








Dumitru Chioaru

2/ 20214

Editorial

Euphorion Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Centenar I. NegoiCescu

În Cercul Literar de la Sibiu, Ion Negoiţescu, semnînd
ca scriitor I.Negoiţescu, și-a asumat de la început rolul de lider.
El a fost autorul scrisorii adresate lui Eugen Lovinescu, cunos-
cută ca Manifestul Cercului Literar, publicat în 13 mai 1943 în zia-
rul Viaţa, între semnatarii căruia figurează sub pseudonimul
Damian Silvestru, stîrnind controverse în presa vremii. Manifes-
tul s-a născut,în urma consultării semnatarilor,dintr-o gîndire cri-
tică matură, în ciuda repetării unor idei sau a formulării lor
neclare uneori,actualizînd în contextul războiului mondial teoria
autonomiei esteticului lansată cu aproape un secol înainte de
criticul junimist Titu Maiorescu şi continuată în modernismul in-
terbelic de Lovinescu, care a salutat în gruparea studenţească de
scriitori de la Sibiu „a patra generaţie de critici maiorescieni”.Re-
vista Cercului Literar, apărută în 1945 în șase numere, ultimul
fiind triplu, avea un singur redactor, I. Negoiţescu, care își asuma
concretizarea programului formulat în Manifest.

După întoarcerea Universităţii de la Sibiu la Cluj, orașul
natal al lui Negoiţescu, el a încercat să menţină Cercul în viaţă,
propunîndu-le cerchiștilor împrăștiaţi în ţară solidarizarea în
jurul unui nou proiect, revista Euphorion, avînd deja – după cum
aflăm din romanul său epistolar cu Radu Stanca –sumarul a două
numerela care colaborează foștii cerchiști. Proiect utopic, care
mai prevedea un teatru și o editură cu același nume, Euphorion,
sortit eșecului în urma instalării regimului comunist. A urmat pe-
rioada dogmatismului proletcultist, în care cerchiștii au trăit și
scris în izolare, pentru el și alţii însemnînd și ani de închisoare.
Deși unii dintre ei încercaseră unele forme de compromis cu re-
gimul, abia după relativa liberalizare ideologică din a doua parte
a anilor ’60 și reabilitarea politică a scriitorilor din vechiul regim
burghez, aproape toţi cerchiștii (mai puţin Radu Stanca, mort în
1962, fără a-și vedea publicată vreo carte) au revenit pe scena li-
terară, publicînd în noile reviste și edituri, unii dintre ei devenind
chiar redactorii lor, la concurenţă cu tinerii scriitori ai generaţiei
60. Negoiţescu s-a mutat la București, unde desfășoară o efer-
vescentă activitate publicistică și editorială, începînd cu volu-
mele SSccrriiiittoorrii  rroommâânnii  (1966) și PPooeezziiaa  lluuii  EEmmiinneessccuu (1968) care,
urmate de altele, l-au impus printre cei mai importanţi critici li-
terari ai vremii, și anunţînd, în revista Familia, proiectul IIssttoorriieeii  llii--
tteerraattuurriiii  rroommâânnee. În urma aderării la ”mișcarea Goma” din 1977,
ultimul său gest politic antitotalitar, sancţionat cu arestare pen-
tru un scandal de homosexualism, Negoiţescu a fost nevoit  se
exileze în Germania, unde a trăit pînă la moarte în 1993 la Mün-
chen, colaborînd la Radio Europa Liberă și  realizînd doar parţial
IIssttoorriiaa  lliitteerraattuurriiii  rroommâânnee, vol. I (1800-1945), lacunară bibliografic
ca orice carte scrisă în exil.

După căderea comunismului în 1990, un grup de tineri
scriitori sibieni alcătuit din Dumitru Chioaru, Vladimir Munteanu,
Iustin Panţa și Radu Ţurcanu, cărora li s-a alăturat artistul grafic

Mircea Stănescu și, mai tîrziu, scriitorul Ioan Radu Văcărescu, a
adresat noii conduceri a Uniunii Scriitorilor din România, din care
făcea parte și poetul cerchist Ștefan Aug. Doinaș, un proiect însoţit
de o cerere de înfiinţare la Sibiu a unei reviste cu numele Eupho-
rion, inspirat de lectura cărţii UUnn  rroommaann  eeppiissttoollaarr. Redacţia noului
Euphorioni-a propus lui Negoiţescu să fie director de onoare al re-
vistei proiectate în urmă cu aproape jumătate de veac de el însuși,
dar deoarece se afla în continuare în Germania, a refuzat acest titlu
în favoarea lui Doinaș. 

Mi-a revenit mie ca redactor-șef rolul de a întreţine cores-
pondenţa cu Negoiţescu. Îl cunoșteam din anii studenţiei mele la
Filologia clujeană, cînd a venit cu alţi scriitori din București la ani-
versarea a zece ani de la apariţia revistei Echinox. Atunci, în reda-
cţia revistei, am primit de la el UUnn  rroommaann  eeppiissttoollaarr  cu dedicaţie,
carte care m-a marcat la fel de profund ca și lectura anterioară a
PPooeezziieeii  lluuii  EEmmiinneessccuu, oferindu-mi un model de formare intelectuală
prin lecturi nu numai literare ci și filosofice. În scrisoarea nedatată
din această perioadă, reprodusă alături în fotocopie:



el aprecia pasiunea mea pentru filosofie, recomandîndu-mi cîţiva
mari filosofi, dar mă atenţiona, după lectura unui poem apărut în
Echinox, să nu filosofez în poezie, sfat de care am ţinut de atunci
cont. Eram fascinat  de inteligenţa lui sclipitoare, cultura literar-fi-
losofică și autoritatea sa critică, dar din cauza bîrfelor care circulau
pe seama lui, îmi era și teamă de el, preferînd, deși l-am mai întîlnit
la București și la München,să comunicăm epistolar.

Din corespondenţa cu Negoiţescu mai public, în acest
număr consacrat centenarului său, două scrisori și două cărţi poş-
tale, în fotocopii:

München, 20 aprilie 1990

Draga Chioaru,

felicitări pentru apariţia acestui sibian Euphorion, pe care tocmai l-am
primit și de îndată răsfoit, oprindu-mă bine înţeles asupra poemelor
tale, care sunt substanţiale și convingătoare. Întreaga revistă e de cali-
tate și de aceea mă grăbesc a-ţi trimite o colaborare: prezentarea lui
Cioran în IIssttoorriiaa  lliitteerraattuurriiii  rroommâânnee (vol. I, 1800-1945). Cartea e sub tipar,
în America; volumul 2 urmînd să apară în lunile următoare, tratează
perioada 1945-1989, cu o anexă finală dedicată literaturii de dinainte
de 1800. Cred că acest Cioran e de actualitate mai cu seamă prin lu-
crurile rele ce le spune despre români rășinăreanul scriitor și de care
trebuie să ţinem seama. 

Te rog transmite-i o îmbrăţișare vechiului meu amic Mircea Ivănescu,
iar pe tine te salut cu toată căldura.
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Dragul meu,

îti răspund la adresa din Cluj, sper că scrisoarea să te găsească încă
acolo (poate ar fi trebuit să-mi indici data pînă la care mai stai pe lîngă
Universitate și Echinox). Din „Discurs asupra lumini de după-amiază”
mi-a plăcut doar I, deoarece n-am găsit în celelalte corenţa spirituală a
fiecăreia în sine și nici între ele. Desigur ești supus unui efort maxim
dacă frecventezi o poezie atît de tributară gîndirii; bine totuși că nu „fi-
lozofezi”. Pentru poeţi, lecturile filozofice sunt inestimabile pînă la pra-
gul în care unii uită menirea lor și filozofează. Mă bucur deci că ești atît
de pasionat de filozofie, văd că ai citit tot lucruri bune. Dacă însă  ţi-aș
fi făcut recomandări, avînd în vedere lista cărţilor parcurse, eu te-aș fi
sfătuit să citești Bergson complet. Traducerile franceze de filozofie nu
sunt recomandabile, mai cu seamă în cazul lui Heidegger – de preferat
cele românești, cînd există: Aristotel, Platon, Presocraticii, Hegel, N.Har-
tmann, Kant.  

Mai realizate găsesc poemele „Veacul Nova-Novalis” și „Piesă ne-
terminată”. Fiindcă tu ești un poet atît de pretenţios, vrînd să respiri
numai eternuri, permite-mi ca și eu să-ţi întorc aceeași pretenţie critică
sublimă! Cînd citesc o poezie nu mă interesează cunoștinţele filozofice
ale autorului (dacă ele pot fi semnalate în poezia respectivă, e rău), ci
filozofia sa proprie, lirică, în care au fost asumate, topite și liricizate
orice cunoștinţe filozofice. Poeziei îi repugnă efectele euristice.

Mai vorbim noi. Cu prietenie te salută 

I.Negoiţescu.



I.Negoiţescu

p.s. te rog să fiu iscălit cu I. Negoiţescu și nu Ion (cum văd că au luat obi-
ceiul unele publicaţii). Bine aţi făcut că aţi renunţat la  ideea de a-mi
acorda vreun titlu onorific. Te rog să nu lași să circule textul mai înainte
de a fi tipărit!

München, 17 iunie 1990

Dragă Chioaru,

îţi mulţumesc pentru revistă. Aș vrea să știu dacă sunteţi dispuși să vă
trimit un eseu despre opera lui Marin Preda, cam de patru ori așa de
mare cît textul despre Paul Miron, pe care să-l publicaţi deodată, în nu-
mărul de după publicarea articolului meu despre Cioran. Deci te rog să-
mi răspunzi urgent pe o cartă postală. 

Numai bine!  I.N.

München, 20 iulie 1990

Dragă Chioaru, mulţumesc pt. noul număr al revistei. Ţi-aș fi trimis de-
mult textul despre M. Preda, dacă mi-ai fi confirmat, așa cum ţi-am
cerut, printr-o c.p. acceptarea condiţiilor mele: să apară integral, într-
un singur număr. Deoarece acum pari de acord, ţi-l trimit. Aș  dori mult
să se publice în numărul dedicat Cercului literar, fiindcă acest text re-
prezintă de fapt poziţia ideologică cerchistă (euphorionistă) în mod

exemplar. S-ar putea menţiona aceasta. Te rog, de astă dată confirmă-
mi urgent primirea textului Preda*. 

Cu drag
I.Negoiţescu

*mi l-au cerut și alţii

München, 10 septembrie 1990

Dragă Chioaru,

azi am primit scrisoarea ta: a sosit la timp, căci tocmai luasem hotărî-
rea să trimit la Vatra textul despre Marin Preda, la care ţin atît de mult
– credeam că nu vă interesează. Dacă Euphorion al vostru are ceva
comun cu euphorionismul Cercului literar de altă dată, apoi în acest
eseu al meu lucrurile apar cel mai clar! De aceea se cuvine să-l publicaţi
voi.

Îţi  mai trimit un text, să-l aveţi la dispoziţie (despre romanul lui M.Vil-
lara: autorul a fost președintele tineretului liberal pînă în 1947 – era
șeful meu politic, căci eu eram președintele tineretului universitar din
Ardeal. Omul a murit în America, acum vreo 2-3 ani și fusese ginerele lui
Ion Pillat).

Cu toată prietenia
I.Negoiţescu
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legate de colaborarea sa la noua revistă Euphorion. Deși acestea vor-
besc de la sine, trebuie să adaug unele comentarii cu precizări pri-
vitoare la neînţelegerile iscate de publicarea eseului despre Marin
Preda. Negoiţescu avea rezervată a doua pagină a revistei și, pînă la
primirea acelui eseu, apăruse cel despre Cioran și altele deja pri-
mite erau programate să apară. Revista Euphorion apărea în format
de ziar de16 pagini. Aflînd de lungimea textului, am hotărît să-l pu-
blicăm într-un număr dublu, de 24 de pagini, care avea să fie ultimul
din anul 1990. Nu s-a pus deci problema respingerii acelui eseu pe
care, chiar dacă eu și alţi colegi de redacţie nu subscriam la jude-
căţile sale critice asupra romanului MMoorroommeeţţiiii  de Marin Preda, l-am
publicat integral, pentru că – așa cum subliniază Negoiţescu în co-
respondenţă – eseul său reprezenta „esenţa euphorionismului”,
asumatăși de noi dintr-o altă perspectivă, postmodernă.

Eseul despre Marin Preda a stîrnit patimi și controverse în
lumea literară, atrăgînd atenţia asupra revistei Euphorion, de altfel,
bine primită încă de la apariţia primului număr, pentru ţinuta ei gra-
fică și calitatea textelor publicate. Pînă la moartea sa, Negoiţescu a
fost cerchistul care a colaborat la aproape toate numerele Eupho-
rion-ului actual, care marca împlinirea unui vis al său de tinereţe și
dovedea că Sibiul are, prin continuarea tradiţiei Cercului Literar, bo-
gate resurse culturale care au ieșit la lumină odată cu căderea co-
munismului și redobîndirea vieţii în libertate.
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Pe G. Călinescu nu l-am cunoscut personal. L-am citit însă din
adolescenţă şi i-am admirat opera. Viaţa lui Eminescu am cumpărat-
o de la un coleg de şcoală, încă de la apariţia ei la „Cultura naţio-
nală” şi am adus-o triumfător tatălui meu, ca să mă laud cu această
achiziţie. În 1941, am făcut o călătorie specială de la Sibiu la Bucu-
reşti, ca să-mi pot procura Istoria literaturii, cu care m-am întors
fudul acasă, mai cu seamă că această călătorie a determinat prima
mea vizită la E. Lovinescu. În Manifestul Cercului literar din primă-
vara lui 1943, G. Călinescu era trecut întâiul din grupul celei de „a 3-
a generaţii maioresciene” şi, în textul Manifestului, Istoria literaturii
române de la origini până în prezent e astfel elogiată: „Datorită nou-
lui val de sămănătorism care pârjoleşte ţara întreagă, am asistat la
penibila manifestare când o operă literară de valoare artistică in-
contestabilă a fost supusă oprobriului public” (această carte, atât
în materialitatea cât şi în spiritualitatea ei, a avut în existenţa mea
un destin particular: fiind pe vremea aceea cam sturlubatic, am vrut
să-mi câştig independenţa fugind de la părinţi şi cum singurul meu
capital preţios – proprietatea mea – îl constituia exemplarul de cu-
rând procurat, l-am vândut lui Cornel Regman; reîntorcându-mă, nu
m-am lăsat până când n-am făcut rost de altul, iar datorită diferite-
lor împrejurări prin care am trecut, azi stăpânesc pe cel de al cinci-
lea!). Despre Compendiu am scris o cronică literară în 1945, cu
destule rezerve severe – care m-au îndemnat încă de pe atunci să în-
treprind eu însumi o Istorie a literaturii române – , dar cu următorul
final: „Moralist, romancier, critic şi chiar poet, G. Călinescu este una
din marile personalităţi ale literaturii române”; despre monografia
Vasile Alecsandri (în 1965) cu multă simpatie, tinzând însă a-i opune
propria mea viziune despre acest autor clasic; despre metoda sa cri-
tică – denumită de mine „critică narativă” – de asemeni cu simpatie,
acum vreo doi ani, în revista „Steaua”. Am salutat pe Şun (într-o cro-
nică din 1944), cu entuziasm, şi tot astfel am tratat drept capodo-
peră Enigma Otiliei (cronică din 1947), iar despre Teatru (în 1965) am
scris cu nedezminţită fervoare. Aproape în toate textele citate m-
am referit şi la versurile lui G. Călinescu în mod elogios.

Trebuie să mărturisesc totuşi că pe omul Călinescu nu l-am iubit
niciodată, ci mi-a fost chiar atât de antipatic încât n-am dorit să-l
cunosc personal. De unde această aversiune? Mai întâi, desigur, da-
torită faptului că l-am iubit grozav pe E. Lovinescu, şi portretele con-
tradictorii ce i-au fost consacrate succesiv de G. Călinescu m-au
indignat chiar dincolo de criteriul probităţii intelectuale atât de fla-
grant încălcate. Apoi, mai este şi o gravă şi dureroasă scenă, legată
de autorul Istoriei, scenă pe care mi-a fost dat să trăiesc. La insis-
tenţele lui Tudor Vianu, mă mutasem la Bucureşti în toamna anului
1954. Eram pe stradă, lângă Piaţa Romană, când m-am întâlnit cu
Perpessicius, de care nu eram legat afectiv în mod deosebit şi pe
care nu-l mai văzusem de mulţi ani. A fost surprins că mă întâlneşte
în Capitală, dar după doar câteva cuvinte de amiciţie, Perpessicius
a izbucnit în plâns, spre stupoarea mea, care nu ştiam ce să cred.
Printre lacrimi, bietul critic, atât de respectat şi preţuit de mine, ce
eram şi considerabil mai tânăr decât dânsul, mi-a spus: „Iartă-mă,
domnule Negoiţescu, dar nu mă mai pot stăpâni: vin tocmai de la o
şedinţă, unde Călinescu iarăşi m-a umilit şi m-a batjocorit în faţa tu-
turor. Dacă ai şti câte mizerii şi câtă suferinţă îmi face omul ăsta!...”
Mut de surpriză şi uluire, n-am găsit niciun cuvânt de mângâiere.
„Nu te supăra şi iartă-mă”, a adăugat maestrul, dându-mi mâna de
despărţire. Nu ştiu dacă Călinescu a citit vreodată cele scrise de

mine despre opera sa pe vremea când era în viaţă şi dacă l-a inte-
resat sau nu, dacă a auzit de numele meu: probabil că auzise de
acest nume măcar cu ocazia Manifestului, care fireşte l-a indispus,
din cauza umoarei sale împotriva lui Lovinescu. Ştiu însă că Per-
pessicius a citit studiul meu despre Poezia lui Eminescu – i-l dădu-
sem încă în manuscris şi apoi i-am oferit cartea tipărită, dar nu mi-a
spus nicicând vreun cuvânt despre acest text, de unde presupun că
nu i-a plăcut (cum nu i-a plăcut nici lui Vladimir Streinu, care l-a ca-
lificat lui Tudor Vianu drept „un galimatias”). N-am încetat însă a-l
preţui pe criticul care, alături de Lovinescu, Călinescu, Pompiliu Con-
stantinescu, Vladimir Streinu şi Şerban Cioculescu a fost învăţătorul
meu într-ale scrisului. Încât rândurile de faţă au pornit şi din nevoia
de a-i apăra memoria terfelită întru postumitate reciprocă de către
rivalul său.

L-am văzut întâia oară pe G. Călinescu într-o sală de spectacol.
Eram în loji vecine, la Teatrul Naţional, unde se preprezenta Apus de
soare cu George Calboreanu şi Eugenia Popovici. S-ar putea ca au-
torul lui Şun să fi scris bine, la „cronica optimistului”, despre admi-
rabila seară, dar iritaţia lui agitată îmi strica mie plăcerea
contemplaţiei. L-am revăzut, la Operă, pe culoarele foaierului, în-
soţit de o fată blondă, poate asistentă, poate secretară, care se în-
vârtea împrejurul agitaţiei lui ieşite din comun, ca o fantomă
cautând să prindă corp. L-am zărit ultima oară pe bulevardul Ma-
gheru, prin 1960, însoţit de o doamnă. El se oprea la vitrinele cu ex-
ponate bărbăteşti, zăbovind la câte o cravată, o pălărie, un pardesiu,
silind pe însoţitoare să-i asculte comentariile. Dar când dânsa voia
să se oprească în faţa vreunei vitrine cu exponate de damă, el o tră-
gea nervos şi brutal, încât sărmana femeie trebuia să renunţe în-
ainte de a începe să privească. Deodată, cei doi au ajuns în dreptul
Universităţii, unde voiau să treacă strada: atunci, Călinescu s-a prins
de mâna doamnei cu care se plimba şi, temător de maşinile care ar
fi putut ţâşni, s-a lăsat dus ca un copil. În clipa aceea, mi s-a părut
teribil de simpatic!

I. Negoiţescu
Memorial călinescian Inedit
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În volumul Evocări (publicat în 2003, după moartea poetu-
lui), Ştefan Aug. Doinaş face o mărturisire care poate să mire cu-
noscută fiind legătura celor din Cercul Literar cu E. Lovinescu: „[...]
când i-am cunoscut, la Sibiu, pe cei care aveau să devină colegii mei
de grup literar, mi-am dat seama că am nimerit într-un nucleu de
taifun călinescian: toţi eram dominaţi de geniul şi cultura lui G. Că-
linescu, fiecare dintre noi încerca să scape de tirania stilului aces-
tuia”.

Erau încă liceeni sau deja „balici”, adică în primul an de
studenţie, viitorii cerchişti când i-a sedus maestrul (pe atunci) ie-
şean. În cazul lui Doinaş, de pildă, aceasta se datorează faptului că
dirigintele lui şi-a obligat elevii să aboneze clasa la trei reviste im-
portante, între care şi „Jurnalul literar”. „Lectura mea preferată era
«Jurnalul literar», îşi aminteşte marele poet, care recunoaşte chiar
comiterea unui fel de furt „pasional”: „Interesul meu căpătase
forme condamnabile, întrucât, la sfârşitul anului şcolar, am plecat
acasă cu biblioteca clasei, iar textele călinesciene mă subjugau pur
şi simplu. Aşa se face că devenisem cititor pasionat al Istoriei litera-
turii române de la origini până în prezent, celebra şi controversata
operă a lui G. Călinescu, înainte cu doi ani ca ea să apară. Aveam s-
o cumpăr abia în vara lui 1941, când o sumă mare de bani – primiţi
pentru că meditasem la latină un consătean – mi-a permis să fiu
unul dintre cei mai înfocaţi călinescieni”.

