cea
mai apropiată, se sfia să-l prezinte în societate drept prietenul său,
copilul cu faţa rotundă, cu nasul turtit și cu un permanent zâmbet
pe chip fiind definit, în faţa tuturor, drept fiul servitorului familiei
sale... Amir, mare amator de lecturi, nici măcar nu-și pune vreodată
problema să-l înveţe și pe Hassan să citească, mulţumindu-se să-i ci-
tească el din cărţile pe care amândoi le iubesc (sau chiar, uneori, să
facă glume proaste pe seama simplităţii lui Hassan și a bagajului
său lingvistic limitat), accentuând, chiar și fără să-și fi propus asta,
diferenţele dintre ei și subliniind statutul superior pe care el însuși
îl deţine.

Însă tatăl său dă semne clare că îl iubește pe Hassan, cumpă-
rându-i cadouri, răsfăţându-l de ziua lui, înlesnindu-i și achitând o
operaţie estetică destul de complicată menită a-i repara buza de ie-
pure și, în general, apreciind sincer modul de a se purta al micului

hazar și, mai ales, onestitatea și camaraderia pe care le dovedește
în orice condiţii faţă de Amir. Și, poate mai presus de toate, fideli-
tatea sa, iubirea necondiţionată pentru fiul stăpânului, dusă, ade-
sea, până dincolo de limitele obișnuite. Hassan e în stare de orice –
literalmente de orice! – pentru Amir și ar face efectiv orice doar ca
să-l vadă pe acesta mulţumit. Numai că acesta e mereu nemulţu-
mit, fiind pe de-o parte gelos pe Hassan din cauza afecţiunii tatălui
său pentru băiatul hazar, iar pe de alta, invidiindu-l pentru curajul
său, pentru puterea de a-și asuma mereu sarcini noi, pentru loiali-
tatea de care el e mereu incapabil. Lucrurile se acutizează și în urma
faptului că Amir aude o conversaţie între tatăl său și Rahim Khan și
de-acum e convins de chiar vorbele părintelui adorat că acesta îl
preferă pe Hassan, ba chiar îl admiră pe acesta, în detrimentul lui
Amir, convins că „un băiat care nu se apără singur va deveni un băr-
bat care nu poate apăra nimic.” Căci tatăl vedea adesea cum Amir
era chinuit de copiii din vecini și cum era salvat de Hassan, care,
însă, niciodată nu-și aroga meritele, ci prefera să tacă, lăsându-l pe
Amir să spună, dacă avea ceva de spus. Iar Amir nu găsea nimic de
spus, întotdeauna tăcea, lucru care îl exaspera pe tatăl său. Totuși,
pentru a-i câștiga simpatia și pentru a se simţi iubit mai mult decât
fiul servitorului, Amir decide să facă ceva care să-i câștige pentru
totdeauna afecţiunea și admiraţia tatălui. Și anume, să participe la
concursul anual de zmeie din Kabul, să doboare toate celelalte
zmeie ale copiilor participanţi și să-i aducă acasă tatălui său zmeul
câștigător. Numai că, desigur, nici acest lucru nu e posibil fără Has-
san – care contribuie decisiv la confecţionarea zmeului, la echiparea
lui, la antrenarea lui Amir și mai cu seamă la lupta în sine care se în-
cinge și pe care, fără ajutorul lui, Amir n-ar fi avut nici o șansă că o
câștige. Dar, pentru că îl are pe Hassan alături, Amir câștigă. 

Numai că de aici lucrurile scapă total de sub control, iar pe dru-
mul spre casă Hassan e surprins de câţiva adolescenţi agresivi pe o
străduţă lăturalnică, e grav jignit, iar apoi violat de aceștia. Amir
vede totul, aflându-se ascuns în apropiere, însă nu face nimic pen-
tru a-i lua apărarea lui Hassan și cu atât mai puţin pentru a-l salva.
În loc de așa ceva, merge acasă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat
și își clamează succesul în faţa tatălui – care, de bucurie, uită că Has-
san nu e prezent, și ignoră faptul că din ziua următoare băiatul ală-
dată atât de zâmbitor, e palid și tras la faţă, incapabil să scoată
vreun cuvânt. Nu după multă vreme, în loc să-și ajute prietenul să
depășească aceste momente grele, Amir pune la cale un plan menit
a-l îndepărta definitiv. Mai exact, ascunde un ceas de valoare între
lucrurile lui Hassan și pretinde că acesta l-ar fi furat, iar băiatul
hazar recunoaște o faptă pe care nu o comisese și pleacă din casa
unde trăise până atunci, părăsind la scurtă vreme și Kabulul, în
ciuda ofertei generoase a tatălui lui Amir de a rămâne acolo. Eveni-
mentele se precipită, se produce intervenţia sovietică în Afganistan,
iar Amir reușește să ajungă în Statele Unite ale Americii împreună
cu tatăl său, cei doi stabilindu-se în comunitatea afgană din Cali-
fornia. Băiatul pare a trăi din plin Visul American, termină faculta-
tea și se afirmă ca scriitor, se căsătorește cu frumoasa Soraya, fiica
generalului Taheri, îi vegheaza tatălui său ultimele clipe și pare a se
fi rupt complet de Afganistan. Până în ziua în care Rahim Khan îi te-
lefonează și îi spune că trebuie să se întoarcă – și că încă „Există o
cale de a fi din nou bun.” Dovadă că prietenul tatălui său, cel care îl
înţelesese și îl sprijinise în încercările sale literare de la bun început
știa absolut tot ce se întâmplase cu ani în urmă... 

Acesta e contextul în care Amir revine la Kabul, află adevărul
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despre trecutul tatălui său și despre originea lui Hassan și e silit să
se confrunte dintr-o dată cu o realitate nouă, la care nu se aștep-
tase. Și, mai ales, să accepte că avusese un frate – Hassan. Fiul ta-
tălui său cu o femeie hazară. Un frate făcând, deci, parte dintr-o
etnie pe care o dispreţuise mereu, dar de care îl apropie puterni-
cele legături de sânge și mai ales amintirile celor mai frumoși ani
din viaţa sa. Cel mai grav, însă, e că Hassan nu mai trăiește, așa că
Amir nu mai are cum să-i explice ori să-i ceară iertare și nici cum să
înveţe să-l iubească asemenea celei mai apropiate rude. Ceea ce
poate, totuși, să facă cel care se credea deja american este să-l gă-
sească și să-l salveze pe fiul lui Hassan. Și, cu toate că iniţial i se pare
o idee nebunească, înţelege că asta e singura cale de a se împăca cu
trecutul și de a reuși să se ierte pe sine pentru trădarea din copilă-
rie. Dupa ce alesese, cu ani în urmă, calea ușoară și își părăsise prie-
tenul la nevoie, Amir alege acum cea mai grea cale, cea mai
dureroasă și cea mai riscantă, nu doar pentru a-l salva pe Sohrab, ci
și pentru a putea să înceapă, el însuși, să trăiască cu adevărat. Nu
va fi, așadar, deloc surprinzător că Amir simte că e fericit sub lovi-
turile necruţătoare ale talibanilor, ale lui Assef și ale oamenilor săi
care îl torturează, pentru că, în acele clipe, el are senzaţia – foarte
necesară – că ispășește toate greșelile pe care le făcuse faţă de Has-
san, dar și toate greșelile pe care le făcuse tatăl său faţă de familia
lui Hassan. 

Khaled Hosseini a construit, în Vânătorii de zmeie, un univers
romanesc în care, în ciuda tuturor dificultăţilor și suferinţelor, sal-
varea spirituală e încă posibilă, însă doar cu condiţia ca protagonis-
tul să se reîntoarcă exact în locurile unde faptele odioase din trecut
fuseseră comise în prezenţa sa, sub ochii săi. Aceasta e și exlplica-
ţia pentru sentimentul de ușurare pe care îl trăiește Amir în preze-
nţa talibanilor, fiind realmente schingiuit de aceștia, dar
simţindu-se, pentru prima dată în viaţă, bucuros, viu cu adevărat și
liber, capabil să-și asume faptele sale și consecinţele acestora. Pro-
cesul însănătoșirii sale spirituale începuse, iar de aici nu mai era
cale de întoarcere la vechea indiferenţă sau la vechile lașităţi, ju-
mătăţi de măsură ori acte de trădare. Dovadă că, așa cum îi spusese
Rahim Khan, într-adevăr pentru oricine există o cale de a fi bun din
nou... Chiar dacă această cale nu e neapărat și una comodă. Dar tot
aceasta e și cheia spre descoperirea de sine și spre afirmarea pro-
priei pesonalităţi. În acest context, zmeul care se ridică îndrăzneţ
spre cer, zmeul afgan colorat și plin de podoabe, una dintre imagi-
nile centrale ale romanului lui Hosseini, devine simbolul ascensiu-
nii spirituale și al prieteniei capabile să aducă alinare și ispășire, să
indice corect drumul de urmat în viaţă, chiar și după ani de zile.
Deloc întâmplător, marele concurs de zmeie de la Kabul, cel în urma
căruia Amir câștigase afecţiunea tatălui său dar își pierduse priete-
nul (fratele!) are o replică americană, în ultimele pagini ale cărţii
când, în California, Amir își învaţă fiul nou dobândit, pe Sohrab, să
înalţe zmeul și să aibă curajul de a se avânta tot mai sus cu el. Abia
acum, la sfârșitul cărţii, Amir e cu adevărat „vânătorul de zmeie”
(„the kite runner”) care visase întotdeauna să fie, dar nu fusese nici
chiar atunci când câștigase concursul din Kabul. Căci, deși niciodată
nu putuse să accepte acest mare adevăr, atunci, cu ani în urmă,
chiar dacă el, bogatul Amir fusese încununat și recunoscut ca atare
de toată lumea, singurul câștigător fusese modestul și chinuitul
Hassan, veritabilă imagine christică a suferinţei umane, plasate pe
fundalul frământatei istorii a Afganistanului ultimelor decenii. În
cele din urmă paragrafe ale romanulu, Amir simte cum, conducând

zmeul și învăţându-l pe Sohrab să-l facă să zboare și să se bucure de
plăcerea chemării spre înălţimi, renaște cu adevărat și în totalitate,
devenind pe de-a-ntregul el însuși. 

Poveste extraordinară a unei iniţieri și deopotrivă a unei călă-
torii fizice și simbolice în egală măsură, Vânătorii de zmeie e și o
foarte convingătoare punere în scenă a eforturilor câtorva verita-
bili maeștri, fără de care evoluţia lui Amir ar fi fost imposibilă. Cei
dintâi, fără îndoială, sunt tatăl său și Rahim Khan. Iar dacă primul,
în ciuda aparenţelor de putere, prosperitate, stăpânire de sine și
așa mai departe, nu fusese, în realitate, decât un iniţiator negativ,
care îi indusese, poate chiar și fără să vrea fiului său sentimente de
vinovăţie pentru fapte pe care copilul nu le cunoștea și ale căror im-
plicaţii nu le-ar fi putut înţelege, dar care construise și acest întreg
univers al secretelor, jumătăţilor de adevăruri sau chiar complex
eșafodaj al minciunilor frumos lustruite (construind orfelinate pen-
tru copiii abandonaţi ai Kabulului, dar ţinându-l pe fiul său nelegitim
ca servitor în propria sa casă!), Rahim Khan, în ciuda rolului aparent
marginal, e omul fără de care Amir n-ar fi avut niciodată nici cura-
jul întoarcerii, și nici curajul de a începe să scrie. Tatăl lui Amir, că-
ruia cititorul nu îi află niciodată numele, prezentat mereu drept
„Baba” (lipsit, în mod simbolic, de o identitate clar definită...) e im-
aginea clasei sociale superioare a Afganistanului, reprezentând acea
parte a lumii convinsă mereu că are dreptate, că face bine indiferent
cum ar acţiona, dar fiind în realitate complet lipsit de înţelegerea
adecvată a lumii în care trăiește. „Baba” nu înţelege niciodată până
la capăt nici cât rău i-a făcut lui Hassan și crede că își poate ispăși vi-
novăţia cumpărându-i jucării sau dulciuri, dar neavând curajul de
a-i oferi un viitor sau măcar de a-i spune advărul, dar nici cât rău i-
a făcut lui Amir, minţindu-l de la bun început și construind în jurul
lui o lume a falselor certitudini, în care paștunii poruncesc și haza-
rii execută ordinele, chiar dacă fac parte din familie. Amir va înţe-
lege, însă abia după mulţi ani, că respingerea pe care o simţea
mereu din partea tatălui său era, în fapt, expresia profundei vino-
văţii pe care acesta o simţea faţă de cei doi copii și, de asemenea, a
incapacităţii omului aparent atât de puternic de a acţiona corect,
de a alege calea justă – chiar dacă grea. Rob până la capăt al apare-
nţelor și al convenţiilor sociale, Baba nu-i spune nici înaintea morţii
adevărul lui Amir, lăsând și această dificilă și delicată sarcină pe
umerii lui Rahim Khan, cel care îi fusese aproape lui Amir și în copi-
lărie, dar și în anii adolescenţei. Iar Rahim Khan îi dă curajul lui Amir
de a acţiona, de a nu se rușina de un frate hazar sau, mai târziu, de
un fiu adoptiv hazar, iar nu paștun, altfel spus curajul de a privi din-
colo de aparenţe și puterea de a vedea dincolo de culoarea pielii
sau de prejudecăţile sociale. 

Nici Soraya, soţia lui Amir, nu e lipsită de vocaţia îndrumării spi-
rituale. Căci, înainte de nuntă, ea îi mărturisește logodnicului ei
toate greșelile din trecut, recunoscându-le ca atare, drept mari
erori, și având temeritatea să-și asume consecinţele faptelor ei, dar
și să pună mai presus de orice adevărul. Soraya știe prea bine că nu
poţi începe să clădești o lume cu jumătăţi de măsură și nici să înte-
meiezi o familie pornind de la ţesătura fragilă și iluzorie a unor con-
venţii sociale. Amir o ascultă, o „iartă”, dar nu are curajul de a cere
el însuși iertare – viitoarei sale soţii și lui însuși. Curajul acesta îl va
dobândi abia mult mai târziu (dar mai bine mai târziu...), esenţial
fiind că Soraya a știut să-i fie, atunci, alături. La fel cum, în copilărie,
cel care îi dădea curaj și îi era alături fusese Hassan. „Pentru tine, de
o mie de ori”, îi răspunde acesta la întrebarea de câte ori îi va mai
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înălţa zmeie – răspuns pe care Amir îl va da, identic, în California, lui
Sohrab, fiul său... Căci Hassan, deși absent în cea mai mare parte a
vieţii lui Amir, este, poate, iniţiatorul cel mai important și călăuza
spirituală fără de care Amir n-ar fi reușit niciodată să se cunoască și
să se afirme în calitate de om bun. E băiatul modest, a cărui iubire
și prietenie necondiţionate nu știuse să le preţuiască, iar când a în-
văţat să facă asta, era deja prea târziu. E tânărul pe care abia îl re-
cunoaște într-o poză și a cărui scrisoare o citește cu uimirea că micul
Hassan a învăţat să scrie și, iată, după ani de zile, încă mai vrea să-
i comunice ceva (și care, semnificativ, îi scrie că îl înţelege și că îl
iartă!), a cărui loialitate o trădase și a cărui încredere o pierduse
atunci când nu intervenise în favoarea sa și nici măcar nu spusese
adevărul acasă. Dar e și prietenul care, de dincolo de moarte, îi
arată drumul lui Amir cel rătăcit și îi arată calea de urmat, singura
cale, a adevărului, chiar dacă acesta implică și suferinţă. Scrisoarea
lui Hassan îl face pe Amir să se simtă și mai vinovat, dar și să pună
capăt existenţei lui superficiale, pentru a o lua cu adevărat de la
capăt, alături de fiul său hazar, chiar dacă nu fusese capabil să-și
iubească aproapele (fratele) hazar atunci când acesta fusese lângă
el. 

În Vânătorii de zmeie, Khaled Hosseini s-a apropiat, cu îndrăz-
neală, dar și cu excelente intuiţii artistice pentru o carte de debut,
de complexa temă a identităţii în lumea contemporană. Dacă Amir
reușește să se definească pe sine mai degrabă ca american și să
simtă că e capabil să-și ia viaţa în mâini mai cu seamă după ce
ajunge în Statele Unite, tatăl său, odată stabilit în California, are sen-
zaţia unei acute depersonalizări și progresive pierderi a identităţii.
„Baba” nu mai e ce era – și nici cine era. Simbolic, la festivitatea de
absolvire a universităţii, lui Amir chiar i se pare că tatăl său s-a micit,
nemaifiind bărbatul impozat pe care toată lumea din Kabul îl res-
pecta. Cu toate acestea, la capătul întâmplărilor care îi marchează
definitiv viaţa și i-o schimbă cu desăvârșire, chiar Amir înţelege că
a fost nevoie să plece din Afganistan pentru a se simţi cu adevărat
afgan (existenţa sa californiană e definită de comunitatea afgană și
prin raporturile cu aceasta, soţia sa e fiica generalului autoexilat Ta-
heri, cercul lui de cunoștinţe e format mai cu seamă din afgani ple-
caţi de acasă), dar că, pentru a fi el însuși în deplinul sens al
cuvântului, a trebuit să găsească în sine curajul de a se întoarce la
Kabul, de a da piept cu toate amintirile și fantomele trecutului – și
de a le învinge singur. 

Tema identităţii și căutarea de sine, drumul dificil al (auto)cu-
noașterii reprezintă, însă, preocupările majore și în celelalte cărţi
publicate de Hosseini. Căci, în Splendida cetate a celor o mie de sori2

sau în Și munţii au ecou traseul protagoniștilor (dar și al câtorva per-
sonaje doar aparent secundare) este, în linii mari, același. Splendida
cetate a celor o mie de sori e, cumva, replica în cheie feminină a Vâ-
nătorilor de zmeie. Acum, nu avem de-a face cu opresiunile evidente
la adresa unei etnii, ci cu violenţa exercitată asupra femeilor, cu ne-
garea drepturilor acestora la cunoaștere, la alegerea liberă a pro-
priului destin, la rostirea cu glas tare a realităţilor lumii în care
trăiesc, practic neștiute și neauzite. Și, mai ales, nevăzute de ceilalţi,
sub văl sau, și mai grav, sub tradiţional-fundamentalista burqa. Cele
trei femei a căror istorie personală e, ca și în romanul precedent,
pusă în directă legătură cu istoria Afganistanului, sunt Nana, Ma-
riam și Laila, trei personaje extrem de diferite, din generaţii succe-
sive și care, într-un fel sau altul, se confruntă cu lumea din jur. Și
chiar dacă nu reușesc să o schimbe, este important efortul și dori-

nţa lor de a face ceva, de a nu rămâne indiferente, de a lăsa ceva în
urma lor. Dacă nu altceva, măcar amintirea unor fapte demne (și
demne de reţinut!). Vorbind despre această carte, Hosseini însuși
spunea că a încercat să aducă în prim plan câteva protagoniste de
neuitat, tocmai din dorinţa „de a da glas acelei jumătăţi tăcute a Af-
ganistanului, femeilor lui silite să îndure atâtea.” Și e adevărat. Căci,
mai mult decât în alte locuri, mai ales după ascensiunea la putere
a talibanilor, femeile au fost, treptat, aproape complet reduse la tă-
cere și silite să accepte situaţii umilitoare (poligamia instituţionali-
zată, interzicerea accesului la educaţie și, adesea, la asistenţă
medicală sau la medicamente) și discriminate semnificativ mai mult
decât, de pildă, reprezentanţii unor minorităţi etnice, așa cum erau
hazarii din Vânătorii de zmeie. Dacă am pune problema în termeni ie-
rarhici, femeile din Splendida cetate a celor o mie de sori o duc mult
mai rău decât hazarii din Vânătorii de zmeie, iar soarta lor atârnă,
nu o dată, nu doar de un fir de păr, ci mai ales de bunul plac al băr-
baţilor care realmente le posedă și care le privesc asemenea unor
obiecte (de mai mare sau mai mică valoare, exclusiv în funcţie de
aspectul fizic și / sau vârstă!), niciodată asemenea unor fiinţe
umane și cu atât mai puţin asemenea unor egale. Realmente, Af-
ganistanul e o lume a bărbaţilor, unde cruzimea la adresa femeilor
face parte din apanajul calităţilor considerate cu adevărat mascu-
line!

Pentru a accentua acest lucru din primele pagini, romanul în-
cepe cu sublinierea semnificaţiilor cuvântului „haram” („bastard”,
„descendent nelegitim”, „fruct al păcatului”), care stigmatizează și
izolează pentru totdeauna. Mariam, fetiţa inteligentă și vioaie, fiica
Nanei, e „haram”, altfel spus, nu are nici unul din drepturile ori li-
bertăţile de care se bucură ceilalţi copii (foarte numeroși, de altfel...)
legitimi ai tatălui său. Situaţia e cu atât mai dureroasă pentru Ma-
riam, cu cât tatăl ei are mai multe soţii legitime, însă printre ele nu
se numără și mama ei, cele două fiind silite să trăiască la marginea
orașului Herat, într-o locuinţă care cu greu ar putea fi numită casă,
și care, evident, nu e deloc cel mai potrivit cămin pentru a educa un
copil. În aceste condiţii grele, Nana încearcă să o crească pe Mariam
cât de bine poate și să-i ofere tot ceea ce e ea în stare. Numai că, fe-
tiţa fiind singurul suflet care îi e aproape, Nana devine de-a dreptul
obsedată de a nu o pierde, transfomându-se într-o mamă posesivă
și din al cărei cuvânt nu se poate ieși. „Numai pe tine te am, n-am
să accept să te pierd”, îi repetă ea lui Mariam, încercând s-o ferească
pe copilă de problemele și de greșelile (și de suferinţele) de care ea
însăși a avut parte. Căci femeia îmbătrânită înainte de vreme și
amărâtă, exclusă din societate și privită cu dispreţ de mai toată
lumea știe prea bine că, a fi femeie în Afganistan reprezintă deja o
problemă, femeile fiind mereu vinovate, indiferent despre ce e
vorba, câtă vreme bărbaţilor le e mai ușor să acuze direct, fără a în-
cerca să analizeze faptele și cu atât mai puţin să le judece drept. 

Soarta Nanei va fi tragică, ea sfârșind înainte de vreme și ale-
gând sinuciderea, fără a înţelege ce s-a întâmplat cu fiica ei. Aceasta,
adolescentă de-acum, vrea să cunoască familia tatălui său, să-și
vadă fraţii și surorile, să meargă împreună cu aceștia la film sau prin
oraș și chiar crede, având în vedere darurile pe care tatăl său, Jalil,
i le aduce în rarele vizite pe care i le face, dar și comportamentul lui
blând, că toate astea sunt posibile. Prin urmare, când împlinește
cincisprezece ani, în 1974, pornește spre oraș, găsește casa lui Jalil
și încearcă să fie primită înăuntru, numai că va fi alungată cu bru-
talitate. Ea va înţelege, abia atunci, că mama avea dreptate când o
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avertiza cu privire la realităţile lumii afgane și se întoarce la mo-
desta lor colibă, doar pentru a o găsi, acolo, pe mama sa deja
moartă. Ulterior, Mariam ajunge, in extremis, în casa lui Jalil, însă
doar pentru ca soţiile acestuia să-i găsească rapid un soţ și să scape
de ea. Lucru care se și întâmplă, fata devenind soţia lui Raseed, un
bărbat mult mai în vârstă și, în pofida aparenţelor, mult mai dur
decât tatăl ei, un fundamentalist care o obligă să poarte burqa (des-
pre a cărei existenţă pe lume nici nu știa, fata nepurtând nici măcar
văl în casa mamei sale!), să-i accepte toate deciziile fără comentarii
și, mai ales, să se supună. Indiferent despre ce e vorba. Treptat, Ma-
riam e aproape complet anihilată ca personalitate, se simte infe-
rioară pentru că i se repetă mereu că ar fi astfel și se resemnează că
viaţa ei nu valorează nimic, mai ales după ce nu reușește să-i dăru-
iască lui Rasheed copilul mult dorit. Devine, deci, un soi de servi-
toare neplătită în casa acestuia din Kabul, departe de locurile și
oamenii pe care (cât de cât) le cunoștea, simţind ea însăși că nu me-
rită mai mult. Dar lucrurile se vor schimba treptat, după ce Rasheed
aduce în casă o a doua soţie, pe Laila, mult mai tânără decât el și
mult mai tânără chiar decât Mariam (aceasta i-ar putea fi mamă
fetei, diferenţa dintre ele fiind de aproape nouăsprezece ani!). Laila
e fiica unor vecini care își pierd viaţa în circumstanţe tragice, toc-
mai când hotărâseră să părăsească Afganistanul și să se stabilească
în străinătate, la fel cum procedaseră și alţi tajici, din al căror grup
etnic făceau parte.

Și, cu toate că la început antipatia dintre cele două e evidentă,
încetul cu încetul Mariam înţelege ce anume o determinase pe Laila
să accepte pe loc cererea în căsătorie, dar și să-i aprecieze curajul și
stăpânirea de sine. Fiica Leilei nu e și a lui Rasheed, acesta e marele
secret – cunoscut, în paranteză fie spus, de perfidul bărbat doritor
de a-și completa colecţia personală cu o femeie blondă și foarte
atras de frumuseţea ei...  Laila, însă, e diferită. Nu doar că e fru-
moasă și curajoasă, provenind dintr-un alt mediu social (părinţii săi
avuseseră întotdeauna idei progresiste, tatăl ei fusese profesor și îi
insuflase fetei dragostea pentru învăţătură și convingerea că doar
prin educaţie o femeie își poate găsi locul în societate, iar Afganis-
tanul poate depăși subdezvoltarea!), ci are un alt nivel intelectual, o
altă capacitate de a înţelege lumea și de a judeca faptele celor din
jurul ei. Îndrăgostită de Tariq încă din copilărie, convinsă că l-a pier-
dut pe acesta, mai cu seamă după ce mârșavul plan și mizerabila
ţesătură de minciuni puse la cale de Rasheed îi sunt oferite drept
unicele adevăruri, Laila nu se resemnează, totuși, niciodată cu
soarta sa crudă. Ci încearcă să lupte – cu Rasheed, cu prejudecăţile,
cu Mariam, uneori chiar cu ea însăși, pentru a răzbi, pentru a scăpa,
pentru a-și câștiga libertatea într-un fel sau altul. Iar Mariam înţe-
lege că viaţa unei femei poate fi mai mult decât supunere oarbă, că
nimic nu e „haram” doar pentru că o mână de bărbaţi bărboși au
decretat asta, că lumea e mai mare decât grădina casei lui Rasheed
și că sufletul unei femei e atât de încăpător, încât poate iubi chiar
și după ce, aparent, a fost complet distrus și de nenumărate ori căl-
cat în picioare. Femeia care se vedea pe sine drept stearpă și ne-
vrednică de a fi luată în seamă ajunge s-o iubească pe Laila ca pe
fiica pe care nu a avut-o niciodată, să se bucure de lucrurile simple
și de o ceașcă de ceai alături de aceasta și să o admire pe tânăra
blondă și aparent atât de fragilă pentru puterea și curajul de a lupta
pentru ceea ce crede și mai cu seamă pentru iubirea ei. Deloc în-
tâmplător, Mariam e cea care o eliberează pe Laila (și, implicit, pe
micuţa Aziza, fiica acesteia cu Tariq), ucigându-l pe Rasheed, după

multe violenţe și umilinţe la care le supusese pe amândouă. Ca și
Amir din Vânătorii de zmeie, dar în alt mod, Mariam se descoperă pe
sine, își dobândește, finalmente, adevărata identitate și are curajul
de a acţiona, punându-și viaţa în pericol pentru a le salva pe Laila și
Aziza – simbolic, întruchipri ale fiicei, urmașei, generaţiilor viitoare.
Tragicul sfârșit al lui Mariam, executată de talibani pentru uciderea
bărbatului său, semnifică pe de o parte imposibilitatea unei lumi
prin excelenţă închise, Afganistanul, de a-și depăși prejudecăţile și
concepţiile învechit-patriarhale, dar și impresionanta jertfă de sine
fără de care lumea nouă și generaţia ce va să vină nu ar fi avut mo-
delul etic și moral de urmat. O lume în care tradiţia și religia să nu
mai însemne totul, iar bărbaţii să nu mai aibă întotdeauna ultimul
cuvânt. Lumea în care Laila crede cu tot sufletul său și pe care luptă
s-o transforme în realitate alături de Tariq, reîntorcându-se în Af-
ganistan, după ce iniţial hotărâseră să plece și să nu mai revină
vreodată, încercând să uite toate suferinţele și tot răul care ameni-
nţaseră să le distrugă viaţa. 

Elementul central în această carte este, după cum autorul în-
suși a subliniat în câteva rânduri, „legătura dintre personajele fe-
minine, o legătură determinată de descoperirea, de către
protagoniste, a importanţei iubirii, sentimentul ce poate salva vieţi
și îndrepta destine.” Chiar supuse violenţelor de tot felul, abuzate și
reduse la tăcere, femeile din Splendida cetate a celor o mie de sori nu
uită niciodată să iubească. Iar dacă, cumva, tind uneori să creadă că
au uitat, cineva sau ceva le ajută să-și dea seama de contrariu nu
după mult timp. Căldura și tandreţea pe care le redescoperă Ma-
riam și Laila una faţă de cealaltă le ajută nu doar să nu devină ase-
menea universului abrutizat din jurul lor, ci și să le pese de ceilalţi.
Iar descoperirea Celuilalt, care încetează să mai fie Străinul (Inami-
cul), devenind Aproapele e esenţa acestei tulburătoare cărţi care
cuprinde povestea câtorva destine feminine impresionante – ade-
sea, tocmai prin simplitatea (și, la fel ca în cazul Vânătorilor de zmeie,
prin universalitatea) lor. Ca să închidă, simbolic, cercul atâtor sufe-
rinţe, dar și ca să oprească lanţul nefericirii, Laila își va numi cea de-
a doua fiică Mariam, după salvatoarea sa, prietena sa, confidenta și
mama spirituală pe care o descoperă în cele mai grele momente ale
vieţii ei. 

În următorul roman, Și munţii au ecou3, Khaled Hosseini va relua
unele dintre marile teme ale cărţilor sale de până atunci, numai că,
de astă dată, va lărgi semnificativ perspectiva, configurând un spa-
ţiu ficţional mai vast, graniţele Afganistanului fiind depășite, pen-
tru ca autorul să descrie existenţa plină de frământări și deloc
lipsită de suferinţe a lui Abdullah și Pari, cei doi fraţi afgani despă-
rţiţi în copilărie, care se caută ani de zile și se regăsesc prea târziu
pentru a mai putea recupera trecutul. Dar nu prea târziu pentru a
trăi, asemenea lui Amir din Vânătorii de zmeie sau lui Mariam din
Splendida cetate a celor o mie de sori, sentimentul ispășirii unor
greșeli pe care, chiar dacă nu le-au aparţinut, și le-au asumat, cu
consecinţe cu tot, până la capăt. „Având eu însumi trei fraţi și o
soră”, spunea Hosseini într-un interviu, „am înţeles foarte de tim-
puriu importanţa legăturilor de acest fel și am considerat întot-
deauna familia o adevărată a doua patrie – dacă nu cumva cea
dintâi. În plus, toate sentimentele uneori contradictorii pe care le
trăiesc fraţii unul faţă de celălalt e un rezervor inepuizabil de inspi-
raţie pentru un scriitor.” Într-adevăr, Și munţii au ecou e un text care
abundă în fragmente ce analizează, din diferite puncte de vedere,
relaţiile interfamiliale, accentuând mai ales acel amestec imposibil
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de definit de iubire și gelozie, de apropiere și respingere ce ca-
racterizează, aproape întotdeauna, raporturile dintre descen-
denţii aceleiași familii, mai cu seamă între surori – cazul
reprezentat de gemenele (dar deloc asemănătoarele, cu atât
mai puţin identicele!...) Parwana și Masooma fiind, poate, cel
mai edificator exemplu în acest sens. Spre deosebire de crea-
ţiile sale anterioare, Hosseini nu mai urmărește doar un des-
tin al unui protagonist și nici nu mai configurează stricto sensu
un tablou al vreunei minorităţi sau etnii supuse abuzurilor, ci
are în vedere un univers multinaţional contemporan, textul
beneficiind și de o accentuată dimensiune polifonic-pluridi-
mensională, fără să fie, însă, în ciuda excelentei realizări ar-
tistice, la fel de puternic la nivelul mesajului ori al
semnificaţiilor ca Vânătorii de zmeie sau Splendida cetate a
celor o mie de sori. 

Khaled Hosseini a reușit ca în toate scrierile sale, dar și
în apariţiile lui publice, să ofere publicului occidental o im-
agine tulburătoare a Afganistanului și a urmărilor pe care de-
cenii întregi de lipsuri, de războaie și de violenţă (domestică
ori publică) le-au avut (le au încă!) asupra oamenilor obișnu-
iţi, a celor slabi, și mai ales asupra femeilor, mult mai vulne-
rabile din toate punctele de vedere în această lume
tradiţionalist-patriarhală. Scriitorul a vorbit cu curaj despre

„talibanizarea Afganistanului”, dar și despre corupţia adusă
în această ţară de neîncetatele conflicte armate, despre neîn-
crederea crescândă dintre oameni, despre tensiunile dintre
diversele etnii. Dar, în egală măsură, despre prietenie și loia-
litate, despre nevoia de ispășire și forţa de a-ţi căuta și afirma
adevărata identitate, despre puterea iubirii de a salva oameni
și suflete, chiar și atunci când (mai) nimeni nu crede că așa
ceva ar fi posibil.

1 Khaled Hosseini, Vânătorii de zmeie. Traducere de Mihaela S. Oprea-

Aron, Bucureşti, Editura Niculescu, 2019.
2 Khaled Hosseini, Splendida cetate a celor o mie de sori. Traducere de

Crenguţa Năpristoc, București, Editura Niculescu, 2018. 
3 Khaled Hosseini, Și munţii au ecou. Traducere de Andreea Giorgiana

Nicolae, București, Editura Niculescu, 2019.



70 1/ 2021

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

Deși beneficiind de o istorie îndelungată, textele cu profil
memorialistic, înţelegând prin aceasta amintirile, memoriile, con-
semnările zilnice (uneori simplul aide-memoire), jurnalele (de regulă
„intime”), chiar corespondenţa, nefiind departe de o asemenea in-
vestitură nici „notele” de călătorie, ori diversele sdnotări sau cro-
chiuri abandonate etc. – toate acestea nu se regăsesc nici astăzi pe
un plan bine stabilizat al teoriei literare. De fapt, nici arondarea, în
întregul lor, literaturii nu este decât un artificiu din moment ce
această apartenenţă se bazează doar pe faptul că sunt, prin formă,
„obiecte” de comunicare scrisă: pot interesa istoria, dar și istoria li-
teraturii sau a diferitelor știinţe, pot viza locuri și evenimente, mai
recente sau mai de demult, dar nu neapărat prin recursul la scrii-
tura convocată artistic. Și chiar dacă, acum, vorbim destul de des
despre prezenţa unei/unor „specii” literare, o facem conștienţi fiind
de destinaţia textului, fie nepremeditată, fie impusă de autor, care
ne duce spre instituirea „documentului”, fapt care atrage după sine
o legitimare specifică, particularizată. Exemple numeroase ne stau
tuturor la îndemână. Iar dacă preferăm să le înregistrăm ca presta-
ţii diaristice, sonoritatea mai noului cuvânt ne duce la un accent sub-
versiv, simţit ca efemeritatea, superficialitatea informaţiei, alteori
spre senzaţionalul pasager, cât și la „prelucrări” de multe ori me-
nite a altera sau deturna realitatea, deși pagina scrisă nu se mai nu-
mește „ziar”, ci „media”. Iar În cazul textelor mai apropiate de
literatură, nu putem ocoli presiunea ”pactului autobiografic”, des-
pre existenţa căruia ne avertiza, în 1975, Philippe Lejeune. Mai sim-
plu spus, fără detalieri și argumente teoretice, Lejeune ne avertiza,
dacă n-am sesizat până atunci, că un scriitor, alunecând pe un frag-
ment (sau pe un întreg) aurobiografic, nu se va apleca asupra a ceea
ce conferă coloratură negativă imaginii despre sine, centrat doar pe
ceea ce dorește el să propună.

Când scriu aceste rânduri, am în faţă cele două volume (5
și 6) din Jurnalul lui Mircea Zaciu, apărute la sfârșitul anului trecut la
Editura Limes din Cluj-Napoca. Primele patru volume acoperiseră
perioada 1979-1989, scrise așadar într-un timp în care nu numai
conţinutul unor comentarii zilnice, dar chiar exerciţiul ca atare era
periculos. Așa se explică faptul că au fost tipărite după 1990, urmate
acum de consemnările dintre 1990 și 0994. Dar după informaţiile
din prefaţa lui Ion Pop, s-ar putea să existe și alte pagini, aferente
mai multor ani, chiar și celor dinaintea decesului autorului, surve-
nit în anul 2000. Sigur este doar faptul că acest tip de scrieri sunt în-
soţite de hazard, iniţiate fiind sub semnul intimităţii și destinate,
cel puţin teoretic, în primul rând sertarului. Faptul că, în parte cel
puţin, Mircea Zaciu le-a oferit tiparului, e un indice că le dorea
scoase de sub efemerul reacţiei cotidiene.

E greu de spus, de altfel, ce culise caracteriale și mentale
au susţinut iniţierea lor și, în timp, perseverenţa, continuitatea re-
dactării, preocuparea de a echilibra amplitudinea comentariilor în
funcţie de depășirea interesului personal. Poate fi vorba, mai mult
sau mai puţin, și de orgoliu „profesional”, ca să-i spunem așa, dar și
de asumarea unor riscuri și dezavantaje, a unor satisfacţii, dar și a
posibilităţii de a fi primit cu ostilitate, ceea ce s-a întâmplat și la apa-
riţia, treptată, a primelor volume ale seriei, așa cum se întâmplă și
acum. Dacă în activitatea unui scriitor elaborarea unui text cu pro-
fil autobiografic nu este absolut „nevinovată”, critica de întâmpi-
nare, ca și istoria literară sunt menite, în principiu, să separe ceea
ce este „impur” în documentul aferent biograficului de ceea ce în-
seamnă document literar, de fapt esenţialitatea actului. Și am folo-
sit cuvântul „impur”, fiindcă – în cazul de faţă – nu lipsesc nici
anume „prelucrări” ale textului Jurnalului, nici „detaliul” naturii re-
laţiilor pe care mulţi dintre comentatorii de azi le-au avut cu auto-
rul scrierii în cauză. Altfel spus, ne aflăm într-un moment în care,
prin intermediul consemnărilor sale, Mircea Zaciu este încă simţit ca
un contemporan, chiar dacă aflat în trecutul nostru imediat: a fost,
până nu demult, în lumea literară de la noi, o prezenţă ciudată,
uneori incomodă, alteori vibrând stimulativ. Suporta cu greu singu-
rătatea, era un „om de lume”, cum îl caracterizează Irina Petraș, cul-
tivând varii relaţii și dorind a fi mereu în actualitatea frământărilor
din sfera culturală și literară de la noi, nescutită de asperităţi. Iar
un alt critic literar, Răzvan Voncu, îl aseamănă, pe bună dreptate, cu
un entomolog, al cărui insectar e deosebit de expresiv prin modul
de fixare a „pieselor”, consemnând, însă, și acurateţea cu care sigi-
lează, în ansamblul vitrinei,  adecvarea expresiei, sprijinită pe can-
titatea de adevăr pe care îl punea în evidenţă.

Atât Irina Petraș, cât și Răzvan Voncu nu ocolesc faptul că
Mircea Zaciu avea un simţ aparte al propriei valori și, mai ales, in-
stinctul de a pătrunde dincolo de aparenţe, de expozeuri inflamate
ori de enunţuri de paradă, toate extrem de frecvente în peisajul li-
terar al epocii comuniste, punctând acid și prompt supeficialitatea
și falsul. Nu se împiedica, în momentul în care le sesiza, de prestigiul
unor persoane, fie acestea din mediul universitar, fie din al poeţilor
sau prozatorilor, în vogă sau nu. Să ne amintim, doar, că s-a aflat
de fiecare dată în prima linie când Uniunea Scriitorilor încerca să se
îndepărteze de principiul „corectitudinii politice”, ori când s-a de-
clanșat scandalul la constatarea plagiatului efectuat de Eugen
Barbu. Dar și amănuntele contau (și îmi voi permite, în acest sens,
un intermezzo).

*

Mircea Zaciu – la capătul unei True Story
Mircea Braga

La intersec1ia sensurilor 
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Citisem cele patru volume apărute în anii trecuţi, iar acum,
după lectura celor recent apărute, am căutat să raliez lectura lor la
ceea ce îmi oferea memoria, ca imagine a omului Mircea Zaciu, așa
cum se conturase ea de-a lungul relaţiilor cordiale pe care le-am
avut cu el până la plecarea sa în Germania (după acest moment, în
scurtele sale reveniri în ţară, nu am mai avut prilejul să ne întâlnim).
Nu am obţinut portretul pe care îl consideram bine conturat: mi se
oferea un „personaj” fragil, un inadaptat, dar onest faţă de sine în-
suși, simţind, dar evitând să-și-l asume, eșecul, de unde și reaţiile
sale necontrolate în faţa întâmplărilor dintr-o realitate din care se
simţea exclus sau o considera ostilă. Dorea să se arate sigur de sine,
doar că nici aceasta nu-i reușea de fiecare dată. L-am cunoscut când
eram în al treilea an al Literelor clujene: fusese avansat lector în
1952 și ne preda, sub genericul Istoria literaturii române, perioada
din jurul anului 1900, de fapt un „decupaj” destul de confuz, mar-
când trecerea de la „marii clasici” la interbelic, cu o aglomerare de
epigoni eminescieni, de încercări de consolidare a prozei și drama-
turgiei, de căutări de modele valide în literatura europeană. Ne
citea, vădit neutru, filă după filă, subiectul zilei, pe care îl avea dac-
tilografiat, după care i-l dădea responsabilei de grupă ce urma să-l
multiplice pentru cei care îl doreau. Mulţi ani, soţia mea a păstrat
cursul integral, după care, probabil cu ocazia unei schimbări de lo-
cuinţă, a dispărut.

În pauza dintre orele de curs, Marcel Mureșeanu și cu
mine ieșeam pe coridor, ca să fumăm lângă un calorifer, unde se
afla scrumiera. De fiecare dată, deși nu era fumător, Mircea Zaciu ni
se asocia, iar noi îl provocam la discuţii pe marginea literaturii ac-
tuale (era prin anul 958). Nu evita să ne tempereze când alegaţiile
noastre erau prea entuziaste. Odată, însă, mi-am permis să-l întreb
de ce ne citește cursul, când expunerea liberă ar fi fost mult mai in-
teresantă. Și i-am relatat cum proceda profesorul Henri Jacquier (ne
preda cursul de Romanistică): puteai să-l întrerupi cu întrebări și,
dacă ceva i se părea interesant, intra în divagări până la sfârșitul
orei. M-a ascultat, după care mi-a răspuns că, fiind doar lector, cur-
sul trebuie scris în prealabil și citit studenţilor, o copie urmând a fi
predată la catedra de specialitate pentru a putea fi consultată,
eventual verificându-se dacă a fost respectată „programa” stabilită
de Minister. Dar ne-a și recomandat ca, urmărindu-l pe prof. Jac-
quier, să reţinem cât de important este să te apropii de o lectură
aproape completă a marilor opere ale literaturii universale și să te
servească o memorie de excepţie. Or, el încă n-a ajuns aici, iar pen-
tru perioada literară care i s-a încredinţat (ar fi putut fi și alta, dar
așa s-a hotărât!), valorile erau... Theodor Neculuţă și Ion Păun-Pin-
cio. În lumina Jurnalului, aserţiunile devin, de fapt, motive.

Cum Marcel și cu mine, pe atunci, frecventam atât reda-
cţiile revistelor literare clujene, ca și cenaclul Filialei Uniunii Scriito-
rilor, am aflat foarte repede că Mircea Zaciu dorise și încă mai dorea
să se afirme ca prozator, că debutase chiar, în 1954, cu un astfel de
volum, rămas, însă fără ecou. Dar visul a continuat. Mulţi ani mai
târziu, mergând la Editura Dacia și dorind să vorbesc cu directorul
Alexandru Căprariu, secretara m-a rugat să aștept fiindcă are o în-
tâlnire cam tensionată. Într-adevăr, din biroul directorului răzbea
gălăgia unei discuţii pe ton ridicat. Constantin Cubleșan, pe atunci
adjunct al directorului, mi-a spus că, mai bine de o oră, la el se află
Mircea Zaciu, care nu acceptă ca volumul său ce urma să apară –
era vorba de Teritorii – să fie încadrat ca „Însemnări de călătorie”,
fiind vorba de un „antijurnal”, mai exact de “proză”, considerând că,
în felul acesta, e umilit.

În sfârșit, întîlniri mai dese, care ne-au și apropiat într-un
fel, le-am avut în perioada în care, fiind responsabil pentru partea
de de critică și istorie literară la revista „Transilvania” iar redacţia
fusese de acord să-i acorde o rubrică, pe care el o intitulase „Scolii”,
ţineam legătura frecvent, sau telefonic, sau cu prilejul deplasărilor
noastre, ale mele la Cluj, ale lui la Sibiu (Mircea Zaciu a participat la
aproape toate sesiunile Colocviilor noastre de critică). Citindu-i nu
doar cărţile, dar și, lună de lună, textele pe care le trimitea pentru
rubrică, pe unele comentându-le împreună, am înţeles că el nu avea
capacitatea prozatorului de a rezista la efortul de a se consacra luni
și, de multe ori, ani asupra unei construcţii ample. Dacă proza ră-
măsese un vis al tinereţii sale, și proiectata Istorie a literaturii ar-
delene a rămas și ea un vis: Ca o imensă scenă, Transilvania (1996)
este o culegere de studii „în temă”, cu abordări personale incitante,
provocatoare, dar nu mai mult decât atât.

*
Privită în ansamblu, risipită pe durata a pstru decenii și ju-

mătate de comunism și pe cea a unui deceniu de tranziţie spre al-
tceva, creaţia reprezentativă a lui Mircea Zaciu, exceptând volumele
5 și 6 din Jurnal, nu a fost marcată de cezura apărută firesc în opera
altor scriitori sflaţi într-o situaţie dimilară. Aproape toate cărţile sale
de critică și istorie literară, precum și textul de început al Jurnalului
au fost scrise până în 989. În exil, a scris puţin, un ecou destul de
redus l-a avut Ca o imensă scenă Transilvania. Dicţionarul Scriitorilor
Români fusese realizat tot anterior, după care n-a reușit nici să-l ac-
tualizeze integral. La solicitările din ţară a făcut faţă revăzând și ofe-
rind doar pagini de jurnal. Publicate fragmentar, apoi strânse în
volum, s-au impus, ca și eseistica sa, prin faptul că nu ocoleau ade-
vărul, dar îi atenuau transparenţa. Era ecoul „tehnicii” duplicitare
adoptată în literatura epocii, cu toate că subtextul era ușor deduc-
tibil. În acest fel, ignoranţa, impostura, dar mai ales, servilismul po-
litic erau frecvent semnalate, plasându-l pe Mircea Zaciu pe o
diagramă primită de unii colegi de breaslă cu interes, de alţii cu evi-
dentă ostilitate. În urma pregătirii pentru tipar a textului, într-o
nouă conjunctură și, fiind vorba de scrieri realizate cu o adresă
ieșită din actualitatea imediată, nu mai erau nevoite să ocolească
expresia dură, obișnuită, dacă nu-i uităm profesorului și abilitatea
de polemist. Dar cum resentimentele nu dispar prea ușor, chiar și
volumele 5 și 6 au fost întâmpinate ca insalubre. Iată, bunăoară, ce
putem citi într-o „cronică” întinsă pe 6 pagini de revistă: „Observaţiile
curg tot mai lipsite de menajamente și cu o fuixaţie enecdotică tot mai
accentuată. Profesorul e un om avid de noutăţi, un ins de o curiozitate
jipertrofiată, colportând vești și informaţii din toate sferele vieţii cultu-
rale, devorator de presă, dar și de anecdotică orală, gustând bârfa su-
bţire și întreţinând ceea ce se cheamă cozeria de salon și de familie,
îmsoţită de puncte de vedere personale, care ating onestitatea și ne-
trucată, chiat crudă, prin preluările tale-quale pe care i le transmit di-
verși informatori, iar el le notează scrupulos, chiar când pot fi detectate
elemente fabulatorii, constatări răutăcioase, venite dintr-o subterană a
convenţiilor sociale, subsumate unor răfuieli sau răzbunări obscure. În
acest caz nu funcţionează controlul critic, ci doar nevoia de a șoca citi-
torul și de a-i stârni curiozitatea, prin ostentaţia și lejeritatea cu care
sunt exprimate. […]. E gata să reproșeze nu numai obștii comune și vul-
gare tot felul de insanităţi și măgării, dar și prietenilor sau colaborato-
rilor săi celor mai apropiaţi care sunt suspectaţi și «percheziţionaţi»
pentru cele mai mici afirmaţii sau omisiuni, deși nu o fac intenţionat și
nici măcar nu sesizează ulceraţiile profesorului, care face procese de
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intenţie din orice.” Într-un atare context, cele câteva aprecieri din
final nu reușesc să tulbure acest portret, al unui om care doar cre-
dea că „scrie pentru posteritate”, când, de fapt, viaţa sa literară a avut
dnumai un „iz de onorabilitate”. Dar să nu ne împiedicăm de excesul
de onorabilitate al cronicii din care am citat, mai ales că nici Mircea
Zaciu nu îl mai poate recepta.

Rămânând, încă, la planul de ansamblu al Jurnalului, con-
statăm,totuși, că „protecţia” duplicităţii, cu, din când în când, rare
engrame, nu este de natură a rupe unitatea stilistică a întregului,
cum ne-am fi așteptat, și aceasta, probabil, fiindcă intervenţiile  asu-
pra textului, efectuate în vederea publicării, într-un timp în care dis-
păruse normativul sever al cenzurii, și-au avut rolul lor. De altfel,
centrarea însemnărilor pe mediul intelectual, pe realitatea cultural-
literară, nu solicita direct, cu insistenţă și necondiţionat peisajul
ideologic-politic al vremii, ci, eventual, o ilustrare a efectelor sale
asupra creatorilor și a creaţiei. Conform propriei sale mărturisiri,
făcute la apariţia volumului Teritorii, principiul pe care îl adoptase
era acela al privirii din interior, nu din exterior, al concentrării trăi-
lor, înţelegerii și al reacţiei subiective prin intermediul actului cul-
tural și, îndeosebi, al creatorului. Ca ardelean, Mircea Zaciu era un
moralist, aplicat nu atât cauzelor, cât opţiunilor și efcctelor: dis-
confortul sau confortul raporturilor sociale erau stabilite de inte-
rioritatea observatorului, la întâlnirea cu cea a observatului. Era un
principiu care, pus în scenă pe platforma clară a jurnalului, o și de-
pășește, generând ceea ce s-ar putea numi True Story sau un roman
al persoanei. În acest fel putea fi adusă, în prim plan, cu minime
precauţii, opiniile personajului central, de fapt unic (celelalte fiind
doar „imagini” din ambianţa sa, limitată, pe care le lăsa în neutrali-
tate, neavând nume, ci doar iniţiale, ca element constitutiv al amin-
titei duplicităţi). Neagreat, însă, de regimul comunist, Mircea Zaciu
și-a creat, în interiorul realităţii pe care o urmărea, un spaţiu al si-
guranţei și al confortului personal: frecventa doar anumite cercuri,
prieteniile erau selective, realiza un echilibru minim în substanţa
scrierilor, fără a ceda excesului, respectând, totuși, linia onestităţii
profesionale, atent la proprietatea termenilor și neocolind „scrisul
frumos” (rar în critica timpului). N-a înţeles, însă, ce s-a petrecut în
1989, nici în perioada imediat următoare. A crezut că „revoluţia” a
fost ratată, iar „tranziţia” a fost privită ca un pasaj de trecere, prin
care umbre ale vechiului se insinuau în noul curs de edificare. Nu ne
preocupă, aici, dacă avea sau nu dreptate. Dar ceea ce vedea în jur
și, mai ales, ostilitatea crescută din jurul său (ori ceea ce credea el
că este ostilitate) îl speriase: s-a refugiat, după 990, la Bonn, deve-
nind, în scurt timp, din „opozantul” din România, „inadaptatul” din
Germania.

A sperat că, prin relaţiile pe care le stabilise când fusese
lector de română la Universitatea din Köln, va obţine un post simi-
lar poate chiar la Bonn. Nu s-a realizat. A dorit să călătorească, să vi-
ziteze muzee, să participe la diferite manifestări artistice și literare,
să dea curs invitaţiilor unor prieteni din S.U.A., Franţa și chiar din
alte orașe din Germania. Nu avea mijloacele materiale necesare.
Colaborarea sporadică la Deutsche Welle și la două publicaţii literare
ale exilului românesc s-au dovedit a fi doar niște expediente ne-
semnificative. A rămas numai cu satisfacţia lecturilor, acum par-
curgând cărţi și autori care nu-i fuseseră la îndemână Nici relaţia cu
ţara nu se desfășura prea bine. Îi era ameninţată locuinţa din Cluj,
revendicată de alţii după apariţia legii privind retrocedările, tracasat

fiind de lungul șir de procese în care era parte. Dicţionarul Scrii-
torilor Români nu era încă definitivat pentru publicare (și aceasta
mereu amânată de edituri), cei doi colaboratori ai săi fiind și ei
cuprinși de frenezia dată de posibilitatea de a intra în circuitul
universitar european și canadian și de a participa la diferite ma-
nifestări literare internaţionale. În plus, Mircea Zaciu nu se mai
afla în ccontact direct cu pulsul vieţii culturale. Primea sporadic
diferite ziare și reviste, dar aceasta nu era suficient pentru pen-
tru a-și coborî condeiul în actualitate, cum i se cerea de câteva
publicaţii. Alcătuia, în schimb, lungi scrisori, dar răspunsurile
erau succinte, întârziate sau chiar lipsind, el neînţelegând noua
dinamică socială apărută odată cu dispariţia rigorilor din regimul
trecut și cu deschiderea graniţelor. Era o a doua inadaptare care,
pe fondul său ciclotimic, facilita înmulţirea crizelor depresive, ac-
centuate încă de apariţia primelor emne ale bolii care îi va pro-
voca și decesul.