Cu două decenii înaintea lui Doinaş, şi Cornel Regman evocă, într-
un interviu, influenţa decisivă pe care a avut-o asupra lui lectura
asiduă a scrierilor călinesciene: „În anii de facultate, prin 1938-1939,
am avut revelaţia a ceea ce înseamnă critica şi încântarea pe care ţi-
o poate da lectura unui bun text de critică citindu-l, descoperindu-
l, pe G. Călinescu. Bineînţeles, am citit cu mare plăcere şi Enigma
Otiliei, un roman fermecător, mai interesant decât orice citisem
până atunci din proza românească. Dar contactul cu criticul G. Căli-
nescu a fost, privind în urmă după atâtea decenii, evenimentul ho-
tărâtor al tinereţii mele, care mi-a orientat preferinţele şi chiar
forţele. „Cronica mizantropului” din „Adevărul literar şi artistic” iar
mai târziu din „Jurnalul literar” (la care eram abonat, cred că singu-
rul din toată universitatea clujeană), cum şi, mai ales, capitolele din
Istoria literaturii române publicate număr de număr în revistă îmi
produceau satisfacţii vecine cu voluptatea.” În alt loc, Regman
merge până la stabilirea unui raport între activitatea lui din anii pro-
letcultişti desfăşurată în cadrul gazetelor clujene şi poziţia faţă de
noul regim din aceeaşi perioadă a ilustrului scriitor: „Fără a fi un
«călinescian» propriu-zis (anumite rezistenţe ardelene împiedicau
pesemne o cufundare beată şi be-ată în model), G. Călinescu mi-a
călăuzit gustul, paşii, multă vreme opiniile, iar în anii dificili l-am
avut de model chiar în... eroare. Aşa cum o practica el, eroarea mi se
părea fermecătoare...”

De altfel, numai de o „cufundare în model” nu putem vorbi
observând (într-o scrisoare către Negoiţescu datată 8 septembrie

1946) reproşurile pe care le face Radu Stanca lui G. Călinescu, care
apare deja ca un personaj destul de nesuferit: „[...] am răsfoit Im-
presiile asupra literaturii spaniole ale Călinescului, dar le-am găsit in-
suficiente. Ca de obicei, şi de astă dată, Călinescul şi-a dezminţit în
op indicaţiile din prefaţă. Susţinând că în cartea lui sunt adunate o
serie de eseuri cu caracter interpretativ, nu a făcut altceva decât să
adune, la un loc, o grămadă de fişe neselectate, mimând o erudiţie
hispanizantă, ce nu îi e în fond decât o manie momentană.”

Dar Negoiţescu, considerat îndeobşte drept criticul şi is-
toricul literar cel mai călinescian dintre cerchişti? Între cei doi scrii-
tori, Doinaş observa chiar similitudini de structură umană: „[...] cum
să devii «olimpian» ca Lovinescu, când ai o conformaţie lăuntrică
de tip «baroc», ca G. Călinescu? În tot ce-a făcut şi face, I. Negoiţescu
este o fiinţă dublă: în timp ce spiritul său aparţine prin năzuinţă în-
treţinută maestrului iubit, sensibilitatea sa se înrudeşte, prin pa-
timi, cu maestrul detestat.” Că Lovinescu le-a fost aproape
cerchiştilor e de înţeles (nu întâmplător, în „Manifestul” lor din 1943,
şi l-au ales drept portdrapel), am fi dorit însă ca Doinaş să explice cât
de cât de ce foloseşte, vorbind de Călinescu, un termen atât de dur.

În arhiva I. Negoiţescu păstrată de tatăl meu sau recupe-
rată de mine în Germania, se găseşte un manuscris de 4 file intitu-
lat „Memorial călinescian”. Negoiţescu l-a redactat probabil la
sfârşitul anilor ‘70, dar n-am reuşit să aflu dacă textul a fost publi-
cat în vreo revistă. Cert e că n-a fost inclus în niciun volum (antum
sau postum) al criticului şi nici exegeza la care am avut acces nu face
referinţă la el, cu toate că anumite revelaţii pe care le aduce ar fi in-
vitat-o din plin la aceasta. Cum ar fi faptul că insatisfacţia pe care i-
a produs-o lui Negoiţescu lectura Compendiului lui Călinescu, care
i-a deschis mai bine ochii asupra multor aspecte criticabile ale marii
Istorii, l-a determinat pe critic să întreprindă el însuşi elaborarea
unei istorii a literaturii române. În aceste rânduri memorialistice,
Negoiţescu recunoaşte, ca şi alţi cerchişti – după cum am văzut – că
marele scriitor a avut un rol însemnat în propria formare intelec-
tuală, şi ţine să enumere cu precizie multele şi favorabilele articole
dedicate criticului, istoricului literar, dramaturgului şi poetului Că-
linescu. El aminteşte chiar referirile la Călinescu din „Manifestul”
Cercului (redactat, cum se ştie, de însuşi Negoiţescu), care se pare
că de fapt au fost mai multe: dintr-o scrisoare a lui Doinaş către Reg-
man din perioada imediat următoare publicării „Manifestului”
aflăm că textul acestuia „a fost cenzurat în vreo două locuri, unde
era vorba de Călinescu”.

Negoiţescu e singurul dintre cerchişti însă care ia taurul
de coarne şi, creionând în acest „memorial” cu mână sigură câteva
scene, îl judecă aspru pe omul Călinescu. Şi aduce oarecum explica-
ţia durabilului dispreţ pe care l-a nutrit faţă de acest „maestru de-
testat”, cum spunea Doinaş.

ȘȘtteeffăănniiţţăă  RReeggmmaann

Cât de călinescieni, cerchiştii?



Dactilograma acestui articol a cărui actualitate e în general valabilă după un sfert de secol i-a fost trimisă de către autoare
mamei mele, Zorina Regman, de care o lega o veche amiciţie, în octombrie 1999. Ultima filă (a 5-a) poartă menţiunea: „Text transmis
la ‘Deutsche Welle’ în august 1996, când Nego ar fi împlinit 75 de ani”.

Elisabeth Axmann Mocanu (1926-2015) a fost căsătorită cu esteticianul Titus Mocanu (1923-2004), prieten apropiat al cer-
chiştilor. Acesta i l-a prezentat pe „Nego”, în 1951, astfel: „cel mai bun prieten al meu”. După ce a emigrat în Germania în 1977, scrii-
toarea a lucrat în redacţia română a postului de radio Deutsche Welle. E autoarea unor volume de poezie, de proză şi de critică de artă
precum şi a numeroase eseuri.

Comunicarea lui „Lisbeth” (cum o numeam, noi, prietenii) privind peripeţiile traducerii de către ea în germană a Istoriei lite-
raturii... lui Negoiţescu a fost una din revelaţiile importantului colocviu organizat la Cluj, în 2008 (v. „Povestea Istoriei” de Elisabeth Ax-
mann Mocanu în volumul Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, coordonator Sanda Cordoş, Accent, Cluj, 2009). 

Amintiri extrem de preţioase despre Negoiţescu dar şi despre alţi cerchişti le găsim în impresionantele pagini de memoria-
listică semnate Elisabeth Axmann în volumul Drumuri, oraşe (Editura Hora, Sibiu, 2016, traducerea: Kázmer Kovács şi Nadia Badrus).
Cartea a fost publicată iniţial în germană la editura Rimbaud din Aachen, în 2005, sub titlul Wege, Städte – Erinnerungen. Cine ar citi-o
ar putea descoperi excepţionala personalitate a acestei scriitoare pe care publicul românesc o cunoaşte mult prea puţin.

Ștefăniţă Regman
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În numărul 4 din 1993, „România literară” publica textul
unei ample „Convorbiri despre I. Negoiţescu”, purtate de Gheorghe
Grigurcu şi Ştefan Augustin Doinaş. Prilejul unei atari discuţii le-a
fost oferit celor doi scriitori de apariţia Istoriei literaturii române de
Ion Negoiţescu (publicată de editura Minerva cu aproximativ un an
înainte) şi de lipsa de înţelegere, de atitudinea de-a dreptul ostilă
manifestată atunci de mulţi critici din ţară faţă de originala lucrare.
„Surprins şi şocat” se arată Doinaş de mentalitatea „tipic totalitară”
a celor care-i reproşează lui Negoiţescu – istoricul literar şi criticul
ce-a rezistat timp de decenii presiunilor regimului dictatorial – ştir-
birea valorilor naţionale, lipsa de actualitate şi de... patriotism. Într-
adevăr, situaţia ar putea fi de-un comic perfect, dacă nu ar fi tragică.
Cuvântul „tragic” e singurul adecvat în contextul dat chiar în dublu
sens: vorbind despre cultura naţională ce altă expresie ar fi mai po-
trivită, când reprezentanţii unei intelectualităţi tocmai atunci eli-
berate de asuprire directă şi umilinţă refuză luciditatea prin care li
s-ar putea împlini propria emancipare politică şi morală? Iar în le-
gatură cu destinul şi cu viaţa lui Ion Negoiţescu nu e oare tragică
împrejurarea că paginile de revistă despre care vorbim au apărut
prea târziu, atunci când cel în prealabil atacat ardea pe rugul mor-
ţii şi nu mai putea lua la cunoştinţă faptul că doi distinşi confraţi
căutau să-i facă dreptate.

A face dreptate scriitorului: iată unul dintre principiile că-
lăuzitoare ale criticului Ion Negoiţescu. În perioada în care lucra fe-
bril la definitivarea „Istoriei” sale, nu o dată s-a exprimat în acest
sens vorbind despre cutare sau cutare scriitor: „A trebuit să-i citesc
din nou toată opera”, spunea, „ca să fiu sigur, ca să-i pot face drep-
tate!” Până la urmă ajunsese să-i citească din nou pe toţi cei mai de-
mult citiţi şi discutaţi, apreciaţi de el la timpul său: zeci şi zeci de mii
de pagini, o muncă enormă.

Bineînţeles, „dreptatea pentru toţi” este, şi în domeniul li-
terar, o valoare limită, către care putem doar şi trebuie să tindem.
Componenta strict estetică a exegezei rămâne în bună parte su-
biectivă şi nimeni – nici criticul şi nici simplul cititor calificat – nu
trece cu totul peste afinităţile sale elective.

Cu privire la Ion Barbu, de exemplu, s-ar putea remarca o
anumită rezervă în aprecierile lui Ion Negoiţescu. Poemul „Joc se-
cund” cel puţin ar fi meritat o depliere prudentă a formidabilei sale
suprapuneri şi îngemânări de planuri, traiectorii şi imagini, cu atât
mai mult cu cât nu întâlnim în lirica universală un alt text de aceeaşi
factură. Ion Negoiţescu se mărgineşte însă să spună că este vorba
despre „un poem teoretic important” (dar ce este un poem teore-
tic?).

Desigur, alţii ar avea poate alte întrebări de pus criticului
care, dacă ar fi trăit, sărbătorindu-şi acum aniversarea de 75 de ani,
ne-ar răspunde cu plăcere la ele. Căci era un om căruia îi era cu totul
străină infatuarea şi căruia i-a fost scumpă, în tot timpul vieţii, dia-
lectica spiritului, pe care ştia s-o desprindă din cărţi. Doinaş are per-
fectă dreptate când afirmă, în „convorbirea” amintită, că Ion
Negoiţescu a fost „un real deschizător de perspective pentru inter-
pretarea celor mai importanţi scriitori” ai României, că a pus în lu-
mină, clar şi sistematic, acolo unde exista, modernitatea clasicilor,
că „descoperirile sale critice” – întregi domenii din opera scriitorilor
cunoscuţi neluate însă în seamă până atunci – ne bucură azi pe toţi,
ca ceva de la sine înţeles. Este vorba, desigur, în primul rând despre
comoara de postume ale lui Eminescu, despre activitatea publicis-
tică a lui Cezar Bolliac, despre întreaga bogăţie de nuanţe a operei
lui Macedonski, Agârbiceanu, Hogaş, Dinu Nicodin...

Aş adăuga la acestea faptul că sunt demne de citit şi de
recitit în Istorie fermecătorul capitol despre Anton Pann, despre „Pa-

Actualitatea operei lui I. Negoiţescu

Elisabeth Axmann Mocanu

Inedit
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şoptişti”, paginile dedicate lui Titu Maiorescu ca şi cele în care ni se
prezintă, cu competenţa congenialităţii, avangarda interbelică ro-
mânească; de asemeni eseul literar-filosofic despre Lucian Blaga şi
binevenitul text clarificator despre carismaticul profesor Nae Io-
nescu.

„Această lucrare”, a precizat Ion Negoiţescu în cadrul unui
simpozion în legătură cu Istoria literaturii române, „nu este un ma-
nual, nu este o carte de informaţie propriu-zisă, ci este pornită, în
primul rând, dintr-o preocupare specială... Am conceput Istoria lite-
raturii române, cu mulţi ani în urmă, în ţară, căutând să cunosc, prin
scriitorii români, mai bine poporul nostru, mentalitatea lui, gândi-
rea lui, comportamentul lui social-istoric. Am fost îndemnat la
aceasta de marea decepţie pe care eu am suferit-o personal când s-
a instalat comunismul în România...”

Probabil că cei care – prea tineri fiind – nu au trăit con-
ştient implozia culturală a acelor ani cu greu îşi pot da seama de
proporţiile acestei „mari decepţii” despre care vorbeşte Ion Negoi-
ţescu. Pentru el, care tocmai îşi încheiase studiile şi se pregătea să
plece cu o bursă la Paris, pentru el, care debutase în literatură şi în
critică (distins fiind cu „Premiul scriitorilor tineri”), se închiseseră
brusc toate porţile. Tot ce-i entuziasmase, pe el şi pe ceilalţi membri
ai „Cercului Literar”, tot ce plănuiseră în numele libertăţii spirituale,
în numele unei literaturi moderne, diverse, democratice, era acum
interzis, şters, blestemat. Se cerea lozinca (întâi stalinistă, mai târ-
ziu cu trei decenii, patriotardă) şi cu cât îţi flutura mai uşor de pe

buze lozinca cerută, cu atât mai grabnic te lua regimul în braţe. Ion
Negoiţescu mărturiseşte că era îngrozit văzând cu câtă dezinvoltură
reprezentanţii breslei literare (chiar şi unii despre care ştia sigur că
suferă şi detestă dictatura) foloseau cuvântul „eliberare” când se
refereau la subjugarea ţării de către regimul totalitar. Or, dacă te-ai
obişnuit să nu mai respecţi cuvintele, cum poţi crede în literatura pe
care o scrii?

Intelectualii români, constata Ion Negoiţescu cu amără-
ciune, au reacţionat mai slab la propria lor punere sub interdicţie
decât cei din ţările vecine. Cu foarte puţine excepţii, ei nu au reac-
ţionat politic.

O critică literară ce corespunde şi altor deziderate în afara
celui estetic l-a preocupat de la bun început pe Negoiţescu (iar afir-
marea independenţei esteticului împotriva reţetelor comandate se
înscria pe aceeaşi linie). Această orientare, a declarat criticul în ca-
drul aceluiaşi simpozion organizat la Heidelberg în iulie 1992, „trans-
pare şi în aşa-zisul ‘Roman epistolar’ – corespondenţa mea cu Radu
Stanca – operă publicată în România”.

E adevărat: Romanul epistolar – un dens şi emoţionant „Bil-
dungsroman” pe viu – a apărut la editura Albatros, în 1978, bineîn-
ţeles cenzurat. Ar trebui să fie reeditat cât mai grabnic, de data
aceasta fără tăieturi, căci e extrem de concludent pentru perioada
anilor 1945-1961 (corespondenţa se întrerupe din cauza arestării lui
Ion Negoiţescu şi în timpul detenţiei acestuia moare, la Sibiu [la
Cluj!], Radu Stanca). Este o carte ce-ar putea ajuta şi pe cititorii mai
tineri să-şi formeze o impresie despre lupta dusă de Negoiţescu şi
de prietenii săi pentru supravieţuirea fizică, intelectuală şi morală:
lipsa de bani, zbaterea pentru un post oricât de modest, sunt teme
ce revin mereu în aceste scrisori, al căror „cantus firmus” îl consti-
tuie totuşi bucuria creaţiei şi a lecturilor, prietenia.

Cariera literară a lui Ion Negoiţescu a început în 1937 când,
la 16 ani, îşi publică primele poezii. Şi deja în 1943, când redactează
„Manifestul Cercului Literar de la Sibiu”, tânărul scriitor îşi afirmă
cel de-al doilea mare talent al său: cel de promotor, de entuziast şi
neobosit încurajator al activităţii celor din jurul său. Ca şi Negoi-
ţescu, prietenii săi din „Cercul Literar” – şi alţii cu timpul, căci în
ciuda faptului că, în fond, nu mai exista, acest „cerc” în jurul lui
„Nego” continua să crească asemenea unei lavine – au contribuit
mult la menţinerea unor rădăcini vii în pământ, în timpul stalinis-
mului. Şi s-au afirmat, fiecare pe măsura puterii lui, când a venit
„destinderea” anilor şaizeci, sperând la o continuitate, în viitor...
13 cărţi a publicat Ion Negoiţescu în decursul activităţii sale mereu

întrerupte de persecuţii, interdicţii, arestări: 7 volume de critică li-
terară – de la Scriitori moderni, în 1966, până la volumul întâi al Isto-
riei literaturii române, în 1991 – 6 de poezie, proză şi corespondenţă
– de la miniromanul suprarealist Povestea tristă a lui Ramon Ocg, din
1941, până la Romanul epistolar, în 1978 – şi un volum conţinând
scrierile politice din exil, exemplara culegere În cunoştinţă de cauză,
în 1990.

Dar abia cele două cărţi apărute postum întregesc cu ade-
vărat imaginea unuia dintre cei mai importanţi scriitori ai timpului
nostru: fragmentul autobiografic Straja dragonilor şi substanţiala cu-
legere Scriitori contemporani, conţinând materialele din care Negoi-
ţescu ar fi alcătuit, dacă trăia, cel de-al doilea volum al Istoriei
literaturii române, dedicat anilor de după 1945. Şi această carte se
impune cititorului prin intransigenţa critică a autorului ei.
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Sigur, sub oblăduirea dublei monarhii, românii nu se aflau
într-o situaţie ideală și nici nu erau socotiţi figuri de frunte. În pofida
acestor probleme, se constituise un patriciat (urban și rural) care
nu avea niciun motiv să se rușineze de celelalte grupări etnice. Un
număr mic ajunsese chiar să obţina titulaturi nobiliare. Oricum, în
această categorie făcea parte și familia lui Negoiţescu.

Însemnatul critic literar și scriitor se caracterizează prin
multitudinea laturilor sale, sau, altfel spus, prin neastâmpărul său
intelectual. A fost de două ori la închisoare și totodată a plecat la bă-
trâneţe într-o ţară străină unde a trăit liniștit și unde și-a continuat
lucrul. Am avut privilegiul de a-l cunoaște și de a-l vedea frecvent
când era în Germania, în ultimii săi zece de viaţă. Trăia la Munchen
într-o dublă garsoniera ca într-o Transilvanie ideală, utopică, încon-
jurat de cărţi și, uneori, de prieteni.

A început să publice atunci când era încă în liceu. Curând,
devenit student, a iniţiat Cercul Literar care a obţinut destulă faimă
și a lansat o cu totul distinsă revistă, din care au apărut șapte nu-
mere. 

Caracteristic pentru Negoiţescu a fost capacitatea sa de a
îmbina literatura cu filozofia, lucru rar în cultura română – exemple
ar fi poate Maiorescu, Vianu și prea puţini alţii.

Negoiţescu și-a constituit trei biblioteci. Cea dintâi, parte
din cărţile tatălui său, parte achiziţionată de el însuși, a fost confis-
cată de Securitate, la prima sa încarcerare. A doua a fost constituită
în anii ‘970 și s-a pierdut atunci când marele scriitor s-a expatriat. A
treia, foarte frumoasă, a fost cea de la Munchen (cuprindea de pildă
aproape integral colecţia Pleiade) unde era așezată în rafturi după
criterii estetice; pe aceasta și-a însușit-o ambasadorul Hurezeanu.

Sigur, Negoiţescu a fost și autor. Un cvasi-debut a fost „Po-
vestea tristă a lui Ramon Ocg” la 20 de ani. Mai importante văd eu
poeziile sale, care au fost aproape integral trecute cu vederea. Le-
am recitit acum; nu mi-au mai plăcut la fel de mult ca în tinereţe. To-
tuși poemul „Moire” (scris mental în anii când era întemniţat) cum
și ciclul „Snagov” mi se par cu totul valabile în continuare. Să spun
drept, adunate laolaltă aceste poezii mi constituie laolaltă, zic eu, o
adevarată culme a suprarealismului românesc.

Rolul lui Negoiţescu în interacţiunea și comunicarea lite-
rară este cu totul remarcabil. El era în excelente relaţii cu oameni de
seama din generaţia anterioară, de pildă Blaga, Lovinescu, Liviu
Rusu, Vianu, Comarnescu și alţii încă; aceștia îl stimau și-l apreciau.
Tot el este cel care în faza de semi-liberalizare a anilor ‘960 a reușit
să creeze punţi de legătură între generaţia mai veche (acum „elibe-

rată”) și generaţia tânără, lansată în anii ‘960. Să nu uităm totodată
că același Negoiţescu este cel care a izbutit să unească pe valoroșii
ardeleni cu oameni ca Mihai Șora, Titus Mocanu, Mihai Rădulescu și
alţii de același calibru.

Ar mai fi adăugat că în materie de erudiţie Negoiţescu era
un cunoscător adânc și serios al culturii franceze și germane, cum
și, în bună parte, a celei ruse și italiene. Toate acestea constituiau
pentru el un fundal solid în judecarea literaturii române.

Întrebarea esenţială rămâne însă desigur cea privitoare la
opera sa critică. Este limpede că Negoiţescu considera drept opera
sa principală lucrările compuse spre finele vieţii: „Istoria literaturii
române 1800-1945” și volumul enciclopedic „Scriitori contempo-
rani”. (Nu mă voi referi aici la „Straja dragonilor” din care numai 3
capitole au văzut lumina tiparului.) Și totuși nu astfel stau lucrurile.
Sunt convins că „Poezia lui Eminescu” din tinereţe (1968) este ca-
podopera criticului. De ce? Din „Istoria”, de altfel interesantă și su-
gestivă, lipsesc bizar nume cu totul majore, cum ar fi Mitropolitul
Dosoftei sau Ion Budai-Deleanu, iar alţii sunt trataţi superficial sau
eronat, cum ar fi Radu Tudoran, incluși fiind însă nume precum G.
Magheru, Vesper, P. Păun sau D. Vrânceanu. Pe de altă parte nu lip-
sesc pagini și analize de-a dreptul strălucite, cum ar fi cele despre
Asachi, Ion Ghica, Calistrat Hogaș, Peltz, Călugăru și alţii încă. 

Nici în volumul „contemporanilor” lucrurile nu stau altfel.
Găsești acolo capitole despre autori iute uitaţi, cum ar fi I. Lăcustă,
C. Teodorescu, G.Cușnarencu, M. Sin și alţi câţiva, după cum sunt in-
cluși cu câte 2-3 articole alţii, merituoși sau nu. 

Stilistica lui este, cred eu, inegalată.
De fapt, cum am spus și în alte locuri, Negoiţescu are o în-

clinaţie spre critica arhetipală. Dar încă mai amplă mi se pare că
este dorinţa sa de a demonstra modernitatea care se strecoară în
paginile autorilor. Din capul locului, în primul volum publicat în pe-
rioada „pseudo-liberalizării”, vedem că autorul începe cu un studiu
despre Bolintineanu, iar din versurile acestuia sunt alese tocmai
cele care par să aibă un ton modern.

Nu vreau să mă întind prea mult. Sunt convins totuși că
aceste înclinaţii spre „arhetipal”, spre „modernitate” au un subtext.
Și anume unul naţional și patriotic. Negoiţescu vrea să-și convingă
cititorii că întreaga cultură română este aliniată și aliată cu o euro-
penitate. Atât cu valorile Europei Centrale (ungare, polone, balca-
nice), cât și cu cele ale Europei întregi (italiene, franceze,
austro-germane). Cu alte cuvinte, că românitatea stă în rând fra-
tern cu celelalte realizări ale marilor înfăptuiri de pe continent.  

Virgil Nemoianu
Laturile multiple ale lui Ioan NegoiCescu
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Infelicele I.Negoiţescu. De-o eleganţă blajină, care nu
părea a se lua prea mult în serios, „om de lume”, dar capabil de im-
presionante retranșări confesive (l-am văzut, acasă la Cornel Reg-
man, cu faţa scăldată în lacrimi), mi se înfăţișa ca o întrupare a
concrescenţei dintre lumesc și spirit. Un soi de dandysm cu chipul
întors spre interior. Capabil de-o neobosită elocvenţă, avea în tim-
brul vocii o subţiere ușor asprită în răstimpuri, un semnal de bună-
seamă al unei sensibilităţi incomunicabile pe de-a-ntregul. Poate
restul graţios al unei timidităţi. Părelnic relaxat, conserva urmele
unui complex învins.  Cred că nu era în stare de ranchiună. Dacă se
vedea pus în situaţia de-a contesta pe cineva (Eugen Barbu, Marin
Preda, Eugen Simion, de la un timp Nichita Stănescu etc.), o făcea cu
o convingere inocentă, cu o tărie morală care se dispensa de tactica
suficient de răspîndită a unor ocoluri, relativizări, disimulări. Nu
făcea parte dintre cei ce-și continuă stilul scriptic în oralitate, pre-
cum bunăoară Arghezi. Simplitatea opiniei în vorbirea curentă re-
prezenta oarecum alibiul complexităţii migălite și totuși elansate a
scriptorului. Înfăţișa o frunte largă, „eminesciană”, aidoma unui
zenit senin al fiinţei, defel excesiv montat. Într-un rînd se pare că a

Gheorghe Grigurcu
În amintire

și interpretat undeva rolul Luceafărului… A fost unul din puţinii oa-
meni de litere de o neșovăitoare corectitudine pe care mi-a fost dat
a-i întîlni. Exala o onoare interbelică. Estet fără rest. Imun la opor-
tunisme. Conștiinţa valorii proprii pe care o avea fără dar și poate
se asocia cu delicateţea maximă, cea cu care, aș zice, ar avea grijă
de-a se mișca astfel încît umbra sa să nu intersecteze umbra seme-
nilor. Într-o seară de iarnă, ieșind împreună, tîrziu, de la restauran-
tul Casei Scriitorilor, I. Negoiţescu, îndatoritor, m-a invitat să-mi
petrec noaptea la el (aveam un drum destul de lung de parcurs pînă
acasă), la locuinţa sa de atunci, de pe Ana Ipătescu. Nefiind însă în-
călzită decît o singură cameră unde nu se afla decît un singur pat,
ne-am văzut în situaţia de-a ne culca alături. Ei bine, ocazionalul
meu amfitrion a avut o comportare impecabilă. Nici o vorbă, nici un
gest n-a trădat, astfel cum ar fi tentat să-și imagineze cineva, vreo
intenţie homoerotică. Am stat de vorbă fără întrerupere pînă dimi-
neaţa, mai bine zis eu ascultîndu-i cu sufletul la gură o lungă, im-
presionantă spovedanie, cuprinzînd inclusiv detalii din incriminata-i
viaţă intimă. O sinceritate netedă, amară în pasionalitatea sa repri-
mată de o desăvîrșită puritate a conștiinţei.   
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11993388--4411..  Născut într-o familie de intelectuali din Cluj în 10 august
1921, Ion Negoiţescu dovedeşte o precocitate rar întâlnită în litera-
tura română, exceptându-l pe Mircea Eliade. De la 17 ani scrie pagini
întregi de jurnal intim şi fragmente de romane sau piese de teatru,
precum drama Uriaşul proiectată în 3 acte. Se vede din volumul po-
stum întocmit de Dan Damaschin Ora oglinzilor, care cuprinde Pagini
de jurnal, memorialistică, epistolar şi alte texte cu caracter comnfesiv.
Încă din anii liceului, unicul clujean dintre exponenţii Cercului Literar
din Sibiu debutează cu versuri, dar înzestrarea critică era evidentă
din însemnările diaristice ale acelei vârste. Recenzia despre cartea
lui Bazil Munteanu (stabilit la Paris) Panorama de la  littérature rou-
maine, recuperată în volumul amintit, constituie debutul său abso-
lut în critică, fiind publicată iniţial în revista Liceului “George Bariţiu”
din 1938. Criticul în devenire remarca acolo: “Avem un îndreptar lim-
pede în labirintul literaturii noastre de azi. Poate că autorul s-a
năzuit să schiţeze doar trăsăturilşe mari ale acestei înfloritoare li-
terature, în dorinbţa de a o face cunăscută ân lumea întreagă; însă
măiestria cu care el a lucrat, aprindu-se adeseori la amănţimea unui
detaliu ce întregea discret privirea în sinteză, a dat la iveală o operă
care a trecut peste intima şi modesta năzuinţă, operă asem-
ănătoare cu o cuprinzătoare frescă.” La un an după absolvirea li-
ceului din Cluj, studentul de la Litere şi Filosofie debutează editorial
cu un microroman experimental, scris în manieră suprarealistă, Po-
vestea tristă a lui Ramon Ocg (1941). Din aceşti ani datează şi adera-
rea lui la mişcarea legionară, o eroare de tinereţe pentru care va
suporta măsurile opresive ale regimului comunist până la plecarea
din ţară.

*
11994433--4455..  În umărul din 13 mai 1943 al cotidianului Viaţa se publică
o scrisoare decshisă care cuprinde  programul unei noi grupări de
studenţi literaţi şi filosofi întemeiat pe primatul esteticului şi rea-
firmarea spiritului critic în literatura română. Scrisoarea-manifest
era adresată, cum se ştie, lui E. Lovinescu (pe care îl cunoscuse în
1941), considerat model de generaţie, într-un moment de revigorare
– superficială, putem spune acum – a unui gen de neo-sămănăto-
riam transilvan şi ea a reprezentat actul de naştere al celei de-a
patra generaţii maioresciene, grupată în jurul nucleului de tineri
acriitori ce se vor afirma în paginile Revistei Cercului Literar din 1945:
I. Negoiţescu, Radu Stanca, Ştefan Aug. Doinaş, Cornel Regman, Ion
D. Sîrbu, Eugen Todoran, Ovidiu Cotruş, Wolf Aichelburg, Ovidiu
Drimba, Nicolae Balotă ş.a. Printre semnatarii Manifestului se
numără şi un nume necunoscut, Damian Silvestru, recunoscut mai
târziu de congeneri ca pseudonim al lui Ion Negoiţescu, autorul  Ma-
nifestului. Pseudonimul ales nu era întâmplîtor. El constituie un alter
ego al scriitorului în devenire şi apare ca personaj principal  în
proiectele de roman, teatru şi jurnal din anii 1941-42: Corabia as-
tronauţilor, Ora oglinzilor, Din jurnalul lui Damian. Dacă Radu Stanca
a fost catalizatorul grupării literare, I. Negoiţescu reprezintă spiritul
director, dotat cu intuiţie critică şi energie creatoare în sfera proiec-

telor; unele irealizabile, cum a fost cazul revistei Euphorion, proiec-
tată după revenirea Universităţii în Cluj. Ca unic redactor al Revistei
Cercului Literar, a condus din umbră gruparea studenţească de scrii-
tori, care reprezentă un moment însemnat din istoria literaturii ro-
mâne. 

*
11996611--6644.. Deşi i se recunoaştea valoarea – mai cu seamă datorită pre-
miului  acordat de Fundaţia Regală în 1947 -, tânărul scriitor a fost
frustrat de semnătură în anii stalinismului. După un scurt inter-
mezzo publicistic,  care i se permite în 1958, binecunoscutul organ
al partidului unic,  Scânteia, îl denunţă cu vigilenţă, ca reacţionar şi
anti-marxist. Aşa se face că în februarie 1961 este arestat pentru
“uneltire prin discuţii duşmănoase” şi condamnat la cinci ani de în-
chisoare corecţională. Părăseşte închisoarea Jilava în 1964, benefi-
ciind de amnistia internaţională, şi, în deceniul următor, de
vremelnic dezgheţ cultural, reuşeşte să publice mare parte din
opera sa critică şi poetică. Nu şi Istoria literaturii române, al cărei
proiect fusese elaborat în temniţa comunistă, cum mărturiseşte.
Aceasta va deveni, fatalmente, operă de exil.

*
11996666--6688..  După detenţie, ca recompensă pentru serviciile sale de in-
formator (fiind racolat în 1963), cu note fără însemnătate şi fără
grave urmări,  i se redă dreptul la semnătură. Astfel publică în 1966
prima carte de critică literară, Sciitori moderni, la Editura pentru Li-
teratură. Este o culegere substanţială de studii critice, dar şi cronici
literare (apărute în Revista Cercului Literar) scrise în două decenii de-
spre scriitori recunoscuţi valoric precum Blaga, Bacovia, Pillat, Voi-
culescu, Rebreanu, Agârbiceanu, Camil Petrescu, G. Călinescu, I. M.
Sadoveanu, M. Sebastian etc. La care se adaugă câţiva mai tineri
scriitori contemporani: Geo Dumitrescu, D. Stelaru, Nina Cassian,
Maria Banuş, Ion Horea ş.a. Autorul declară într-un scurt argumet
fără titlu că a ignorat datele istorico-literare, “interesat fiind în pri-
mul rând de valorificarea estetică a operelor supuse analizei”. Peste
doi ani, I. Negoiţescu publică un studiu cu accente polemice despre
vizionarismului eminescian din poezia postumă, Poezia lui Eminescu,
care a făcut vâlvă în eminescologia momentului. Operând distincţia
dintre poetul plutonic (din postume) şi cel neptunic (antumele), exe-
getul  înclină valorizarea estetică înspre creaţia plutonică în care se
reflectă “noaptea originară” şi nu noaptea comună  cu natură
umană din poezia publicată în timpul vieţii.

*
11998800--8833..  Ultima apariţie editorială în România, purtând semnătura
lui Ion Negoiţescu, datează din 1980 (Alte însemnări critice), an în
care scriitorul părăseşte ţara la puţină vreme după conceperea Scri-
sorii către Paul Goma (din 3 martie 1977), act ce consfinţeşte trezirea
conştiinţei civice. În urma difuzării textului la Europa liberă, a fost
arestat de Securitate, supus unui “interogatoriu continuu de 48 de
ore, fără somn, fără mâncare” şi apoi şantajat cu un proces de ho-
mosexualitate. Prin diligenţele unor scriitori curajoşi – mai cu seamă

Nicolae Oprea
Momente ale devenirii literare  şi accidente existenţiale
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ale prietenului statornic Ştefan Aug. Doinaş – va fi, condiţionat, pus
în libertate. “Cauţiunea” eliberării consta în publicarea unui text
compromiţător, intitulat expres Despre patriotism (în România lite-
rară, din 14 aprilie 1977). Va fi, dealtfel, ultimul său articol apărut în
ţară, în perioada ante-revoluţionară. Din 1980, intelectualul de for-
maţie germană beneficiază de o bursă de studii în R. F. Germania
şi, în următorii doi ani,  susţine un Curs de literatură română la Uni-
versitatea din Műnster. Iar în 1983 alege oficial calea exilului, nu-
mele lui fiind radiat de cenzură din evidenţele literaturii române.

*
11999900--9911..  Primul proiect post-călinescian de anvergură din epoca po-
stbelică îi aparţine lui Ion Negoiţescu şi datează din 1968, când cri-
ticul cerchist publică în numărul 2 din revista Familia proiectul
desfăşurat al Istoria literaturii române. Apoi, în anii ’70, începe să pu-
blice porţiuni masive din Istorie în revista Argeş. Spre sfârşitul to-
amnei lui 1990 (conform datării din caseta editorială: 29.11.1990) I.
Negoţescu revine în literatura română cu o culegere polemică de
“texte politice”, În cunoştinţă de cauză. Iar peste un an, apare Istoria
literaturii române, Volumul I (1800-1945), la Editura Minerva. Cum se
vede din subtitlu, exegetul străbate toată partea stabilă a literatu-
rii române, clasicizată sau doar istoricizată, oprindu-se, după crite-
riul istoric, în pragul anului de sfârşit al ultimei conflagraţii
mondiale. Volumul al II-lea urma să cuprindă perioada postbelică,
cu pondere extinsă pe măsura unui fenomen viu, cu mulţi scriitori
surprinşi încă în evoluţie. Istoria se deschide, paradoxal, cu Începu-
turile poeziei române - fără cronicari şi Dimitrie Cantemir -, dar se
promite în Prefaţă că volumul al doilea va avea „o secţiune finală
asupra literaturii noastre vechi”. Privită de aproape, această
inversiune cronologică se conformează concepţiei celui care a ela-
borat Manifestul Cercului literar din Sibiu, unde blama recursul la
„cultura populară, rurală, ca un mediu exclusiv de îndrumare şi me-
ditaţie” şi sancţiona drastic confuzia dintre artistic şi cultural: „Ca
fapt de mentalitate primitivă şi nediferenţiată se remarcă în plus şi
confuzia între artistic şi cultural, mai frecvent în Ardeal ca oriunde,
astfel că cel mai adesea valoarea estetică sete umflată până la
monstruozitate, pentru a coţine tot ce o magazie de cultură poate
cuprinde”.

În atari circumstanţe, criticul şi istoricul literar cerchist nu
ezită să recunoască modelul lovinescian în scurta prefaţă: „De aici,
caracterul totuşi implicit polemic al muncii mele, căreia, în totalita-
tea ambelor volume, i-a servit drept model moral Istoria literaturii
române contemporane (1937) a lui E. Lovinescu”. În cuprinsul Istoriei
sale, Negoiţescu, în postura discipolului fidel, va recunoaşte mai ap-
ăsat influenţa covârşitoare a criticii lovinesciene: „Fără acest stil lo-
vinescian pluriform, n-ar exista proza critică a lui G. Călinescu,
dicipolul infidel, a lui Perpessicius, alui Tudor Vianu şi desigur nici a
lui Paul Zarifopol.” Prin această prismă, stilul călinescian este în-
corporat fără reţinere în lovinescianism („Scrisul său descinde de-a
dreptul şi în modul cel mai spectaculos din  cel lovinescian”), văzând
în monumentala Istorie călinesciană doar originalitatea beletristică:
„Ceea ce diferenţiază însă modalitatea  originală a istoriei literatu-
rii practicate de Călinescu rămâne tocmai propensiunea narativă a
actului critic ca atare. Realizată cu atâta forţă şi strălucire portre-
tistică de aun artist neobişnuit, opera aceasta nu este, totuşi, ca is-
torie, o construcţie solidă, căci îi lipsesc punctele de sprijin ideologic,

care trebuie neapărat să-i dea relief istoric.”
Bineînţeles că lui I. Negoiţescu îi displace, structural, mi-

nuţioasa documentare călinesciană. „Ţin mai mult să să interpre-
tez opera,decât să informez cititorul” – specifica într-un interviu din
Vatra în 1990. Prin renunţarea programatică la informaţia bio-bi-
bliografică, întreprinderea lui se aseamănă cu Istoria critică mano-
lesciană. Lucrarea cerchistului se întemeiază, pe lângă primatul
esteticului, pe o teză anume, etosul nostru relevat estetic, cum ac-
centuează în prefaţă: „ce ne spune literatura română asupra fiinţei
noastre axiologice, adică ce suntem noi românii şi cum ne pre-
zentăm noi în confuntarea istoriei?”  Într-un micro-interviu pe care
mi l-a acordat la începutul anului în care Istoria ajunsese la Editura
Minerva, întrebându-l despre asemănarea lucrării sale cu Istoria
călinesciană, Negoiţescu recunoştea doar coincidenţa cronologică:
„Cel mai mult seamănă Istoria mea cu cea a lui G. Călinescu prin îm-
prejurarea că vol. I, în curs de apariţie, acoperă aproximativ aceeaşi
perioadă. 1800-1845. Perspectivele şi metodele sunt diferite, cum e
şi firesc după o trecere de timp de o jumătate de secol!” (Calende nr.
3/1991) Cred, însă, că prin opţiunile sale radical-opuse, I. Negoiţescu
vrea cu tot dinadinsul să se delimiteze de G. Călinescu şi, în genere,
de toţi antecesorii interbelici din perimetrul istorico-literar. Muta-
ţiile  de accent valoric sunt, mai totdeauna, temeinic argumentate.
Dintre clasificările care schimbă accentul valoric recunoscut, cea
mai frapantă se referă  la Duiliu Zamfirescu, inclus de istoricul lite-
rar la capitolul Junimea, pe câtă vreme Călinescu îi găsise locul în
gruparea Literatorului macedonskian. Un hedonist în limitele genu-
lui, autorul acestei Istorii neterminate resimte aievea căldura tex-
tului, întreţinându-i pulsaţia prin demersul hemeneutic. „M-am
străduit să trăiesc căldura operelor, să le surprind  natura vie”, cum
mărturiseşte. Reţin doar un exemplu expresiv despre poetul naţio-
nal: „Eminescu este unul din cei mai fabuloşi iluminaţi din literatura
universală, dacă acordăm vocabulei iluminării aura religioasă care
aici i se cuvine. Iar în literatura română nu există natură mai prodi-
gioasă, mai “haotică”, mai copleşită de mitos, mai “magnetică”. Fee-
ria, gigantismul, somnolaritatea, melancolia cosmică vin dintr-o
sorginte tot atât de promiţătoare ca şi bogăţia voluptăţilor vizionare
ale poetului.”