Ne rămâne imaginea unui intelectual rafinat și sensibil,
rătăcit în două regimuri diferite, trăindu-și deruta și suferinţele în
singurătate, cu visele risipite, convins că nu a făcut tot ceea ce ar
fi putut face și neștiind că, la două decenii de la trecerea pe un alt
plan al existenţei, vor fi și critici care, la apariţia ultimelor două
volume din Jurnal, vor scrie – cum o face aapăsat Mircea Petean:
„Jurnalul lui Mircea Zaciu este capodopera sa“, sau Ion Pop, apreci-
indu-l ca fiind „un foarte înzestrat prozator.”



1/ 2021 73

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

MMaaeessttrruull  șșii  MMaarrggaarriittaa::  oo  ((rree))lleeccttuurrăă  mmeettaaffiizziiccăă.. Cu asceza
laică a cititului, adică om de bibliotecă, venind dinspre Descartes,
Kant, Noica și Leibniz1 (din cel din urmă a și tradus, ca și din Etienne
Gilson și Voltaire), universitarul și cercetătorul Adrian Niţă are cu-
rajul de a se pronunţa, și el, asupra tendinţei esenţiale a secolului/
mileniului nostru, după ce a trecut doar o cincime dintr-un veac2.
Ajunge, o spunem de pe-acum, la concluzia că mileniul trei este și va
fi unul al spiritului, după ce istoria gîndirii umane a înregistrat, suc-
cesiv, alte două importante dominante epocale: sufletul și raţiunea.

Înaintea oricărui silogism hermeneutic, sînt cel puţin două
întrebări care ne dau tîrcoale și pe care, din capul locului, nu le
putem evita. Să nu fie oare puţin prematur să calificăm esenţa unei
acolade nu de o sută, ci de o mie de ani după semnele unui arc de
timp inaugural de numai două decenii?! Să nu mai așteptăm ceva
vreme pentru a intra în anatomia perioadelor lungi de care vorbe-
ște Fr. Barudel, putînd astfel extrapola tendinţa și a face din ea o
constantă tendenţială?! 

Eseistul ar putea avea însă o justificare quasiraţională
(care are o minimă raţiune suficientă) pentru atitudinea sa aproape
categorică: cele două decenii scurse din acest veac XXI pot repre-
zenta, într-o logică a lui Hermes (Noica), un holomer, o parte în care
se ascunde întregul unui veac sau, poate, chiar al unui mileniu.
Numai astfel putem conchide că, așa cum ni s-a revelat spiritul pînă
acum, tot așa va reprezenta determinaţia fundamentală a perioadei
ce va urma. De altminteri, chiar dacă nu formulează interogaţii
exact în acești termeni, analizele și intuiţiile lui Adrian Niţă nu oco-
lesc deloc răspunsul la atare nedumeriri, desfășurat progresiv pe
mai bine de două treimi din cartea sa. 

Dincolo de aceste precauţii, de care ne-am putea dispensa
în cele din urmă, să observăm îndeaproape structura discursului
critic al lui Adrian Niţă, autor care, am văzut, nu se sfiește să apeleze
la un spolio și să ne dezvăluie, încă de la început, punctul final al de-
monstraţiei sale. Ne face însă părtași, mai întîi, la un mic experi-
ment de lectură orientată metafizic. Este o introducere de un ludic
aparte, unde ia drept pre-text literatura în conjuncţia ei cu filoso-
fia, un binom favorit care structurează de altminteri și un alt volum
al autorului3. Atracţia pentru opera literară decodificată cu ajutorul
filosofiei o întîlnim azi și la Gabriel Liiceanu, autor care, după volu-
mul său Cearta cu filosofia (1992, 2005), s-a apropiat de discursul li-
teraturii, inclusiv de literatura confesivă („pluta literaturii”), spaţii
deloc aride, dimpotrivă, exhibînd un omenesc, prea omenesc com-
plet diferit de substanţa construcţiei metafizice. Nu mai avem de-a
face cu o paradigmă feminină a auditorului, pe care o invoca într-un
text despre Noica, ci este vorba de una – greșim?! – de-a dreptul her-
mafrodită (vezi, între altele, Continentele insomniei, 2017, Isus al meu,
2020). 

Adrian Niţă ne propune să (re)citim Maestrul și Margarita

(în original: Master i Margarita) în cheia unei triade formate din su-
flet, raţiune și spirit, trinomul pe care-l va aborda apoi pe-ndelete în
paragrafe și capitole distincte. În ceea ce ne privește, am fi pus o
astfel de aplicaţie mai degrabă la sfîrșitul cărţii, ca o postfaţă în care
cele trei planuri categoriale funcţionează într-o endosmoză aparte.

*
Celebrul roman al lui Mihail Bulgakov, în top zece pentru

cele mai valoroase opere ale veacului XX, a fost pînă acum întors pe
mai toate feţele și muchiile de critica de specialitate. O structură
complexă, cu trimiteri livrești explicite sau subterane, fructificînd
simboluri religioase peste care nu poţi trece fără să pierzi lucruri
esenţiale, escavînd viscerele unui regim distopic și avînd asimptotic
efect de matrioșka (roman în roman), cu o frazare elegantă și ur-
mărind sapienţialul, fără să lipsească din scenariul existenţial marca
autobiograficului, prin urmare, un inteligent și polifonic dispozitiv
narativ cu multe intrări și tot pe atîtea ieșiri. Chiar dacă marile mize
ale construcţiei sînt evidente, polisemia implicită și caracterul de
depoziţie fac din Maestrul și Margarita o izbîndă estetică desăvărșită
și un document care ne revelă figura bestiei cu faţă aproximativ-
umană, hrănindu-se din utopia ce a întreţinut și încă mai întreţine
o criză morală și spirituală deopotrivă.

Terminat de Bulgakov în 1930 și ars de teama cenzurii co-
muniste, rescris după aceea din memorie („Manucrisele nu ard”, ni
se spune) pînă la moarte (1940), dar neterminat pînă-n ultimele
clipe de viaţă, publicat apoi postum și prin adăugirea unor pasaje
din jurnal sau din alte manuscrise, Maestrul și Margarita este un dis-
curs-diatribă la adresa Uniunii Sovietice a anilor deceniului patru al
secolului XX. Este o radiografie up date a distopiei care se derula de-
zinvolt în spaţiul totalitar cu trecut rusesc și prezent sovietic, cum
formula cineva, sub oblăduirea atentă a lui bădiţa Stalin, dacă as-
cultăm voroavele Otiliei Cazimir, un topos unde trăia homo sovieti-
cus, după formula lui Alexandr Zinoviev, omul-masă descris de
Ortega y Gasset, insul cu gîndirea dublă, cum spune Orwell.

Deloc întîmplător, romanul lui Bulgakov are ca motto niște
versuri celebre din Faust, în care Goethe îi face din cîteva linii por-
tretul lui Mefisto: „Cine eşti tu, la urma urmei, spune?/ O parte din
acea putere/ Ce veşnic răul îl voieşte/ Şi veşnic face numai bine”. N-ar
fi rău să fie bine, cum ar spune un mucalit. Nu doar simbolic, ro-
mancierul ia la rînd mai toate subrezeniile regimului stalinist: ine-
xistenţa unei libertăţi de gîndire și de exprimare (vezi atmosfera
elitei literare, structura MASSOLIT, un fel de sindicat), ateismul (vezi
trimiterile la sacru: existenţa/ nonexistenţa lui Iisus Hristos, idee cu
care se deschide naraţiunea, și procesul culant orchestrat de Pilat
din Pont), lăcomia îmbogăţiţilor peste noapte, corupţia fără mar-
gini, îngîmfarea nemăsurată, minciuna disciplinată (e sintagma de
secol XIX a lui Eminescu), pentru a aminti pe cele mai evidente ca-
renţe structurale, lipsite, toate, de un minim sprijin moral. 

Creșterea și descreșterea spiritului (I)
Ion Dur

Ciorne și zile



74 1/ 2021

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

Aceste maladii totalitare sînt, nu doar în roman, expresii
ale Răului întrupat de Satana, întruchipat de imaginaţia lui Bulgakov
în profesorul Woland, cel care bîntuie Uniunea Sovietică însoţit de
persoane deopotrivă malefice și cu puteri supranaturale (Azazello,
Koroviev, Behemoth), un anturaj mai degrabă mitologic decît real,
cu skepsis distribuit de scriitor în naraţiune. Alături de aceste alcă-
turi pro domo, Berlioz, șeful scriitorilor și redactor-șef la o revistă,
predestinat pieirii, poetul Ivan Nicolaevici Ponîrev, alias Bezdomnîi4,
autor al unui poem despre Mîntuitor (Yeshua Ha Nozri din Yerusa-
laim), cel care aduce mărul discordiei, pentru ca la urmă de tot să
amintim alte două personaje, poate cele mai importante: Margarita
(care îmi amintește de Nastasia Filipovna a lui Dostoievski) și Maes-
trul, un alter ego al autorului/ naratorului.

*
Mai nimic din tot acest fascicol de raze în heremeneutica

metafizică făcută de Adrian Niţă romanului bulgakovian, un demers
pe care de altfel exegetul l-a scris și publicat în 2012. Sînt puse între
paranteze dimensiunile mai mult sau mai puţin fenomenale, dar
importante pentru economia naraţiunii, pentru a evidenţia deter-
minaţii cu adevărat esenţiale, desprinse prin analiza nodurilor de
dedesubtul fascinantei și riguros organizatei povestiri. Nu-l intere-
sează pe eseist nici una dintre conotaţiile de pînă acum ale discur-
sului romanesc, nu vrea să se agaţe de religios, politic sau fantastic,
nu-l acroșează nici măcar argumentul ontologic kantian invocat la
un moment dat de un personaj, în fine nu e atras, aparent, nici de
contextul facerii operei, chiar dacă acesta din urmă nu poate fi ni-
cidecum eludat în deconstrucţia cumva atemporală a exgetului.
Poate doar aici e izolat contextul, căci altfel Adrian Niţă ne trimite
implicit la context deoarece atmosfera filosofică – și ea un item al
contextului – nu îi este indiferentă, dimpotrivă, mai cu seamă în evo-
luţia ulterioară descrisă de cartea sa, Epoca spiritului.

Eseistul are tot ce-i trebuie – cunoștinţe literare, teologice,
istorice și politice –, dar calea sa este alta, și pe ea ne poartă ne-
abătut, fără să facă vreo concesie unui factor perturbator. Ipoteza
și concluzia sa sînt clare și distincte: romanul lui Bulgakov îi apare
drept o „confruntare (ironică, hazlie, serioasă, adesea violentă) din-
tre suflet, raţiune și spirit” (p. 11). Să reţinem nuanţa exgetului: o
confruntare și nu orice fel de relaţionare, și acest lucru nu e deloc
pierdut pe parcursul demonstraţiei. Căci legăturile dintre Marga-
rita, care reprezintă în roman sufletul, poetul („proletcultist”, zice
Alexandra Cesereanu5) Ivan Nicolaevici Ponîrev, poreclit Bezdomnîi
și însemnat de eseist cu determinaţia raţiunii, și Maestrul, efigie a
spiritului, catenele, așadar, ce duc de la un personaj la altul au me-
nirea de a le pune direct sau implicit faţă-n faţă pentru a compara
spusele lor, semnificative pentru adevărul în care crede sau nu
această treime. 

E drept că proprietăţile acestor trei personaje pot avea și
contraponderea lor negativă în roman, dar Adrian Niţă se rezumă la
individualizarea acestora printr-o determinaţie principală, urmînd
ca, în manifestări secundare, să răzbată prezenţa și a celorlalte
două determinaţii. Bezdomnîi, de pildă, întruchiparea raţiunii, apare
spre sfîrșitul romanului „complet schimbat” deoarece, spune Adrian
Niţă, „pare să fi înţeles sensul profund misterios, înalt spiritual” (s.n.)
specific unor fenomene; altfel spus, raţiunea nu mai este „înfumu-
rată” (termen favorit al eseistului), ci cooperează cu planul spiritu-
lui întru descifrarea unor mesaje superioare ei, aceeași raţiune care
împărtășește, în Epilog, „chiar dacă parţial, o serie de aspecte ale

spiritului” (v. pp. 14-15). 
Am spune că încadrarea poetului în sfera raţiunii pare să

surprindă înţelegerea canonică a acestui tip de creator, tipar care se
bucură, încă din antichitate, de privilegiul dat de „nebuna casei”,
adică de imaginaţie, trăsătură situată undeva pe liziera mai degrabă
a i-raţionalului. Dar lucrează aici subversiv forţa contextului roma-
nesc, pe care, cum precizam, nu-l putem da la o parte.

Imbricaţia celor trei proprietăţi – să le numim categoriale?!
– survine chiar și atunci cînd eseistul invocă planul sufletului, ilus-
trat prin Margarita, poate cel mai nuanţat personaj. Suferinţa (la
Dostoievski, e cifrul frumosului, cel care va salva lumea) trăită de
Margarita, cu nimic mai prejos decît a Maestrului, pactul faustic
făcut cu diavolul căruia este „dispusă să-și amaneteze sufletul”
(pierderea determinaţiei?!) în favoarea Maestrului, gest prin care
„sufletul e dispus să meargă pînă la capăt pentru a se întîlni cu spi-
ritul” (p. 17). Școala suferinţei îndurate de Margarita și de Maestru,
avînd ca fundal iubirea amîndurora, îi formează, cum ar spune Kier-
kegaard, pentru vecie, așa încît parcă-i auzim mărturisind fraza sa-
pienţial-biblică: „Cum poate fi ușoară povara cînd suferinţa e grea”6,
sau „Jugul meu este de folos și povara mea este ușoară” (Evanghelia
după Matei, 11:30). Cum observă și Adrian Niţă, destinul singular al
Margaritei stă deopotrivă „sub semnul suferinţei de la început și
pînă la sfîrșit” (p. 18) și al iubirii, din aceste două caracteristici năs-
cîndu-se o „iubire-suferinţă”, spre deosebire de sentimentele Maes-
trului care întruchipează o „iubire-grijă” (p. 20).

Margarita va deveni chiar vrăjitoare, devastează aparta-
mentul criticului literar Latunski și îi ucide, simbolic, imaginea, iar
cînd e invitată să fie regina balului Satanei, ea devine bănuitoare, îi
e teamă de pedeapsă pentru că l-a îndemnat pe Maestru să scrie
un roman despre Hristos și Pilat din Pont. Margarita este, de fapt, de
cealaltă parte a baricadei, raţiunea și spiritul său o fac să vadă lim-
pede nu „banalitatea răului” (Hannh Arendt), ci dezastrul produs
sistematic, cu metodă impecabilă de regimul totalitar.

Și figura Maestrului e bine conturată prin cel de-al treilea
nivel al romanului: spiritul, determinaţie care ni se relevă prin variile
întîlniri ale personajului cu supranaturalul, cu cei din anturajul lui
Wolland, Satana, dar și cu Mîntuitorul, cu procuratorul Pilat sau cu
alte întruchipări aureolate de sacru.

*
Atent la distincţia dintre autor și narator, Adrian Niţă ob-

servă structura duală a operei Maestrul și Margarita, faptul că avem
de-a face cu două romane, unul în care Maestrul e personaj în con-
strucţia lui Bulgakov, altul fiind autoreferenţial – Maestrul pare să
devină propriul său personaj într-un alt roman, cel pe care care-l
scrie. Doar pare să fie personajul său deoarece nu devine un astfel
de erou, „ci putem înţelege prin acest episod felul cum trebuie să ne
raportăm la spirit”: Maestrul este deopotrivă reprezentant al spiri-
tului, dar și spiritul ca atare, pentru ca, prin Epilog, dimensiunile su-
flet, raţiune, spirit să își depășească limitele printr-o confluenţă
întru spirit.

Alte două trăsături esenţiale vin să-l individualizeze pe
Maestru, pe de o parte, o cunoaștere superioară, nediscursivă,
„aflată dincolo de semne, dar una strîns legată de acţiune și de
etică” (p. 24), pe de altă parte, înţelesul adînc, superior al senti-
mentelor pe care le nutrește pentru Margarita, o iubire în care se to-
pesc deopotrivă acţiunea, cunoașterea și morala. O „iubire etică”,
spune eseistul, una în care „simţămintele (emoţiile) acestui om spi-
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ritual sînt structurate de moralitatea sa” (p. 25).
Și toate acestea se petrec, iată, într-un context ostil (regi-

mul totalitar sovietic) faţă de artist și creaţia lui, cînd raţiunea atinge
starea unei infatuări extreme și nu (mai) înţelege spiritul. Este o ra-
ţiune materialistă, atît de departe de matca ei originară, modernă
(sec. al XVII-lea), incapabilă de a ajunge la înţelesul de prim rang al
spiritului.

PPaassaajj  ddee  nniivveell::  CCaannddiidd  șșii  OOlliimmppiiaa.. Nici spaţiul cultural ro-
mânesc nu a dus lipsă de creaţii distopice dacă luăm în seamă ce s-
a scris pînă azi începînd cu Istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir,
Ţiganiada sau Tabăra ţiganilor și Trei viteji (operă neterminată) ale lui
Ion Budai-Deleanu, ca să enumerăm doar cîteva. Cea mai recentă
construcţie de acest tip este Adio, Europa! (La condition roumaine),
de Ion D. Sîrbu, roman în două volume, scris între 1981-1985, ase-
mănător ca strategie narativă cu Ferma animalelor și 1984, de Or-
well, Noi, de Evgheni Zamiatin, Fahrenheit 451, de Ray Brandbury,
Arhipelagul Gulag, de Aleksandr Soljeniţîn, autori de care dramatur-
gul român nu era deloc străin (radio Europa Liberă cultiva cu nesaţ
aceste nume).

Maestrul și Margarita al lui Mihail Bulgakov și La condition
humaine al lui André Malraux sînt, pentru Sîrbu, referinţe aluzive
(aluzia, după Aristotel, este o formă de metaforă). La romanul scrii-
torului francez (publicat în 1933, inspirat de o insurecţie comunistă
din Shanghai, distins cu Premiul Goncourt) se gîndește cînd pune,
ironic, zice prozatorul (e de meditat însă la ce formă de ironie), sub-
titlul romanului la condition roumaine ba între ghilimele, ba fără ghi-
limele. Îi era limpede însă lui Sîrbu că specificul condiţiei românești
era rudă de sînge ideologic cu structurile similare din ţările satelit
ale URSS7-ului. 

De construcţia Maestrul și Margarita, prozatorul pare în-
drăgostit, de aici și sugestia care trimite (in)direct la roman printr-
un posibil titlu al cărţii Adio, Europa!, și anume, Candid și Olimpia,
unul din cele 21 de titluri provizorii sau alternative („de rezervă”) pe
care le-a descoperit într-o filă de manuscris Toma Velici, cel mai avi-
zat editor al operei lui Sîrbu. Candid (Desiderius) știm cine este, iar
simetricul Margaritei nu e nimeni alta decît Olimpia, Elisabeta Sîrbu
sau Limpi, cum o alinta dramaturgul, îngerul păzitor al autorului-
narator, Marea Prezenţă protectoare din trama romanului. Metafi-
zic vorbind, dacă acceptăm grila de mai sus a lui Adrian Niţă din
Epoca spiritului, Olimpia semnifică sufletul, în timp ce Candid Des-
iderius întrupează spiritul.

Am recurs la o comparaţie care, cum spune francezul, nu
e un argument (comparaison n’est pas raison), unul de natură axio-
logică. Ion D. Sîrbu nu este un Bulgakov românesc, cum s-a spus, ci
este Ion D. Sîrbu, prozator român, critic ludic-vituperant al puterii
discreţionare comuniste, creator ajuns – prin romanul Adio, Europa!
– la apogeul operei sale. Și nu este un Bulgakov român prin faptul că
ţinta susţinutelor sale șarje critice e aceeași, și anume, sistemul to-
talitar. Genul proxim este identic, dar totodată avem o diferenţă
specifică, la Sîrbu ea căpătînd o expresie literară accentuat româ-
nească, aspect care impietează într-o anumită măsură traducerea
operei într-un alt idiom. Și încă un aspect: chiar dacă e evident că fi-
gurile lui Candid (Desiderius) și ale Olimpiei sînt nuclee semantice
de profunzime, Sîrbu n-ar fi intitulat romanul Candid și Olimpia pen-
tru că ar fi fost simetricul lui Maestrul și Margarita. Orgoliosul pro-
zator se dorea unic și original, de aici și nihilismul său uneori

bășcălios la adresa colegilor de breaslă cu coloana morală gelati-
noasă8. 

Critica radicală a lui Ion D. Sîrbu nu doar în Adio, Europa!, o
critică exclusivistă și fără nuanţe, poate fi pricina rezervelor expri-
mate faţă de opera sa în chiar timpul vieţii autorului, după cum
efect similar par să fi avut aceleași atitudini scoase la iveală odată
cu publicarea postumă a romanelor, jurnalelor și corespondenţei
sale. Și nu excludem din acest aisberg al unui complot tacit împo-
triva sa nici teama unor creatori, mai mici sau mai mari (nostalgici
sau nu), că creaţia lui Ion D. Sîrbu avansează vertiginos către vîrful
valorilor literaturii românești.

*
Romanul lui Ion D. Sîrbu este depoziţia unei conștiinţe lu-

cide care n-a putut fi anesteziată de cloroformul ideologiei comu-
niste, cea care a generat în România deceniului opt al veacului XX
„hipernaţionalismul oficial al sultanului și al haremului său de eu-
nuci”. Critica sistemului care simulează bunăstarea, binele moral,
social și politic este necruţătoare, Sîrbu deconstruind „mecanismele
acestei pantomime existenţiale cu un curaj nemaiîntîlnit în proza
noastră postbelică, nici măcar în aceea despre deceniul proletcul-
tist”9. Totodată, Adio, Europa! este o deconstrucţie morală a siste-
mului totalitar românesc, cel care a produs, cum zice și Nicolae
Oprea, „transplantul asiatic” de coloratură medievală, un roman
care, finalmente, se constituie într-o clamoare extrem de energică,
așa cum vom vedea că formulează într-o „scrisoare de destin” către
un prieten, Edmund Pollák. Este o epistolă care începe grav, ase-
mănător suitei celor patru note muzicale (Sol Sol Sol Mi) care des-
chid Oda bucuriei a lui Beethoven: „Iată sosită şi ora la care sînt
nevoit să-ţi scriu altfel: nu o scrisoare literară (variaţiuni pe aceeaşi
temă de melancolie, disperare şi moarte), ci o scrisoare de destin”1.

După care continuă: „Am lucrat enorm (ca un rob la ga-
lere), am zis, trebuie să recuperez măcar ceva din cei 17 ani, în care
nu am avut dreptul la scris şi citit: Craiova (în care continui a fi con-
siderat a fi în domiciliu forţat) mi se pare a fi cea mai grea şi mai dis-
perată dintre toate puşcăriile pe care le-am făcut. Nu-mi calcă
nimeni în casă, am statut clar de lepros politic, de la condiţia de
scriitor tolerat, am trecut (din cauza unor refuzuri politice de a co-
labora, de a da semne de devoţiune monarhică, de a intra în marşul
triumfalist) în situaţia de scriitor interzis: suspect şi periculos. Am
fost scos din repertoriile teatrale (nu regret), numele meu e ocolit”1.

Sînt pliurile biografice ale unui anahoret la domiciliu, cum
ar spune Vasile Băncilă, o situaţie de o precaritate și un tragism fără
egal. Într-un atare context, e importantă mărturia scriitorului în le-
gătură cu Adio, Europa!, un roman „destinat Occidentului”, „1 000 de
pagini (titlu francez, ironic: «la condition roumaine»). Nu l-am arătat
nimănui, nu e pentru colegii mei fricoşi şi prudenţi la maximum”.
Nu crede că proza lui va ajunge „dincolo” pentru că nu are nici o po-
sibilitate de evadare, chiar dacă valoarea romanului este la fel sau
peste valoarea celor scrise de celebrii autori ruși sau polonezi. Nu
uită să precizeze diferenţa specifică: romanul „e foarte românesc,
foarte actual, începe ridicol şi sfîrşeşte tragic. O sinteză. Un ţipăt in-
teligent, o febră yalta, halucinaţie şi moarte, adevăr şi acuzare. L-am
terminat în anul 1985, toamna”1.

Adio, Europa! este de la un capăt la altul un enorm pamflet
despre schingiuirea fizică și morală a românilor care n-au ratat – ce
crudă ironie! – naţional-comunismul tribal. „Turciada satirică a lui
I.D. Sîrbu vizează, de fapt, nu «turcirea» ca atare, ci asimilarea fo-
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rţată a unor modele străine, impuse de doctrina comunistă, prove-
nind din spaţiul euroasiatic: modelul sovietic, chinez sau coreean”1.

*
Unii se întreabă de ce Ion D. Sîrbu, spirit format la școala

lui Lucian Blaga și Liviu Rusu, nu s-a afirmat în filosofie, pentru care
pare să aibă înzestrare și în care voia să-și dea și un doctorat. Ca și
Titu Maiorescu, de la care au rămas nu scrieri filosofice, ci bune pre-
legeri de istorie a filosofiei, aflîndu-și însă împlinirea în misia de cri-
tic, îndrumător cultural și om politic, tot așa și Sîrbu, cu o cultură
filosofică de elită, și-a exercitat menirea în literatură, pentru care
avea o dotare exemplară, o literatură care presupune însă o struc-
tură de rezistenţă metafizică, sapienţială. Nu ar fi putut spune ese-
nţialul despre condiţia românului aflat între furcile caudine ale
conjuncţiei dintre ideologia totalitară și teroare1 dacă ar fi încercat
să scrie un eseu socio-politic, chiar dacă ar fi avut o armătură filo-
sofică. A optat pentru un discurs romanesc dens, cu evidentă ur-
zeală metafizică, cu încărcătură morală, un discurs parcă
hermafrodit: s-a folosit de barca literaturii pentru a-și transporta cu
ea ideile social-politice, morale și filosofice sublimate artistic. Stă-
pînit de limbă și stăpînind cu dezinvoltură un limbaj bogat în
(sub)înţelesuri, Ion D. Sîrbu, prin arta lui sublimă, a devenit în dra-
maturgia și romanele sale un fel de iluzionist: a arătat ceva pentru
a se face că ascunde altceva, sensuri pe care un cititor avizat le
poate, cu simplitate, elibera din colivia întredeschisă a scamatoru-
lui. Bănuiesc aici și o strategie de derutare a unei posibile cenzuri,
prozatorul nefiind așa de sigur că, într-o bună zi, paginile sale
eroico-comico-tragice-satirice nu vor ajunge pe mîna și sub ochii
cerberilor culturii socialiste.

*
Ca un Piron care trăia laolaltă cu cei ștanţaţi de ideologia

comunistă cu trăsăturile mentale specifice lui homo sovieticus (Al.
Zinoviev), sau ale omului cu gîndire dublă (G. Orwell), una care ad-
mite deodată adevărul și falsul, autorul lui Adio, Europa! rostea can-
did și protestatar în agora-Isarlîk1: Ce este (și care) este adevărul? Un
adevăr a cărui scenografie înfăţișa barbaria de ev mediu a spaţiului
românesc, cu straturi semantice subtil înscenate de dramaturg și
romancier deopotrivă.