*
DDuuppăă  11999933..  Trecând în nefiinţă la doar 72 de ani, în 6 fe-

bruarie 1993, la Műnchen, I. Negoiţescu nu a reuşit să-şi definitiveze
originala sinteză istorico-literară, Cu un an înainte anunţase într-o
prefaţă amânarea publicării volumului al II-lea: „spre a câştiga o
anumită distanţă în timp, având îndeosebi în vedere evenimentele
istorice grave care pot să ne schimbe perspectivele în judecarea li-
teraturii acestei epoci, am hotărât să amân cu un an-doi publicarea
celui de-al doilea volum al Istoriei literaturii române.” Prefaţa re-
spectivă trebuia să însoţească o culegere de texte critice din exil di-
fuzate iniţial prin posturile de radio  BBC, Europa liberă şi Deutsche
Welle. Astfel, voluminoasa culegere de studii Scriitori contemporani,
care apare în două ediţii (1994; 2000), îngrijite de Dan Damaschin -
legatar al criticului intrat în posteritatea ilustră şi eminent doctor
în filologie cu o teză despre Cercul Literar de la Sibiu/Cluj –ajunge să
înlocuiască într-o formă imperfectă partea a II-a a Istoriei proiec-
tate.
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La centenarul nașterii sale și la 28 de la dispariţie, Ion Negoiţescu
(10 august 1921-6 februarie 1993) nu are încă o cotă stabilă la
„bursa” valorilor. E recunoscut în genere drept critic important, din
categoria celor care „rămîn”, numit uneori între „cei mai mari”, dacă
nu de-a dreptul „mitizat”, tratat alteori mai rece, menţionat doar ca
membru al Cercului Literar de la Sibiu ori „...de la Sibiu/ Cluj” (cum
i-a spus mai exact poetul Dan Damaschin, cercetător și monograf
al grupării studenţești strămutate de pe malul Someșului pe cel al
Cibinului în timpul războiului al doilea, „în exil”) și autor al
MMaanniiffeessttuulluuii...... adresat lui E. Lovinescu în 1943, sub semnătură
colectivă. Opera sa merită „revizitată” fără complezenţă, pentru o
justă situare în peisaj. Unui spirit de complexitatea intelectuală și de
radicalismul moral care l-au caracterizat pe Ion Negoiţescu o
asemenea atitudine i se potrivește.
Pe categorii de texte, în schiţă:
Și-a strîns bogata producţie de articole, studii, eseuri într-o serie de
volume deschisă de sobru-juvenilul DDeesspprree  mmaassccăă  șșii  mmiișșccaarree,
publicat la 23 de ani (1944), cu un nou start editorial după lungi ani
de interdicţie, detenţie, marginalizare în etapa de instalare a
regimului comunist, cu SSccrriiiittoorrii  mmooddeerrnnii (1966), după care au urmat
ÎÎnnsseemmnnăărrii  ccrriittiiccee (1970), LLaammppaa  lluuii  AAllaaddiinn (1971), EEnnggrraammee (1975),
AAnnaalliizzee  șșii  ssiinntteezzee (1976), AAllttee  îînnsseemmnnăărrii  ccrriittiiccee (1980), ultimul de
dinaintea exilului său german, la care s-au adăugat postumele
SSccrriiiittoorrii  ccoonntteemmppoorraannii (1994, 2000), cu comentarii care-ar fi fost – se
poate presupune – absorbite în panorama generală, apoi DDiinn
îînnsseemmnnăărriillee  uunnuuii  ccoossmmooppoolliitt (1999) și DDee  llaa  „„eellaannuull  jjuuvveenniill””  llaa
„„vviissaattuull  EEuupphhoorriioonn””..  PPuubblliicciissttiiccăă  ddee  ttiinneerreeţţee::  11993388––11994477 (2007).
Subiecte diverse în ansambluri eterogene, titluri de cele mai multe
ori generice, comentarii despre autori din toate epocile, mai ales
români, cu frecvente deschideri comparatiste, dar și despre clasici
străini, reflecţii asupra unor teme și epoci literare, notaţii eseizante
pe pretexte savante. Cititor rasat, de-o admirabilă eleganţă a
scriiturii, degustător de subtilităţi pe spaţii mici, Negoiţescu a
schiţat analize de elevat nivel, totuși rareori memorabile.
Cărţile de critică unitare sînt de evaluat separat: PPooeezziiaa  lluuii  EEmmiinneessccuu
(1968), EE..  LLoovviinneessccuu (1970) și IIssttoorriiaa  lliitteerraattuurriiii  rroommâânnee,,  vvooll..  II  ((11880000––
11994455)) (1991). Monografia consacrată mentorului modernist nu vine
cu noutăţi de interpretare. IIssttoorriiaa......, oprită la mijlocul secolului al
XX-lea, e doar un șir de „medalioane” de autori, fără un scenariu
integrator, fără ritm, fără relief, o deziluzie după anunţul fulminant
din 1968, cînd Negoiţescu și-a publicat proiectul în revista orădeană
FFaammiilliiaa. În schimb PPooeezziiaa  lluuii  EEmmiinneessccuu e o „lovitură”: criticul
răstoarnă ecuaţia operei aceluia susţinînd superioritatea
„plutonicului” din universul polimorf al postumelor faţă de
„neptunicul” antumelor.
Și-o culegere de comentarii politice scrise în anii ’80 în exil: ÎÎnn
ccuunnooșșttiinnţţăă  ddee  ccaauuzzăă (1990). Alte notaţii de acest fel – în colecţia
revistei DDiiaalloogg redactată de către Ion Solacolu, prin mijloace proprii
și în condiţii modeste, în mica localitate Dietzenbach din Land-ul

Hessen, în zona Frankfurt-ului de pe Main.
Poezie și proză: debutul absolut al lui Ion Negoiţescu se produsese
de fapt cu un microroman excentric-avangardist, PPoovveesstteeaa  ttrriissttăă  aa
lluuii  RRaammoonn  OOccgg (1941), iar relansarea editorială a criticului a fost
însoţită, de la mijlocul anilor ’60, și de culegerile de versuri SSaabbaassiiooss
(1968), PPooeemmeellee  lluuii  BBaalldduuiinn  ddee  TTyyaaoorrmmiinn (1969), MMooaarrtteeaa  uunnuuii
ccoonnttaabbiill (1972) și VViiaaţţaa  ppaarrttiiccuullaarrăă (versuri și aforisme, 1977). Texte
narative și în ediţia postumă PPrriimmăăvvaarraa  eellvveeţţiiaannăă  șșii  aallttee  pprroozzee
(1999). Improvizaţii de estet cu gusturi excentrice, foarte
interesante, lipsite de anvergură.
„Scrieri personale”: I. Negoiţescu-Radu Stanca, UUnn  rroommaann
eeppiissttoollaarr ((11994455––11996611)) (1978) și postumele SSttrraajjaa  ddrraaggoonniilloorr, reunind
primele două capitole ale unor memorii abia începute (1994), OOrraa
oogglliinnzziilloorr..  PPaaggiinnii  ddee  jjuurrnnaall,,  mmeemmoorriiaalliissttiiccăă,,  eeppiissttoollaarr  șșii  aallttee  tteexxttee  ccuu
ccaarraacctteerr  ccoonnffeessiivv (1997) și DDiiaalloogguurrii  dduuppăă  ttăăcceerree..  IIoonn  NNeeggooiiţţeessccuu
ccăăttrree  SS..  DDaammiiaann (scrisori, 1998). Tot corespondenţă, interviuri, alte
mărturii în CCaaiieetteellee  IIoonn  NNeeggooiiţţeessccuu din 2002 ș.a. Conform voinţei
autorului, la împlinirea a 30 de ani de postumitate se va publica și
jurnalul cursiv, pare-se că amplu, considerat de către legatarul său
testamentar, Emil Hurezeanu, scrierea „fundamentală” a lui
Negoiţescu (într-un interviu acordat de Hurezeanu propriei mele
reviste, OObbsseerrvvaattoorr  ccuullttuurraall, în 2002). Pînă atunci, rămîn meritorii
epistolarul în tandem cu prietenul din tinereţe Radu Stanca și SSttrraajjaa
ddrraaggoonniilloorr, autoanaliză îndrăzneaţă a adeziunii legionare
adolescentine și a homosexualităţii proprii, seducător scrisă, păcat
că doar o frîntură din proiectul memorialistic.
Cel mai important text al lui Ion Negoiţescu, prin limpezimea
programului intelectual și etic, reverberant mult dincolo de
momentul publicării, pe 13 mai 1943, în ziarul bucureștean ZZiiuuaa, s-
ar putea să se dovedească MMaanniiffeessttuull  CCeerrccuulluuii  LLiitteerraarr, adeziunea
exprimată public faţă de figura-reper a lui E. Lovinescu, atunci
spitalizat (și care avea să se stingă din viaţă după doar două luni și
trei zile, pe 16 iulie 1943). Apoi – PPooeezziiaa  lluuii  EEmmiinneessccuu, RRoommaannuull
eeppiissttoollaarr Negoiţescu-Radu Stanca, SSttrraajjaa  ddrraaggoonniilloorr și posibil
jurnalul. Nu și IIssttoorriiaa......, nu și critica sa propriu-zisă, de lungă cursă.
Nume important, probabil că nu chiar dintre „cei mai mari”, nici pe
versantul exegetic al operei, nici pe cel poetico-prozastic, inclusiv în
speciile non-ficţionale, dar cu mari calităţi și respectabile merite, 
Într-un efort de obiectivare la centenar, în semn de preţuire
adevărată și de respect ne-encomiastic...

PP..SS.. Mă folosesc de prilejul primului meu text scris pentru EEuupphhoorriioonn
după participarea la ancheta TTrreeii  ddeecceenniiii  ddee  lliibbeerrttaattee  ddee  eexxpprreessiiee
din nr. 1/ 2020 pentru o mică-mare erată: pasajul-concluzie, în care
ideea era că „nu traversăm unul dintre momentele de maximă
«înflorire» a creativităţii autohtone”, și-a pierdut... negaţia, încît
forma în care l-am transmis redacţiei deborda de optimism:
„traversăm unul dintre momentele de maximă «înflorire» a
creativităţii autohtone”... Rectific: nu!

Ion Bogdan Lefter
Manifestul Cercului Literar, Poezia lui Eminescu, Romanul epistolar,
Straja dragonilor și jurnalul, fără Istoria literaturii...
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Dacă în marile biblioteci din Timișoara, judeţeană și uni-
versitară, volumele de poezie ale lui Ion Negoiţescu (10.08.1921-
6.021993) lipsesc cu desăvârșire, ca să folosesc un neistovit clișeu
oximoronic, înseamnă că în România se petrece ori ni s-a pregătit
ceva reprobabil cu fondul de carte literară. Totuși, e vorba despre
niște cărţi publicate între 1968-1977: Sabasios, Poemele lui Balduin
de Tyaormin, Moartea unui contabil și Viaţa particulară, care ar fi
putut ajunge de la fondul rece (indexat, cenzurat)  la cel cald, în ca-
talog și la raft. E de neînţeles ce s-a petrecut cu cărţile de poezie
(celelalte, în bună măsură, există) ale scriitorului, deţinut politic
(1961-1964) în epoca Gheorghiu-Dej, aderent curajos (epistolar,
prin Radio Europa Liberă) și brusc „disident” (Despre patriotism –
sic!) faţă de Mișcarea Goma din 1977, în epoca Ceaușescu, lipsind
și el din România odată cu exilul politic anticomunist (1980, de-
clarat în 1983, până la moarte).

Ca să ajung cumva la poezia lui Ion Negoiţescu, despre care n-am
scris în cartea mea din 2017 (ed. Tracus Arte), în această conjunc-

tură, poate nu atât conspiraţională, astrală,  însă catastrofală, m-
am dus, ca să-mi fac de lucru, spre un careu de scriitori notorii, ci-
titori destoinici. Și iată ce-am putut primi de la ei, în linie
cronologică.

Ștefan Aug. Doinaș (Ion Negoiţescu – poetul, în Poezie și
modă poetică, Ed. Eminescu, 1972) îi recunoaște autorului un „su-
perior gust poetic”, după cum scrie, dar o și repetă: un „gust este-
tic excepţional”. Poeticul rămâne echivalat cu liricul, iar liric îi
apare Ion Negoiţescu totalmente, dacă nu peste genurile literare
(lirismul ar fi arhi-generic), atunci în comunicare omogenă cu ele:
citește acum un scriitor „liric prin excelenţă (...) chiar și în modali-
tatea criticii”. Ideea, atât de reducţionistă, limitând genurile, pen-
tru a emblematiza o formă a creaţiei artistice, deja suficient de
clar expusă, e redundant explicitată: „critica lui I. Negoiţescu răs-
frânge pe poet, în timp ce poetul își făurește o parte a profilului
său liric din elementele pe care i le restituie cultura sa critică”.
Ceea ce evidenţiază este însă calitatea de poet, poet deplin, poet

Marian Victor Buciu
Poetul Ion NegoiCescu și lectura la pătrat
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integral, în expresie lirică, epicul ori dramaticul fiind, se pare, sub-
sumate lirismului, în tot cazul nu direct eludate ori depreciate. Un
liric major, altfel spus, ar fi în această altă lectură Ion Negoiţescu.
Șt. Aug. Doinaș propune o lectură explicativ-implicată, pornind de
la o premisă ori ipoteză oarecum previzibilă, pentru „euphorioni-
cul” extras teoretic și metodic din Goethe. Ion Negoiţescu e citit
ca poet ocazional, de bună seamă în conceptul goethean. Lirismul,
ne spune acest lector apropiat de om și scriitor, năvălește într-un
„jurnal în versuri fidel și transfigurat”, așadar biografic și ficţional,
ambiguu la modul modern(ist). Poetul apare pe cale lirică deplin,
propriu, figural și trans-figural (figurat). Accentul lecturii cade pe
ceea ce e lăsat la vedere, reducând încifratul, dificil prin eliptism
și metaforism (cosmic, îndeosebi), copleșind prea grăbit înţelege-
rea. În treacăt, există în această lectură și o atașare de o poetică,
aceea mai apropiată de expresionism, din deceniul 7, dislocând
suprarealismul anterior. E vorba, ca atare, despre un lirism dioni-
siac, întrucât, se constată, Sabasios este un alt Dionysos. Mai de-
parte, după ce e ferm situat și disociat, poetul liric e multiplu
asociat, printr-o prea comună modalitate de căutare „geo-literară”
a afluenţilor sau confluenţilor, după Goethe, într-o ordine aleato-
rie, cu: Eminescu, Macedonski, Hölderlin, Mallarmé („iniţiativa cu-
vintelor” într-un fel structurant și nu destructurant-suprarealist),
Dante, la care se adaugă semnalarea unor luxuriante trimiteri cul-
turale. Poli-structura se omogenizează într-un limbaj modern
admis teoretic drept funciar ambiguu.  

Eugen Barbu (O istorie polemică și antologică a literaturii
române de la origini până în prezent. Poezia română contemporană,
Ed. Eminescu, 1975) se ia călcând apăsat după Șt. Aug. Doinaș care
„într-un studiu interesant, a dat unele chei, dar nu pe toate...”. E
și el izbit în cunoaștere de poezia aceasta despre care recunoaște,
temperat de Doinaș, că „pare la prima vedere plină de încifrări”.
Confluenţii lirici identificaţi sunt acum, în ordine, cei mai impor-
tanţi, Trakl și Mallarmé, apoi Ion Barbu și George Bacovia. Dezve-
lindu-și gustul poetic „genuin”, orbit de sine, nedus la școala
teoretică a marilor poetici, E. Barbu (se) convinge împușcând ver-
suri de ici, de colo, și dă și el verdicte fără temei lămuritor, însă cu
totul entuziaste (nu întâmplător, într-o vreme când Ion Negoiţescu
era colaborator la revista Săptămâna pe care autorul Gropii o con-
ducea, cum s-a observat, ceaușistic și securistic): „O știe sau n-o
știe, Negoiţescu scrie o poezie extraordinară...”. Voluntar sau in-
voluntar, observăm că totodată E. Barbu îi bagatelizează lui I. Ne-
goiţescu tocmai luciditatea (auto)critică. Ori, pur și simplu,
îngroapă criticul și istoricul literar în poet. Și mai are o f(r)ază elo-
gioasă, aceasta îngropând, parcă, toată critica de poezie a mo-
mentului: „Negoiţescu e un mare poet ignorat, în linia directă a lui
Ion Barbu.” Cum vedem, acum mereu pomenitul Ion Barbu e con-
fluentul cel mai important în cursul sau discursul liric al lui Ion Ne-
goiţescu.

Gheorghe Grigurcu (Poeţi români de azi, Cartea Româ-
nească, 1979), îl include pe Ion Negoiţescu printre „Citadini și in-
telectualizanţi”, termeni inexistenţi în cele două recenzii reunite
aici. Critic liric, nu-i așa?, și el, dezvăluie și formulează ca atare, in-
solit asociativ, versurile „suav criptice”. (Tot așa, între multe altele:
„senzualităţi cromatice”, „toxice clarităţi acvatice”, în „cântec de

faun”.) Ca Doinaș, Grigurcu aspiră numaidecât aerul liric de „fină
cultură poetică” răsfrântă-n versuri. Lirism, pesemne, expresio-
nist, sugerat de „un soi de abstracţionism liric, ca o umilinţă a lim-
bajului”. Rămas la încifrare și neîntrezărind descifrarea
intim-fidelă, autobiografică, cronicarul de poezie dezvăluie supra-
faţa unui „ermetism al șocului sonor”. E reperat, firește, Mallarmé,
cu „iniţiativa cuvintelor”, dar citându-se, spre deosebire de Doi-
naș, sursa critică: Albert Thibaudet. Fără a se sesiza apropierea de
poetica ocazională, de jurnal liric, a lui Goethe, se evocă modelul lui
Mallarmé, aflat între realitate și vis (dintre versurile citate, meto-
dic abundent, desprind două: „O boare de vis ne mistuie în pe-
numbră/ne încolăcește suav”). Un vis, prin urmare, în consecuţia
realităţii. Asocierile lirice îi adună în aflux (re)scriptural, tot în or-
dine aleatorie, pe Arghezi (diafanitate), Macedonski (lascivitate),
Eminescu (demonism), Ion Barbu („cosmică laudă abstractizată”),
iar la urmă, șocant, sunt găsite și „consonanţe multiple cu Mircea
Ivănescu, prin surdinizarea efectelor posibile, printr-o metodică
estompare, prin reificarea înceată a spiritului redus la peisajul pro-
zei”. Ce rămâne din acest amestec trădează, evident prin lirism,
un „cinism al marilor sensibili”. 

În sfârșit, pe linie istorică, cronologică, Nicolae Mano-
lescu venii. Pentru Istoria critică a literaturii române, Ion Nego-
iţescu, poetul, este „rezolvat” (notat, evaluat) ca problemă de gust
estetic, de N. Manolescu, drept (strâmb?) poet „minor”. Ghilime-
tele îmi aparţin, ele marchează doar faptul că-l citez. Sensul ter-
menului MINOR e deplin, propriu, grav (lingvistic doar, așadar în
folosinţa istoricului critic). Un minor, fie el și poet, nu poate fi decât
imatur, ori neformat, ori cu drepturi restrânse, ca să mă opresc
numai la atât. N. Manolescu doar se implică, nu se explică. E au-
toritar(ist) și (d)enunţă adevărul propriu, nu îl expune socratic, ma-
ieutic. În istoria (critică) a literaturii, el fiind așa-zicând nașul, nu
moașa operei și autorului, în cazul poetului Negoiţescu (doar?), îi
e suficient ca să „trăiască”, nu și să „filosofeze” (argumenteze)
creator, așa încât judecata sa critică dă verdictul și nu motivează.
Perspectivă mai mult decât demiurgică, dacă, se știe, și Dumne-
zeu se explică în ce fel se aplică. Ce mai la deal, la vale, mioritic ori
universal privind literatura, un poet minor e unul care nu izbute-
ște ca să devină cu adevărat poet, defunct în adolescenţa literară,
fără o viaţă propriu-zisă ori măcar întreagă. Alte nuanţe n-au ce
să schimbe în sensul românesc al minorului. Nu e ca în franceză,
unde minorul e și minerul, un căutător în măruntaiele pământu-
lui. Iar dacă cineva se fandosește cu formula isteaţă „mare minor”,
doar aparent mută sensul, nicicum ameliorat, ba din contra, agra-
vat prin diminuare.

Și vine momentul ca să ne întrebăm cum e poetul Ion Ne-
goiţescu în citirea unor scriitori renumiţi: superior, excepţional (Șt.
Aug. Doinaș), rafinat cultural (Gh. Grigurcu), extraordinar, mare (E.
Barbu), sau minor (N. Manolescu)? Literar, îl strivesc primii trei pe
al patrulea ori acesta din urmă le ia faţa sau mai degrabă capul
critic? Las răspunsul în suspensie ca o lipsă de gradul al treilea, în
acest cvasi-preambul dus printr-o fantă (vai, devin liric!) de recep-
tare a receptării,  la un studiu despre poetul Ion Negoiţescu, de
găsit, totuși, în (ca și!) cărţile lui „de genul”.
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„teatrului nou”, totalitatea tentativelor de „evadare din realitate”
mobilizate pe scenele occidentale şi grupate sub semnul unei cva-
druple manifestări: „tendinţa de spiritualizare a teatrului”, prin
deschiderea problematicii umane spre un fundal metafizic (ilus-
trată de Paul Claudel şi Werfel); redefinirea esenţei umane în re-
gistrul impersonal al instinctului, al animalicului crud (Strindberg,
Frank Wedekind); teatrul conflictului de idei-forţă specific lui
Georg Kaiser, în care „personajele nu mai există prin ele însele, ca
indivizi, ci numai ca exponenţi ai unor puteri impersonale, anga-
jate în ciocniri, care macină sau salvează” 4 şi teatrul care aduce
pe scenă „problematica vieţii moderne”, în care autorul se dis-
persează pe scenă într-o pluritate de euri (George Bernard Shaw,
Luigi Pirandello). Specific acestor dramaturgi, conchidea Lucian
Blaga, este că, „mânaţi (...) de acelaşi elan inovator, unii vor să
spiritualizeze viaţa, alţii tind să redea esenţialul acesteia. Unii vor
să arate dinamica ideilor-forţe, alţii întruchipează problematica
complexă a timpului”. 

Determinat de o „fugă de realitate”, teatrul nou provo-
case, simultan, o mutaţie de perspectivă şi de conţinut: „de la de-
taliu la esenţial, de la concret la abstract, de la imediat la
transcendent, de la dat la problemă”.5

În economia spectacolului, această mutaţie determi-
nase, la rândul ei, o reconsiderare a rolului şi ponderii cu care re-
gizorul se vedea învestit, o problematizare a componentei
regizorale. Teatrul european va tinde, în acest context, să polari-
zeze pe două extreme: pe de o parte, spre regia internă, a unei
dramaturgii suficientă sieşi (e cazul - cum remarcă I. Vartic - al
dramaturgilor de tip ibsenian, - Strindberg, Sudermann, Haup-
tmann, Gorki, O’Neill, Camil Petrescu, la care „propensiunea de
proiecţie totală într-un teatru interior suficient sieşi e exacerbat
dezvoltată”6, situaţia limită fiind dată de dramele lui Pirandello, la
care „până şi personajele îşi au propriile lor spectacole inte-
rioare!”); pe de altă parte, spre regia creatoare, cristalizată în re-
prezentaţiile lui Gordon Craig şi dusă până la ultimele consecinţe
(ale expulzării literaturii din teatru), de o seamă de regizori. Ul-
tima direcţie va fi reprezentată de o  întreagă şcoală modernă,
ilustrată prin remarcabile figuri regizorale - Adolphe Appia, Ed-
ward Gordon Craig, Antonin Artaud, Alexei Tairov - care, având ca
deviză „reteatralizarea” teatrului, înţeleasă ca revendicare a au-
tonomiei sale artistice, cer, în numele acestei devize, dacă nu
chiar desfiinţarea textului dramatic, în orice caz, limitarea sau în-
lănţuirea lui. „Autorii dramatici - declară Appia - sunt scriitori de
cuvinte, şi nu creatori propriu-zişi de artă dramatică. Craig - cu o

Vector al complexităţii axiologice, aureolat cu atributul
de „artă totală”, teatrul va constitui, pentru proiectul euphorio-
nist, obiectul emblematic al impulsurilor sale resurecţionare.
Centralitatea de care beneficiază teatrul între preocupările teo-
retice ale euphorioniştilor este justificată, pe de o parte, de o pro-
pensiune naturală pentru teatralitate a Cercului (valenţa
histrionică accentuată a membrilor săi) iar pe de altă parte de
miza trans-estetică importantă pe care o antrenează acesta în
noua edificare culturală proiectată de cerchişti. „Dintre toate for-
mele literare, cea care ni se pare mai potrivită pentru a primi în
ea, firesc şi plastic, o concepţie generală asupra lumii, e forma
dramatică” – scria, în numărul 4 al „Revistei Cercului Literar”,
Deliu Petroiu:1 „Poate fiindcă teatrul este el însuşi o lume, mai vie
şi mai palpabilă decât orice altă ficţiune a spiritului”2. Prin mani-
festarea simultană a valorilor estetice şi morale, prin calitatea sa
de instanţă modelator-educativă, socială (în conformitate cu
idealul schillerian asumat de cerchişti), prin rolul de a epifaniza
esenţele problematicii umanului, şi, mai ales, prin faptul că re-
prezintă forma paradigmatică de încorporare a tragediei (mani-
festare estetică superlativă a creaţiei unui popor), teatrul este
învestit, înaintea celorlalte arte, cu rolul major de a crea, de a fun-
damenta, o cultură. „Epoca Goethe-Schiller, pe care se bazează
toată cultura germană, s-a impus şi ea prin teatru, prin specta-
col, şi istoria teatrului german e istoria cea mai exactă a culturii
germane....”3 - subliniază I. Negoiţescu într-o scrisoare adresată
prietenului său, Radu Stanca. Prin teatru se edifică, deci, vârsta
clasică a unei culturi, carentă, din punctul de vedere al cerchişti-
lor, în spaţiul românesc. Prin intermediul teatrului s-ar acutiza şi
rechizitoriul critic la care euphorioniştii vor să supună structura
axiologică a ethosului românesc. „Teatrul nou”, „teatrul ideal”,
„teatrul aşteptat”, „teatrul poetic”, „teatrul cerchist” - sunt tot
atâtea denumiri pentru ceea ce încercau să mobilizeze membrii
Cercului Literar de la Sibiu, prin I. Negoiţescu şi Radu Stanca, în
spaţiul literaturii române: ambiţiosul proiect al „teatrului eupho-
rionic”.

*
În context european, „teatrul nou” însemnase, în pe-

rioada interbelică şi apoi în cea imediat postbelică, depăşirea na-
turalismului mimetic, în direcţia experimentalistă a
simbolismului, a expresionismului, a teatrului de idei, a teatrului
politic şi a celui absurd (în ipostaza sa incipientă). Într-un eseu
din 1926, Lucian Blaga definea, recurgând la aceeaşi sintagmă a

Florentina Răcătăianu 
Negoiţescu - tragicul şi carenţele axiologice ale poporului român
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notă mai pronunţată decât acesta - vede posibilă situaţia în care
arta teatrală să dispună de opere perfecte, fără ca pentru aceasta
să mai aibă nevoie de a reprezenta texte dramatice. Artaud, sub
o altă formă, proclamă ceva asemănător: ceea ce este specific
teatral în arta teatrală, mai presus de textul scris sau vorbit, este
punerea în scenă. Tot aşa şi Tairov: pledează pentru un teatru
nou, autonom, scutit de a mai comenta texte venite din litera-
tură, putând să-şi elaboreze pe deasupra acestora materia sa pro-
prie. Piscator, şi el se va sluji de argumente analoge în justificarea
teoretică a teatrului politic (...)” .7

Ascensiunea accentuată a regizorului va ajunge să fie
asimilată unui nou simptom de criză a teatrului. Pe meleaguri ro-
mâneşti, problema regizorală va deveni un loc comun în discu-
ţiile angajate în epocă în jurul fenomenului teatral şi al „crizei”
acestuia. Într-un articol din 1931, Camil Petrescu observă că, „scă-
pat de sub tirania şi bunul plac al actorului-stea, teatrul din ulti-
mul timp a intrat sub tirania regizorului estet”,8 reprezentat de
un Gordon Craig, Reinhardt, Stanislavski, Gémier, Karlheinz Mar-
tin. Sau, în altă parte: „Cum remarcă Winds, «veacul al XX-lea
aduce în primul plan pe tărâmul teatrului, în mod semnificativ pe
regizor, aşa cum era pe scena operei, fără restricţii, cântăreţul
(...). Conducerea spirituală a reprezentaţiei integrale trece în cen-
trul interesului pentru teatru»”. Şi, completează dramaturgul
român, anticipând o taxonomie a lui Radu Stanca, „poate că mai
în ordinea faptelor ar fi fost să se remarce că, imediat după Re-
naştere, teatrul cult fusese al autorului, în veacul al XVIII-lea şi al
XIX-lea devenind al actorului, al «virtuosului», pentru ca acum
«afişul» să-l ţie regizorul”.9

În peisajul devastat postbelic, pe fundalul tăcerii marilor
supravieţuitori (Lucian Blaga, Camil Petrescu, George Ciprian) şi
al tot mai vociferatelor scandări propagandistice iar, ulterior, în
plin deceniu întunecat al culturii române, preocupările legate de
teatru ale cerchiştilor, prin teoreticienii lui de vârf, Radu Stanca şi
I. Negoiţescu, continuă să se raporteze, cu o consecventă obsti-
naţie, la dinamica scenei occidentale majore şi a valorilor ei pe-
rene. Dialogul lor continuă să se facă, peste capul civilizaţiei,
direct cu marea cultură. Reflecţiile din scrisori şi din eseuri pre-
gătesc fermentul teoretic a ceea ce urma să fie teatrul nou, tea-
trul „euphorionist”, marele teatru, revalidat axiologic, al culturii
române, pe care îl vor ilustra apoi cu măiestrie tragediile lui Radu
Stanca. 

În acest context, noutatea teatrului „euphorionist” avea
să vină nu din mobilizarea unui indice sporit de modernitate, rea-
lizat, în epocă, prin formulele experimentaliste, de avangardă, ci,
în spirit cerchist, trans-istoric, printr-o reevaluare şi recuperare a
complexităţii fenomenului teatral, capabil a exprima identitatea
românească în contextul culturii europene majore. Resurecţia
teatrului însemna, pe lângă „reteatralizarea” lui, instaurarea în
teatru a dimensiunii morale, singura capabilă să provoace saltul
de pe coordonata estetică a fiinţei româneşti, pe cea etică, pro-
ducătoare de adevărate valori spirituale. 

Pornind de la ierarhia valorică a lui Max Scheler conform
căreia „maximum de realizare estetică se obţine prin conjuncţia
estetic – moral”10 şi pledând pentru imperativul cuceririi acestei
noi dimensiuni axiologice pentru literatura română, I. Negoiţescu
se raportează polemic la marii predecesori, descoperindu-le ca-
renţe structurale, căci, consideră criticul, „atâta timp cât operele

româneşti nu vor presupune – chiar şi când lucrul nu se declară
cu ostentaţie - marile dimensiuni ale moralului – tragicului – su-
blimului – religiosului - misticului, ele nu vor intra în conştiinţa
permanentă a publicului european”.11 La acest examen critic eup-
horionist cade atât teatrul lui I. L. Caragiale, cât şi opera lui Camil
Petrescu, Lucian Blaga sau Tudor Arghezi. Nici unul dintre ei, în
operele lor, nu reuşesc - în deconstrucţia făcută lor de I. Negoi-
ţescu - să depăşească stadiul estetic şi să facă saltul axiologic, sin-
gurul care i-ar racorda la nivelul marilor culturi. Dacă Radu Stanca
tinde să identifice în opera lui Caragiale valenţe tragice12, I. Ne-
goiţescu tranşează categoric problema13, disociind teoretic între
moral şi moravuri (ultimele ţinând de planul socialului, converti-
bil în estetic şi nu de cel al moralului): 

„Faptul că teatrul lui Caragiale a rămas în ac-
tualitate se datoreşte formidabilei amprente es-
tetice a comicului caragialesc: dar acest comic,
tocmai fiindcă e pur estetic (...), nu va deveni ni-
ciodată clasic: el se adresează sufletului nostru,
în ceea ce constituie valoarea nepieritoare a
teatrului caragialesc.(...) pentru noi, Caragiale
poate rămâne clasic şi veşnic actual, căci sufle-
tul nostru e astfel alcătuit că ştim trăi numai pe
o singură coardă, cea estetică, dar occidentalul
european (...) nu rezistă decât la valoarea este-
tică conjugată cu altele, care de-abia ele să-i dea
adâncime şi semnificaţie durabilă”.14

Recâştigarea teatrului caragialesc pentru miza moralului se poate
face numai din exterior spre interior, de la lectură la text, prin
aportul unei schimbări de perspectivă regizorală, ceea ce încer-
case, de altfel, să facă şi Radu Stanca prin punerea în scenă a
„Nopţii furtunoase”: „Direcţia ta de scenă e aceea care e morală,
- observă I. Negoiţescu - şi aici e tocmai progresul unei viziuni
euphorioniste faţă de Caragiale. Morala o adaugi tu şi nu o scoţi
din Caragiale”.15

Noua concepţie euphorionistă va presupune, în teatru,
nu numai o creaţie şi o poetică originale, ilustrate prin piesele şi
eseurile cerchiştilor, ci şi o perspectivă regizorală nouă, aptă a re-
câştiga, pentru relevanţa axiologică, teatrul românesc mai vechi.
„Salvarea teatrului caragialesc trebuie să vină, - accentuează I.
Negoiţescu într-o scrisoare către Radu Stanca - aşa cum faci tu,
din moralitatea viziunii de înscenare, deci din afara operei cara-
gialeşti propriu-zise. Tu vei prezenta opera lui Caragiale şi prin vi-
ziunea ta o vei face morală”.16

Şi în ceea ce priveşte dimensiunea moralului la Camil Pe-
trescu, I. Negoiţescu îl corectează pe Radu Stanca: „La Camil, de
asemenea vorbeşti de moral: însă nici Gheorghidiu, nici Ladima
nu trăiesc o dramă morală, ci una existenţială şi de aceea cazuis-
tică: ei nu au ales, în sufletul lor, între Bine şi Rău, ci între plăcut-
neplăcut, confortabil-jenant, folositor etc.”.17

Evoluând, levantin, sub semnul amoralităţii, adică pe co-
ordonata esteticului pur, cultura română îşi ratează momentul ei
de vârf, pe care l-ar constitui - ca în orice cultură majoră - tragicul.
La viziunea tragicului nu se ridică nici opera (teoretică şi literară)
a lui Lucian Blaga, la care, - observă I. Negoiţescu - „găsim cel mult
o morală sui-generis a creaţiei, «morala» geniului, a demonicu-
lui, a artisticului”.18 În sistemul său filosofic „tragicul e redus la
un simplu dramatism”19, în vreme ce, în ceea ce priveşte opera sa
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dramatică, suflul tragic se substituie, compensativ, cu cel drama-
tic (Meşterul Manole), magic (Tulburarea apelor) sau mistic (Cru-
ciada copiilor). Lucian Blaga, demonstrează I. Negoiţescu,
răstoarnă dramatic scara valorilor lui Max Scheler, ierarhie exem-
plară pentru cultura europeană, deoarece, la dramaturgul şi filo-
soful român „Geniul-Artistul, care întrupează valorile spirituale,
deci ale creaţiei, e nu numai deasupra Eroului (ceea ce e încă în
sensul schelerian, adică cel al occidentului moral şi religios), ci şi
deasupra Sfântului, căci în măsura în care virtutea sa primă e tac-
tica, marele Anonim exclude ideea creştină a sfinţeniei”.20

Pe acest teren accidentat al teatrului românesc, tinzând
la consolidarea unui fundament axiologic solid, urma să se înalţe
edificiul durabil al teatrului euphorionist, un teatru modern prin
reflectarea sensibilităţii contemporane, dar aspirând la clasici-
tate prin ancorarea în zona valorilor pure, „o dulce utopie: Teatrul
Cercului, bazat pe texte literare de cea mai bună calitate”.21

*
După cum îşi aminteşte Ştefan Aug. Doinaş în Avertis-

mentul22 ce precedă publicarea, în 1980, a eseului Tragic şi demo-
nic, pentru membrii Cercului Literar de la Sibiu, „problematica
tragicului a constituit, poate, obiectul teoretic cel mai îndelung
dezbătut: (...) noi vedeam în tragic o dimensiune fundamentală a
vieţii şi artei”. Pentru Cercul Literar de la Sibiu, tragedia urma să
întruchipeze „specia suverană a euphorionismului”23, în ambiva-
lenţa lui apolinic-dionisiacă, dimensiunea tragic-morală a siste-
mului axiologic cerchist, forma perfectă de conjugare superlativă
a esteticului cu moralul, în descendenţa viziunii schilleriene adop-
tate de cerchişti pentru fundamentarea clasicismului românesc. 

Preocuparea Cercului literar de la Sibiu pentru problema
tragicului şi a tragediei a luat multiple forme de-a lungul timpu-
lui: de la discuţiile aprinse, provocate de planul lui I. Negoiţescu
de a mobiliza un adevărat „laborator de studii asupra probleme-
lor legate de moral, tragic etc.”24, în care vor fi implicaţi Ovidiu Co-
truş, Radu Enescu, Cornel Regman, Eugen Todoran, până la
concretizările lor în eseul teoretic al lui Ştefan Aug. Doinaş, pre-
gătit ca teză de licenţă (Tragic şi demonic) şi, ulterior, piesa tragică
Brutus şi fiii săi, la schiţarea, de către I. Negoiţescu a unei ambi-
ţioase Cercetări fenomenologice a tragicului şi la tragediile lui Radu
Stanca. Eugen Todoran avea să analizeze, mult mai târziu25, tra-
gicul „sufletelor simple” în Năpasta lui Caragiale şi realismul tra-
gic în proza lui Ioan Slavici, pornind de la teoria lui Titu Maiorescu
asupra tragicului derivată din cea a lui Goethe şi revizitată din
perspectiva distincţiilor unor G. Steiner, J. M. Domenach, J. Vol-
kelt şi Max Scheler. 

Pentru I. Negoiţescu şi Radu Stanca, iniţiatorii proiectu-
lui euphorionist vizând resurecţia tragicului şi a tragediei în cul-
tura română, în special, dar, implicit, pentru Cercul Literar de la
Sibiu în integralitatea sa, această categorie estetică depăşeşte ca-
drele unei preocupări livreşti şi capătă semnificaţia unei catego-
rii existenţiale, în termenii căreia se va consuma destinul
întregului Cerc. Istoria Cercului Literar pare a se contura în acel
orizont al existenţei tragice descris de D. D. Roşca26 în 1934, ne-
ohegelian a cărui influenţă a nutrit subteran, recunoscut sau nu,
ideologia cerchistă. În concepţia profesorului clujean, existenţa
tragică - formă supremă de dinamism şi tinereţe a spiritului, ca-
racterizată prin luciditate şi eroism intelectual -, începe cu tenta-
tiva spiritului de a converti existenţa neutră la propriul său sistem

de valori, deci cu momentul în care omul vrea să facă din „func-
ţiile emoţionale ale conştiinţei” (valorile), fiinţe întrupate pe spe-
zele experienţei.27

O mărturie a lui I. Negoiţescu poate fi revelatorie pentru
asumarea unei dimensiuni personale a tragicului, atât în litera-
tură, cât şi în viaţă: 

„Înainte de 1940, aici, eu m-am format
numai prin cultură, prin suprarealis-
mul trăit ca criză, iar în 1945-1947, de
astă dată într-o criză de răsturnare
faţă de prima, prin Shakespeare şi Go-
ethe, prin gustul tragicului şi al subli-
mului. Ceea ce e atât de curios:
perioada schilleriană a prieteniei noas-
tre la Sibiu a fost constructivă, născută
dintr-un ferment creator adânc, origi-
nar, în timp ce incubaţia mea shakes-
pearo- goetheană de acum, tragicul şi
sublimul în care m-am învăluit cu coaja
culturii, a fost sub semnul anarhiei, al
răsturnării lumii din jurul meu”28. 

Răsturnarea interioară de care aminteşte I. Negoiţescu, având ca
fundal răsturnarea unei întregi ordini a lumii postbelice, va co-
respunde şi unei mai pronunţate schimbări de direcţie în orien-
tarea axiologică a Cercului dinspre estetic spre etic, odată cu
mutarea nucleului cerchist de la Sibiu la Cluj. 

*

Cel care încearcă să mobilizeze, în interiorul Cercului -
reconstituit, parţial, la Cluj- un atelier de lucru asupra problema-
ticii tragicului, din perspectiva axiologicului, este I. Negoiţescu. În
acest sens, criticul fixează un plan de lucru, distribuie bibliogra-
fie şi provoacă dezbateri menite a coagula un punct de vedere
teoretic unitar al cerchiştilor asupra moralului, tragicului, subli-
mului. Mărturie stau scrisorile din perioada 1946-1948, trimise lui
Radu Stanca, rămas la Sibiu. Un scurt citat este edificator pentru
o aproximativă circumscriere a orizontului teoretic ambiţios la
care se raporta, la acea vreme, interesul pentru tragic al lui I. Ne-
goiţescu şi, implicit, al cerchiştilor antrenaţi în aprofundarea aces-
tei problematici: „... Eu am cercetat pe Volkelt (...), pe Iulius
Bahnsen, pe Maulnier, pe Scheler, pe Leopold Ziegler şi Paul
Ernst. Vaulkelt ca estetician, Maulnier ca critic literar, Paul Ernst
ca artist, Scheler ca axiolog, iar Bahnsen şi Ziegler ca metafizi-
cieni. Am recurs, în cele din urmă, în mod foarte fecund, la pozi-
ţia filosofică existenţialistă: Kierkegaard şi Jaspers...”29. Miza
interesului pentru tragic depăşeşte esteticul şi se ancorează în
terenul substanţial al complexităţii axiologice, în descendenţa
perspectivei lui Max Scheler. Pentru Scheler (Fenomenul tragic, în
Moarte şi supravieţuire), tragicul apare în sfera mişcării valorilor,
iar eroul poartă în sine, ca pe o necesitate, acea valoare, pe care
hotărârea, acţiunea lui, o întrupează. Esenţa tragicului în sfera
valorilor este dată de nimicirea unei valori pozitive de către o alta,
inferioară acesteia sau egală cu ea. 

Piatra unghiulară a perspectivei teoretice a lui I. Negoi-
ţescu o constituie, aşa cum reiese din epistolele dar şi din studiile
sale aplicate, centralitatea problemei moralului în cadrul sistemu-
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lui axiologic de referinţă. „Căci – notează criticul-, valoarea este-
tică de abia atunci îşi descoperă semnificaţiile ei multiple, când
trăieşte în concubinaj cu alta. Iată de ce tragicul, cum spune ami-
cul nostru comun Schiller, nu există decât acolo unde există mo-
ralul. Concepţie în numele căreia noi am respins pe O’Neill al
Electrei sale”30. În numele căreia, este respinsă, de fapt, deşertă-
ciunea tuturor „modernismelor” condamnate la sterilitate de au-
tismul exclusivităţii lor estetice. Maximum de realizare estetică
nu se poate obţine, pledează I. Negoiţescu, pe urma ierarhiilor lui
Scheler, decât din „conjuncţia estetic-moral”31. În planul unui
„studiu masiv” despre Moral, încredinţat lui Radu Enescu, pro-
blemei tragicului I. Negoiţescu îi rezervase un loc central, între o
„Cercetare fenomenologică a moralului” şi o „Cercetare fenome-
nologică a sublimului”. Cercetarea fenomenologică a tragicului
proiectată de criticul cerchist ar fi cuprins următoarele aspecte,
cu ambiţie de exhaustivitate: „elinii”, „europenii”; „istoria ideii tra-
gicului în spiritul omului european”, „tragicul individual şi tragicul
istoric”, „ideea destinului şi tragicul istoric”, „tragicul şi moralul”,
„tragicul este anticreştin: drama sufletului european”32.