PPaarriiuu  ppee  vveeaaccuull  XXXXII::  MMaallrraauuxx  șșii  NNooiiccaa..  Dacă Mihail Bulga-
kov face în Maestru și Margarita o aspră radiografie a năravurilor or-
ganice ale comunismului sovietic din prima jumătate a secolului al
XX-lea, alţi creatori s-au hazardat să fixeze un fel de brand pentru
veacul XXI. Primul nume care ne vine în minte nu este cel al lui
Nietzsche, căci el grăit-a despre veacul XX, ci al lui Malraux, cu fai-
moasa frază potrivit căreia „secolul XXI va fi religios, sau nu va fi
deloc” („Le XXIème siècle sera spirituel ou ne sera pas”), afirmaţie care
a trezit varii și controversate interpretări. Și asta pentru că mai ni-
meni nu citează unde, cînd și mai ales cum ar fi rostit propoziţiile cu
pricina acest scriitor, ziarist și om politic francez. Să fie oare o con-
jectură, o frază apocrifă, sau pur și simplu o alcătuire parafrazată?!
Unii s-au îndoit mai cu seamă de vocabula „religios”, pentru care au
sugerat înlocuitori precum „mistic” sau „spiritual” (cel din urmă ter-
men poate avea deopotrivă încărcătură religioasă ori metafizică). 

După cum, la polul opus, s-a spus că autorul ar fi negat pa-
ternitatea formulei, dîndu-se astfel ca sigură mai degrabă negaţia.
Cum să spună ceva, au opinat unii, despre evoluţia religiei un ateu
convins, înmormîntat – dacă e adevărat – fără nicio ceremonie reli-

gioasă? Și totuși, există argumente contra invocate din surse inter-
mediare, luate și ele cum grano salis, căci astfel de surse intră în ca-
tegoria metatextelor. De pildă, se reproduc multe replici ale lui
Malraux, dintre care o declaraţie sună în felul următor: „On m’a fait
dire que le XXIe siècle sera religieux. Je n’ai jamais dit cela, bien en-
tendu, car je n’en sais rien. Ce que je dis est plus incertain. Je n’ex-
clus pas la possibilité d’un événement spirituel à l’échelle
planétaire” (Le Point, 10 decembrie 1975). Aceeași publicaţie,
prin André Froissard, relatează că fraza ar fi fost rostită face-to-face,
în biroul său, numai că în loc de religios Malraux ar fi spus mistic (Le
Point, 5 iunie 1993).

Alt autor, Antoine Arjakovsky, susţine că fraza adevărată
pronunţată de André Malraux în 1946 ar fi fost aceasta: „Le pro-
blème capital de la fin du siècle sera le problème religieux, sous une
forme aussi différente de celle que nous connaissons que le chri-
stianisme le fut des religions antiques”1. 

Controversele nu se opresc însă aici. Se pare că e vorba de
un adevăr rezonabil, aflat de multă vreme pe buzele tuturor, dar o
afirmaţie pe care, cum vedem, tot mai mulţi o pun sub semnul în-
trebării, și asta pentru că la prestigiul ei aspiră vreo patru autori,
dar și un ilustru necunoscut: Malraux, André Frossard, André Bre-
ton, René Guil; sau, de ce nu, vorbele/ verbele acestea vizionare nu
sînt, de fapt, decît o formulare aprocrifă1.

Peste toate acestea, un lucru este însă cert: André Malraux
a abordat o asemenea temă, a dat interviuri și a vorbit cu terţe per-
soane, ceea ce face din mai fiecare variantă furnizată ceva real1.
Adevăruri alternative, acesta-i adevărul suprem despre o constru-
cţie lexicală care s-ar obţine, în cele din urmă, printr-o alchimie com-
binatorie a unor cuvinte-stăpîn prezente într-o formă sau alta. Și
pentru că a devenit un poncif, un loc comun luat ca pretext în sute
de site-uri de pe internet, lucrul cel mai onest ar fi să atribuim o
atare sintaxă chiar lui Malraux.

Și mai este sigur un lucru: pentru Malraux, nici una dintre
religiile veacului trecut nu a putut să salveze civilizaţia modernă de
la eșecul său spiritual. De aici recurenţa multor silogisme despre re-
ligie în nu puţine mărturisiri ale scriitorului. Dincolo de acestea,
prognoza despre cum va fi un secol rămîne să o valideze duratele
lungi ale istoriei (Fr. Braudel), multe zeci sau sute de ani, și nicide-
cum două sau trei decenii. 

*
Dacă în cazul lui André Malraux plutim cumva pe deasupra

unor nisipuri mișcate de furtuna presupunerilor parafrazate, nu tot
așa stau lucrurile cînd e vorba de un gînditor ca Noica, de la care ne
așteptăm să ne situăm cel puţin în razele adevărului metaforic, sau
oarecum în preajma exactităţii (binomul adevăr-exactitate e de-
construit undeva de Noica). E un loc comun să spunem că adevărul
este un proces, motiv pentru care Camus numea adevăr ceva care
continuă, în vreme ce exactitatea reprezintă, pentru filosoful de la
Păltiniș, fotografia up date a adevărului, ceea ce spune și ceea ce nu
spune acesta la un moment dat.

Visînd la exactitate, Constantin Noica a scris nu o dată des-
pre cultura europeană. În 1984, la o ediţie a Colocviilor de critică ale
Revistei Transilvania, vorbind „Despre veacurile culturii și cultura ro-
mânească”, Noica galopa puţin peste secole. El venea spre contem-
poraneitate pornind nu de la presocratici, ci de la secolul al XV-lea,
care a fost al italienilor. Au urmat în spiritul celorlalte veacuri spa-
niolii (XVI), francezii (XVII), Nordul, influenţa engleză, cultura ger-
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mană și epoca de aur a Franţei (XVIII), romantismul englez și cel ger-
man, cultura rusă și controlul exercitat de inteligenţa franceză (XIX).
Venea la rînd secolul XX, cel care, după Noica, „nu mai este al ni-
mănui”1. 

Dar interesul filosofului nu era nicidecum să fixeze niște
embleme epocale, ci se întreba unde ne înscriem noi. Observă mai
întîi că exilaţii noștri de totdeauna „nu s-au rupt de fiinţa româ-
nească” (vezi spătarul Milescu sau Cantemir), mai mult, „toţi au re-
venit pînă la urmă aici și au făcut din secolul XIX cea mai mare
reușită, cred, a istoriei noastre”. E și motivul pentru care generaţia
lui Mircea Eliade a trăit sentimentul că se află „într-o condiţie epi-
gonală” faţă de veacul lui Eminescu, că secolul XX este cumva sub cel
anterior. S-a petrecut însă ceva inedit: confirmarea faptului că „sîn-
tem bine dezbinaţi între autohtonism și universalism”.

Peste toate acestea, diagnosticul lui Noica părea să cadă
necruţător: „Nu am reușit să ne înscriem mai mult decît într-o pa-
gină în istoria culturii europene”, iar dacă cineva ar rupe acea pa-
gină, „cultura europeană n-ar intra în strîmbătate”.

Într-o atare precaritate, avem însă, după Noica, o șansă
poate unică: prin universal și autohton, putem face „cu adevărat
spiritul să plutească peste istorie”. Dar, spunem noi acum, nu cu
ajutorul unui vîrf de lance cum era declarat protocronismul teore-
tizat de Edgar Papu în plin regim totalitar, încurajat – printr-o iro-
nie pe care și Noica o lua în serios – de Mircea Eliade, cel care-i
spunea într-o scrisoare următoarele: „Nu ești destul de protocro-
nist! Avem mai multe întîietăţi decît spui dumneata”.

Într-un asemenea context, pe care poate l-am descris mai
mult decît trebuia, venea și opinia lui Noica despre veacul XXI, care
„probabil va fi tulbure” mai cu seamă din cauza lumii a treia. Numai
că va avea loc un fenomen similar celui petrecut la începutul seco-
lului al XVIII-lea, și anume, „după ce se va termina cu haosul care
poate fi prevăzut pentru veacul XXI și după ce se vor liniști apele”,
poate „ar trebui să apară un alt Gheorghe Lazăr, ca să învăţăm bu-
chie românească și să citim din greu slovă în Cartea cea mare a spi-
ritului” (analfabetismul funcţional confirmă deja prima treaptă a
degringoladei).

Cu o atare vedere ciclică extrem de descurajatoare pentru
cultura românească se încheia – în 1984 – excursul lui Noica, o pro-
babilitate făcută, așadar, cu un deceniu și jumătate înainte de a în-
cepe veacul nostru și care aducea sub reflectorul viitoarei condiţii
umane „Cartea cea mare a spiritului”.

Peste zece ani, în 1994, discipolul său, Alexandru Surdu,
era ceva mai optimist în ceea ce privește potenţialul nostru metafi-
zic: „Să fim, spunea el în Discursul de recepţie la Academia Română,
pregătiţi cînd Spiritul Absolut al filosofiei va întreba, cu glasul vreu-
nui alt Heidegger: «Unde sînt lateinerii?», ca să-i putem răspunde
fără nicio sfială: «Sîntem aici!»”2.

*
Și totuși, chiar dacă e prematur de prevăzut, al cui va fi

oare mileniul trei?! Să răspundă cei care se consideră oameni culţi,
cei ce nu sînt, cum zice monahul de la Rohia, „niște pizmăreţi, niște
bădărani și niște răi la suflet”2, oameni care au ceva amintiri despre
viitor...

Vom muri și vom vedea, sau, alţii, vor trăi și vor avea ate-
nţia încordată la maximum, cum ar spune filosoful italian Manlio
Sgalambro, pentru care noţiunea subliniată îndeplinește un rol fon-
dator.

Note:

1 Pentru cartea sa despre teoria substanţei la Leibniz, autorul a pri-
mit Premiul „Mircea Florian” pentru filosofie al Academiei Române pe 2018.

2 v. Adrian Niţă, Epoca spiritului, Iași: Editura Institutul European,
2020; vom cita în comentariul nostru din volum, fără vreo altă trimitere; cf. și:
Adrian Niţă, Timp și idealism. Metafizica timpului la Kant și Leibniz, București:
Ed. Paideia, 2005; Adrian Niţă, Teoria substanţei la Leibniz, București: Ed. Aca-
demiei Române, 2018.

3 cf. Adrian Niţă, Filosofie și literatură. Eseuri și cronici de tranziţie, Bu-
curești: Ed. TracusArte, 2014.

4 E o poreclă care mizează pe o metasemie: ea înseamnă om fără casă
(„bez” este, de fapt, „dez”) și vizează sfera discursivă a experienţei cotidiene. 

5 https://atelier.liternet.ro, Ruxandra Cesereanu, „Diavolii și cetăţenii
sovietici”, postat la 1.04.2008.

6 Vezi Søren Kierkegaard, „Evanghelia suferinţelor. Discursuri cre-
știne”, Opere, IV, București: Ed. Humanitas, 2017.

7 Acronim de la Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. 
8 Calificativele nu o dată teribiliste, parcă voit exagerate ale lui Sîrbu

loveau chiar și în numele de vîrf ale filosofiei românești din deceniul nouă al
veacului trecut; iată un fragment dintr-o scrisoare către familia Pollák (Cra-
iova, 17 sept. 1987): „V-am trimis două cărţi: una ar fi schimbul de scrisori
între patricienii nobili ce se învârt în jurul Păltinişului (Epistolar, redactat de
G[abriel] Liiceanu): pe mine această onanie quasi-filosofică mă amuză: bal im
Mausefalle (în cursa de șoareci, n.n., ID), sau gavota saint-bernardzilor din
cuşca hingherului. Cultura care nu ia act de putere e sau idioată, sau oarbă
(subl.n., ID). Toată trăncăneala de înalt nivel în jurul acestui fals jurnal (e vorba
de Jurnalul de la Păltiniș al aceluiași G. Liiceanu, n.n., ID), despre un fals filosof
(subl.n., e vorba de Noica, n.n., ID), într-un fals sezon cultural, mi se pare o ri-
dicolă onanie a unor spirite care se alintă şi se blazonează reciproc, ne-
dându-şi seama că după trei scrisori (în care totul e pletyka [bîrfă, n.n., ID] şi
thrashing [ciomăgeală, n.n., ID), literatura cea mai frumoasă devine o ciripeală
de vrăbii în jurul unei sperietori greco-germane. Filosofie fără dragoste, fără
femei, fără copii? Fără popor, în afară de istorie, în afară de prezent, în afară
de Balcania? Caca de vaca – eu am scris ieri într-un articol al meu vechea lo-
zincă de la Cluj: Montesquieu: «Patria poate să-mi ceară să-mi dau viaţa pen-
tru ea – nu are dreptul să-mi ceară să mint!» Sau, şi mai trist, să mă mint…”.
Vezi: Ion D. Sîrbu, Opere, II, Corespondenţă, Ediţie îngrijită, cronologie şi note
de Toma Velici, București: Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Știi-
nţă și Artă, 2013, p. 626-627.   

5 Nicolae Oprea, Revanșa postumă, Tîrgoviște: Ed. Bibliotheca, 2016, p.
27. 

10 Scrisoare către Edmund Pollák, trimisă din Craiova la 17 septem-
brie 1987, v. Ion D. Sîrbu, Opere, II, Corespondenţă, ed. cit., p. 621-626.   

11 Ibidem.
12 Pe manuscris, Sîrbu indică data încheierii romanului: 23 august

1985; cum observă Toma Velici, ulterior, prozatorul adaugă vreo 36 de pagini
dactilo, cu titlul „În loc de Testament”, însoţit de un fel de somaţie: „Acest al
doilea final de roman se va publica numai în caz că persoana întâi a acestor
povestiri va fi arestată, anchetată şi ucisă de braţul cel lung al revoluţiei con-
tinue“. v. Ion D. Sîrbu, Opere, I, Jurnale, Ediţie îngrijită, cronologie şi note de
Toma Velici, București: Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Știinţă
și Artă, 2013, Cronologie, p. CXIII-CXIV.

13 Nicolae Oprea, op. cit., p. 28.
14 Lectura cărţii Originile totalitarismului (1951; trad. rom. în 1994), de

Hannah Arendt, i-ar fi fost lui Sîrbu un sprijin solid în fenomenologia pe care
a făcut-o mentalului colectiv al naţional-comunismului românesc.

15 Candid în Isarlîk era un alt posibil titlu pentru Adio, Europa!
16 https://ciret-transdisciplinarity.org/ARTICLES/antoine_arjakov-

sky.pdf
17 https://dicocitations.lemonde.fr/questions-reponses/question/qui-

a-dit-le-xxieme-siecle-sera-spirituel-ou-ne-sera-pas/
18 Vezi cele nouă episoade din filmul La légende du siècle, un melanj de

mărturisiri și extrase din operele lui Malraux.
1 9 v. Colocviile de critică ale Revistei Transilvania (Sibiu: InfoArt Media,

2012), pp. 660-663; cităm din text, fără vreo altă trimitere.
20 cf. Acad. Alexandru Surdu, Elogiul filosofiei românești, Discurs de re-

cepţie la Academia Română, 15 aprilie 1994, Ed. Paideia, 2014, p. 78; la semi-
nariile lui, Heidegger, atunci cînd dezbaterea a varii teme intra în impas,
obișnuia să întrebe: „Was ist die lateinerin?”, aceștia fiind studenţii români
doctoranzi sau nu ai filosofului din Freiburg, care străluceau cînd interveneau
în dialogul academic.

21 cf. Nicolae Steinhardt, Primejdia mărturisirii (București: Ed. Huma-
nitas, 2006), p. 56.
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Un element care defineşte perfect lumea dicomesiană a
Carţii Milionarului, opera de căpătâi a lui Ștefan Bănulescu, este Bi-
serica pe Roate. Cu precizarea că ”marele povestitor” izolat deasupra
Metopolisului, unde urcă sau coboară cu o veche drezină, adică la-
boriosul şi exactul Milionar (deţinător al unui ”milion de povești”),
ne spune că aceasta „a dispărut” între timp: „Spun a fost, pentru că
Biserica pe Roate nu mai poate fi văzută, e de mult neştiută sau
pierdută.” Iată cum arată acestă ciudăţenie a locurilor imaginare
construite de Ștefan Bănulescu prin suprapunere peste marea
noastră câmpie dunăreană din sud-estul spaţiul românesc,: „Iarnă
de iarnă, dicomesienii coborau în urma unui fel de Biserică pe Roate
trasă de şase cai spre lunca fluviului unde aveau loc alergările tine-
rilor de însurat şi unde vin fetele să privească, să fie privite şi răpite.
Dicomesienii au acum biserici obişnuite, dar Biserica pe Roate, pe
care în vremuri vechi o luau cu ei în fiecare an în lunca fluviului, a
fost folosită numai pentru elogiul acelei zile de iarnă a călăreţilor
tineri şi a fetelor încălţate.”Fete încălţate” pentru că numai atunci,
gata de-a fi răpite şi de-a se mărita, acestea primeau prima lor pe-
reche de pantofi sau ghete, tot aşa cum Iapa-Roşie, una dintre eroi-
nele epopeii scriitorului român, îşi primeşte prima pereche de
ghete, roşii, de la legendara Fibula Serafis, dar ratează întâlnirea cu
vreun tânăr dicomesian şi ajunge în braţele solide ale armeanului
Aram Telguran cel cu gura bogată în citate şi interpolări biblice. În-
ţelesul Bisericii pe Roate este însă altul, dicomesienii mai noi, in-
ventivi şi întreprinzători fiind, şi uitând acest înţeles mai vechi,
odată ce condiţiile ce l-au produs au dispărut în istoria mai veche a
locurilor, folosind-o în scenariul lor de Bobotează, pentru ca apoi
sfântul locaş să rămână doar o legendă a locurilor. Acest înţeles îl
aflăm de la Fibula Serafis, cea care a văzut în realitate Biserica, cea
care explică ce era de fapt cu aceasta, desigur, lucruri aflate de la
singurul om care putea să le ştie, unchiul ei, savantul bizantinolog
Filip Lăscăreanu-Teologul, zis Umilitul (pentru că era „umilit” de ne-
vasta sa nemţoaică, o anuma Wanda Walberg), dicomesian prin ori-
gine, un geniu deosebit de Constantin Pierdutul, astfel de locuri, ca

Dicomesia, părând a da naştere şi a unor astfel de personaje, des-
igur, tot inefabile: „Fibula era bătrână când a început să spună că ea
a văzut Biserica pe Roate şi că avea pereţii lungi din scândură ne-
geluită, roţi înalte cu butuci groşi şi două oişti, una la pronaos, alta
la altar. Caii puteau fi înhămaţi fie într-o parte, fie în alta, amintind
se pare de vremi de început de istorie, când dicomesienii câmpiei
erau surprinşi de năvăliri turceşti ori tătăreşti sau de oricare alte in-
vazii venite din toate părţile şi când, în grabă, puteau înhăma la oiş-
tea care le era mai la îndemână şi să fugă apoi spre munţi, călări pe
caii lor mici şi păroşi cu bărbi şi coame până la genunchi, având în
fruntea convoaielor Biserica pe Roate unde îşi urcau şi îşi ascun-
deau fecioarele şi lăzile cu sămânţă de grâu.” Deci povestea cu oiş-
tile Fibula o ştia de la un singur om care a fost în stare să i-o şi
tălmăcească cum trebuie: anume Filip-Lăscăreanu-Teologul (un po-
sibil model al savantului ar fi, ar fi sugerat chiar Bănulescu la un mo-
ment dat, Micea Eliade), plecat de mult în străinătate unde a devenit
un om învăţat, un savant bizantinolog, şi care singurul şi-a dat
seama că Biserica pe Roate e o avere: o avere mai mare – spunea el
– „decât o bogăţie strânsă de zece milioane de oameni timp de o
mie cinci sute de ani şi de care bogăţie dicomesienii habar n-au avut
şi nu au şi au folosit Biserica pe Roate în zilele de Bobotează ca pe
un car de petreceri.” La ce avere inestimabilă se referă savantul di-
comesian, lăsată uitării de conaţionalii săi sau folosită doar la pe-
trecere? Desigur, nu e vorba aici doar de o curiozitate entografică,
demnă de a fi pusă la muzeu, ci e vorba de o înţelegere anumită a
istoriei şi la modul de a ieşi din ea sau a reintra în aceasta, păs-
trându-ţi identitatea etnică şi spirituală la vremuri de restrişte, că-
rând în Biserică „fecioarele” şi „seminţele de grâu”, adică tocmai
elementele esenţiale pentru păstrarea şi continuitatea neamului.
Înţelesul este cu atât mai important, cu cât e vorba aici de întreg
neamul românesc, sub orice vremuri ar trăi acesta, în sensul atât
de simplu şi de bătător la ochi de păstrare a tradiţiei, singura cale de
existenţă posibilă. Numai că, vezi, se pare că dacă rânduială nu mai
este, nimic nu este. 

Biserica pe roate
Ioan Radu Văcărescu 

Spa1iul inefabil
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Spectacolul OOrrbb  ddee  mmiinnăă,,  în regia lui Bogdan Sărătean, se joacă deja
de câţiva ani buni la Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, având
mare priză la public.Textul —semnat de Csaba Székely, unul dintre
cei mai talentaţi dramaturgi români actuali —vorbește despre xe-
nofobie, corupţie, relaţii de familie defectuoase, secrete și frustrări
ascunse sub preș și scoase la iveală cu prilejul unei anchete, care
devine mai complexă decât s-ar fi crezut iniţial. Ea este pornită la
sesizarea făcută de Ince (Mihai Coman), primarul unei comune din
secuime, cu scopul de a scăpa de contracandidatul său la alegerile
locale, Izsak (Cristian Stanca). Afacerea ilegală cu lemne a acestuia
din urmă se dovedește a fi doar o piesă din puzzel-ul corupţiei ge-
neralizate, pe care îl descoperă comisarul Florin (Pali Vecsei), des-
cins la faţa locului. 

Deși primarul pare a-și iubi satul natal și a-i deplânge decăderea, se
va dovedi că el însuși i-a exploatat resursele doar în scop personal:
a închis mina, lăsând o mulţime de oameni pe drumuri, a furat ben-
zină și a permis unei firme să înceapă o construcţie pe terenul pri-
măriei. Aflat mereu sub influenţa alcoolului, el nu pare capabil să
conducă nici comuna, dar nici propria viaţă: preferă să rămână în
esenţă un copil răsfăţat, ce nu-și asumă cu adevărat responsabili-
tăţi. Nu face nimic pentru a îmbunătăţi traiul consătenilor săi, dis-
punând în schimb de bugetul local după bunul plac, iar în planul
vieţii casnice lasă totul în seama surorii sale, Ildiko (Codruţa Vasiu),
ce se substituie astfel unei mame sau, eventual, unei soţii. Ea îi gă-
tește, îi pregătește cafeaua dimineaţa, ba îl mai și ajută să se îm-
brace și să se trezească din mahmureală după o noapte de beţie.
Sigur, toate acestea vin la pachet cu cicăleală și reporoșuri, chiar jig-
niri, fiindcă Ildiko acumulează frustrare și simte că își irosește ast-
fel viaţa. Aerul său degajat, directeţea și umorul maschează bine
dramele pe care le-a trăit, însă nici secretele ei nu pot scapa de fle-
rul comisarului, care descoperă că relaţia de codependenţă pe care
a dezoltat-o cu fratele ei se bazează pe un sentiment puternic de vi-
novăţie, cauzat de accidentul de mașină pe care îl provocase cu ani
în urmă, din care a rezultat moartea cumnatei și nepotului ei. De
asemenea, se pare că soţul alcoolic nu a căzut din greșeală în fân-
tână, ci beat fiind, a fost lovit de ea în cap și aruncat acolo. În ciuda
acestor întâmplări tragice, Ildiko este un personaj care stârnește
simpatia și chiar compasiunea. Deși e conștientă că rămânând ală-
turi de fratele său șansele de a-și găsi un partener sunt aproape
nule, ea se sacrifică, îl tolerează în casa ei și chiar îl întreţine, fiindcă
aproape toţi banii fratelui ajung la Izabel (Ioana Cosma), fiica aces-
tuia, plecată la Cluj la facultate, o pușlama care numai de școală nu
se preocupă și care e urmărită de poliţie pentru că a plantat „iar-
bă� pe balcon. Deși tatăl o iubește, este incapabil să îi transmită va-
lori morale solide și să fie atent la nevoile ei emoţionale. Îi oferă în
schimb bani, convins fiind că pentru a trece examenele e nevoie să
dea șpagă. Ince pare orb la nevoile propriei familii dar și la nevoile
comunei. Pare să vadă doar problemele din ograda altora, atunci

când interesul i-o cere. Izsak, cel pe care îl denunţă la poliţie, de
temă ca ar putea să îi „sufle” postul de primar, este la fel de corupt,
de lipsit de scrupule și de puţin interesat de binele alegătorilor ca și
el.

Dincolo de relaţiile din sânul familiei și a comunităţii, spectacolul
prezintă în cheie comico-ironică obsesiile naţional-identitare, di-
mensiune pusă în valoare de apariţia comisarului Florin, care pare
din perspectiva lui Izsak —de două ori dușman: o dată pentru că
este poliţist și apoi fiindcă este român. La rândul său, acesta nutre-
ște o ură ascunsă pentru maghiari, fiind un naţionalist convins.
Mixul de cuvinte și expresii românești și maghiare dar și reproșu-
rile reciproce spuse cu mult aplomb („Ne-aţi furat Ardealul!” versus
„I-aţi omorât pe Horia, Cloșca și Crișan!”) nu fac decât să scoată în
evidenţă ridicolul tensiunilor interetnice. 

Scenografia, semnată de Mihai Păcurar, trimite și ea cu gândul la
un patriotism local exagerat. Spaţiul scenic este ocupat de bucătă-
ria casei în care locuiesc Ince și Iringo, un element imposibil de tre-
cut cu vederea fiind mobilierul pictat, ce redă frumuseţea Ţinutului
Secuiesc.

În interpretarea plină de talent a actorilor sibieni, personajele ca-
pătă carne, se individualizează și cuceresc cu siguranţă publicul prin
umorul lor. Mihai Coman este foarte convingător în rolul primaru-
lui beţiv și corupt, indolent și iresponsabil; Codruţa Vasiu conferă
mult farmec personajului Iringo, o femeie de vârstă mijlocie, vo-
luntară, deschisă și simpatică, foarte sinceră atunci când trebuie să-
i arate fratelui ei ceea ce greșeste, fapt care adesea face sala să
pufnească în râs; Pali Vecsei intră de minune în rolul comisarului
perspicace, ce speculează orice oportunitate de a afla adevărul; Cri-
stian Stanca, prin statura sa impozantă, creează un Izsak de temut:
violent, corupt și extremist;  și nu în ultimul rând, Ioana Cosma o în-
truchipează pe Isabella, tânăra frumoasă și superficială, care până
la urmă este și un produs al educaţei permisive a tatălui.
Dincolo de aerul degajat al poveștii, care prin caracterul detectivis-
tic și umor caută să cucerească publicul, spectacolul trebuie privit și
în dimensiunea lui serioasă, prin prisma atenţiei acordate unor su-
biecte spinoase și de interes naţional, precum mafia pădurilor și ra-
porturile interetnice în secuime.

Orb de mină

de Csaba Székely

REGIA: Bogdan Sărătean

SCENOGRAFIA: Mihai Păcurar

TRADUCERE DIN LIMBA MAGHIARĂ: Sándor László şi Izabella Varró

ÎN DISTRIBUŢIE: Mihai Coman, Emőke Boldizsár/Codruţa Vasiu, Gabriela Pîr-
liţeanu/ Ioana Cosma, Pali Vecsei, Cristian Stanca

Orb de mină
Anda Ionaș
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Teatru

ritualul dezmângâierii haosului personal
Emil Cătălin Neghină

monodramă

se dedică maeștrilor george călinescu, jacques fontanille, mar-
garet mead, clode levi straus,
algirdas julius greimas, vladimir propp, alehandro jodorowski și
robert mckee

personaj: un scriitor-povestitor-scenarist

sinopsis: tânărul scriitor-povestitor-scenarist, retras în cămăruţa
lui igrasioasă din mansarda unui bloc mizer, scrie pe foi de hârtie
care au fost cândva mototolite. e îmbrăcat destul de gros, tușește
des. constant aruncă foile scrise pe podea, mototolite. nu e mu-
lţumit de ce scrie, de ce vrea, de ce se întâmplă pe lume. nu bea,
nu fumează, nu mănâncă, doar scrie și se uită pe geam.  

unii zic că solitudinea nu aduce viziune. nu cred asta, ba dim-
potrivă, mă simt minunat gândind în singurătate și sunt con-
vins că viziunile mele nu-s de aruncat. dacă nu transformi iluzia
în iarbă fragedă pentru animalele de pe pajiște degeaba stai în
casă cu nimfa inventată pe timp criză. important e să ai o idee
și să mergi de mânuţă cu ea până vezi ce se întîmplă. este ab-
solut esenţial să nu fii prost. ai voie o dată cel mult. n-ai voie să
fii prost de mai multe ori că nu te mai bagă în seamă nimeni, ni-
meni nu te mai citește, nimeni nu te mai caută, nimeni nu mai
are nevoie de tine. devii un intrus pătat care foarte târziu și-a
dat seama că sandalele lui hermes doar zeului i se potrivesc.
pajiștea e plină de animale setoase de sânge ascunse sub piei
de mielușei drăgălași care, când își fac prezentă existenţa, știu
să folosească satârul fatal și să uluiască mieros universul lă-
sând în urmă buba mare. o coală albă de hârtie poate speria
impulsurile prime, poate îngrozi pasiunea. 

sigur că e importantă comunicarea, nici nu prea ai de ales,
ideile nu se bronzează la lampa imperiului, gândurile se matu-
rizează în iarba mătăsoasă din sufletul artistului... dacă-l în-
trebi repede pe creator ce este în inima ta n-o să știe nici
răspunsul, nici întrebarea n-o s-o recunoască, decât dacă ești
deja consacrat și uns cu toate alifiile. artistul necunoscut tră-
iește și ziua și noaptea cu sufletul mototolit într-o moleculă de
zâmbet plastifiat într-un tablou din care cere îndurare cuţitului
de vânătoare care urlă limpede în timp ce străpunge visul, pă-
mântul, piatra gândului care nu dansează cu moartea. ce-
tăţeanul orașului interior trebuie să știe să-și stăpânească
germenii crudităţii, trebuie să fie pe fază la fiecare fată mor-
gana, la fiecare cântec al sirenelor, să intuiască izbucnirea cri-

zelor, răscoalelor,... să știe să mângâie coaja copacilor, umbra,
lumina, aripile îngerului păzitor,... stările astea contradictorii
mi se par cele mai folositoare.

știu că mă pregătesc să înot într-un abis neînţelegător cu novi-
cii ca mine. puritatea nu e pentru un univers atât de ambiguu.
mi s-a spus de mai multe ori să fiu mai prietenos, mai concilia-
bil, mai maleabil, mai zâmbitor, dar împrietenirea cu cei din jur
nu mă prea interesează... poate doar pentru a avea cui să mă
adresez, să nu fiu singur pe lume. prefer să descopăr singur și
marile bucurii și marile tristeţi și marile succese și marile de-
presii. și nu e nicio răutate aici, prefer să fiu singuratic, mă simt
în nesiguranţă când trebuie să socializez sau să vorbesc în pu-
blic. mă bâlbâi dintr-o dată, fără vreun motiv aparent, dar eu
văd privirile aţintite spre mine și am senzaţia că sunt în faţa
unui complet de judecată care nu pricepe absolut nimic din ce
spun eu în apărarea mea, deși nu sunt vinovat niciodată. e des-
tul de încâlcită viaţa asta, dar încâlcitura asta e izvorul tuturor
poveștilor. 

nefolosinţa instantaneelor ucide poza. fix așa e și cu scrisul,
trebuie să simţi inefabilul și să-l dresezi, să-l așezi elegant pe
pagină, să-l imortalizezi cu știinţă și meticulozitate, altfel nu
iese nimic bun. tragediile în direct sunt mai savuroase. să zicem
că prin geamul deschis intră două fantome care de fapt sunt
doi traficanţi de organe. unul în clasa a XI-a la specializarea bio-
chimie și celălalt e străbunicul lui, fost colaborator al lui men-
gele, dat afară din toate clinicile din lume... cei doi își împart
prada... tânărul nu scoate niciun cuvânt, e speriat. doar bătrâ-
nul vorbește. dă-mi inima!... doar o mână e destul!... mai ia un
deget... acum pot să-ţi spun adevărul: toată viaţa am fost eroul
care era nevoit să bea lapte din veveriţa bezmetică ascunsă în cer
după închiderea programului cu gratii solide. nu se ţinea cont de
cine rămâne înăuntru... toată viaţa, strănepoate, am vrut să fiu
scriitor pentru scenă, film,... se poate scrie foarte mult și bine pen-
tru teatru dans, drame gestuale, scenarii dramatice pentru mi-
șcare... realist – absurd – fără cuvinte... da, se poate scrie și fără
cuvinte, aici e arta adevărată! lumea se va schimba tot timpul, fără
oprire... medicina am practicat-o numai ca să mă întreţin, scrie-
rile mele n-au fost niciodată băgate în seamă...

am o conștientă curiozitate, nu cred că e nativă, am dobândit-
o cine știe de pe unde. inclusiv micul dejun mă poate face să fiu
cât se poate de inimos și deschis pentru revelaţie, pentru nou.
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și chiar se întâmplă deseori să fiu marcat de rezultanta ideilor
altora cu care au făcut cunoștinţă ale mele. mă simt deseori ca
puștiul fugit de-acasă și ani de zile a spălat paharele pline cu la-
crimi ale exilului, înghiţind în sec o liniște gălăgioasă care șop-
tește numai urlând. am și acum un vis în care eu sunt fiul
rătăcitor întors acasă, cel iertat de tot ce n-a făcut, cel care
mușcă din viţelul gras pregătit la proţap de tatăl așteptător... în
timp ce vântul bate în cântece cu biciul bun și din spumă de
iarnă hapsână ies aburi care anunţă curata prezenţă de pâine
coaptă în cuptor de mama pentru care timpul e totdeauna prea
scurt. pentru dezmăţ deseori se moare cu bucurie în imaginea
vie. cine dispare cântă adânc dureros, ca și cum ar fi al doilea
cuţit lângă cuţitul care deja rănește teaca.

mi se pare uimitor cum indivizi din secole și ţări diferite, cu cu-
noștinţe oarecum limitate de graniţe și timpuri, cu moșteniri
culturale fără mari deschieri spre cunoașterea viitorului, au
gândit foarte aproape unul de altul. și de mine. mi-e cât se
poate de clar că orice echilibru poate dispărea în indiferent
care moment imediat următor și că orice încercare de structu-
rare a ideilor poate fi doborâtă mâine sau chiar mai curând.
muzica lucrurilor nu urmează tactul respiraţiei egale, sincopele
sunt absolut necesare. atoateștiutorul culege roua de pe
spini,... să scrii ca becket... povestea care dansează cu dialogul,
repetiţie, acumulare dramatică, furtună, gând, coerenţă și con-
sistenţă, ăsta da vis. povestea este o minunată metaforă a vie-
ţii... poveste, temă, poezie. libertatea minimă uneori e mare de
tot. ultimul adevăr care mă zgândărește înainte de culcare e
bun prieten cu ursul care-mi șoptește când sosește momentul
potrivit scrijelirii în piatră a uimirii zilei prin care uitarea drep-
tăţii vorbește în gri îngropând trupul mortal moral tumoral hi-
bernal... joc în spirală, trecut, prezent... oedip nu tușește
niciodată. sentimentele sunt destinele lăsate în libertate.

m-am ascuns cât am putut de mult de colectivităţi. am trăit în
spaţii gândite de mine, unde viziunile mele erau bine primite
de mine însumi și de spaţiul meu, unde deciziile mele erau doar
pentru mine. când ești mic ești dependent de ţâţă, poate unii
nu, dar eu am fost. laptele amintirilor e cald și afară din trup,
dar memoria nu echilibrează lipsurile din jur, nu există pact
aplicabil. fiecare cu memoria laptelui personal. am văzut un
film unde glonţul era filmat cu încetinitorul. aproape drăguţ,
dar eu știu că e făcut pentru a ucide. descria o spirală stranie,...
de-atunci în mintea mea așa curgea și laptele din sânii mamei...
și eu receptam în spirală lichidul bun. dependenţa nimeni n-o
știe pe de rost, nici glonţul, nici laptele, nici pistolul, nici sânul,
nici victima, nici gura mea așteptând spirala lactee. niciun cri-
teriu organic nu vestește bucuria mimării înţelepciunii satâru-
lui fals. spaţiul curat nu înseamnă goliciune. 

am respins, cât am putut, compromisul oricărei colaborări. nu
vreau să-mi schimb nici viaţa și nici obiceiurile. îmi simt mintea
apărată de prădători tocmai de principiul care îmi dă voie să
nu-mi schimb viaţa și aici vorbesc chiar numai despre partea
intelectuală. visez că nu-mi cunosc vecinii care se ceartă pe-o
poză frumoasă cu un pelican care ţine prizonier în gușă pe-
știșorul de aur. fiecare vrea poza aia la ușă. eu nu vreau nicio

poză. nu te poţi elibera de ceva foarte foarte supărător. e o du-
rere mută, mai tânără decât adolescentul ascuns în mine, care
tremură de frig, de beznă, de spaţiu mic de gândire, de dormit
pe salteaua asta de pe vremea lui stalin. uimirea stă trează în
balta de scame adunate din penele aripilor dezamăgirilor, dar
asta nu mai contează, acum libertatea din indiferent ce doare.
cleștarul cu liniștea cuvântului zace în cenușă la ușa spre apar-
tamentele regale ale memoriei, unde zâmbetul unei minţi
goale e macabru. colecţionarul de hăuri arde lemne de pe vre-
mea când florile cădeau pe treptele serii și rănile timpului cân-
tau ca privighetorile.

hotărârile matinale chelesc în faţa boltei cu viţă veche pe care
o văd pe geam la marginea casei luxoase de peste drum,.. e un
ciorchine acolo stafidit,... esenţa vieţii? radioul nu mai funcţio-
nează de când ultima iubită a hotărât că e aberant ca un om să
asculte nonstop radio românia cultural. lupta dintre protago-
nist și antagonist... unde ești, antigona? încerc să fiu sănătos.
nu prea beau cafea, prefer ceaiul verde cu un pic de lămâie. aș
putea spune că am un program monoton, dar nu e adevărat.
sunt foarte activ. creierul meu nu doarme. mai mult de 18 ore
fără pauză n-am dormit niciodată. filmele dela hollywood sunt
scrise de creiere care au învăţat ceva de la aristotel: că un eve-
niment bine gândit poate declanșa o mare tragedie. sunt prea
leneș să salvez lumea. mai bine scriu tot ce se poate scrie și mă
transform într-un looser drăguţ trist care se va sinucide la o pe-
trecere, apoi va muri fericit în braţele haosului bine povestit.

știu pe unul mai tânăr ca mine care se iubea cu mama fostei
mele iubite. nu se băteau, nu se certau, doar se iubeau și-atât.
erau ca doi porumbei, guru-guru, ca doi copii care descoperă te
miri ce-ul în culoarea care privește prin borcanul cu gem și face
cu ochiul ștrengărește. când puteam ieși afară, când nu era ca-
rantină bezmetică, în mijlocul vântului se-mpărţea timpul în
bucăţi mici și rapide care despleteau părul fetelor și-l făceau
să leviteze în spaţiu, ca un flash de idee care era obligată să
respire deliberat repede încet... până când, undeva în nemuri-
rea aflată pe patul de moarte, fiecare silabă dezvelea un plin de
ruine de aorte supurând pe un maldăr de cărămide de jad, iar
vorbirea se îneca în paharul inert. unii nu știu că s-au născut vii,
alţii n-au să afle că s-au născut vii. toţi cei care nu știu sunt în-
grășământ pentru cultura lumii, lest cu ochelari cu dioptrii
mari, învăţătură de minte, amintire despre cum că omul a fost
și este și va fi animalul favorit al destinului tragic. 

firește că am și eu muzici favorite, am simpatii, iubiri chiar, dar
nu mă hazardez să fiu fan al cuiva, sclavul vreunui ritm. până
la urmă și muzica este ciuta rănită de moarte în cine știe ce vâ-
nătoare modernă ori ba, devenită roabă, ca o câmpie uitată
într-un hău plin cu nămol. dificultăţile tehnice ale zilelor pun
piedici lunii, lumina bea adevărul din cupe cu spini, aici nu se
teme nimeni de viaţa asta. sună clipocind curat clopotul bise-
ricii ascunse pe fundul apei barajului lac. loc nu mai e. aici ar
putea interveni o împușcătură sau un nechezat straniu sau un
urlet de lup decupat pe o lună plină, dar nu se întâmplă nimic,
senzaţionalul e deja evadat și doarme liniștit sub plăpiumioara
călduţă. armate de supravieţuitori ai plânsului greu râd cu pi-
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cioarele goale bălăcindu-se în noroi... până la dispariţia apari-
ţiei goale care zgândărește culoarea de nerecunoscut pe pânza
unde o mereu nouă ghiară se pregătește să zguduie visul în
care toată omenirea psalmodiază în deșert. nimeni nu e egal cu
calmul picturii.

pe coperta unei cărţi foarte bine vândute, premiate, cadou re-
comandat, o mamă tânără ţine-un prunc în braţe. în mintea
mea văd mai mult. pe coperta doi pruncul plânge,... pe coperta
trei se-agaţă de sân, mama plânge și nu-l lasă, până la urmă îl
lasă și totul se termină, pe coperta patru, cu pruncul ţinând fe-
ricit un sfârc în gură. între coperta doi și trei totul se poate re-
duce la patru replici, cerere și refuz, dă-mi,... nu-ţi dau,... sunt
flămând,... te iubesc. viaţa este minunată și de lacrimi udată și
unsă cu miere și fasole bătută. așa ceva așa scrie și eu, să fie și
bun de mâncat, dar tot ce e important pe lumea asta s-a scris
deja. iar bate în calorifer vecinul dela parter, cel mai friguros in-
divid de pe planta asta. e un pictor care pictează numai în pie-
lea goală, doar nuduri cu el însuși. nu are termene limită, că
nu-i cumpără nimeni tablourile. fosta lui concubină, actriţă se-
nilă, spunea că în timpul liber căuta omuleţi verzi sub pat. ac-
triţa a plecat în cămașă de noapte la o mare și așteptată
întâlnire cu publicul, care n-o va uita niciodată. n-a mai văzut-
o nimeni vreodată. s-o fi transformat într-un personaj care a
uitat definitiv și cine e el. lăsaţi personajele să vină la mine,
avem aceleași greutăţi, avem aceeași unicitate. se aude salva-
rea...

dar poate povestea e alta. într-o dimineaţă personajul principal
a deschis ușa de la intrare și a rămas cu privirea aţintită în gol.
femeia de serviciu i-a făcut semn cu mâna... atunci a scăpat
cana cu cafea în capul femeii de serviciu. a venit salvarea, au
repus-o pe picioare înainte să sucombe, i-au făcut o injecţie,
respiraţie gură la gură, i-au dat câteva palme, au făcut-o să
zâmbească și să-i trimită bezele personajului principal care ră-
măsese cu privirea aţintită în gol fix până poliţia a apărut în
trombă. peste orice așteptări. personajul principal a reacţionat
la zgomotul bocancilor și, fără să se miște, a vorbit sacadat: mu-
lţumesc pentru cadouri și vin, ţigările au să-mi ajungă o viaţă, nu
mai fumez pipă fină de treisprezece ani, mă doare ce cred eu că mă
doare, mă doare nimic, deși cineva crede că nimic nu poate durea,
ce e sigur e că părţi din haos se ascund în buric,... haosul personal
înţelege că inima gândirii brute zace, că în mijlocul omului se îm-
pute ideea care nu e eliberată,... exteriorul așteaptă coacerea, o
pălincă din creiere fermentate de mare calitatea umană,... o zi per-
fectă se prefigura la orizont... un singur pumn l-a trezit la reali-
tate... apoi ne ameţește în pumni, ne bagă în cuptor, n-o să ne
doară măselele, nu, o să ne doară mintea numai când o să ne bată
coaja, dar asta mai târziu... cool! pot de mai multe ori? i-au pus că-
tușe, i-au spus că lupul n-a mâncat-o pe scufiţa roșie și l-au tri-
mis unde pașii au efect de timp comprimat. 

m-am prins încă din copilărie că există mai multe lumi și că
între ele sunt praguri pe care unii le trec, alţii nu le trec. cei mai
mulţi nu le trec și nici habar n-au că în curtea cuvintelor fauni
visează total neconform profeţiilor și sculptează văgăuni în lea-
găne eterice, cu efect de recul întârziat, unde ascund conserve

de timp, de toate felurile, pentru cine are nevoi, pentru cine
ajunge acolo și nu poate pleca mai departe din cauză dispera-
rea uitării care nu-i lasă să facă curăţenie în inimă. îmi spunea
un fericit acum artist contemplativ că un singur ochi nu vede
congestia unui suflet zdrelit, e nevoie de mai mulţi asistenţi, ca
să treacă de vizionare. o singură lacrimă nu spală drama des-
chisă zilnic în mijlocul pierduţilor care urmează să afle pe pie-
lea lor că orice reîncarnare doare la rădăcina văzduhului. nu
l-am crezut până am văzut un orb trăgând la mal o pleoapă
gândită. o tragedie serioasă poate implica orice. un singur om
poate fi mai ghinionist decât o sută.

de orele de la capătul mișcării universului depinde gestul stră-
pungerii rodiilor cu sărutul alergând împrejurul grădinii unde
oamenii se schimbă numai dacă sunt folositori noii viziuni des-
pre ambalarea seului de oaie împreună cu banane pentru por-
tari de baschet, înotători pe gheaţă șubredă sau dependenţi
incurabili de visul în care seară de seară o broască râioasă, pu-
pată cum trebuie, devine prinţ special, înalt, semeţ, inteligent,
frumos, pe umerii căruia cad frunze libere de spasmele pute-
rii... gustul fericirii nu vorbește mai multe limbi, ci una singură.
vântul usucă nevoia de lacrimă de lumânare de vrăjitoare, în
mijlocul flăcării plouă. doar păsările se leagănă pe vârful mun-
telui de ceară unde se-ascunde un pictor bodypainter care își
iubește și își mănâncă tablourile de ciocolată pe care le atârnă
în fiecare încăpere din inima mișcării spre înţeleptul din el, cău-
tând un lacăt, o cheie, un semn, un destin... 

deseori am o tristeţe albastră, cânt la chitara albastră, chiar
am, nu glumesc, am și una neagră... îmi las muza să se spele în
lighean în apă albastră, eu îi fac poze... beau numai chestii al-
bastre, îmi pun lentile de contact albastre, strâng între dinţi ba-
lamale pentru ușile lacrimilor albastre, îmbrac melancolia în
cel mai albastru ocean de speranţă albastră... cerul albastru nu
se vede de poluare. dar imaginaţia mea e ca un motan albastru
care vede tot ce naște din inima albastră. până și soarecii al-
baștri sunt speriaţi că bizoni albaștri vioi ne arestează plapu-
mele albastre și pernele albastre. prăpastia asta albastră e o
iluzie reușită bravo, albastrule ochi! lumina albastră nu vede
un câine albastru călcat de o mașină albastră, nu vede cum ma-
gicianul albastru construiește străzi albastre de pluș și nici cum
un cal albastru explodează în mintea cutezătorului albastru ne-
mângâiat. aplauzele albastre sunt pietrele albastre aruncate
de șefi albaștri spre o naţiune de clowni albaștri... sau invers...

acum o vreme am trimis un material genial unui mare studio
de film. nu mi-au răspuns. după câţiva ani am văzut un film în
care actorii foloseau fix vorbele mele, replicile mele, situaţia
gândită de mine. am fost furat cu nonșalanţă. am apelat la ju-
decător. degeaba, nu aveam drepturi de autor, nu exista nică-
ieri nicio dovadă că eu aș fi scris scenariul acela. de atunci
mi-am făcut ștampile complicate, ștampilez inclusiv bileţelele,
notiţele, să nu-mi fure nimeni nicio idee, niciun cuvinţel, cum
scriu o pagină o înregistrez la oficiul pentru drepturi de autor...
nu știe nimeni ce e în sufletul meu, nici măcar george căli-
nescu... estetica basmului... ăștia lucrează cu alte arme, maes-
tre.... nici robert mckee... story... sorry, nicio șansă, nu există
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nici măcar cunoașterea valorii contemporanului. poate e un ri-
tual care nici nu trebuie împărtășit, alehandro jodorowski,...
anii se îmbibă cu amintirile zborului în alt loc. spaţiul, lipsa lui,
e drama oricărui hoţ de aer. 

secolul trecut n-a trecut de-adevăratelea. nici ăsta de-acum,
nici alealalte de dinainte, nici alea ce vin. greul de afară pare
ușor când ești singur. gândul, demon pe sfert mic, zgândăre-
ște cenușa fundului lumii lucid liber pierdut în stare de ritm cla-
sic, brânză, zimbru, șorici, moţ, brusture viezure... viezurele cu
carapace nu crește la noi. atenţie, nu daţi vina pe nud! pe-
deapsa râcâie crud urechea melomanului, ca într-un joc cu ci-
catrici, fost viitor potenţial de păcat romantic. jongleurul
tușește cu trimitere la lina prăbușire într-un suicid în mijlocul
unui magnific nud, pretext, nu poţi spăla, apoi stoarce, o zi
proastă. multa mulţime mare poftă are să cadă în vid, cu arme
în mâini. ucisul nu schimbă viitorul, îl scoate din ecuaţie. che-
stia cu lacrima uscată care totuși curge e adevărată, undeva e
o scurgere, am citit pe undeva. seacă, pur și simplu, cetaceul
din jar cu colţi răi, ăla care e mai mult balaur, care emană din
inimă o simplă căldură asurzitoare... ăla sunt eu.

m-am prins, creierul nu știe unde se află furtuna dintre zidurile
unui spaţiu mic care trebuie să găzduiască un mare taifun care

ba vine, ba nu vine. o grădină cu nuferi nu primește lesne mă-
tasea broaștei. mătasea broscoiului m-ar putea interesa. eu să
fiu broscoiul care să fie pupat și să se transforme... în grădina
mea, asta de azi, mingea destinului sare fără oprire și nu se
poate așeza pe nimic, nu poate potoli viitorul trecutului. se
apropie sfârșitul costelivilor grași. la modă e holera din friptura
cu gust de piept de războinic ars pe rug pentru mulţime întru
înţelegerea lavei care ţâșnește, subţire șirag printre pânzele
umflate de vântul destinului, marele culegător de aer din pă-
cătoasele distanţe neclare. pentru oricare suflet ascuns aici o
să explodeze mâine o floare de mici dimensiuni. gheaţa din
moarte seamănă cu paharul golit, spart de cel mai tare zid fră-
mântat din pâinea exilului. neliniștea e moale ţărână, e ticăi-
tul inimii unui pui rănit în orgoliu de bomba definitivă,
neexplodată încă, a unei jelanii conștientă că prea lunga me-
tamorfoză plictisește curajul. când va fi de-adevăratelea mâine,
o să plouă cu povești. mâine e prietenul cel mai bun al uitării. 

sfârşit

23 noiembrie 2020, lunca bradului
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Andrei C. Șerban