Tragicul elin însuşi este redefinit de I. Negoiţescu drept
„o vină estetică în lumea morală”33, căci, pe urmele lui Goethe,
„în tragedia greacă, destinul se confundă în cele din urmă cu mo-
rala”34. Greşeala pe care o făcuse O’Neill în Electra sa a fost de a
grefa tipurile naturaliste ale experienţei moderne a teatrului, pe
cadrul tragic preluat din antichitate. Regretabilă hibridizare, de
vreme ce „motivele tragice ale antichităţii se pot însă reîntrupa
cel mult în tragicul moral al lumii moderne (la cei vechi tragicul
era al destinului), şi nicidecum în dramaticul naturalist, de surse
biologice, psihanalitice sau sociale”35. Absenţa unei lupte tragice
a conştiinţei (înlocuită, în teatrul modern de sorginte naturalistă,
cu agonia instinctelor freudiene) marchează căderea tragediei în
melodramă. Aşa cum forarea ibseniană în adâncurile psihologiei
umane ducea, à rebours, la construirea unui „turn”, înălţat nu
spre văzduh, ci obligat a-şi devia menirea, scufundat în abisuri.
Într-o lucrare prezentată la seminarul de estetică al profesorului
Liviu Rusu, I. Negoiţescu – îşi aminteşte, peste ani, Nicolae Ba-
lotă36 - aplica acestui tip de teatru analitic, de descendenţă natu-
ralistă, imaginea plastică, paradoxală,  a „dramei cu turn”.  

Negoiţescu preia de la Schiller principiul dialecticii rea-
litate-idealitate, susţinând un raport invers al contaminării, pe
care îl provoacă o operă de artă: „Prin artist, realitatea se trans-
figurează, devenind ideală e mai reală decât înainte, tocmai fiin-
dcă ţine acum de lumea esenţelor. Idealizată, opera de artă e în
acord cu natura”37. Naturalismul în artă înseamnă vicierea aces-
tei perspective de corecţie a realului prin intermediul idealului.
Teatrul operelor majore – pledează Negoiţescu în articolul Despre
mască şi mişcare, din 1944 - s-a înscris, de la începuturi, pe o linie
antinaturalistă, de la „belşugul poetic al operei shakespeariene
sau «spiritul naturii» (ca să folosim expresia lui Schiller) turnat în
caracterele comediei lui Molière, până la Goethe demoniacul, au-
torul lui Faust şi al Iphigeniei”38. Deşi secolul al XIX-lea a cunoscut
succesul fulminant al dramei burgheze naturaliste „cu proble-
maticele domestice ale nordicilor”, de la Ibsen şi Sudermann la
Gerhart Hauptmann, marile sale biruinţe se situează, observă Ne-
goiţescu, la antipodul naturalismului „în Franţa prin romanţiosul
Musset, în Germania prin strălucitele nume ale lui Kleist, Hebbel
şi Grillparzer, culminând în drama muzicală germanist-heleni-

zantă a lui Richard Wagner”. Chiar şi în teatrul contemporan,
compromis într-o oarecare măsură de preferinţele mediocre ale
publicului pentru piese naturaliste, arta a triumfat asupra reali-
tăţii prin „dramaticul fastuos şi mistic la d’Annunzio, suprarealist
la Pirandello, extatic la Claudel şi Blaga, poetic-materialist la We-
dekind, naturalist-poetic-freudian la O’Neill, lucid fantastic la Gi-
raudoux, estetizant la Hugo von Hofmannsthal şi a crescut în fine
din inteligenţa paradoxală, purificată, a lui Shaw”39. 

În ceea ce priveşte analiza tragicului şi, implicit, a ca-
renţei acestuia în cultura română, încercând a provoca o „dezba-
tere adâncă, gravă”40 asupra „structurii axiologice a spiritului
românesc”41, I. Negoiţescu se raportează polemic la ceea ce el
identifică drept „a-tragicul”, „amoralitatea” suverană şi cantona-
rea în estetic a poporului român, incapacitatea structurală a aces-
tuia de a accede organic la valoarea moralului, singura capabilă
a-i oferi garanţia perenităţii sale în plan european. Fără a fi iden-
tificabilă o filiaţie ideatică directă, s-ar putea afirma că teoria lui
I. Negoiţescu despre carenţele axiologice ale poporului român se
înscriu într-o paradigmă critică regăsibilă încă din 1933, la Emil
Cioran. În articolul Sensibilitatea tragică în România42, acesta atri-
buia absenţa sensibilităţii tragice unei „deficienţe constituţionale,
unui „defect de esenţă şi conformaţie psihică” specifice acestui
popor. 

Pledoaria pentru cucerirea complexităţii axiologice a es-
teticului viza, după cum proiecta I. Negoiţescu, în plan critic-prac-
tic, formarea „curentului literar cerchist, euphorionist”43 şi urma
să se concretizeze teoretic sub forma unui „studiu-manifest eup-
horionist”44, subintitulat „Structură şi formă”, care să conţină o
analiză „fenomenologică a structurii (a ţesăturii axiologice) su-
fletului european faţă de cel românesc şi promovarea noii culturi
române - pe structură”45. Noua cultură se dorea, implicit, o pole-
mică la „morbul de sistem filosofic românesc-blagian, înclinat
spre stil, formă, analiză formalistă şi ignorarea structurii propriu-
zise”46, sistem vinovat de cantonarea în perspectiva mioritică, bla-
mabilă pentru reducţionismul ei stigmatizant. Primul capitol al
acestui studiu (proiectat dar nerealizat) urma să cuprindă, după
aceleaşi mărturisiri epistolare ale criticului, o fenomenologie a
tragicului47. Despre cum ar fi arătat acest studiu ne putem da
seama din planul unui curs universitar, intitulat Tragicul şi trage-
dia, conceput mai târziu, în 1951, pe care îl expune, sumar, într-o
scrisoare către Radu Stanca: „1. Tragicul în teatru, în viaţă şi în is-
torie (lecţia de deschidere); 2. Tragicul şi dramaticul; 3. Istoricul
concepţiilor despre tragic de la greci până la Schiller; 4. Tragicul în
romantism: Hegel (Hebbel), Kierkegaard (Kleist), Schopenhauer
(Wagner).; Tragicul în filosofia contemporană, de la Ed. von Har-
tmann la Heidegger; 6. Expunerea sistematică a lui Volkelt; 7. Is-
toria tragediei şi 8. Drama modernă.”48.

Deşi alimentat de teoriile canonice ale tragicului, înce-
pând cu Aristotel şi terminând cu existenţialismul, I. Negoiţescu
nu se dezminte în capacitatea de a-şi croi o viziune originală şi
particularizată în raport cu termenii paradigmei la care se rapor-
tează. Consecvent cu viziunile sale „în răspăr”, criticul propune şi
în ceea ce priveşte teoria tragicului (şi, coextensiv, cea a subli-
mului) o „inversare a formulei schiller-kantiene a sublimului, pri-
vită ca o stare de fapt fundamentală de sentiment negativ:
sentimentul posibilei noastre slăbiciuni (fizice şi teoretice), faţă
de sentimentul puterii (superiorităţii) noastre morale”49. Dacă, la
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Schiller, accentul cădea „pe prima parte, negativă, din cele două
sentimente contrare” şi lua „forma conştiinţei unei nedreptăţi de
ordin iraţional”, I. Negoiţescu sugerează, în subtext, o schimbare
de accent, de la conştiinţa slăbiciunii la revanşa superiorităţii mo-
rale a omului în faţa nedreptăţii iraţionale. Este o sugestie căreia
Radu Stanca îi va oferi o substanţială demonstraţie practică în
tragediile sale. 
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Poemele lui Ion Negoiţescu au fost strânse în câteva vo-
lume, dintre care amintim Sabasios, Snagov, Moire, Poemele lui Bal-
duin de Tyaormin, Nec plus ultra, Moartea unui contabil, Viaţa
particulară, August 1921, Ultime, apărute ulterior împreună într-o
ediţie sinteză la editura Dacia, în 1991, sub titlul generic de Saba-
sios. În textul de faţă vom trasa câteva direcţii de interpretare a
acestora, urmărind felul în care se articulează relaţia real-imaginar,
trecând prin filtrul oniric. 

Constatăm că poezia lui Ion Negoiţescu propune cititoru-
lui o gândire disfuncţională. Impactul iniţial cu textele celui care
scrisese eseul critic Poezia lui Eminescu este de scurtcircuitare a con-
exiunilor logice, de rupere a legăturilor cu sursele primare ale rea-
lităţii prin care se putea ghici un sens al poemelor. Lumea pe care
o reconstituie din fragmente onirice, dar și mnemonice se articu-
lează în subteran, în note joase, în spaţiul instinctualului. Muzica
poemelor, cu note bachiene, poartă și valenţe de cor din tragedia
antică, aspre, ce amintesc de personaje precum Agave, fiica lui Cad-
mos și mama lui Penteu din Bachantele lui Euripide, cea care își
căuta în piesă limpezimea minţii. Versurile „aspra muzică frânge
limpezimi de agavă” sugerează ispitirea, rătăcirea ca stare de fapt,
limitarea în a vedea cerul și aceeași mișcare catabasică, prin care
se producere ieșirea din lume. Sensul esenţial al poemelor este
acela al evadării, al retragerii, al părăsirii unui spaţiu, oricare ar fi el.
Elementul oniric nu mai devine un refugiu al fiinţei, ci este sursa
unui escapism: „vis ce la gleznă ca un inel înfruntă iarba”, iar „înge-
rii (...) rotindu-se cum sferele fiinţei cad în argilă” (Marea la Agigea).
Disocierea spiritualului de trupul – argilă produce, aproape blagian,
o contaminare a îngerului. Pentru el, reflexia se produce în apa ui-
tării, în care „ca un chip răsfrânt ca îngerii toţi înecaţi în Lethe” (Uci-
gaș în dificultate) sunt lovite de uman și chipurile angelice. Acea
Entzauberung a lumii nu are nicio alternativă, vrăjirea sau revrăjirea
lumii nu mai au sens căci, obsesiv, „vraja argonaută în veci fără sens
e”. Referinţele culturale revin mereu în contexte diferite, dar con-
centrice ideii de neputinţă, de inconsistenţă, instabilitate. Călătoria
argonauţilor își pierde sensul, devenind o simplă clipă suspendată,
fără valoare calitativă. Tragică în poezia lui Negoiţescu este condiţia
cuvântului care nu mai are putere de întemeiere. „Ci timpul (...) pe
căi argonauţii mai durează/ vreodată să cuprindă n-au putere/cu-
vântul ce presară-n goluri magic/ întoarce-te! năpraznica sa gură”
(Îngerul). Asocierea repetitivă a argonauţilor cu magicul se trans-
formă într-un gest disperat de recuperare a unei lumi. Imaginea în-
gerilor construiește o scurtcircuitare a gestului de lectură, care
generează stridenţe, neadecvări, dar care definesc linia poetică. Din
nou, asocierile livrești trimit la multiple referinţe precum Metamor-
fozele lui Ovidiu și răpirea lui Ganymed, același mit/personaj care l-

a inspirat și pe Goethe. De data aceasta nu mai este îngerul, ci ar-
hanghelul umanizat care suferă: „cu pântecele spintecat un arhan-
ghel geme/ târându-se prin sângele lui Ganymed” (Plăcerile
maturităţii). Aproape urmând o ierarhie angelică, Negoiţescu are
apoi viziunea unor „serafimi radioactivi (care) perforau secolul în-
tors în ou (...) prin lichidul plânsului cuvintele clipocind în muzica
sferelor” (Împușcat în efigie). Cosmogonia nu mai are loc, orice act de
creaţie este un act ratat, care rămâne undeva la jumătatea înfăp-
tuirii, indecis. Este starea esenţială a poeziei, aceea a neducerii până
la capăt a creaţiei, a neîndeplinirii oricărei acţiuni iniţiatice. Mișca-
rea este descentrată, lipsită de gravitaţie, se constituie aproape un
univers holografic, în care accesul la realitate se realizează din frân-
turi de imagini surprinse de retină. Devenirea nu este posibilă în
această lume de grad secund, pentru că ea este doar o proiecţie, o
legătură între două universuri paralele. De la lichidul amniotic al
„plânsului” nașterii, începutului, cuvântul se întrupează în muzica
sferelor. Fizica cuantică explică, prin teoriile lui Bohm, astfel de im-

Alina Bako
Poezia lui Ion NegoiCescu: „lăuntricul instaurat în forme”
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agini ca fiind niște proiecţii ale minţii umane, holograme ce reies
din stări de reverie, de visare lucidă. Ludicul dă naștere unor com-
ponente complementare precum „amarul trup nenufar de limfă”,
„arterele nimfei”, caracterizând un corp bolnav, transparent,
aproape fără consistenţă, o certă viziune onirică. Profunzimile sunt
sondate astfel: „ce fântână adâncă în fund cu lămâi înfloriţi” (Plăce-
rile maturităţii). Inversarea de sorginte barbiană a planurilor trimite
la ideea unei pătrunderi în mister, singura posibilă pentru desco-
perirea luminii și senzorialului salvator. Imaginile sinestezice din
poezia lui Negoiţescu definesc foarte rar contururi pozitive ori spa-
ţii idilice. Chiar și când o fac implică o componentă acidă, precum
„lămâii înfloriţi”, un soi de reminiscenţă a unei viziuni contempla-
tive.

Muzicalitatea este produsă de mișcare și obiecte, o per-
manentă rotire care însă se izbește de golul fiinţei. Imposibilitatea
de a rezona cu materia produce discontinuitate, dinamica înscri-
indu-se în aceeași linie a lipsei de sens: „și clopote rotind materia ce
decurge/ și golul întrerupt ce prin fiinţă curge” (Bachanală). Înde-
părtarea „de lucruri, de cuvintele-n forma lor pătrunse,/ ca larvele
muzica-n golul lor ascunsă/ la margini să fug fără curburi de vânt,
fără nervuri de apă” (Snagov) accentuează mișcarea centrifugă a im-
aginilor poetice. Platul, lipsa oricărei adâncimi a traiectoriilor, re-
nunţarea la undă, curbă, distanţarea de centru sunt tot atâtea
simptome ale marginalului înregistrat în poeme. Starea de exclu-
dere, de retragere, de rămânere departe de punctul esenţial este
atotstăpânitoare. Ion Pop observa existenţa unei osmoze „cumva
androginică ce trece şi în registrul reflecţiei «poietice», sugerând un
proces de întrepătrundere a masculinului cu «arhegonii» feminini,
a «metaforelor» cu «săbiile şi zalele», a blândeţii cu cutezanţa unor
luciferi-efebi, deopotrivă puri şi tulburaţi de trăiri elementare”i: „vre-
mea cu tuburi să le-mbete/osoase le uzurpe și tainic arhegonii” (Că-
rărilor în sânge). 

În ciuda impresiei de creare de imagini disparate, identifi-
căm în poemele lui Negoiţescu o „împărăţie a geometriilor”, cu pla-
nuri care se succed, cu drepte, plane, sfere, planuri concave,
aleatoriu identificate prin numărul cinci, și o mișcare descendentă
evidentă: „mobile cuburi sfere și timpul în muzeu” (Ecce Homo), „cu-
vintele pe-o roată se deapănă” (Oceanida). Timpul și spaţiul se în-
tretaie, coborârea în criptă nefiind cea din Infern sau Purgatoriu, ci
doar „un liman”, adică o limită dincolo de care nu trece, stare trăită
fără disperare: „În ora coborârii cea mai scundă/la dubla criptă când
înfine-ajuns-am/ (...) împărăţia geometriilor (...) alt liman cătând ve-
gherii-mi joase (...) sub vraja nerostirii cu tomuri vechi stag-
nând”(Moire). Imaginea Câmpiilor Elizee se transformă într-una
lipsită de viaţă: „În văi pustiite și galbene cu adieri fierbinţi” (Viziune),
iar citadinul provoacă angoase: „strada duh rău cu o cange lovit de
moarte” (Dinamo). Intelectualizarea și ermetizarea fac uneori in-
descifrabile anumite pasaje. Despre acestea Ion Pop scria că „Fac
parte dintr-un demers al ermetizării discursului accentuat şi prin
distorsiunile provocate sintaxei versului, accidentată, cu disconti-
nuităţi şi suspensii prin care se urmăreşte probabil asigurarea unui
ton „oracular”, de „bolboroseală” delfică, cu amestec de planuri
temporale şi de instanţe enunţătoare interferente”i.

O alte componentă evidentă, care trimite spre ecouri ex-
presioniste, propune o stridenţă cu care cititorul nu era obișnuit și
care violentează mintea: „culoarea trezește sunetul e un ţipăt soli-

dar și compact” (Pisicile lui Marcellus) sau „culoarea suge viul impus
lui neutral” (Aceleași umbre). Versurile sunt picturale și alcătuiesc
sintetice peisaje onirice, ce se mișcă între neutrul gri și curcubeu:
„voinţa policrom oarbă de-a fi cenușiu/ (teoria culorilor sfidând gân-
dul omului de/ știinţă pe numele său Johann Wolfgang von/ Goethe:
spectrul curcubeului și păunului/ se descompun și se recompun sub
foarte dulcele sur)”. Sunt, de fapt, două atitudini de a se raporta la
lume, una plată, lipsită de nuanţe, slujind știinţei și alta slujind vie-
ţii, emoţiilor, sentimentelor. De la „melcul de lumină al golului se-
cret”, la „vis corupt la tronul cuvântului dintâi”, până la „spectrul
meu întretaie caligrama lui Jean Cocteau” (O Parcă) răzbate o prelu-
crare discretă a suprarealismului, unele dintre textele sale fiind
poeme-imagine. În același timp, „Obsesia versului perfect nu e
numai calofilie: poezia depinde de integritatea perfectă a fiecărui
vers aşa cum fiinţa depinde de integritatea perfectă a fiecărei mol-
ecule de ADN. Cum însă, într-o înţelegere a poeziei precum cea a lui
Negoiţescu, versul e o moleculă a fiinţei, fiecare poem e o pierdere
rimată a substanţei vitale”ii scrie Radu Vancu în Poezia și individua-
ţie. Energia internă vitală imensă este transferată în spaţiul oniric,
al imponderabilităţii, al scăpării din legile gravitaţiei, nu ca la Emi-
nescu, în momentul escatologic „din frâiele luminii scăpaţi”: „lăun-
tric doar quasarii în ochiul lor absent răspunde pentru mine de
parcă aș visa” (Dedicaţie). Oniricul nu este un loc de refugiu, ci este
tot o proiecţie a realităţii, precum în pictura suprarealistă: „mersul
în lăuntricul ciclu al monstruosului vis” (Confesiune). Ecouri barbiene
există și în versuri precum„știinţă plăsmuită salut acest cleștar/ pro-
dus de la nemargini prin sâmburul gândirii/ de haos ce devoră cu
rostrul său avar/ materia supremă dezpodobită firii” (Astronomie)
ce amintesc de „Castelul tău de gheaţă l-am cunoscut, Gândire!”
(Umanizare). Chiar și când vorbește despre emoţie, este implicată
raţiunea. Inima, pentru a oglindi realitatea, trebuie să fie „situată
corect”:„nici verdele nici minotaurul nici verbul poartă/ n-ar oglindi
mai precis decât inima/ situată corect” (Lecţia de gramatică). Intuim
un chin al fiinţei care se zbate între trăirea dionisiacă a vieţii și ra-
ţiunea ce cenzurează tot.  

Versurile din poemul Piaţa sunt o sinteză a lirismului pro-
fund al poeziei lui Ion Negoiţescu: „și nopţile se răzgândesc și caii/
mutându-și aurul proscris pe domuri/sub miezul toamnei drumu-
rile-ncearcă/ lăuntricul instaurat în forme” (Piaţa). Ermetismul și
aparenta disparitate a imaginilor pot fi depășite în înţelegere prin
fragmentare și apoi reconstruirea unui tablou oniric, cu valenţe
reale. 