Film
Dintre multiplele manifestări ale realismului în cinematografie, una
dintre acestea pare să dobândească o autonomie tot mai evidentă
în preocupările realizatorilor recenţi și foarte recenţi: realismul cli-
nic. Destul de puţin teoretizat în sfera literară și (aproape?) deloc în
zona filmului, realismul clinic ni se prezintă ca o prelungire a unei
estetici similare cu cea practicate de naturalismul romanesc, impu-
nând o „estetică” a patologiei în care boala devine centrul de greu-
tate a materiei diegetice cinematografice. În majoritatea situaţiilor,
această temă pare să substituie sau, mai precis, să subordoneze ce-
lelalte elemente ale naraţiunii filmice, devenind nu o componentă
într-un angrenaj epic mai amplu, ci cheia de boltă a întregului con-
struct. Din această perspectivă, realizatorii care au aderat la o ase-
menea formulă – ce pare să atingă exigenţele unei docudrame – au
ajuns să substituie desfășurarea evenimenţială cu o oarecare mo-
notonie, cu o pasivitate contemplativă ce se traduce printr-o „hol-
bare” rece, aproape impersonală. Se ajunge, astfel, la o non-acţiune
ce privilegiază un statism imagistic prin care se încearcă o chestio-
nare permanentă a unui corp devenit obiect al unei investigaţii.
Diagnosticul nu devine un scop în sine, din moment ce acesta pre-
cedă mai mereu nucleul tare al acestor producţii cinematografice.
Ce justifică, în schimb, această privire „medicală” detașată este toc-
mai travaliul unei dureri care, de cele mai multe ori, nu își propune
să abuzeze ostentativ de empatia spectatorului. Totuși, tocmai
această alegere a anumitor regizori de a scoate din contextul social
un individ pentru a-l transforma într-un „obiect” de carne suferindă,
fără a-l conecta la alte mize narative mai subtile, care să depășească
strictul șablon al unui „memento mori”, este mereu pasibilă să
atragă criticile negative ale unui public care se simte victima unui
șantaj emoţional lipsit de orice justificare estetică. În același timp,
sunt puţine filme care își concentrează atenţia exclusiv pe dimen-
siunea pur patologică a constructului cinematografic, deși această
rămâne dominantă de-a lungul întregii desfășurări evenimenţiale.
Amintesc, în acest sens, de filme precum Wit (2001) de Mike Nichols,
Amour (2012) de Michael Haneke, Still Alice (2014), de Richard Glat-
zer și Wash Westmoreland, dar și de producţii precum 120 batte-
ments par minute (2017), de Robin Campillo, care, deși „răscumpără”
la final suferinţa protagonistului, atinge tangenţial principiile aces-
tui realism clinic. 
Unul dintre cele mai bune exemple recente care bifează această
tendinţă cinematografică este Swallow (2019), lungmetrajul de
debut al regizorului și scenaristului Carlo Mirabella-Davis, care nu a
trecut neobservat de publicul larg datorită atât premisei sale nara-
tive destul de bizare pentru neofiţi, cât și confesiunii actriţei princi-
pale, destul de traumatizate de această experienţă. Ca în cazurile
sus-amintite, orice încercare de a rezuma nucleul narativ ce stă la
baza acestui proiect se lovește inevitabil de imposibilitatea de a ex-
pune cu adevărat intenţia ochiului regizoral: un cuplu de proaspăt
căsătoriţi trece printr-o criză neașteptată în momentul în care ea
simte nevoia din ce în ce mai problematică de a înghiţi obiecte. Nu
cred că spectatorii care au fobie de spoilere mă vor condamna dacă
amintesc și de deznodământul întregii povești – destul de previzi-
bil, cuplul se va destrăma, lăsând poate speranţa unei reabilitări,
fiecare personaj pe drumul său. De altfel, la o privire generală, fil-

mul nu se depărtează de anumite șabloane pe care le-am mai văzut
în nenumărate cazuri în cinematografia americană cu tentă de cri-
tică socială. Astfel, cuplul central bifează o serie de trăsături recog-
noscibile: el este corporatistul, tânărul ambiţios cu veleităţi de
mascul alfa și moștenitorul unui imperiu capitalist condus încă de
tatăl său; ea – casnica, femeia ștearsă din umbra bărbatului, soţia-
ornament, gospodina care și-a înfrânt orice pasiune și care pare să
își refuleze aparentul bovarism prin ingurgitarea de obiecte găsite
în casa șic, ca o cușcă de sticlă, oferită de socri. Elementul decla-
nșator al acestei crize, care – vom afla pe parcurs – nu face altceva
decât să marcheze apogeul unor tensiuni răbufnite, este așa-numi-
tul sindrom Pica pe care protagonista, Hunter (excelent interpre-
tată de Haley Bennett), îl dezvoltă în timpul sarcinii. 
Ca o paranteză, chiar dacă „faima” sa nu o întrece pe cea a multor
sindroame, Pica este cunoscut de foarte mult timp, încă din secolul
al XIII-lea, apărând pentru prima dată în textele medicale în secolul
al XVI-lea. Dezvoltată în special de femeile însărcinate și destul de
întâlnită în rândul copiilor, această tulburare se definește prin ape-
titul de nestăpânit pentru obiecte necomestibile (unii specialiști ex-
plică această nevoie ca o consecinţă, în special, a unor deficienţe de
fier în corpul pacientului). Nu întâmplător, numele său vine de la
denumirea în latină a coţofenei – pasăre cunoscută pentru capaci-
tatea sa de a ingurgita obiecte, fără ca sistemul său digestiv să fie
afectat. 
Filmul lui Mirabella-Davis se concentrează, astfel, în jurul acestui
„pretext” care permite o explorare intimă a apariţiei și evoluţiei
acestui sindrom, în paralel cu analiza critică subtilă a cuplurilor per-
fecte desprinse din revistele americănești. Fără a opta pentru un
determinism istoric ori geografic foarte precis, regizorul se arată
mult mai preocupat de studiul unor stereotipuri și unor tipologii
specifice societăţii patriarhale, orchestrând prin naraţiunea sa ci-
nematografică liniară și implozivă lungul travaliu al unei suferinţe
mute. Astfel, pe fundalul unui univers domestic aparent perfect
care bifează nu doar la nivel discursiv, ci și la nivel comportamental,
vestimentar ori cromatic departajarea între sexe, regizorul explo-
rează cu un cinism mascat convenţionalismul unor structuri sociale
care ascund, de fapt, revolte tacite gata să izbucnească. Pedanteria
soţului preocupat de asortarea culorii cămășii și sacoului cu cea a
cravatei călcate în ajun de soţie, la care se mai adaugă și abilitatea
lui de a face atmosferă în cadrul unor reuniuni colegiale, făcând pa-
radă de șarmul masculin și de talentul său nativ de a manageria
atât munca de la job, cât și rolul de patriarh și de viitor tată, con-
trastează cu pasivitatea, mutismul și veșnicul zâmbet candid, ușor
tâmp, al soţiei, captivă într-o casă vintage de păpuși, pentru care
singurul „raison d’être” este să asigure curăţenia impecabilă a ca-
merelor, urmând mai apoi să-și aștepte în rochie de seară soţul,
pentru a mânca cina pregătită chiar de ea. Clișee peste clișee pe
care regizorul ni le oferă aproape cu voluptate, tocmai pentru a ne
scurtcircuita și mai intens cu hopul peste care cei doi antieroi ai pro-
priei căsnicii trebuie să treacă. Și totuși, odată introdus în scenă sin-
dromul pe care Hunter îl dezvoltă inconștient, filmul nu derapează
înspre o naraţiune de investigaţie convenţională. Evident, nu lipsesc
discuţiile „înţelegătoare” și destul de condescendente soţ-soţie sau

Realismul clinic în cinema. Cazul Swallow
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noră-socri, și nici ședinţele de terapie psihologică, însă progresia naraţiunii cinematografice nu ne scoate pentru niciun moment din pe-
rimetrul unui prezent care se trăiește cu o lentoare agonizantă. De altfel, intenţia regizorală nu este neapărat preocupată de explorarea
unui traseu al (auto)vindecării prin intermediul introspecţiei. Flashback-urile lipsesc cu desăvârșire, iar, când protagonista se simte nevoită
să-și confrunte propriul trecut, acest lucru pare mai degrabă un eveniment secundar, ba chiar un surplus care deturnează inutil filmul de
la adevărata sa miză. 
Asta pentru că forţa lungmetrajului se definește, de fapt, nu prin critica previzibilă și arhicunoscută a unei mentalităţi rigide și nici prin
bizareria sindromului cu care se confruntă Hunter, ci prin intensitatea privirii aplicate de camera de filmat personajului feminin central
în conștientizarea acestui sindrom pe care îl îmbrăţișează în același fel cum a procedat și cu propria căsnicie: tacit, aproape cu docilitate,
fără să-și pună prea multe întrebări. Regizorul aplică în acest sens principiile unui cinema cu tentă observaţionistă, „holbându-se” la pro-
priul personaj într-o tăcere impenetrabilă ce ia forma unor cadre lungi, de un geometrism fotografic, tratate în pasteluri difuze. Impactul
realismului practicat de Mirabella-Davis se datorează acestei progresii lente și monocorde care nu își deturnează atenţia de la reactivita-
tea unui corp prin care se manifestă psihicul tulburat al personajului. Astfel, în timp ce revolta asumată a lui Hunter lipsește total, ochiul
regizoral îndeamnă la o asistare pasivă și rece în faţa unei realităţi pe care spectatorul o percepe stranie, în absenţa unei cunoașteri pres-
tabilite a afecţiunii protagonistei. Într-adevăr, așa cum am spus deja, forţa acestei priviri clinice riscă să-și diminueze efectul în momen-
tul în care regizorul vrea cu orice preţ să ofere o explicaţie, să expună o cauză psihologică sau chiar să ne ofere un final deschis ce promite
o reabilitate departe de convenţiile retrograde ale societăţii. Totuși, Swallow este un film percutant, oferindu-ne o experienţă suficient de
bine orchestrată pentru a deschide noi comentarii pe marginea unei estetici care promite să devină o preocupare recurentă pentru cei mai
mulţi realizatori de filme subsumate valenţelor realismului.



86 1/ 2021

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

Întrebarea: „Ce este frumosul?” și mai ales cum apare, de
unde, din ce cauze preocupă de multă vreme pe oameni, mai ales pe
filosofi și artiști, dar și religiile de pretutindeni, care-l asociază cu bi-
nele și divinitatea. 

Frumosul poate avea niște raportări ce ţin de anumite co-
ordonate și reguli în care să se înscrie, căci se pare că nu există fru-
mos în sine și etern, nefiind deplin nici chiar în perfecţiunile sale, ci
comportând anumite grade. Iarăși, nu se poate concepe frumosul
fără existenţa receptorului, a celui care descoperă și „gustă” fru-
mosul.

Așa cum toate societăţile își formează și dezvoltă o con-
cepţie morală în funcţie de care definește binele și raporturile so-
ciale, frumosul nu e imuabil, ci depinde de ideile și principiile, uneori
de modelele arhetipale, dintr-o anume societate și epocă. În mod
firesc, schimbarea epocii duce și la schimbarea concepţiei despre
existenţa frumosului.

Nu tot ce-i bun e și frumos și viceversa: flori minunate
sunt otrăvitoare, ciuperci „hidoase”, legume „urâte” (cartoful) sunt
adevărate daruri ale naturii oferite omului întru supravieţuire.

Că frumosul artistic depinde de judecăţile și orientările so-
cietăţii în privinţa lui s-a văzut poate cel mai clar în momentul con-
tactului europenilor din secolul al XVI-lea cu arta din afara Europei,
africană, precolumbiană… pe care le-au considerat „primitive” și le-
au catalogat ca „urâte”, abia peste vreo trei secole înţelegându-le
viziunea artistică modul de interpretare și astfel ajungând să le
aprecieze. (Dar e și cazul artei indiene, pe care – în cazul unor mo-
numente și temple – europenii o considerau erotizantă, „perversă”,
deci și morala intervine în aprecierea artei!). Întotdeauna trecerea
de la un stil la altul a dus la altfel de frumos și de deseori la deni-
grarea celui vechi, după ce (paradoxal) noul stil greu acceptat a fost
uneori (cazul picturii impresioniste) blamat, înfierat, condamnat.
Arta medievală devenită „urâtă” în raport cu cea antică, apoi „bar-
bară” prin comparaţie cu cea renascentistă, faţă de care arta barocă
la rândul ei, era „o decădere” (decorul și detaliul înăbușind frumu-
seţile „perfecţiunile” artiștilor de mai înainte).

Pentru ca ceva să fie considerat frumos trebuie raportat
și la opusul său, urâtul. Nu există lumină fără grade de umbră, de în-
tunecime, nu putem declara că există zi fără să recunoaștem exis-
tenţa nopţii.

Dar urâtul? S-a scris despre „estetica urâtului” în privinţa
poeziei lui Baudelaire, în literatură în genere, dar mai ales în artă,
unde frumosul e (poate) dat, în primul rând de „forma perfectă”,
abia după aceea de raportul ei cu conţinutul. În literatură, un con-

ţinut original tratat într-o creaţie stângace nu o impune valoric, dar
o formulă literară armonioasă, elaborată, rafinată incită atenţia
asupra conţinutului, fie el și baudelairian, „urât”. În artă nu e altfel.
Forma, execuţia rafinată evidenţiază mai mult conţinutul, mesajul
„ne-artistic”, decât imperfecţiunile care îl slăbesc, îl anulează uneori,
așa cum buna-intenţie, nu este suficientă pentru ca o faptă să fie
considerată bună. În cazul artelor plastice, de obicei frumosul este
canonizat în principii și reguli, apoi definit și valorizat în raport cu
ele. Și primele reguli au fost ale Naturii, reproducerea cât mai fidelă
a ei fiind etalonul de apreciere a frumosului artistic. Însă interpre-
tările acesteia de către mari creatori au substituit și transformat re-
pede regulile și criteriile de judecare și evaluare ale operei. Astfel,
s-a ajuns ca uneori ca o pastișă, o preluare făcută „cu măiestrie” să
fie mai apreciată decât o lucrare originală tinzând (măcar în ger-
mene) să contureze o altă paradigmă. E cazul Manierismului de
după Renaștere și al manierei, termen prin care se indică stilul unui
autor, pe urmă, un mod repetitiv al micilor artiști de a se raporta la
marile modele preexistente și imitarea lor.

Convingător și cu competenţă a scris Umberto Eco o în-
treagă carte1 despre Manierism și manieră, despre „urâtul” ce poate
deveni artistic, lucrare în care afirmă că astăzi prin manierism se
defineşte mai degrabă etapa în care artistul, atins de nelinişte şi
melancolie, nu se mai îndreaptă către frumosul ca imitaţie, ci către
expresiv. Astfel încât deformarea se justifică prin refuzul imitaţiei
plate şi a regulilor care nu-l definesc pe artist, ci iau naştere din crea-
ţia, talentul sau geniul său.2 Manierismul actual tinde către subiec-
tivizarea și individualizarea viziunii. Lucrările nu mai apar frumoase
după preceptele clasice ale echilibrului, perspectivei, armoniei între
părţile compoziţiei, între acestea și ansamblul compoziţional. Azi
„frumosul clasic” e desuet, convenţional, iar artistic e considerat ex-
presivul, adaptat viziunilor artistului ideilor, concepţiilor lui. E clar
că legile Naturii nu mai contează în faţa noilor „legi” ale expresiei. Ar-
tistul pare să nu mai vadă sau să nu se mai intereseze de Frumosul
tradiţional din Natură și din lume. El e acum preocupat să ilustreze
prin lucrări tragicul, dramaticul existenţei, trăirile abisale și onirice
care-l bulversează și trebuie exprimate spre a se elibera, a se puri-
fica sufletește, împărtășind receptorului de artă frământările, du-
rerile și zbaterile sale. Astfel, lucrările ne invită să participăm și
empatizăm cu artistul, în speranţa ajungerii împreună la vechiul și
mereu doritul catharsis. Așa cum în biserică, prin rugăciunea co-
mună, credincioșii speră că Domnul îi va asculta, ajuta, ierta… mai
deplin decât în urma rugăciunii individuale a fiecărui păcătos.

Încercări despre frumos

Valentin Mureșan

Artă
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Deci nu tot ce-i frumos e artă și dimensiunea artistică nu
mai e neapărat legată de frumuseţe. Frumosul nu are o definiţie
clară și nici criterii stabile, nu este ca lucrul concret, ci există ca fe-
nomen. Trebuie să înţelegem că frumosul nu este în obiectul artis-
tic, în creaţia artistului, a scriitorului, a compozitorului, ci pe de-o
parte în noi înșine, pe de alta în interacţiunea cu opera. Opera de
artă doar ni-l provoacă, ne face să-l conștientizăm, apoi prin cultură,
educaţie… ni-l cultivăm și dezvoltăm, făcându-l să devină simţ al fru-
mosului (simţ artistic). Frumosul există în noi, dar în proporţii dife-
rite și nu îl descoperim decât în faţa unor realităţi care devin
frumoase prin imaginaţie și reverie, prin admiraţia pe care o decla-
nșează: un om, un peisaj, o floare… și mai ales o operă de artă. Dar
pentru a ajunge la această descoperire, trebuie să ne aflăm într-o
anume stare de spirit, să „ne deschidem sufletul”, prima condiţie a
acestei deschideri participative fiind contemplaţia: o combinaţie
singulară, între privire, sentiment și spirit. Ar trebui să admitem că
așa cum fericirea o resimţim în momente unice și de scurtă durată,
frumosul ni se dezvăluie ca revelaţie în contactul cu opera de artă,
dar numai uneori, în faţa unor anumite opere, în anumite momente
ale interacţiunii cu ele. Facem o demarcaţie clară între contactul cu
opera și interacţiunea cu ea, căci primul se rezumă la stratul sen-
zorial (vizual, auditiv, „epidemic”), cea de-a doua implică o partici-
pare mai deplină, o ridicare de la perceperea primară empirică la
primul nivel de conștientizare, dincolo de senzorial, pe treptele suc-
cesive ale transcendentalului și spiritualităţii. Aceeași operă care azi
aduce o bucurie extatică, o emoţie copleșitoare, trăire/ simţire/ înţe-
legere/ revelaţie a frumosului altădată ne poate lăsa cvasi-nepăsă-
tori. Starea sufletească, starea de spirit personală contează enorm
în producerea momentului deschiderii către frumos și e limpede că
frumosul e o trăire subiectivă (de aici vorba latinească: de gustibus
non diputandum!). Iată de ce contactul cu prea multe lucrări de-o
dată sau cu prea scurte intervale de timp între momentele recep-
tării diferitelor opere ne tulbură atenţia până la pierderea ei. E ne-
ajunsul (din păcate greu de evitat) al excursiilor prin faimoase locuri
cu monumente, al vizitelor prin muzee, care copleșesc publicul cu
opere până la saţietate, împingând, uneori involuntar, la blocarea
receptării, oboseală și chiar respingere. Încercări de evitare a unor
astfel de situaţii sunt fie alegerea unor lucrări cu excluderea altora,
fie (o situaţie mai greu de realizat, mai ales în cazul unor muzee și
galerii din străinătate) cea a repetării cât mai frecvente a vizionării
operelor.

Dacă în toate artele, regulile sunt trecătoare, schimbă-
toare și subiective, dacă nu există legi ale artei, există totuși căi ale
receptării ei. Legile sunt încercări de a pune ordine și liniște între
oameni și lucruri. În artă, în creaţie nu există legi, deși au fost des-
eori invocate, inventate, impuse… E destul să ne gândim la deose-
birile esenţiale: în artele vizuale, auzul nu există, nu ia parte la
receptare, fiind cel mult sugerat de unele opere sau este acea „voce
interioară” care ne „vorbește” la un moment dat involuntar. În cazul
muzicii, vizualul poate să lipsească (ar trebui să fie absent) pentru
realizarea unei bune receptări. Și totuși, unii dintre noi „căscăm pri-
virea” prin sala de concert la mâinile instrumentistului solist sau ale
dirijorului… ce greșeală; ce „bruiaj” al receptării! Să vorbim despre
arhitectură? Aici intervine spaţiul, unde importantă este locuirea,
apoi decorul, ambientul, participând „activ” la vectorul/efectul pro-
vocator al trăirii, revelării frumosului. Și iarăși „regula” se schimbă,
în cazul artelor spectacolului, unde conlucrarea, participarea arte-

lor (scenă-decor, text, actor, voci, lumini, sunete-muzică…) ajung
până la o adevărată simbioză.

Frumosul și căile sale sunt diferite în cazul fiecărei arte,
poezia, proza, muzica, pictura (până și sportul), dar și frumosul din
obiectul industrial. Căci frumosul este în toate, peste tot – dacă știi
să-l privești și (unde) să-l găsești, iar în cazul creatorului, cum să-l
„construiești”, să-l încifrezi/sugerezi în operele tale și bineînţeles să-
l faci vizibil/citibil, în consonanţă perceptibil pentru receptor.

Atunci putem spune că frumosul este partea fenomenală
a procesului artistic, „emanaţia” obiectului artistic, parţial cognos-
cibilă de către iniţiaţi, dar incognoscibilă în esenţa sa, care nu e ma-
terială, ci spiritual-sufletească, dar și raţională, un fel de radiaţie a
acelei esenţe. Artefactul artistic e doar posibilul purtător al frumo-
sului. Nu „bucata” de plutoniu, radiu… este energia atomică, ci ra-
diaţia ei, emanaţia radioactivă pe care o cunoști și folosești, dar
numai prin efectele sale; deși e măsurabilă, nu e perceptibilă prin si-
mţuri, ci prin aparatura adecvată. Iar în artă, „aparatura” este si-
mţul artistic.

Cea mai îndrăzneaţă încercare de a revela (măcar parţial)
esenţa frumosului a făcut-o probabil Brâncuși în sculptura sa, care
reduce realul până la simbol, la sugestiv, un nonfigurativ ce porne-
ște de la realitatea materială (nu o redă) și trimite la realitatea ar-
tistică, la „fenomenul iradiant”, făcându-l perceptibil dincolo de
materia în care e încorporată, deși emanând din ea. De aceea, scul-
ptorul român e în continuare urmat, imitat, pastișat… Obiectul ar-
tistic, artefactul material, e doar purtătorul frumosului pasiv, care
se manifestă exterior prin frumuseţea sa, dar nu se revelează decât
prin receptarea artistică activă. De aceea s-a mai spus oarecum me-
taforic că frumosul este în ochii privitorului.

Frumosul e așadar un concept aparte, pe care pe care ni-l
formăm și îl aplicăm subiectiv asupra operelor de artă. Concepţia
și preceptele creatorului formează și fundamentează frumosul în
formele variate ale stilurilor, iar aceste convingeri și principii ale
sale duc la formarea și educarea gustului epocii și a celui personal,
acesta din urmă fiind și cel ce poate genera plăcerea. Ca o reacţie de
feed-back, acest gust al epocii și formula(rea) lui stilistică ajung ul-
terior să influenţeze pe creatorii din acea epocă.

Există o diversitate de întruchipări ale frumosului, dar el în
sine, in nuce, în esenţa sa imaterială, plutește ca o aură în jurul
„obiectelor frumoase”, o poţi percepe ca pe un fel de stare de exal-
tare a fiinţei tale spirituale, ca „lector-receptor” sensibil și instruit.

În final, mărturisesc că toate aceste încercări, interpre-
tări și explicaţii, rămân doar căutări, căci dacă mă întrebaţi: „Ce
este frumosul?”, nu pot să spun decât: Nu știu exact! Căutaţi-l !

1 Vezi: Umberto Eco, Istoria urâtului, Ed. RAO, (Ediţia a II-a), Bucu-
reşti 2008 
2 Ibidem, p. 169.
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De ce scriu? Poate, pentru că m-am născut la Cernăuţi, pentru că
lumea a venit la mine la Cernăuţi. Acel peisaj deosebit. Oamenii de-
osebiţi. Basmele și miturile pluteau în aer, le respirai...
...am avut mult de suferit în urma prigoanei împotriva evreilor, care
a început în vara anului 1941. Am fost obligată să prestez muncă sil-
nică deosebit de grea și am fost sechestrată în ghetoul din Cernăuţi
în condiţii îngrozitoare... 
Deseori am fost grav maltratată și ameninţată cu moartea. Trăiam
într-o mizerie de nedescris și cu teama de deportarea în Transnistria
cu care eram ameninţată...
Faţă de realitatea insuportabilă existau două feluri de comporta-
ment: ori te abandonai disperării ori te mutai în altă realitate, cea
spirituală. Noi evreii condamnaţi la moarte aveam o nevoie nespus
de mare de a fi mângâiaţi. Și în timp ce noi așteptam moartea, unii
dintre noi trăiau în cuvinte-vis – căminul nostru traumatizat în lipsa
unei case adevărate. 
A scrie însemna a trăi. A supravieţui...
Ce s-a pogorât asupra noastră era fără nici o noimă, de o ferocitate
de coșmar, astfel că abia după șocul trăit rima s-a frânt. Cuvintele-
flori se ofileau. Chiar și multe adejctive au fost puse sub semnul în-
trebării într-o lume mecanizată, aflată în proprietatea „omului fără
însușiri”, a omului depersonalizat...
Toate poeziile mele sunt viaţă trăită, experimentată, îndurată...
...în centrul interesului meu se află omul, umanul, pacea și drepta-
tea între oameni...
Cred în minunea cuvântului.

Traducere de Beatrice Ungar

ÎÎmmppoottrriivvaa  ccuurreennttuulluuii

Înoată
împotriva curentului

Curentul înoată 
spre cer

ale sale
uși zăvorâte
sunt deschise.

Traducere de Beatrice Ungar

FFoorrmmuullaa

Cunoști
formula algebrică a vieţii

Îngerii o stăpânesc
și cerul o cunoaște

Soarele trimite razele inimii
în palma ta

Cerul îţi așează
stele pe frunte
rugăciunea ta de seară

Ești tânăr
cât timp iubești
și bătrân ca un ghips uscat

Rose Ausländer
Traduceri

Rose Ausländer s-a născut în 11 Mai 1901 ca al doilea copil al negustorului Sigmund și a soţiei sale Kathi Scherzer la Cernăuţi/Bucovina (Austria), unde și-
a petrecut copilăria și tinereţea. Din 1918 a studiat literatura și filosofia. Deosebit de importante pentru ea au fost operele lui Platon, Spinoza și Con-
stantin Brunner. În 1920 moare tatăl ei. În 1921 emigrează cu Ignaz Ausländer în SUA. Acolo se căsătoresc în 1923.
În anul 1926 Rose Ausländer se îndrăgostește de grafologul Helios Hecht și se desparte de Ignaz Ausländer. În 1927 o îngrijește timp de opt luni la
Cernăuţi pe mama ei bolnavă. Împreună cu Helios Hecht pleacă în 1928 la New York. Publică poezii în ziare și reviste. În 1936 se desparte de Helios
Hecht. În anii care urmează Rose Ausländer locuiește mai ales la București. Prima ei carte apare la Cernăuţi.
În 1940 Trupele sovietice ocupă Cernăuţiul. Anul următor: „Naziștii ocupă orașul, rămân până în 1944. Ghetou, mizerie, orori, transporturi ale morţii.“
Rose Ausländer supravieţuiește cu mama și fratele ei ascunsă într-o pivniţă. Doar 5.000 din cei 60.000 de evrei din Cernăuţi supravieţuiesc ocupaţia ger-
mană. În primăvara anului 1944 trupele sovietice eliberează Cernăuţiul: „...rușii ne-au adus cel puţin atâta eliberare, că ne-au permis să trăim. “ 
În 1946 pleacă la București și apoi în SUA. În primăvara anului 1947 moare mama ei în România. Rose Ausländer suferă un colaps psihic și fizic.
Din 1947 până în 1961 Rose Ausländer lucrează ca traducătoare și își scrie poeziile exclusiv în limba engleză. În 1957 face prima călătorie în Europa. Trei
întâlniri cu Paul Celan. În 1964 a doua călătorie în Europa. În 1965 se mută la Düsseldorf. Apare al doilea volum al ei, „Blinder Sommer“ (Vară oarbă) și în
1967 al treilea „36 Gerechte“ (36 drepţi). În 1970 se stabilește în Casa Nelly Sachs din Düsseldorf.
În 1976 apare cartea ei „Gesammelte Gedichte“ la editura Literarischer Verlag Helmut Braun. Din 1978 Ausländer cade la pat. În 1980 începe colaborarea
cu editura S. Fischer. În 3 ianuarie 1988 Rose Ausländer moare. În 1990 apare la editura S. Fischer volumul 8 al Operelor complete.

Prezentare de Beatrice Ungar 
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dacă renunţi la speranţă

Uită mormântul
Care se perpelește după tine
și prinde-te
în jocul dur al vieţii

Traducere Beatrice Ungar

((TToottuușșii  ttrraannddaaffiirrii))

Totuși trandafiri
înalţi cât vara
fluturi
aripi de pescăruși
deasupra râului

Nu
eu nu uit
anii însemnaţi cu fierul roșu
eu nu uit
că niște cizme
au călcat curcubeul în picioare
că s-au înarmat
ca să ne transforme în
trandafiri de foc, fluturi de foc, aripi de foc

totuși înalte cât vara
mireasma
aripile duble deasupra râului
aurul pe pielea mea

și trandafirii morţi
după noapte

Traducere George Guţu

SSttrrăăiinnăăttaattee

Nava noastră 
fără drapel
nu aparţine niciunei ţări
n-ajunge nicăieri

cetăţeni ai apelor
călătorim
către zi
către noapte

căutând ţărm
la orizont
ţărm de valuri
a noastră Fata Morgana

uneori
noi visăm
o navă plecând
în direcţia contrară

ne trezim
singuri
laolaltă cu
vântul

Traducere George Guţu

DDee  ccee

Ei duc război 
fără să ne întrebe

Ei ne aruncă
Nisip în ochi

Noi întrebăm

De ce oamenii trebuie să rabde frig
și foame

De ce fraţii noștri
Trebuie să moară

De ce trebuie să ucidem
„dușmanul” din oameni

de ce nu putem trăi
în pace și bucurie
în dragoste faţă de aproapele
cum stă scris
în Vechiul și Noul
Testament

Traducere Beatrice Ungar

UUnn  bbaassmm

Un om cutreieră
ţară după ţară
oraș după oraș

El caută un loc
unde nu sunt nici ceartă nici ură

Neobosit
cutreieră
lumea
și caută

un basm

Traducere Beatrice Ungar
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MMaaii  eeșșttii  îînnccăă  aaiiccii

Aruncă-ţi ochii
în aer

În curând
ţi s-a sfârșit timpul
în curând
crește cerul
sub iarbă
cad visele tale
în niciunde

Încă
mai miroase garoafa
mai cântă cinteza
încă mai poţi iubi
dărui cuvinte
încă mai exiști

Fii ceea ce ești
Dă ceea ce ai

Traducere George Guţu

SSăă  rrăămmââii  îînnttrreegg

Să îmbrăţișezi grădina
Sub castane căzătoare

Să cutreieri zgomotul timpului
Din voce în voce

Să iubești
scrisori cordiale

Să te rănești
la fiecare colţ
și să rămâi întreg

Traducere Beatrice Ungar

NNoottăă  bbiiooggrraaffiiccăă

Vorbesc
despre noaptea arzătoare
pe care a stins-o
Prutul

Despre sălcii plângătoare
fagi sângerii
cântec stins
de privighetori

Despre steaua galbenă
pe care
muream oră de oră
în vremea călăului

nu vorbesc
despre trandafiri

Zburând
pe un leagăn de aer
Europa America Europa

nu locuiesc
trăiesc

Traducere Beatrice Ungar

BBăăttrrâânnaa  ţţiiggaannccăă

Bătrâna ţigancă a murit
ea îmi promisese viaţa
sârmă ghimpată călătorii bătălii cu cuvinte

Ochii ei negri
erau cutreieraţi
de doi sori neliniștiţi
cuvintele ei m-au purtat
spre America
și înapoi în Europa

În vis 
am însoţit-o
până la întunecatul râu
apoi re-vărsat 
în febra istoriei mele

Traducere Beatrice Ungar 

AA  mmiilliittaa

Cuvintele mari
S-au pierdut

Acum trebuie
să milităm
pentru pace și iubire
cu cuvinte minuscule

în numele religiilor
în numele celor uciși
în numele celor în viaţă
care vor să trăiască
în aurul și verdele
pământului nostru.

Traducere Beatrice Ungar
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Georges Perec

AAllffaabbeettee

7 Lied ou transe / O, lied, o, transe

O, lied, o, transe, o, eres !
al ielelor sorţii dans, tril, 
distrus de-Odin nerostuitul, non-eul.

Destin rulând a sa roată-n andalusul 
lor eon uitat: surd duduit

21 sûr aloi, dent-de-lion / O, dor, oltoit dendelion

O, dor, oltoit dendelion la
stridentul asur 
sustras e soarelui Re
idol din nord 
nuntind saur şi-aslan ;

artei erou devolut
solid unit
e latentul asard

41 Soif nulâtre / Fervoarea lent instile

Fervoarea 
lent instile-ţi-o-nşelător 
anasonul
(O, fleru-i! Furiş felonia-i te sfârşe).

Tuşele-ţi sufl-al foii nul fruntar: 
Oson, aur sfruntat, o frust filon!

43 L’ange sourit / surîse îngerul 

Surîse îngerul. 
Tâng, toi, un’ glas ştiu nega salut. 
Lingoare, rug.

Urnă, tăinue g’ina soartei, oror, 
sângele lor stors, tu, sigur olloi, 
ales onguent, gel, litot.

82 Mou, transi / Morţire, slei

Morţire, slei, ne-nţelesul mimos ison, 
amarul, sol osmot 
insul resolut neutil mântue-l.

Omagiu lui Georges Perec (1936-1982) la a 85-a aniversare.
Cincisprezece poeme1 traduse în limba română de MMiirrcceeaa  AArrddeelleeaannuu

O, arta e-o mlaştină-ntru a morţii smintire. 
Suveran romanul ùrmă.

126 Ni pour le tas / Nu-n a oră

Nu-n a oră, nul post res !
Ivăr pune porţilor neştirei. 
Litot, spune-le lor rar. 
Repaos.
Pulsatila noapte nu ştiu trop ales 
un’, junel poet,
plânsu-ţi spoliaşi.

129 Ouïr, tel Swann / Atâtor Swann

Atîtor Swann literatura-i sus noos,
nou isuor ! 
Olewer Twist (O, Lear, O, Newton…),
ursusul Erewon lui Twain, 
Leuwen ăl auros la wit – Istrati, 
Winawer lui Wells…

148 Novalis, tu rêvais / O, Novalis, visei vers

O, Novalis, visei vers
voit rost noval.
Ni-un ‘nainte-ţi n-avu truvai 
sistrul nou, leventul sore roziu, 
vatul vital a traversa-n 
es’ ler solar revolutul eon.

169 Azur est loin / Nalt e azurul

Nalt e azurul!
Rotonzi-ţ-ei zelos onzenul?
Arta – ştiut e – zolzoie-a nărui – zlrrl! – zeul azar
solzos teinuit-‘n zar.

N’-uni estui son sleios aur lazur, zen sortit.

LLaa  CCllôôttuurree  eett  aauuttrreess  ppooèèmmeess [Claustrarea şi alte poeme]

2 Tu codas l’inertie / Înscenat-ai inerţia

Înscenat-ai inerţia unei roci,
Setea ce scurmă lacustrul lut
Continuul cerc corolar, norocul total rostuit ;

o, nicio clamare. 
Dune. Astru solo-n suspens peste lacul lis :
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Amintire

9 Sature l’incomplet / Fie-ţi temei ne’mplinirea

Fie-ţi temei ne’mplinirea:
nu crusta, nu colosalul, roşul nor, rug vesperal,
nu golul astral,
secret omicron 

ce-ţi scandă-n concis canon 
cert logos secular :

ci istovitul tău strigăt

11 Clôture / Claustrare

Claustrare. Final. 
Nul scris edict.
Exilu-şi trage-n loc rozor, cert contur, 
straniu te-mpresoară.

O, fie-ţi el sălaş, culcuş, cocon, eon,
asumat destin

unde-n loc
linţoliul iscă trup nou.

17 Car plus en toi s’unit l’archéologue / Ţie clon, etern unit,
arheologul

Ţie clon, etern unit, arheologul 
ce-şi strig-anomia sângeră-n loc, scurt, nul.

Porţi se dislocă : claustrul, 
blocus nespusului tău dor.

Contenire (cert liman, 
cocon tăcerii smuls) : arta ?

Fără titlu (Încercam oare a-ţi încinge-al mâinii brâu) :

Încercam oare a-ţi încinge-al mâinii brâu 
cu degetele-mi? 

Azi ploaia face dâre pe-asfalt
Alte privelişti n-am în minte
Şi nu mă pot gândi 
la ale tale, la cele prin care-ai trecut pe-ntuneric, noaptea
nici la maşina mică roşie
-n care pufneam în râs totdeauna

Rostul statornic al zilelor traseaz-o strictă cale 
e simplu cum e-o prună-ntr-un compotier 
ori căţărarea iederei pe zidul meu

Degetele-mi nu mai alcătuie-acea prea necuprinsă
brăţară
Ci eu păstrez amprenta rotundului tău braţ 
În căuşul mâinilor mele ambidextre
Ce-odihnesc pe faţa mesei unde stau.

Eternitate

Dedusă din imperceptibila 
Convexitate-a ochiului
– cea prin care ştim că Pământu-i rotund –
eternitatea este circulară
însă turtită

Perna este (munte) eroziune
covorul, peneplenă

Nu mai există fracturi
în spaţiu, nici în mine

: lumea cum era înainte de-a se zbârci,
o unduire de ierburi
între est şi vest

O linie imaginară
va parcurge ponciş acest oblic balans 

Se ştie că apele
s-ar despărţi acolo, dac-ar fi ape

Dar nu-i decât 
această sete de-a răsfrânge

Siluete se suprapun

De-a lungu-acestei fictive cute 
imobile-n a lor nestatornicie

Persistenţă şi memorie-i fiece clipă

Orizontul în nefiinţa-i
e-o ezitare destrămată

Prefigurarea tremurată-a chingii
-n care pândeşte pitită catastrofa

1 Extrase din volumele Alphabets (1976) : 7, 21, 43, 82, 126, 129, 169 ; şi La Clô-

ture et autres poèmes (1980) : 2, 9, 11, 17, un poem fără titlu şi poemul « Eter-

nitate ». Traducerea respectă literal constrângerile originalului.
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Dacă profesorul și cercetătorul Ion Bălu surprinde pe co-
perta a patra a volumului de ppooeemmee  îînn  pprroozzăă intitulat CCaalleeaa  VViiccttoorriieeii
(Iași: Cartea Românească Educaţional, 2019 – 94 p.) esenţialul: «Ase-
menea lui Tudor Arghezi și lui Lucian Blaga, Nicolae Silade surprinde
făptura umană sub dubla ipostază de entitate generică și indivi-
dualitate distinctă», autorul însuși formulează trăsătura stilistică
distinctivă a scrisului său (într-un imbold epistolar): „Hai să nu mai
privim exteriorul din lăuntrul nostru, hai să vedem lăuntrul exte-
riorizării noastre! Pentru că acolo suntem și vom fi”. Că întregul
volum exemplifică în mod exemplar această opţiune conceptuală,
ne ajută să sperăm chiar textul de deschidere, intitulat famous peo-
ple painting, compus din patru secvenţe, practică uzitată și în cele-
lalte texte ale cărţii: pixeli (secvenţe numerotate arab de la 1 la 13);
calea victoriei (numerotate roman de la I la V); j’adore sau zece pen-
tru costinești (de la I la XV); aleea litoral (VII secvenţe) și ninsoarea cea
mare de pe muntele mic (pandant la formula celui dintâi, cu patru
secvenţe); excepţie monosecvenţială fac textele: siebenbürgen; im-
aginea statului, la o masă lungă și bogată; așteptând să înceapă. Poe-
mele în proză ale lui Nicolae Silade invită cititorul la o „însoţire” prin
care îi este oferită lectorului o promenadă lirică plină de spirit ludic
superior, prin realitatea „victorioasă” a unei contemporaneităţi cu
veșnicia, pe care autorul o propune cu dezinvoltură, pe temeiul con-
templării meditative (sic!) a unei uriașe lucrări în ulei pe pânză din
„2006 semnată de trei pictori chinezi dai dudu li tiezi și zhang an toţi
trei așezaţi în propriul tablou în jurul lui dante” (p. 5). Introducere
propriei cărţi și conţinutului său integral, ca extras liric și recurs,
din/în contextul «virtualităţii» în care, tehnologic și profund refor-
mator pentru condiţia umană, astăzi evoluăm: „the divine comedy
with dante historical painting with wikipedia links & mouse over
tagging oil on canvas” (id.). Momentul contemplat „câtă vreme tim-
pul istoriei este chiar istoria timpului” (p. 9), pare un timp ce i se re-
velează autorului/privitorului precum: „un fel de cină de taină a
oamenilor care au însemnat omenirea sau altfel spus ceea ce ră-
mâne// din omenire când dispare umanismul și postumanismul și
după apocalipsa apocalipsei după sfârșitul sfârșitului lumii” – în
lumea universal-substitutivei virtualităţi oferite de wikipedia ș. cl.
pe suportul electronic actual și unde, spune poetul: „apare așadar
textul care substituie chipul sau apare chipul care substituie textul
care substituie viaţa și moartea și poate fi și va fi învierea” (p. 5).

Nimic mai grav, mai serios, în abordarea doar aparent glu-
meaţă – în fapt e persiflată condiţia umană însăși; când virtualul,
imaginea virtuală se substituie realităţii, devine realitatea altfel
până acum cunoscută: „mi-ar fi plăcut să-i văd aici [în tabloul a cărui
compoziţie amorfă de genii și celebrităţi, șefi de orchestră ai do-
meniului de excelenţă al fiecărui personaj portretizat] pe eminescu
brâncuși și enescu pe eliade cioran arghezi silade dar nu e timpul

pierdut încă mai e timp încă mai e timp câtă vreme tabloul e-n lucru
și va fi totdeauna în lucru iar speranţe sunt cu duiumul uneori isto-
ria nu e dreaptă cu cei care fac istorie” (p. 9). Autoironia marchează
indubitabil cota înaltă a ironiei auctoriale ce atinge comicul, para-
doxul amar, umorul satiric până la negru și încrustează un însemn
al conștiinţei propriei valori: „ninge ca într-o simfonie de mozart ca
într-un tablou de da vinci picasso matisse ninge ca într-un poem de
silade” (p. 88). Dar aceste ironii, repetiţii, calambururi, sau jocuri de
cuvinte cultivate fauvist în unele locuri: „locuiesc într-un careu de
blocuri nelocuite” (p. 25) – după care urmează descrierea locatarilor
vecini – nu sunt necontrolate, ci vădesc o tandră grijă a autorului
pentru sensibilitatea prezumată a cititorului, căruia îi face mărturi-
siri din cele mai grave chiar în ordine cultural-social-politică: „pe toţi
îi eclipsează însă ramses al II-lea cu prezenţa// lui faraonică privind
viitorul ca pe un trecut care trece mereu pe lângă cei ce nu gândesc
prezentul” (p. 8). Și iată, recunoștinţa pentru întemeietorii și zidito-
rii Băilor Herculane se transformă, firesc unui locuitor al zonei, în
neiertătoare atitudine civică faţă de nesimţirea & nepăsarea ace-
lora care au adus în ruină imperiala staţiune balneară de odinioară,
evaluându-i cu nota: „trei comuniștilor postcomuniștilor celor care
ruinează omul și îi lasă ruinele la vedere” (p. 23) și, desigur: „nota
zece apelor sacre ad aquas herculi sacras nota zece lui herkules lui
asclepios hygeea și lui severianus întemeietorul nota zece lui mar-
cus aurelius pius împărătesei sisi și împăratului franz iosef” (p. 21).
Indignare îndreptăţită în mentalitatea unui ziditor de ziar: ACTU-
LAITATEA ce apare la Lugoj și de revistă lunară de cultură: ACTUALI-
TATEA LITERARĂ; mentalitate mai puţin spre deloc manifestată de
alţi gazetari, care preferă să facă parte din «presa aservită și plă-
tită», fără a-i mai pomeni pe pretinșii filosofi ai naţiunii, politologii,
analiștii atoateștiutori etc. etc. și cu atât mai puţin politicienii in-
competenţi sau/și penali. De ce simte astfel jurnalistul-poet? Deoa-
rece, în permanentă osmoză morală cu «stratul mumelor» (L. Blaga)
și realitatea cotidiană, ziaristul-poet are «conștiinţă arheală» (Th.
Codreanu); el știe că „pământul e sfânt” (p. 23) și îl venerează, îl res-
pectă mai presus și dincolo de orice mode, curente, stiluri, sisteme
etc., coexistând organic cu pământul viu. După cum respectă, se
pare, istoria și existenţa patriei sale, scârbit de prestaţiile contra-
naţionale ale politrucilor locali sau transnaţionali, evidente în pre-
zentul recent: „patria în care tu ești liber să exiști să gândești când
cei ce o vând pentru un pumn de dolari nu se gândesc deloc la tine
când oamenii politici nu mai sunt oameni și politicile omului uită de
om” (p. 29). În textul ales să dea titlul volumului (pp. 37-47), Nicolae
Silade își asumă, mesianic, rolul profetului: el „arată calea”, aceasta
fiind calea victoriei sale, a victoriei vieţii asupra morţii, a luminii asu-
pra întunericului; victoria iubirii asupra urii și răutăţii ce se mani-
festă ca forme ale prostiei ticăloase. Oscilarea de care vorbea I.

Mihai Posada
Nicolae Silade – poetul genezei & apocalipsei fără sfârșit sau viaIa = Calea Victoriei

Recenzii
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Bălu, între «entitate generică și individualitate distinctă», modu-
lează cursul discursului poetic de la abordarea filosofică, invitând
ca J.J. Rousseau «înapoi la natură» cu trecere prin infernul mundan
și purgatoriu până la paradis, la curajul numirii invective a răului
social de orice natură, în izbitoare lumină: „veniţi pe calea victoriei
doamnelor și domnilor să mergem la academie la parlament la
președinţie să mergem să trântim politichia în boscheţii din parcul
gării de nord unde vine prostituata să se culce cu tine tocmai când
vrei să te trezești” (p. 39). Atitudinea civic-patriotic-politică-
antiminciună, tot mai pregnantă, se aseamănă prin aciditatea ob-
servaţiilor intransigente cu a gazetarilor Tinerei Generaţii
interbelice cu M. Eliade în frunte (cel care spunea că «un om viu
pare întotdeauna bufon printre morţi» și constata: «Iubite prietene,
nu cred că e o suferinţă mai vie decât aceea de a fi nevoit să trăiești
printre morţi, așa cum ne e dat nouă să o facem», în articolul CCeeaa--
ssuull  ttiinneerriilloorr?? – din SSccrriissoorrii  ccăăttrree  uunn  pprroovviinncciiaall): „dacă ești viu ești viu
pentru că trăiești într-o ţară moartă în ţara uitării în ţara nepăsării”,
iar poetul oficiază parcă întoarcerea la credinţa în Dumnezeu ca
artă magistrală mântuitoare: „ehei din timpul zăbovirii să faci tim-
pul izbăvirii de timp asta e o artă doamnelor și domnilor” (p. 41).
Apoteoza civismului, în textul imaginea statului (pp. 83-85).

Notabilă atitudinea nonluciferică de acceptare a divinului
în orientală orientare de sine spre lumea interioară, pe modelul
eminescian din SSccrriissooaarreeaa  IIIIII: «dară ochiu-nchis afară, înlăuntru se
deșteaptă», rezultănd concluzii filosofice extrase pur și simplu din
«locul comun», cel mai comun: „lămpile iluminatului public încă ard
pe stâlpii de electricitate ca niște stele în stingere și tot pierd din in-
tensitate pe măsură ce și întunericul pierde din intensitate asta pen-
tru că se arată soarele și le eclipsează total ca să vezi diferenţa
dintre// lucrările omului și lucrările domnului ziceam” (p. 6). Si-
mţindu-se „ca un pixel într-o nesfârșită hologramă” (sinonim firului
de nisip-siliciu! în deșertul nemărginit al poesiei orientale), poemele
sale în proză pot fi citite ca „un jurnal despre propriul tău vis des-
chizi ochii și vezi că totul există și vii peste această existenţă de
peste această existenţă poate de aici bucuria celor ce te întâmpină
poate de aici plânsul celui ce vine aici pentru a pleca dincolo” – con-
știentizare a dimensiunii speciei umane în universul în care „întreg
sistemul solar e un pixel faţă de alte sisteme solare galaxii roiuri de
galaxii” (p. 11) – în rezonanţă (magnetică?) cu opera poetică a unui
veteran al gustului explorării noetice a infinitului, cum este la noi
Alexandru Cristian Miloș. Reluarea câtorva teme-imagini dă unitate
întregului acestei cărţi de poesie. Și tot asfel, textul, trupul textua-
lizat în poemele în proză răspunde nevoii de a notá totul într-un
«jurnal» ce devine auto-bildungsromanul aceluia care călătorește
cu gândul „îndărăt spre facerea lumii până la adam până la pă-
mântul acela pustiu și gol și până la întunericul acela în care duhul
lui dumnezeu se mișca pe deasupra apelor”, experienţă frumos ex-
teriorizată în această prezentare comparativă, autodescriptivă, a
înţelesului singurătăţii creatoare: „atunci l-am înţeles pe dumnezeu
atunci am înţeles singurătatea” (p. 13). La „vârsta lui isus” autorul
fusese la un pas de moarte sau de nebunie. Lazăr Șăineanu explica
înţelegerea în popor a cuvântului «filosof», numit popular «cititor în
stele», dar și «firoscos» adică «scos din fire», întrucât «cel cu multă
învăţătură – care caută noima lucrurilor și a vieţii omenești – nu
poate rămâne cu mintea întreagă». Momentul existenţial avea loc
„înaintea unui episod psihotic discordant la treizeci de kile de trup”
(lasă, că nici în prezent autorul nu se prezintă ca supraponderal!),
când medicii i-ar fi spus că în propria voinţă de a trăi stă salvarea sa

ca fiinţă, adică, spune Silade, ca un adorator al Genezei, ce se află:
„atunci m-am gândit serios la facere la facerea lumii eram chiar la
facerea lumii și chiar am făcut-o” (p. 14). Episod eroic. Iar lumea o
face și venirea Ei care este minunea visului, realitatea iluziei, fru-
museţea obsesiv-obsedantă a necunoscutei, a străinei familiare,
drogul suprem; în acest splendid poem de dragoste credincioasă și
sacră, vibrantă iubire: „era atât de frumoasă că frumuseţea însăși
pălea când o vedeam venind și venea și venea și încă mai vine și-
acum când mă trezesc îmi fac o cafea aprind o ţigară și prin norii de
fum o văd tot pe ea”. „Ea” care vine, la fel ca poetul, „dintr-o dra-
goste mare” (p. 11 și p. 15), după spusa de mai an a lui Nichita Stă-
nescu; de-altminteri, pomenit la p. 17. Pentru că „ea e mereu înainte
dar și înapoia mea cum sunt visul și amintirea” (p. 15). Totul „pare
un vis treide” (pp. 15-16), șuguiește lexical autorul în proza lui în-
chegată poetic, arătând că Ea îi este chiar mái mult, Ea este însăși
nădejdea, credinţa, iubirea sau, prozaic zicând noi, Ea este muza,
creaţia, viaţa dăruită lucrurilor, vii cu toatele: „o văd iarăși cum vine
din sine prin sine pentru sine [nu e nimic fără ea dar nici ea fără
mine] ce să vă mai spun despre ea”. Relaţia biunivocă a veneraţiei
pentru această alteritate imanentă, pentru această iubită poliva-
lentă care este însăși Poesia, o declamă franc autorul, în pură con-
otaţie creștină: „singura lumină erai tu iubirea mea notează asta
singura lumină iubirea” (pp. 16-17).

Miracolul acesta se întâmplă în plinul unui univers nos-
talgic și pe care aceia din cititori trecuţi prin șase decenii de viaţă îl
mai pricep azi așa cum pot, univers poetic suprapopulat cu nume de
artiști & melodii din vremea hipiotismului românesc fascinant pen-
tru numita «generaţie în blugi și adidași», la care tinerii de atunci
care nu au vibrat fie erau surdomuţi, fie acum fac pe grozavii, mi-
nţindu-se singuri; iar misterioasa „elisa” (ca în cântecul lui Pierre
Groscolas din 1975 cel cu Lady Lay, 1974) apare aici în plin mister ca
un copil rătăcit pe scena unui concert pop&rock de altădată, între
vedetele care dispar cum „baloane de săpun” (p. 20). Iar „calea vic-
toriei este calea iubirii” (p. 39). J’adore sau zece pentru costinești poe-
tizează „nostalgia anilor șaizeci învăluind tutmultul anilor douămii”
(p. 60); old fashion dreams face vârsta de râs și haz de necaz cu umor
debordant, dar între cei mulţi citaţi, cel mai adesea „eclesiastul”.
Siebenbürgen, text erudit, dovedind documentaţie cultural-jurnalis-
tică veritabilă, aduce plăcuta surpriză a unei licenţe poetice nelice-
nţioase: „răsună peste vreme un concert unic dezvremenitor” (subl
ns, m.p., p. 68). Extazul, contemplaţia urmată de meditaţie o pro-
voacă minunile simple: cântatul păsărilor, ţârâitul greierilor, apu-
sul sau răsăritul de soare, pescărușii mării, stelele cerului, iarba
pământului. Metaforă-cheie-simbol în proza poetică/poemul în
proză CCaalleeaa  VViiccttoorriieeii a lui Nicolae Silade (care continuă să își publice,
număr de număr, textele ca editoriale lirice în ACTUALITATEA CUL-
TURALĂ, sub titlul generic poeme în proză, pe lângă editorialul pro-
priu-zisc, cum ar fi: Despre print, online și literatura de azi, în Nr. 101,
pe aprilie-mai 2020), neclintită ca Muntele Tabor, stă Lumina: „lu-
mina aceea venind de la kant de la moise de la domnul” (p. 13); „lu-
mina aceea care-l luminează pe orice om care vine în lume” (p. 23);
„da încă o dată da da pentru lumină” (p. 24); „lumina ca o minune ce
naște minuni” (p. 33), dar semnalăm și ideea agreată de C. Noica și
E, Cioran, aceea că frumosul poate fi o piedică în calea revelării ade-
vărului: „și mă gândesc la cei plecaţi dintre noi la cei de sub pământ
la cei ieșiţi din pământuri la cei înălţaţi la cer dar lumina soarelui
ne împiedică să vedem” (p. 39); sau: „dar lumina soarelui ne împie-
dică să vedem lumina” (p. 40). Îndemnul la revoltă, la revoluţie chiar,
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ca gest purificator de salvare a fiinţei luminii din „infernul” coti-
dian echivalent cu „locul de muncă” (p. 25): „tu ne chemi în infer-
nul de pe calea victoriei întreabă cineva da vă chem în infern în
purgatoriu în paradis altfel cum vreţi să fiţi” (p. 39).

Tema-concept a negentropiei (Vasile Avram via Ervin
Schrödinger), a regenerării „din sine și pentru sine” a vieţii este
reluată obsedant-incantatoriu, într-un scenariu și cu decoruri de
asemenea biblice: „după patru zeci de zile de ploaie după patru-
zeci de nopţi [...] s-a făcut dimineaţă cu adevărat dimineaţă prima
dimineaţă pe pământ ai zice chiar o nouă viaţă” (pp. 23-24). Recu-
zita poate fi și una ultramodernă, în textul intitulat pixeli, iar ter-
menul, reluat frecvent și întors pe toate feţele semantice,
folosește ca metaforă a infrauniversului în pandant cu macrouni-
versul lumilor paralele, ambele ca potenţiale și cinetice gazde ale
sufletului universal; instrumentarul poetic uzitând cu patos ter-
meni proprii unor descoperiri/propuneri din teoria cuantică. Re-
prezentativă pentru întregul volum, insinuarea textului sacru face
casă bună cu „pixelii” ce sunt și om pe pământ și soare sau stele
pe cer, culminând într-un sincretism religios totuși nu panteist,
nu animist, dar monoteist și manifestat ca rugă lucidă: „toţi zeii
într-un singur dumnezeu care în marea lui milă și bunătate ne tre-
zește dimineaţă de dimineaţă” (p. 28); superbă formulă pentru ob-
sesia poetică a culegerii: „brazii crescând de-a dreptul din piatră

asta e imaginea vieţii biruitoare” (p. 29). Sunt aici, pe lângă tonul
ironic al spunerii lucrurilor grave ca în glumă, imagini mai greu ac-
cesibile netrăitorilor de experienţe-limită, de internalizare a sufe-
rinţei mântuitoare; figuri poetice de adâncă plasticitate: „o
transparenţă opacă pentru cei ce n-au trăit ca și tine calvarul gol-
gotei inexistenţa tuturor existenţelor n-au văzut asemenea ţie
șirul zilelor nesfârșindu-se într-o zi fără sfârșit sau răsăritul în-
roșind un apus însatelat sau apusul răsărind în gânduri” și, mai
explicit în crez, cu accente catehetic-misionare: „dumnezeu la fel
survolează lumea și se face că nu vede ceea ce nu poţi vedea dar
nu trece cu vederea când vede că nu vrei să vezi când vede că nu
vrei să crezi e o problemă de vedere aici e o problemă de credinţă
dacă între ceea ce vezi și ceea ce crezi că vezi nu vezi că e el doar
el care face totul posibil vizibil” (pp. 31-32). Și în așteptând să în-
ceapă (p. 87) credinţa mustește cum viaţa ca o masă lungă și bo-
gată (p. 86), întrucât: „timpul tău e chiar timpul lumii începutul și
sfârșitul lumii o geneză permanentă un exod continuu o apoca-
lipsă fără sfârșit” (p. 81).