1 Ion Pop, Poezia lui Ion Negoiţescu, nr. 1-2/2018, Viaţa Româ-
nească, https://www.viataromaneasca.eu/revista/2018/02/poezia-
lui-ion-negoitescu/
2 Ibidem.
3 Radu Vancu, Poezie și individuaţie, Editura Tracus Arte, 2014, p.84
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Fișă biobibliografică. I. Negoiţescu s-a născut la 10 august
1921 la Cluj şi a murit la 6 februarie 1993 la München, în exil. Fiu al
lui Ioan Negoiţescu, ofiţer de carieră, originar din vechiul regat şi al
Lucreţiei (născută Cotuţiu, fiica unui preot ortodox memorandist). A
urmat cursurile liceelor ,,Gheorghe Bariţiu” şi „Constantin Ange-
lescu” din oraşul natal, precum şi ale liceului de la Aiud, pe care le-
a încheiat în 1940. În 1937 a debutat cu versuri, publicate într-un
ziar local, Naţiunea română. Ca student al Facultăţii de Litere și Filo-
sofie din Cluj (1941-1946), s-a refugiat, odată cu această instituţie, la
Sibiu, după Dictatul de la Viena. Scriitorul s-a arătat foarte critic la
adresa conducerii de atunci a României, care acceptase pasiv dez-
membrarea ţării. A înfiinţat, împreună cu alţi studenţi ai filosofului
şi poetului Lucian Blaga şi ai profesorului Henri Jaquier – Radu
Stanca, Ion Desideriu Sârbu, Cornel Regman, Ștefan Augustin Doi-
naş, Nicolae Balotă, Eugen Todoran, Radu Enescu – Cercul Literar de
la Sibiu. În numele grupării, a redactat celebra scrisoare deschisă
către Eugen Lovinescu, semnată cu pseudonimul Damian Silvestru
şi publicată la 13 mai 1943 în ziarul bucureştean Viaţa, aflat sub
conducerea lui Liviu Rebreanu. Scrisoarea, gest de solidarizare cu
Eugen Lovinescu, promotor al democraţiei şi apărător al preemine-
nţei criteriului estetic în evaluarea literaturii, a provocat indignarea
vehementă a publicaţiilor naţionaliste, care i-au acuzat pe tinerii de
la Sibiu de antiromânism şi estetism. Ion Negoiţescu a fost redactor
al Revistei Cercului Literar pe tot parcursul publicării acesteia, în pe-
rioada ianuarie-august 1945. De altfel, revista își avea „redacţia”
acasă la Negoiţescu, pe strada Mitropoliei din Sibiu. În 1945 cerchi-
știi au părăsit Sibiul, cu excepţia lui Radu Stanca, Negoiţescu stabi-
lindu-se la Cluj. S-a născut astfel, „romanul epistolar” dintre cei doi
corifei ai Cercului de la Sibiu (corespondenţă pe parcursul a șapte-
sprezece ani). În 1947 a obţinut Premiul scriitorilor tineri al Funda-
ţiilor Regale pentru volumul aflat în manuscris Poeţi români. În
perioada 1950-1952 a fost bibliotecar la Filiala din Cluj a Academiei
Române. Din 1961 până în 1964 a făcut închisoare din motive poli-
tice. După eliberare, a lucrat ca redactor la Luceafărul (1965-1967) și
Viaţa Românească (1968-1971). Volumul Poezia lui Eminescu, scris
încă din 1953, i-a apărut abia în 1967, când cenzura comunistă a
fost, pentru scurt timp, mai îngăduitoare, apărând astfel în litera-
tura noastră o altă faţă a lui Eminescu, diferită de cea curentă. În
1968 a publicat, în revista Familia, sumarul unei proiectate Istorii a
literaturii române, care a suscitat numeroase controverse. Din
păcate, proiectul său nu a fost dus la bun sfârşit. În 1977 s-a solida-
rizat, printr-o scrisoare deschisă, difuzată de postul de radio Europa
Liberă, cu Paul Goma; autorităţile comuniste, de teama unui scandal
internaţional, nu i-au intentat proces penal de atentat la securitatea
statului, mărginindu-se să-l atace pentru homosexualitatea sa ma-

nifestă. În 1979 a plecat la un festival de poezie în Belgia, şi, benefi-
ciind de diverse invitaţii şi burse, şi-a petrecut mai mulţi ani în Oc-
cident. În 1983 a hotărât să nu se mai întoarcă în ţară şi s-a stabilit
în Germania. Istoria literaturii române a fost publicată în 1991, la Edi-
tura Minerva din Bucureşti, într-un proiect care ar fi trebuit să riva-
lizeze cu opera similară a lui G. Călinescu. Imediat după 1989, a
colaborat cu articole critice la revista Euphorion din Sibiu, bucuros
că în orașul Cercului pe care l-a nășit apare o revistă la care a visat
mereu. Ar fi dorit și un curs de literatură la Universitatea sibiană
proaspăt înfiinţată, lucru care, din păcate, n-a fost posibil. În ultimii
ani de viaţă a început să-şi scrie Autobiografia, despre care credea că
va fi marea lui operă, obsedat de gândul că nu va avea timp să o
ducă la bun sfârşit. A lăsat posterităţii un jurnal scris în maniera lui
Gide care, potrivit afirmaţiilor legatarului său testamentar, poetul şi
publicistul Emil Hurezeanu, reprezintă opera sa fundamentală, dar
care nu va putea fi publicat decât după 30 de ani de la moartea scrii-
torului. A publicat: Despre mască și mișcare, Sibiu, 1944; Scriitori mo-
derni, București, EPL, 1966; Poezia lui Eminescu, București, EPL, 1967
(ed. a II-a, București, Ed. Eminescu, 1970; ed. a IV-a, Cluj, Ed. Dacia,
1995); Analize și sinteze, București, Ed. Albatros, 1968; Însemnări cri-
tice, Cluj, Ed. Dacia, 1970; Eugen Lovinescu, București, Ed. Albatros,
1970; Lampa lui Aladin, București, 1971; Engrame, București, Ed. Al-
batros, 1975; Alte însemnări critice, București, Ed. Cartea Române-
ască, 1980; Scriitori contemporani, Cluj, Ed. Dacia, 1994 (ed. a II-a,
Pitești, Ed. Paralela 45, 2000); Istoria literaturii române, vol. I (1800-
1945), București, Ed. Minerva, 1991 (ed. a II-a, Cluj, Ed. Dacia, 2002);
Povestea tristă a lui Ramon Ocg, Sibiu, 1941(proză lirică); Sabasios, Bu-
curești, EPL, 1968 (versuri); Poemele lui Balduin de Tyaormin, Bucu-
rești, 1969 (versuri); Moartea unui contabil, București, Ed. Cartea
Românească, 1972 (versuri); Viaţa particulară, București, Ed. Cartea
Românească, 1977 (versuri); Un roman epistolar, Ion Negoiţescu –
Radu Stanca, 1945-1961, București, Ed. Albatros, 1978; Straja drago-
nilor, ediţie îngrijită și prefaţată de Ion Vartic, epilog de Ana Mu-
reșanu, Cluj, Ed. „Biblioteca Apostrof”, 1994; Ora oglinzilor, pagini de
jurnal, ediţie îngrijită, prefaţă și note de Dan Damaschin, Cluj, Ed.
Dacia, 1997; Dialoguri după tăcere, scrisori către S. Damian, Bucu-
rești, Ed. DU Style, 1998; antologia de versuri Sabasios (Ed. Dacia,
Cluj, 1991).
Două portrete. Cel mai frumos portret al celui mai artist critic român
este desenat de prietenul de-o viaţă, Radu Stanca: 

Prietenul meu Ioan Negoiţescu
E-o stranie făptură medievală,
În ochii lui un ev întreg s-ascunde
Şi-o-ntreagă frumuseţe autumnală –

Ioan Radu Văcărescu
Om rătăcind printre pulberi: preCios, metaforic, baroc
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Molatic ca o pasăre pe gânduri,
Păşirea lui e-o calmă legănare –
În urma lui cad trene, rânduri, rânduri
Şi tainice comete sublunare

Din cât cunoaşte tuturor împarte
Dar ce-i de preţ păstrează pentru sine
Iubeşte bucuriile deşarte
Şi mai presus ispite citadine

Sub larga-i pălărie cercetează
Cu ochii verzi nimicurile lumii
De-o eleganţă stranie, sfidează
Până şi umbra tainică a glumii –

El nu-şi doreşte glorii şi coroane –
Îi e destulă gloria frumuseţii,
Prin patimi, aşternuturi şi bomboane
Îţi ţine-ntruna rostul tinereţii –

Dacă îl vezi cumva pe înserate
Cu ducele de Richmond îl asameni
Dacă îl vezi în zori – greu de păcate
Nu-i afli nici un semen printre oameni

Cu ochelari de soare minte veacul –
De el şi-ascunde ochiul, tristul, viul
Îi place-n primul rînd nimicul, fleacul
Zambila-n piept, tristeţea şi Sibiul!

Iubeşte-l pe prietenul meu soartă!
Dă-i vraja şi puterea de-a lăsa
În urma lui, imaginea deşartă
A lui Mephisto-ntors în lumea sa.

Iubeşte-l pe prietenul meu moarte!
Uită-l în lume numai cît ar şti
Nu pentru cei de-acum să scrie-o carte
Ci pentru blestemaţii lor copii.

Iubeşte-l pe prietenu-mi, fecioară!
Dă-i-te lui întreagă, fiindcă el
Îţi va stîrni plăcerea de-a fi iară
O coastă-n trupul omului rebel.

Portretul este cu adevărat extraordinar: un personaj ieșit
din comun, dar și descriere ideală a spiritului creator. Însă nu era
prima dată când Nego (cum era alintat de prietenii cerchiști) era
adus în faţa cititorului (nu cel de atunci, Radu Stanca știind bine că
poemul nu putea să apară în acele vremuri) în chip de „stranie
făptură medievală”. Este destul de bine cunoscut faptul că perso-
najul fascinant din „Corydon” nu e altul decât tot prietenul Nego,
un fel de poet baroc din secolul de aur spaniol, pe nume Ramon
Ocg, „prinţ al penumbrelor” la pas molatec pe bretter-ul sibian:

Sunt cel mai frumos din oraşul acesta,
Pe străzile pline când ies n-am pereche

Atât de graţios port inelu-n ureche
Şi-atât de-nflorite cravata şi vesta.
Sunt cel mai frumos din oraşul acesta.

Născut din incestul luminii cu-amurgul
Privirile mele desmiardă genunea,
De mine vorbeşte-n oraş toată lumea,
De mine se teme în taină tot burgul.
Sunt Prinţul penumbrelor, eu sunt amurgul... 

Fișă lirică. O stranie făptură, medievală și barocă (tristeţile
sibiote sunt mai ales baroce, în ton cu orașul, predominant baroc,
deși Radu Stanca, în baladele și legendele sale este mai aplecat spre
goticul ascuns al orașului; dar numai în poeme, pentru că în por-
tretul făcut Sibiului în celebrul eseu, figura dominantă este aceea a
lui Bach). Făptură de o ”eleganţă stranie” și de o preţiozitate mola-
tecă, de păun ispitit și ispititor, erou al dimineţilor încărcate de
păcate și al idealităţii celei pure și gratuite. Un Narcis gongoric,
sfâșiat între polimorfism și androginie, obsedat de a-și umple pe-
numbrele pseudomorfe ale ego-ului cu un mai pur cristal. Cam aici
credem că s-ar găsi nucleul dur al poeziei sale, aproape necunos-
cută azi. Necunoscută și din pricina așa-zisului ermetism extrem al
acestei lirici (pe urmele unuia dintre preferaţii săi, Ion Barbu). Ca şi
faptul că poezia sa a fost considerată, exagerat, „suprarealistă”. Încă
de la debutul din 1937, apoi prin poemele din perioada 1938 - 1941
(care constituie de fapt partea cea mai consistentă, cantitativ vor-
bind, a liricii sale, apărută în volume, știm bine din ce pricini, abia
după 1965), deci cu câţiva ani înainte de resurecţia poetică bala-
descă și neoromantică a prietenilor cerchiști Radu Stanca, Doinaș,
Ioanichie Olteanu, Ovidiu Cotruș, Deliu Petroiu chiar (prin baladele
sale „secrete”, de „pahar” așa-zicând, apărute decenii mai târziu), I.
Negoiţescu este fascinat de muzica cuvintelor și de înţelesul „se-
cund” al acestora, într-o înlănţuire spectaculoasă de sintagme - me-
tafore și într-o sintaxă de o rară sensualitate, bazată pe incidenţă și
apoziţie. Dacă prietenii poeţi din Cerc și-au bazat poetica, în pe-
rioada sibiană, mai ales pe epic și dramatic, lumea nefiind altceva
decât o scenă de teatru iar lirismul fiind mediat prin personaje reale
sau imaginare (temele fundamentale fiind dragostea, istoria, moar-
tea, natura), Negoiţescu a eliminat din poezia sa orice urmă de ast-
fel de „mediere” în desfășurarea lirică. În poezia sa nu există nici
urmă de întâmplări, fapte, acţiuni etc. Singurele „personaje”, ca să
zicem așa, sunt cele din mitologia greco-romană, aduse în poezie cu
motivaţie simbolică. Desigur, pe fundalul unei culturi clasice asu-
mate ca o a doua limbă maternă, încât fără cunoaștere deplină a
acesteia e aproape imposibil de-a citi această poezie: Sabasios (de
fapt, Sabazios, eliberator al primăverii la traci, asociat de greci cu
Bacchus, venerat în orfism și misterele eleusine), Pasiphae, Orcus,
Hecate, Ganymed, Phoebus, Eumenidele etc. Cât de departe este o
astfel de poezie, faţă de cea postmodernistă: prin anii șaizeci, un
poet american se lăuda că este primul poet din lume care a pus
coca-cola în poezie! Astfel că poezia lui Negoiţescu este o alcătuire
stranie de cuvinte, departe de orice înfluenţă socială, politică, ac-
tuală etc. Estetism pur, în linia binecunoscută a ideii sale critice,
aceea a supremaţiei criteriului pur estetic în judecarea literaturii.
Poetul și criticul român mărturisea undeva cât de fascinat era în
prezenţa unui cuvânt necunoscut și de încântarea cu care desco-
perea în dicţionar înţelesurile acestuia. În fond, metafora (care e,



28 2/ 2021

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

de fapt, o comparaţie specială) i-a oferit lui Negoiţescu posibilitatea de a fi „preţios”
și „redundant”, în ideea că aceste caracteristici scot la iveală adevărata poezie. Nu
fără însă a accepta sieși masca unui gongorism tragic, a unui barochism ermetic și
pur. 

Poemele sale, după cum am văzut mai sus, au apărut târziu, în câteva pla-
chete, în perioada de după 1965. Majoritatea poemelor au fost publicate într-o an-
tologie (cu girul scriitorului român), Sabasios, cu doi ani înainte de moartea sa. Cartea
conţine aproape toate textele sale lirice, cu puţin peste una sută poeme. Volumul a
fost tipărit în condiţii astăzi de neacceptat: unele pagini sunt aproape ilizibile, sporind
astfel nu doar greutatea descifrării poeziei, ci și aura misterioasă a acesteia! Iar pe co-
perta a patra, un alt portret, în tuș de data asta (de Radu Maier), al unui „om rătăcind
printre pulberi” cu „ceară-n văpăi”

Într-o scrisoare din ianuarie 1950 (ce vremuri!), I. Negoiţescu îi trimetea
aceste cuvinte prietenului său Radu Stanca, rămas la Sibiu (vezi „Un roman epistolar”,
pag. 194): „Experienţa mea sexuală-erotică, în concret, e ridicul de redusă, ceea ce nu
mă împiedică să întind aripi enorme de idealitate: dorinţă cu atât mai dureros - pa-
tetică cu cât realitatea e mai avară; împlinire cu atât mai ideală, undeva, în zona pu-
rităţii absolute”. Sfîșiere între carne cu suflet și spirit, sub semnul himeric al
misterului ascuns într-o realitate lirică de factură lăuntrică: barocă, estetică, pe pra-
gul de sus al cuvintelor. 
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QQuuoo  vvaaddiiss

Şi viaţa ta aceasta
în trup
te plângi
aşa cum lăcrimează deşertul
sub picioarele sfinţilor
noroc că vine un timp
când toate durerile se rup
Şi totuşi unde mergi
Quo vadis homo

strigă cineva
după tine
ca un ecou al locului
din care-ai căzut
crezând că
ţi se cuvine
Quo vadis
nu ştii ce să răspunzi
de fapt unde mergi
de unde vii
şi cum mergi
orbecăind
prin labirintele lumii
pustii
nu ştii ce să răspunzi
cum n-a ştiut
smochinul neroditor
din întrebare-n întrebare
te cufunzi
te cuprinde ruşinea
şi frica

şi stai cu uimire
ca mireasa pregătită de mire
Mai bine dac-ai putea
să te-ascunzi
dar unde
cum poţi să fii

când nu ştii
iată marea-ntrebare
şi a doua
asemenea acesteia
de ce, de unde
şi de cum
se moare

LLaazzăărree,,  vviinnoo  aaffaarrăă

Aşa sună cuvântul acesta
aşa se cuvine să fim
când facem din clipă eon
şi din aliluia amin

Cuvântul pe care tu îl asculţi
şi citeşti
rostit la începutul istoriei
ce rău că istoria începe
cu marea cădere
cuvântul prin care eşti
singura cale ce trece

peste orice prăpastie
chiar şi prăpastia morţii
şi duce spre Înviere
cuvântul pe care nu suntem pregătiţi
să-l rostim
decât atunci când strigăm
odată cu Blaga
Elohim, Elohim.

Alergăm după lună
cu tot soarele din noi
cu toate furtunile dezlănţuite
şi cele încă mocnind
la ce bună alergarea
dacă suntem cu toţii suferind

Theodor Damian

Poezie
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dacă unii dintre noi pe drum
vor trebui să moară
singura speranţă e să te împrieteneşti
cu prietenul lui Lazăr
şi să aştepţi să auzi
pe numele tău

cuvântul
Lazăre, vino afară!

BBrruuggee--uull  ee  BBrruuggee

Bruge sună ca un mit
trebuie să faci ceva
pentru el
sau pentru tine
nu ţi se spune ce
te trezeşti în mijlocul tainei
„Bruge – la morte”
cine a scris cartea
şi de ce
agenţiile de voiaj
nu ajută cu nimic
un secret bine păzit

e un secret bine păzit

Deci te arunci în mare
şi înoţi cum poţi
te agăţi de câte o
catedrală
acolo respiri
şi te rogi
nu ca negustorul
care vine să câştige mulţi bani
ci ca pelerinul smerit
care-şi udă fruntea
cu agheazmă
chiar şi dacă nu e
necesarmente catolic
ritul e rit

Când ai căzut din rit
ca atunci când ai căzut
din vis
eşti mult mai înţelegător

cu cei altfel decât tine
mult mai deschis
vezi numai esenţele
ca Adam când punea fiecărui lucru

câte un nume
el venind în lumea aceasta
însă dintr-o altă lume

Bruge-ul e Bruge
şi e Bruge
pe limba lui Jacques Brel
pe drumul dintre Bruge şi Gand
ţi se aprind călcâiele

ca-n trenul de la Iaşi
la Cluj
te cheamă idolul în urma sa
pe drumul dintre Bruge şi Gand
Mariek, Marieke
urmărită de mire
se-ascunde mireasa-n

misterul flamand

Ea merge drept
el se ascunde
dar e mereu în urma ei
de la Adam i se trage
sau poate de la o staţie
de mai înainte
când el cânta la contrabas
nu sunete ci cuvinte
când degetele lui dansau
înnebunite pe grif
ca vântul pe valul Mării Nordului
înspumat
ca rugăciunile de ziua Sfântului Trif
când toate lighioanele se duc
de unde-au plecat

El cântă acest cântec special
care nu are decât
literele numelui ei

Marieke
vor zice unii
ce sărac
nici nu-şi imaginează
cât de mult cântăreţul
valsează pe aceeaşi literă
M
de la Marieke
şi acesta este doar începutul
ca acel început îndepărtat
când Dumnezeu a împreunat
suflarea cu lutul

Trebuie să cânţi mult
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pe struna începutului
M
de la Maria
să verifici dacă tot ce ai numit
cu M
face sens
ai sau nu ai de ales

şi ce faci când ea aşteaptă
să-i pui pe cap cununia

În final
nu tu alegi
ci ea
ca atunci când fulgerul
pe lângă tine-a plesnit
nu te-a ucis
ci te-a orbit
el va decide când
îţi va turna lumina-n priviri
de unde vii tu

şi cine eşti
nu mai contează
câtă vreme n-ai uitat
că puteai să mori
şi că încă poţi creşte
în soarele de amiază

ÎÎnnccăă  oo  ddiimmiinneeaaţţăă

Münchenul cântă
pe o singură strună
Isar
Moliendo café
sună ca o declaraţie
de dragoste
generală
Ivan Hachek
încă vrăjeşte trecătorii
cu muzica lui
mereu răvăşită
şi abisală

Mergi pe străzi
ca ieşit din oul dintâi
Mihail Crama înainte
tu după el
ca-ntr-un ritual iniţiatic
înveţi ecuaţiile
şi apocalipsa
proorocului Daniel

Pe struna Isar
poţi cânta o viaţă de melodii
şi melodii de-o viaţă
aşa cum ai şapte dimineţi
într-o săptămână
şi după aceea
încă o dimineaţă

MMoorr  şşii  nnuu  mmoorr

Nu ştiu dacă Adam
a apucat să numească
toate lucrurile
să are întreg universul
să are şi să aibă
ce nu ari nu ai
do ut des
dacă vrei apele pustiei
să-ţi fiarbă
ca semn
că între mulţi chemaţi
eşti cel ales

Nu ştiu dacă cerurile strălucesc
în cuvântul meu
dar eu strălucesc
în al lor
aşa mi s-a dat
de aceea mor
şi nu mor

În inima tăcerii Cuvântul
în inima Cuvântului tăcerea

ca furtuna ce adapă setea pustiei

ca strigătul ce sparge veşnic
eonii
aşa vine peste noi
Învierea

OOrrbb,,  aaşşaa  ssccrriiuu

Scriu din inima scrisului
de-acolo de unde vine
Cuvântul
e-atâta lumină acolo
că nu se vede nimic
ştiu că nu ştiu
mi se striga
de către cei cu şase aripi
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păstrători ai tainei
ca Nathanael
cel fără de şiretlic
repet cuvântul

parcă-l ştiu şi parcă nu
se pare că l-am auzit
dar nu şi înţeles
acum văd ce înseamnă
diferenţa
între a fi cu adevărat
şi a te crede ales

Scriu ca cu semn de comuniune
când aşez cuvintele pe hârtie
nu sunt singur
am literele, spaţiul, vocalele
adâncul
la nevoie
paharnicul ce umple pocalele
te am pe tine care citeşti
chiar dacă niciodată nu-ţi va cădea
această carte
în mâini
poate îţi va cădea din mâini
de la primul poem

de obicei acela orbeşte
şi apoi
dacă citeşti
aşa citeşti
orb
ca şi mine când scriu
în veacul acesta
irosit
şi pustiu

Orb
aşa scriu
ca o prăpastie

infinită
şuvoiul de lumină îl sorb
când îl simt lângă mine
cum mă umple şi mă doare
ca atunci când vântul pustiei
îmi smulge capacul
sicriului

în care călătoresc
spre soare-răsare
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CCAASSAA  rreeîînnttooaarrcceerriiii  

nu este oare straniu, când 
majoritatea unui neam

abia de-atinge mediocritatea, apare 
ca prin minune în mijlocul ei o persoană 

cu totul aleasă   -   ca și cum s-ar oferi o 
echilibrare acestor meleaguri   -    și-apoi, mereu

mai mereu și mai toţi încearcă să o atragă cu forţa 

înapoi, în gloată

ea fiind, aproape tuturor, indezirabilă, detestată?