O măreţie apolinică are viaţa, înţeleasă în minunăţia
transcenderii sale în și prin text: „am început să văd când am în-
ceput să gândesc frumuseţea lumii acesteia da frumuseșea lumii
acesteia e în schimbarea ei cu altă lume lumea care se va naște
din cuvântul meu” (p. 71); poetul asumându-și rolul de catehet mi-
sionar al fermei sale credinţe.

Calea Victoriei pe care ne poartă poetul: „înnoiește-te ca
să poţi iubi și să te bucuri de iubire” (p. 43) duce firesc la înviere:
„acea înviere despre care toţi vorbim acea înviere în care toţi cre-
dem dar nimeni nu vrea să o mărturisească” (p. 47). Poate cea mai
frumoasă mărturie de credinţă a cărţii acesteia: „adevăratul sal-
vamar [...] te învaţă mersul pe ape te învaţă înălţarea la cer și apoi
există un singur salvamar pentru toate popoarele mării și ce sun-
tem noi altceva decât abia ieșit din ţara de sub ape?” (p. 74)
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Există în lumea împestriţată a începutului de secol al XXI-lea fiinţe

pentru care poezia nu este o profesie, ci este un état d’esprit, ce în-

soţește toate celelalte preocupări cotidiene. Am întâlnit nu puţini

asemenea oameni deosebiţi. Dacă-l vei întreba pe unul dintre ei,

poţi avea surpriză să afli că nu se socotește poet. Dar el scrie dintr-

o nevoie lăuntrică. Una înaltă, care poate să-l sustragă de la nevol-

niciile existenţei. Un duh al creaţiei îl tutelează, ca să-l aducă mereu

într-o stare de căutare în labirintul sinelui. Dar rodul acestei zămi-

sliri cvasicotidiene n-a răzbătut la vederea celorlalţi, pentru că -des-

igur v-aţi dat seama- nu mă refer la poeţii consacraţi, ci la o altă

categorie de mânuitori ai condeiului. Cu discreţia ce-i caracteri-

zează, aceștia nu și-au dezvăluit de la început taina creaţiei, iar cei

din jur nu le-au cunoscut preocuparea artistică. Motivele sunt di-

verse, de la modestie, dorinţă de discreţie și până la neșansă, căci

nu oricine deţine tehnica străbaterii spre marele public. În Româ-

nia unei jumătăţi de secol a socialismului, la evantaiul cauzelor in-

time se mai adăugau și altele, politice, uneori atroce. Astfel s-a

produs în unele conștiinţe o stagnare vegetativă, o aparentă pasi-

vitate, dar, pentru că din interior răzbesc noi impulsuri, devenite

volute de imagini, pasiunea condeiului nu-i înduplecă să renunţe.

Și creaţia continuă, însă ea este sortită tăinuirii. Revistele literare

se oferă să-i găzduiască abia într-un târziu și la cenacluri ei nu atrag

atenţia publicului interesat de frumos. Doar în răstimpuri, agoni-

seala lirică se cere adunată între coperţile unor volume.

Aproape acesta este profilul poetului bucureștean miruit întru di-

screţie Alexandru Ciocioi. După ce absolvise Școala tehnică “Vulcan”,

profesia pragmatică, în care el a ajuns maistru principal, ar fi putut

să-l ţină departe de zariștea esteticului. Nu a fost așa, căci el a tre-

cut concomitent cu studiile liceale prin Școala populară de artă din

capitală, încă la secţia de Teatru. Nu știm cu exactitate când dori-

nţa de exprimare scenică a fost surclasată de exerciţiul plămădirii

versurilor. Desigur că această mutaţie s-a produs atunci când tână-

rul bucureștean a început să vadă în cuvântul poetic “o troiţă”, cum

avea să mărturisească mai apoi în versuri. Drumul său spre slova

măiestrită a fost povârnit, căci copilul olteanului de Jii Mihai Ciocioi

și al Alexandrinei, argeșancă născută în satul Văxarea, abia la de-

plina maturitate s-a decis să intre în mediile scriitoricești. A fost sus-

ţinut la începuturi de Agatha Bacovia şi de fiul marelui poet, Gabriel

Bacovia.

Totuși, întâmplătoarele încurajări nu l-au scos din cochilia sa de în-

singurat. Unele poezii au apărut sporadic în anotimpul postdecem-

brist prin reviste prestigioase precum „Luceafărul” și „Amfiteatru”

din capitală, dar și în “Climate literare” de la Târgoviște, în revista

“Sud” de la Giurgiu sau în „Cervantes” din Satu Mare. Numele lui

Alexandru Ciocioi a ajuns în anul 2007 și la New York, în publicaţia

„Conexiuni”. 

Când s-a decis să selecteze în cărţi ceea ce plămădea tainic, a fost

publicat volumul Anticarul de gesturi la Editura V. Cârlova în 1996.

Apoi, Arborele de viu în 2004 la Editura Semne, unde doi ani mai târ-

ziu i-a apărut și Ulciorul de cuvinte. Tot acolo, placheta Pasărea din se-

cundă vedea lumina tiparului în 2009 și Fântânarul de vorbe un an

mai târziu. La fel de inspirat în alegerea unor titluri incitante este

autorul atunci când hotărăște să-și numească volumul bilingv, apă-

rut în 2010 la Editura Albanezul, Drumul ochiului sau Zborul din clep-

sidră care a pornit spre cititori în 2011 de la Editura Libris.

Surprinzător prin familiaritatea formulării Am uitat să vă spun, un

alt volum de proză și poezie, va cunoaște două ediţii, apărute la dis-

tanţă de doi ani, respectiv în 2011 la Editura Amanda, iar într-o

formă revăzută și adăugită la Editura Granada. Decis să verifice ade-

vărul din celebrele versuri ale unui clasic al literaturii române “Sunt

greu bătrânii de pornit/ Dar de-i pornești sunt greu de-oprit”, Ale-

xandru Ciocioi revine în societatea scriitorilor bucureșteni cu volu-

mele Petale de zăpadă (2015) și Ecoul dintre gene (2016), publicate la

Editura Betta.

Cu noul ciclu liric, intitulat Dincolo de trup, apărut în 2020 la Editura

Neuma din Apahida, poetul se apropie pentru prima dată de citito-

rii din capitala culturală a Transilvaniei, decis să le ofere versurile

unei proiectări lirice inedite, aceea a „drumului prin singurătate” pe

care îl străbate eul său cu consecvenţă dramatică, deprins cu călă-

toria încă din visurile copilăriei.

Cel de-al treisprezecelea volum, scris în vers alb, s-a bucurat de o

ilustrare atentă, căci Gelu Iordache a semnat desenul expresiv de

pe coperta 1, în interior Mihai Cătună a însoţit 10 dintre cele 82

texte lirice cu desene particularizante, ca portretul poetului desenat

de Octavian Berindei să însoţească, ce-i drept prea discret, fișa bi-

bliografică de la final, și să reapară și pe coperta 4. 

Anca Sârghie
Tectonica imaginarului

Recenzii
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Destinată reclamei versurilor din volum, aceasta din urmă reţine

opinia criticului literar Aurel Goci, care îl încadrează în epocă pe Ale-

xandru Ciocioi: „Iată un poet atipic, chiar și pentru „generaţia in-

termediară” care marchează și diferenţa între două momente de

referinţă ale poeziei românești în secolul XX, generaţia ’60, care a

readus creaţia lirică la rădăcinile moderne din perioada interbelică

și generaţia postmodernă a optzeciștilor. Această deschidere biva-

lentă, atât spre trecutul apropiat cât și ca presimţire a unei posibile

deveniri a modelului poetic marchează întreaga creaţie a autoru-

lui...” În același spaţiu al copertei 4, poetul Horia Gârbea se apropie

intuitiv de versurile volumului: ”Alexandru Ciocioi este un poet me-

ditativ care oscilează între discursul îndrăgostit și meditaţia scep-

tică. Textele lui au deopotrivă forţă și fineţe, dar mai ales o

indiscutabilă originalitate, care le asigură un loc aparte în peisajul

atât de variat și contradictoriu al liricii noastre. Cu acest volum, cău-

tarea de sine îndelungată a poetului ajunge la un punct fericit.”

Atât timp cât nu-l părăsește convingerea că cea mai nobilă formă

a limbajului uman este poezia, nicio încântare nu poate egala sa-

tisfacţia lui Alexandru Ciocoi de a o fi slujit pe Ea cu credinţă. Mai

multe titluri din noul ciclu completează o ars poetica, ce-și are ră-

dăcini în ciclurile anterioare, ca dovadă că nevoia de a se mărturisi

drept slujitor al slovei măiestrite este o constantă. Niciunde crezul

său artistic nu este mai plin de sens exprimat ca în versurile intitu-

late Adevărul, unde imaginarul-pivot se subsumează unui motiv cen-

tral, cel al drumului: „Adevărul/din sufletul/ poemului/ are drumul/

cuibărit/ între tâmple,/ întotdeauna/ ușa deschisă,/ iar inima/

doină/ ce înlumină/ o stea/ dincolo/ de trup!” Găsim aici un model

de esenţializare a credinţei sale în forţa cuvântului poetic, acesta

radiind simbolic din însuși titlul volumului, ca reflectare a valorilor

spiritului. Mărturisind că ,,Niciodată noaptea/ nu mi-a mîngîiat tru-

pul/ întrebîndu-mă/ de ce am ochii deschiși�, poetul se declară un

slujitor neobosit al gestului creator, recunoscând că ,,Numai cuvîn-

tul/ mă strigă fără sfîrșit/ să-i doinesc/ drumul în piatră.� (Oboseala)

În poezia intitulată Acolo ideea de artă poetică se nuanţează, ca o

temă cu variaţiuni, căci ,,necuvîntul mă caută/ să-l binecuvîntez/ în

ploaia mea de izvoare�. Odată pusă această centură de siguranţă,

călătoria “dincolo de trup”, prin galaxiile fiinţei, oferă neașteptate

revelaţii. 

Se cuvine precizat că poezia Un felinar, așezată în debutul noii con-

strucţii lirice, pare să fie una dintre primele încercări ale mânuito-

rului de condei, nefăcând intrarea cea mai fericită în atmosfera

volumului. Dar trebuie recunoscut că tensiunea trăirii sporește apoi,

filonul meditaţiei asupra trecerii timpului devine esenţial, împle-

tindu-se cu sevele unor versuri erotice primenitoare sau cu respec-

tul faţă de înaintașii săi ori cu fuga până la stele, deprinsă din

copilărie. Este la acest poet o întreţesere în care speciile literare tra-

diţionale-pastelul, elegia, meditaţia etc.- își pierd puritatea spre a

compune un melanj cu totul inedit.

Construită tot pe motivul drumului, devenit călăuză atotstăpâni-

toare, poezia Câteodată se încarcă cu sacralitatea sufletului sălășluit

și tăinuit „în noaptea din mine”, cum circumscrie metaforic poetul

acel topos central al universului său. De acolo, ,,Câteodată/ pleacă

dintr-o rugăciune/ și stă de vorbă/ cu un înger/ uitând că răsuflarea

mea/ e mai grea decât ancora/ ce mă ţine legat/ într-un golf de sin-

gurătate/ bîntuit de viscole.” Îmi amintesc versurile poetei Liliana

Spătaru ,,Când în sfârşit am înţeles pasul,/în aer/Mireasma de Apri-

lie/ Grăită-n -/ Rugăciune./Pe drumul meu rămas/mi-a înnoit veş-

mântul/cu psalmul de iubire,/iubire până dincolo de moarte”.

Simţirea lui Alexandru Ciocioi, tot un drumeţ și el, atinge motivul

rugăciunii, dar nu poartă vreo încărcătură religioasă definitorie.

Ceea ce-i apropie pe cei doi poeţi călători este fascinaţia drumeţiei

în spirit. În poezia De cîte ori, dedicată copilăriei, cu inserţii onirice,

“Pe cariatidele timpului/trăiesc doar visele/ ce iau forma/ unei ru-

găciuni.” Versurile conţin, sugerată subtil, o pedagogie a gestului

adresării spre Dumnezeu. 

Metamorfozările pe care poetul le încearcă au adesea repere cos-

mice, atunci când doar ploaia „udă drumul/în care mă aștern/ arcuș

și pană/ pentru mîngîierea/ de piatră/ de dincolo de stea.” (Cînd am

plecat) sau imaginând o iertare izbăvitoare ce “cîntă pe stradă/ adu-

nând lacrămile/ în căușul dorinţei/ pentru a le pune discret/ în inima

vie/ din trupul devenit stea.” (Iertare) Gândind atât de firesc în me-

tafore, poetul concretizează abstractul, apropiind depărtările,

atunci când închipuie o floare „botezată de inimile/ seminţite/ în

roua stelară/ a drumului.// În adâncul trupului/ tăcerile se răsco-

lesc/ neputând naște/ alte secunde...”(Oboseala) 

Alexandru Ciocoi își construiește noul său univers liric sprijinit pe

câteva filoane care în tectonica imaginarului au puncte de atingere

consonantă, precum este cosmicul cu terestrul, și altele, de efemere

desprinderi, ca „zăpada posomorâtă” a străzii și floarea, din poezia

tocmai citată, ori glisarea de la întuneric la lumină din poezia Mîinile,

ce începe cu o sugestivă strofă poetică: „Mîinile/ s-au făcut între-

bare/ căutînd oamenii/pe care muntele/ i-a cărat/ din noapte în zi/

dînd nume celor/ cu priviri de stea/ născută din păduri/ mult cîntă-

toare.”

Între motivele tematice conturate emoţionant, copilăria cu dra-

gostea părintească ce stăruie, ca un bogat filon, în amintire este im-

presionantă cu tulburătoarea creionare din Aduceri aminte, în care

ritualul tradiţional al adunării familiei în ceas de sărbătoare are un

aer ușor hieratic, purificator: „Se întorc părinţii/ de prin sărbători/

așezîndu-ne la masă/ sub o-nchinăciune/ spusă murmurat/ așe-

zându-ne încet/ în afară de păcat/ și cu mîna prinsă/ într-o mîngî-

iere...” Dintre membrii familiei, imaginea tatălui este în măsură

reapropie vârstele omului, devenind o metaforă a timpului însuși. El

primește în poezia Câte păsări o pregnanţă efigială: „În răscruce/

tata/ adună durerile umbrelor/ într-un pocal de viu/ biciuit de
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vreme.” În dramatica rupere de casa părintească, o altă temă pivo-

tantă a acestui ciclu liric, fiinţa care i-a dat viaţă se ivește spre a-l

alina: ,,Se sparge în mine/ o oală de lut/ și vîntul/ mă face potrivnic/

urlă un ciob de uitare/ nebun/ rănindu-mă-n tălpi/ și în creștet/ se-

ncaieră limba/ cu graiul străbun/ iar mama din mine/mă cheamă�
(Aripa ruptă) Chiar dacă toposul satului copilăriei se completează ca

un puzzle tainic cu imagini simbolice, precum opaiţul de lut, pâinea

coaptă, fântâna și uliţele, Alex Ciocioi izbutește în poezia Unu, ca

într-un haiku, o excepţională sinteză a vieţii materiale și a spiritua-

lităţii rustice:,,Blidul de pe masă/ cioplește în grindă/ lumea din

icoană!” Ceea ce revine în ceasul meditaţiei târzii din lumea paradi-

siacă a satului sunt amintirile, care alimentează trăirea făuritorului

de metafore inedite:,,Mi-e dor de fîntîna/ din răscrucea drumului/

cînd scoteam din ea/ cîte o poveste/ o așezam pe tîmpla unei fe-

cioare/ și îi arătam/ cum buzele noastre/ fac nuntă...�(Fântâna).

O altă dimensiune a tectonicii imaginarului din noul volum al lui

Alexandru Ciocioi o constituie motivul oniric, îngemănat cu copilă-

ria și prezent între multe altele în poezii ca Pe inimă sau Cînd vor-

bele, unde autorul verdictual îndeamnă la cugetare prin versurile

finale “De la vise pînă la flori/ e o lume ireală/ născută discret/ în co-

pilărie.”.

Fără să fie un veritabil poet al iubirii, din sorgintea lui Lu-

cian Blaga, bunăoară, Alexandru Ciocioi este însetat de suave îm-

pliniri erotice, precum cea din poezia Ecuator “unde strigătul

trupului/ spune că tu/mergi lângă inima mea/neatingând nicio-

dată/ecuatorul!”. Cu discreţia caracteristică, ,poetul nu închipuie în

maniera lui Eminescu ori Coșbuc scene ale unui ritual erotic, de alt-

fel atât de frecvent și la poeţii postmoderni, dar într-o manieră dis-

tinctă prin atracţia elementului anatomic, a fiziologicului în

sexualitate. Imaginea dragostei se plămădește aici din retrăiri,

atunci când nu se insinuează ca reproș, cum se întâmplă în adresa-

rea: ,,Iubito/ amintește-mi o zi/când mângăierile tale/ au născut o

Duminică�, împlinire în stare ,,drum să se facă peste vremelnicie�
(Pe umăr). Acolada erosului cuprinde cu aceeași discreţie și ipostaza

despărţirii: ,,Umbra/ ta a rămas lipită de ușă/ și o salut timid/ la fie-

care plecare/ rugîndu-mă/ să nu mă uite/ să-mi alunge neîmplini-

rea/ ce-mi împodobește casa/ văduvită de tine.� (Doi sâmburi). În

mod surprinzător, singurătatea bărbatului părăsit nu are nimic apă-

sător, împăcarea cu destinul având reflexe luminoase: ,,Îmi primesc

nopţile/ drept mirese�. (Nopţile) Rostul iubirii se conjugă cu cel al

existenţei înseși, hărăzit în convingerea sa finalmente creaţiei: ,,În

catapeteasma/ gurii tale/ dorm cuvintele/ pe care le aștept/ să se

nască/ să le cînt/ pentru a vedea/ dacă sînt viu...� (Din grindă). 

Meditaţia provocată de singurătate este un filon central

al volumului. Ea dobândește străluciri surprinzătoare când este în-

sufleţită prin personificare: „Prinţesa de necuprins,/ singurătatea,/

mai poate dansa/ pe gând/ încă o sărbătoare!”

Drumul în timp “peste vremelnicie” are în tectonica noului ciclu

corespondenţe spaţiale. Ideea de copilărie aruncă ancore în peisa-

jul rustic, iar la polul opus al acestui liman de fericire paradisiacă

apar creionări de priveliști ale orașului unde ,,Oboseala/ merge pe

stradă zîmbind� (Oboseala). 

Un motiv inedit este ipostazierea prunciei nefericite la oraș: “Co-

pilul întîrziat/ într-o nemîngîiere/ merge pe stradă și rîde/ de porţile

încuiate/ cu multe culori/ cîntărite cu grijă. // Trupul lui despuiat de

părinţi/ visează un nou început/ mai cald decît anul trecut/ cînd i-au

zburat din umeri/ copilăriile toate/ înainte de primăvară/ cînd spera

să primească/ o masă și-un pat/ pentru sfântul canal/ luminat de o

dreaptă dorinţă.” (Vis de copil) 

Foarte des surprinde plăcut la poetul A.Ciocioi ineditul metafore-

lor, radiind uneori pe întinsul întregii strofe: „E prea toamnă/ în

râsul tău/ știind că așteptarea/ ţi-a furat numele/și merge cu el/la

târgul de vise!”(Nu râde). Desenul imagistic se potenţează prin ine-

dite personificări, dobândind contururi picturale: ,,În inima mea/ lo-

cuiește o pasăre/ ce învaţă visele/ să zboare/ ... În inima mea/ mai

cîntă o lacrimă/ îmbăiată într-o doină� (În inima mea).

Indiferent ce teme preia poetul în meditaţia sa existenţială atât de

diversă și de dinamică, de la copilăria rustică la trecerea timpului, de

la singurătate la iubire și natura stelară ori peisaj citadin și respec-

tul înaintașilor, versurile volumului trăiesc mai ales prin forţa me-

taforei, prin ineditul asocierilor imagistice, prin vitalitatea importată

în vers de personificări și epitete ( ca în exprimări precum „singu-

rătatea tăvălită într-o visare” , „pământ orb” sau „ochi blindaţi cu ce-

nușă” s.n. ) folosite cu o dreaptă măsură. Experimentările la nivel

de lexic nu sunt dintre cele riscante în sens dezarmonic, chiar dacă

poetul este un inovator de forme inedite („secunde necrivăţite”,

„amirosind albastru”, „inimi seminţite“) , folosite cu succes spre a

potenţa conturul imaginilor. Semnele de punctuaţie, deloc excesive,

slujesc textul liric, iar consecvenţa folosirii vocalei î în interiorul cu-

vintelor nu aduce niciun prejudiciu întregului.

Ferindu-se cu o precauţie intuitivă de imitarea clasicilor, dar decis
să nu intre, cum înţeleg că estima criticul literar Aurel Goci, nici în
competiţia postmoderniștilor, a celor ce glorifică un limbaj fără ba-
riere, Alexandru Ciocoi găsește mai profitabil sub raport artistic ma-
ratonul de unul singur, spre depășirea propriilor limite. Înclin să-i
dau dreptate, întrucât rezervele de fantezie dovedite și instrumen-
tarul poetic mânuit cu iscusinţă în Dincolo de trup promit că acest al
treisprezecelea volum nu va fi cel din urmă.

**AAlleexxaannddrruu  CCiioocciiooii,,  DDiinnccoolloo  ddee  ttrruupp,,  EEddiittuurraa  NNeeuummaa,,  22002200
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Totdeauna când mă trezesc cu faţa la perete,

mai ales în zilele de vară,

nu mă ridic din pat până nu-mi fac pe îndelete

un plan al activităţilor până spre seară,

când revin din goana mea după fericire

în tihna căminului.

Astăzi, de exemplu, voi participa la o întrunire

a foștilor muzeografi, după ora prânzului.

Acum este ora șapte.

Îmi fac rapid exerciţiile de forţă și echilibru,

apoi, ușor transpirat, îmi beau cafeaua cu lapte

Lucian Per1a
Parodii

Ovidiu Genaru
Proces-verbal al unei dimineIi de vară

și remarc din nou cât de sumbru

este peisajul, privind pe fereastră afară.

Toţi oamenii cu măști pe figură,

de fapt aproape toţi, unii se strecoară

doar cu mâna la gură.

În Ţara asta a lui pi încă se mai poate

și așa, am mai vorbit desprea asta și nu o dată,

unii știu să dea din coate

și activitatea lor agresivă e prea puţin amendată.

Am gustat și eu frumosul vis

că democraţia ne va duce

cât de curând la margine de paradis

și că nepoţii noștri chiar o să-l apuce.

Dar gata, pun pixul jos,

prea multe amănunte din viaţa mea particulară

v-am dat și nu e frumos și normal,

poemul acesta s-ar putea să iasă în evidenţă și să pară

pentru unii un adevărat proces-verbal!
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AAccttiivviittaatteeaa  rreevviisstteeii  EEuupphhoorriioonn  șșii  aa  UUnniiuunniiii  SSccrriiiittoorriilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  ––  FFiilliiaallaa  SSiibbiiuu

Ioan Cândea, sculptorul sibian care și-a dovedit  tal-
entul în realizarea  a peste 50 lucrări monumentale ded-
icate unor personalităţi importante ale culturii române,
este autorul  bustului poetului şi dramaturgului Radu
Stanca. Versul faimos ”Sunt cel mai frumos din orașul
acesta” figurează pe soclul bustului Radu Stanca, sfinţit în
23 decembrie 2020 de Î.P.S. Laurenţiu. Dincolo de auto-
portretul expresionist  pe care și-l face Radu Stanca în
capodopera sa intitulată “Corydon”, începând tocmai cu
acest vers, putem considera că poetul se închipuie cu o
intuiţie exactă „...Sau numai un turn rătăcit între case,/
Un turn de pe care cad pietre preţioase”. Un asemenea
turn  cu pietre scumpe a fost Radu Stanca între con-
cetăţenii săi sibieni. Puţini știu astăzi că ”Sunt cel mai fru-
mos din orașul acesta”, afirmaţia incipit și de final a
poeziei  “Corydon”, a devenit forma jovială de salut pe

care Radu Stanca o folosea când se întâlnea cu actorii de la Teatru. Aceasta a fost instituţia
pe care a slujit-o cu o imensă pasiune, punând în scenă peste 30 de spectacole, cele mai
multe absolut memorabile. Cu trecerea timpului, posteritatea a dovedit adevărul ce se as-
cundea  în spusele sale, căci astăzi Radu Stanca este personalitatea cea mai complexă și val-
oroasă pe care în contemporaneitate a avut-o Sibiul.

Revenind la evenimentul dezvelirii bustului, așezat în părculeţul din faţa Teatrului
Naţional „Radu Stanca”,  să adăugăm că la eveniment au participat oficialităţi ale Primăriei
orașului, ale Bisericii Ortodoxe, ale Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, reprezentanţii mass-
mediei locale, oameni de cultură, actori și invitaţi. Actorul Constantin Chiriac, în calitate de
director general al Teatrului sibian a moderat evenimentul. Odată ce pânza cea albă a căzut
la baza soclului, chipul lui Radu Stanca a apărut în toată frumuseţea și distincţia sa.

Ceremonia  sfinţirii noii opere de artă a fost oficiată de Mitropolitul Ardealului.
„Astăzi am săvârșit un gest al libertăţii înalte și creatoare, al recunoștinţei, a spus IPS Mit-
ropolit Laurenţiu Streza,  suntem datori cu toţii urbei noastre și înaintașilor noștri, pentru ca
viitorul să fie unul pe măsura celor care l-au fundamentat, l-au temeinicit.”

Trasând un arc de la personalitatea lui Radu Stanca și până la creaţia finită, Con-
stantin Chiriac a spus: “La 100 de ani de la nașterea marelui poet, dramaturg, om de teatru,
Radu Stanca - Patronul Teatrului Naţional din Sibiu, reușim să punem în faţa Teatrului
Naţional din Sibiu, bustul marelui om de litere, om de teatru, lider al Cercului Literar de la
Sibiu, omagiat cu o stea pe Aleea Celebrităţilor încă din anul 2014.”

Viceprimarul Sibiului Corina Bokor a surprins importanţă generală a momentului,
afirmând:„ Am avut parte de un an atipic. Orașul nostru a sărbătorit cultura dintotdeauna,
nu doar prin evenimentele culturale, ci și prin respectul pe care l-a arătat oamenilor de cul-
tură și muncii depuse de aceștia. Sărbătorim astăzi un eveniment și involuntar ne întoarcem
în trecut, cu gândul la personalităţile care și-au adus contribuţia la ceea ce reprezintă Sibiul
în ziua de astăzi.”
Un moment fast cu care s-a încheiat anul centenar și nu mai puţin cel cultural  al Sibiului,
care tocmai și-a reprimit cu drag fiul îndepărtat de atâtea decenii: „De mine vorbește-n oraș
toată lumea/ De mine se teme în taină tot burgul./Sunt Prinţul penumbrelor, eu sunt amur-
gul...”

Anca Sârghie

La centenar, Radu Stanca s-a întors la Sibiu
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