IIar, dacă, prin graţie divină, ne-am naște la fel
de isteţi, diferenţa nu s-ar face oare, doar 

prin sensibilitatea unora, care astfel au acces la harul 
divin, cum diferenţa dintre teamă și calmul de neclintit

este mereu una a încrederii 
în sine, așadar în sacralitate?  

și-atunci, acest cal troian  -  nepăsarea ori
molima  -  n-a devoalat din  plin prostia 
abjecţia și lașitatea, mai fiecăruia în parte 

și-a fiecărei gloate în special, atrasă doar 

de profit, gata de corupţie și slugărnicie?

PPesemne de aceea întoarcerea înapoi Acasă 

este atât de trudnică     -    dealul cel mai greu

fiind mereu pragul acestei case a reîntoarcerii

ZZBBOORRUULL  LLĂĂUUNNTTRRIICC

nu atât cele rostite   -   mai ales 
cele nespuse, cele nerostite, în ele se răsfiră 

adevărata iubire

vorbim, explicăm și ne explicăm mereu
însă doar lumina ne poate desluși intimitatea adâncă, 

care ne poate izbăvi.  

atunci, când ne temem de moarte, urmează deîndată 

compromisurile în viaţă, astfel

ignorăm lejer, cele care ne cer un efort de înţelegere, 
preferând o cale irositoare, iar la urmă credem 
c-am devenit mai înţelepţi prin drumul ales

un drum al rătăciriii într-o lume-n care nu 
mai visezi pătruns de dorinţă, speranţă, doar 

copleșit de amintiri.

o lume-n care nu înţelegem până în ultima clipă
faptul că durerea, suferinţa ni s-au dăruit drept

avertizare, ca șansă, nu ca pedeapsă, o lume, 

care alege mereu siguranţa

ignorând libertatea sacră

SSă fie har ori blestem   -   când rostesc ceva
aceasta se împlinește în timp și-atunci, de ce scriu

de ce-nșir cuvinte, când dinspre o anume distanţă
dinspre o falsă depărtare, sosește deîndată răspunsul

să fie totul, doar cale de limpezire?

unde, nu atât ce vrea să audă unul, care te citește 
ci mai ales ce-l nedumerește și-l pune pe gânduri

sfășierea, trezirea.

tu, care mă citești și care-ţi schimbi chiar acum 
forma, oriunde te-ai afla -   sporește lumina     

între noi

tocmai de aceea mulţi doar speră, 
li se pare că aud cum va rosti cândva
vreunul vorbele, „îţi amintești, pe timpul 

molimei…“

când aproape fiecare simte, că este abia începutul 

alteia, altora

când, mai nimeni nu e pregătit 

să întâmpine adevărul

un adevăr, pe care nu va fi niciodată în stare 
să-l rostească, când mai toţi cei celebri ori celebraţi 

în astă lume, nu fac decât 

să-l ocolească prin delicate, stilate cercuri 
concentrice, aflându-se tot mai departe de el. 

UUn copil trece acum netulburat
agale, pas cu pas, peste o apă adâncă. 

doar surâs și zbor lăuntric. 

iar râul curge. curgea când eram copil

curge și acum, când pacea-mi unduie matca.

Andrei Zanca

Poezie
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AACCOOLLAADDEE  DDEE  VVIIEEŢŢII

unii visează-n beznă

lumina, alţii au 

coșmarul

beznei în 

lumină

și-am avut cândva un prieten
acum dus, care visa noapte 
de noapte, un noian de chinezi

roind în jur ca o ideologie 
asumată, pe când el 
își fuma liniștit 

„pipa prin verzi orezării”

acum stau.

stau și ascult murmurul verilor stinse 

murmurul greierului la capătul nopţii.

UUnn  mmoozzaaiicc  aall  ttiimmppuulluuii

nu-l căuta pe dumnezeu. caută-te 
adânc pe tine însuţi, lăsându-te găsit.

să împărţim așadar fratern 

veghea, laolaltă cu păsările, iar

dacă ne oglindim mereu în toate cele din jur

fără să bănuim că și ele se oglindesc în noi, atunci

mai rămâne ceva ascuns?

OOare, de câte ori, am vorbit deschis, unul cu altul

de parcă am murmura îndelung și singuri 

în faţa morţii, când nu mai încercăm 

să ascundem, să evităm ceva, pe cineva? 

când, tocmai din lipsa de încredere însămânţată în noi

se poate înfiripa încrederea din care teama se mistuie,

căci am văzut, și-am cunoscut mulţi oameni, evenimente 

și întâmplări, duși și duse.

VVocile lor urcă încet și firesc dintre 

firele de iarbă, ce-au năpădit zidurile.

MMulte, nu mai au de spus, însă simplitatea vorbelor

sunt laconic de fragede și poartă în alte zone

înrudite cu cea din care vin, contopindu-se

iar la urmă rămâne doar o briză-n miresme. 

TTotul se resoarbe în sine, sporind într-o lume-n culori

însă noi așternem cu grijă cuvinte, vorbe și gânduri

în alb-negru. 

SSă vorbești însă deschis înseamnă să asculţi. 

asculţi, și celălalt aude. TTe aude. 

doar teama și neîncrederea ne împiedică 

să ne mărturisim unul, altuia dinspre un adânc

pe aceste meleaguri în care cândva, însăși 

spovedania sacră se preschimba într-un raport scris.

însă noi încercam, și încercăm și-acum, să trecem 

sub tăcere, orice mărturisire, prin ceea ce aici numim

-       în locul iubirii     -     refugiu, alinare și contopire

o iubire, care se spulberă la urmă și ea.

însă noi vom spune doar că s-a dus

când nici nu ne așteptam,

--    

CCândva, un prieten murmura,  

„nimeni mai credincios, mai blajin și cu ochi 

mai limpezi ca cei ai unui copil, încă încrezător

decât câinele meu. SS-a dus, însă nu sunt oare 

și eu aici, câinele unui înger -    mă va aștepta 

oare, ori a înscris doar un fragment al însoţirii 

prin timpul acestui pământ?“

OOrice animal e identic cu el însuși.

numai în noi se află toate vieţuitoarele.

OOare, când o viperă atacă,

nu încearcă să înfrunte 

doar vipera din om?

NNoorrmmaalliittaattee  șșii  ddeeppooppuullaarree  eexxeeccuuttiivvăă

multora le este teamă de patul morţii, însă

nu prin el se oferă șansa limpezirii lăuntrice 

spre a ierta și a cere iertare, spre a străbate 

căinţele asumate, încât din drumul parcurs

clipă de clipă, să se desprindă la urmă

o adiere de împăcare?
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ȘȘi-acum, zaci cu zilele, acolo pe patul de moarte  

-   cum ţi s-a spus de binevoitori, medici 

vânduţi și executanţi   -   și afară, alţi executanţi taie 

arborele în faţa căruia stăteai vara, toamna și iarna

în plină primăvară a vieţii, și care îţi alina durerile 

când tot singur erai, însă

ei ciopârţesc acum dinspre vârf arborele falnic   

-    fiindcă, nu-i așa, un birocrat slugarnic, care înfruntă 

acum arcurile fotoliului său, a constatat cândva, cu mâna 

la tâmplă, că arborele are o rană la mijloc și trebuie 

curând tăiat spre a nu pune în pericol blocul în care stai 

și pe care teiul l-a ocrotit ani și ani, înălţându-se deasupra 

lui spre soare, deși un ţăran, îi spunea pe-atunci, că l-ar putea 

tămădui, dacă i-ar permite, însă birocratul cu mapă a râs 

dispreţuitor, s-a întors și a plecat înspre regatul lui cu 

fotoliu argintat   -   

IIar tu, deodată te scoli acum, de pe acest pat al așa-zisei morţi

pătruns și brusc regenerat prin energia furiei, tristeţii și durerii 

și te apropii de geam privind, cum îl hăcuiesc cu fierăstrăul 

circular dinspre vârf, bucată cu bucată, înspre trunchiul 

măreţ și înfipt în pământul fratern

SStai și privești, neputincios și palid, cum din el rămâne 

încet, doar un ciot și deodată ţi se pare că picături de ploaie 

se preling pe sticla ferestrei prin care te uiţi fremătând

galben și clipind tot mai des   -   pe când, picătură după 

picătură alunecă lent pe sticla ferestrei, deși afară 

e o zi senină cu un soare strălucitor, iar vecinii stau 

și ei la fereastră râzănd, fumând, bând și pătrunși 

de normalitate.

ÎÎnnttrree  lluummii

VVești vin și pleacă
și nu deţin ecrane, nici ziare.

părinţi vin și pleacă
și n-am ţinut jurnal.

iubite vin și pleacă
și nu lasă urme.

prieteni vin și pleacă
făr`de umor, susceptibili.

interdicţii vin și se înăspresc

spre a obișnui treptat 

oamenii cu neputinţa

pe străzi, uliţe și bulevarde goale, 
trec ca-n transă, făr` de-o vorbă

cu ochii plecaţi

pe când murmur și desfir durerea
cântând neauzit și nu o las 
să prindă rădăcini.

SSă fie decisiv ce se întâmplă

în jur     -    nu e oare mai important 

ce are loc în lăuntrul adânc al fiecăruia 

și care se va răsfrânge cândva, drept lume?

murmur durerea, cântând abia auzit. 
NNu o las să-mpietrească în mine ca o

stană de moară

și zile trec și nopţi se sting
și mă simt și mai aproape de ttiinnee

când nici în rai de-aș ajunge 
-  chiar de-aș înţelege acolo totul  - 

n-aș avea liniște

câtă vreme, semeni ar rătăci aici
irosindu-se, oricât de perverși ar fi acum.

și vești vin și pleacă
și ani vin și pleacă, si eu

tot între lumi

LLiissaabboonnaa,,  nnooaapptteeaa

MM-am surprins întrebându-mă, în timp ce
vizionam străzi intime, curate și bine luminate

din Lisabona noaptea, oare

ne vom mai plimba cândva, fără de opreliști
ori interdicţii, pe străzile și uliţele luminate

oranj, așezându-ne înspre seară, liniștiţi 
pe terasa vreunei cafenele

cu toate că trierea nu se va face dincolo
o facem fără să bănuim, noi înșine, acum.

DDee câţiva ani buni m-am îndepărtat în timp 

reîntorcându-mă deseori la partea din mine,

rămasă în altul timp al aceluiași spaţiu

unde mă aștepta mereu   -    asupra cui 

te apleci, te înlănţuie treptat, încetul 

cu încetul, deși oriunde aș fi fost 

mă întrebam, doamne, ce caut aici?

CCând ne bântuie o amintire, mai mereu

mai toţi ne ridicăm și ne apropiem de fereastră

îndepărtând încet perdeaua și privind îndelung

liniștea străbătută de nimicurile din jur de parcă 

de acolo ar putea 
sosi răspunsul
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SSeemmăănnăăttoorruull

Arhanghel în trecere peste câmpii, 
porţi, grijuliu, în spate, puii de cristal 
ieșiţi din paradis, o clipă, la plimbare.
Atent ești, nu cumva să cadă o pană 
din aripioara lor pe nesfinţit pământ 
și gloduros, cu ochi cârpiţi de somn. 
Dar griji de ce ţi-ai face? Acești copii 
suprafirești remediul singuri l-au aflat, 
în zbor, când s-au făcut boabe de grâu 
smerite, ce nu dau de gândit nicicui. 
Te stăpânești și tu, nu faci nicio mișcare 
să le arăţi splendoarea. Odoarele
miraculoase doar în lumina înţelegerii-ai 
putea să le prezinţi, până atunci nu 
cuvântezi, nu semeni, te mărginești 
să treci. Fiindcă în brazda oarbă 
la minunăţii cerești grăunţele s-ar risipi, 
a semăna acum și-aici e pierdere de timp. 
Încât fără vreun sunet luneci, asemenea 
triunghiului închis și ferecat, de parcă 
nu ne dăruiești seminţe. Deși ești trezorierul 
bogăţiei și duci exuberanţii prunci în cârcă, 
hohotind, vag te prelingi odată cu fuiorul 
ceţii, preamulţumit să pari o umbră cenușie.

TTaaiinnăă

N-am să mărturisesc 
unde-s închise perle, 
în care teci pumnale stau 
nu voi mărturisi, 
dar nu de teamă 
c-ar putea fi apucate sau culese, 
ci fiindcă vorba mea, 
totuna cu trădarea, 
alăturată ţipătului tău necugetat, 
ţâșnit în clar de zi, 
când mă intrebi cu lăcomie,
le-ar tulbura somnia pură 
și încrezătoare, din noaptea lor 
adâncă oricine le-ar putea răpi, 
fără iubire, deci izgonite s-ar vedea 
din adăpostul părintesc, 
când le-am primit în fiinţa mea 
de prima dată.

LLooggooss

Un misterios stăpân ne înfășoară 
și desfășoară după plac. Ca șerpi dresaţi 
ne cere să dansăm tocmai când 
am intrat în vis. Sau dimpotriva-,ntinse arcuri, 
suntem cu forţa depănaţi, făcuţi colac 
și mătrășiţi în somn, tocmai când ochiul 
ne e mai treaz și gata de un salt 
în ample spaţii, unde ne credem esenţiali. 
Cât de viclean e logosul acesta, 
cum ne-nţelege și nimic nu-i scapă!
Dar poate e și moarte-n noi când 
totu-i dăruim, în ritm invers.

NNuunnttăă  îînn  ppiiaattrrăă

Neregulata voce-a unei nunţi, 
o trombă, parcă, de nisipuri, 
ţâșnită în pustiu, își cântă 
muzica de stâncă în modulaţii 
cavernoase, cu săli deșarte 
și asurzitoare, unde îmbobocește,
în ţipăt și iubire,
golul însuși, un trandafir de praf incandescent,
o înflorire desfăcută-n pulberi,
șarpele alb, miraculos, încolăcit pe muchia, 
topită-aproape,-a clipei. 
Dantele mișcătoare dintr-o structură de diamant 
își duc încet fluviul în noapte printre tunele oarbe, 
mătăsoase, de-a lungul malurilor subterane. 
Titani dormind cu măști pe chip apar în glorie 
dimineaţa și odihnesc apoi, calmi și uriași, 
cu feţe tot mai lămurite. În golfurile-albastre 
se strâng în grabă călătorii, 
pe dulcile costișe-nmiresmate 
de rozele sălbatice, s-adulmece, 
aproape clandestin, intrarea-n vis. 
Această voce prăpăstioasă rostește, 
în loc de îngeri, canioane și-ndată 
razele se sparg pieziș pe holuri de granit 
și-un soare însemnat cu cicatrici 
răsare peste colburi, rotindu-și spiţele tăioase. 
Pun mâna la urechi spre-a-mpiedica să intre 
stolurile de fiinţe ce tocmai s-au stârnit. 
E o cântare zgomotoasă de stele rupte, 
plecate spre alte stele mai departe, 

Simona Grazia - Dima
Poezie
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și totuși, blândă melopee văluroasă, 
întocmai unor surle înecate-n mare, 
de parcă navele albinelor unite-n armonie 
își sună fagurii sub spume. Pe-aripa unui șoim, 
perechi de zei îndrăgostiţi 
difuz plutesc înspre cetate. 
Și simt cum urc în ochiurile unei plase, 
cum asprele-acorduri mi se lipesc de trup, 
dar mai subţiri pe zi ce trece și mângâietoare –
din piatra lor mă-nalţ, ca din petale de lumină.

MMeennttoorruull  aaffrriiccaann

Un mentor de-al meu e african, dar vieţuieşte-n
Europa, hiperocupat, într-un oraş
din Alemania, printre zgârie-nori.
A scris o carte despre politeţe, unde, neobosit, 
repetă: „eu (un subiect oricare) n-am niciun drept,
pe toate, din principiu, le-am cedat – atâtora. 
Mulţimii celorlalţi, de fapt. Şi adevărul
mi-l trăiesc de-atunci în umbră şi incendiu, 
în ritul calm din dosul fumegândei cortine
tămâioase. Cine sunt eu, ce-mi locuiesc sălaşul? 
Încearcă să răspunzi!” Se-ncheie la veston de parcă 
ar puncta, în fine, un codicil din legea-aceasta 
insomniacă. (Suprema politeţe, cu ochi de şarpe-arid, 
veghează inflexibil. Veston ori stofă neagră, 
poate solzi moi, pierduţi să fie în gândire, 
în veghea lui perenă, de filosof abstras? 
Cum să îi descifrăm ţinuta?) Tăcut, devine-o clipă, 
chiar şi el, smolit – un oficiant plutonic. 
Maestre, încep – şi mă opresc. Dar el îmi ştie 
gândul: „Stăpân eşti numai pe adânc,
pe spaţiul unde focu-i totuna cu apa! 
Lasă-ţi acolo demonii-n zbucium, 
fără vreo teamă de văzul strâmb, difuz. 
Vorbeşti de precepte celebre, de marele
in aenigmate? N-ai grijă, oglinda limpede
se realcătuieşte de la sine. Mereu există
cineva în stare să citească, argintul viu
instantaneu se mişcă. Eu unul nu mă mai 
căznesc să pun în lume ordini. Când ruinate 
ziduri vor cădea, drept voi rămâne, în picioare. 
Vezi? Eşti cineva, dar nu ştii cine. 
Te-nlocuieşte-acum tabloul lui Magritte: 
o faţă vălurind în nori, costum deschis în teatru,
la începutul piesei. Publicul intră, vede un cer
albastru, apoi de-acolo altul şi încă unul, tot aşa. 
Înconjurat de aburi, ai voie să închini 
pentru dogoare, pentru viteză ori abis şi, drept 
răsplată, absenţa fricii-o vei primi, în satul bântuit, 
global. Pe-atât domneşti (deci singur, pur, frăţesc), 
încă o dată-ţi spun cu hotărâre. Ocultă-i viaţa noastră, 
la fel şi generozitatea, neştiut se pune în funcţiune 

taina bunătăţii, iar tenebrosul fulger, fezandat
de soartă, va să se schimbe mâine-n vis albastru.
Dacă-i lumină afară, trebuie s-o ştii filtra,
ca să răsară soarele cu-adevărat. Altfel, lipsit de noi,
el nu s-ar prezenta în zori. În scăldătoarea 
ideilor prime, cu elefanţii laolaltă, nebun, 
dezintegrat, perfect de raţional cu toate-acestea, 
îţi poţi găsi balsamul şi pritoci oncţiunea 
fără de care din viaţă ai ieşi, uzat, tocmai în 
dimineţile când elohim se poartă peste ape,
iar retorii nu s-au născut”. Şi astfel, mentorul meu 
african îmi oblojeşte rănile de ins ivit pe solul
aflat sub stăpânirea unor arhaice credinţe. După ele, 
o jumătate din subiecţi e radiată şi-ntregul suferă, 
cum unul, doar, prezent, din ambii termeni ai unui silogism,
înfăţişează o gândire moartă. Maestre, strig, dar cum
să ne reţinem de la acţiuni şi intervenţii? E crimă, 
una din jumătăţi perpetuu e ucisă şi pătată,
făcută sluga celeilalte! „Lăsaţi-vă ucişi”, m-a consolat, 
senin (se pregătea să plece), „dar politeţe chiar 
şi-atunci să generaţi. Ea vă învie grabnic, cu tot cu 
jumătatea lipsă a-nţelegerii şi-a demnităţii – şi nici nu ştiţi 
ce lume poate făuri, dacă e respectată.” „O mare parte 
din ştiinţa politeţii n-am izbutit, ce-i drept, s-o spun”, 
a completat, „şi mie mâinile pe lângă trup adesea 
mi-au căzut. Ca însă bătălia s-o câştig, învăţătură mi s-a dat
că trebuie ridicate să le ţin, să isc întruna politeţe, din moarte 
sau putreziciune, până pe frunte mi se vor zbate porumbei”. 

MMaannttiiee

Prea mândrule ierarh, de-ndată ce-ai intonat urcătoarele imnuri, 
vârtejul te-a sorbit. Lovit de trăsnet, te-ai reîntors la templu, 
gânditor, și n-ai mai îndrăznit să conferi atribute regale 
doar tainelor înalte, atent acum la murmurul apei secrete 
din ţevile de lut ale zeiţei – un subpământ radios, 
raţiunea de a fi a ţărilor de-afară. 
Doamne! Ai fost trăznit ca să te vindeci de strofe-naripate, 
de credinţa în locuri supreme. Cât ai luptat, în timp, 
să distrugi ornamente, așa cum te învăţase zeul! 
Dar încă te împotriveai, păstrai în sinea ta o fortăreaţă. 
Și, uite, ţi-a fost luată, în hohote de râs și de cenușă, 
mai-mai de viu să te îngroape. Ţine de-acum înainte 
degetul la gură mereu, elogii zeului înalţă în tăcere. 
De cum ai rosti suitoarele stanţe, ai coborî, 
raiurile s-ar destinde în sulf, părelnic la fel de senine,
de fapt indiferente. 
Nimic nu e de spus. A te plimba în jurul ziguratului 
ca să vezi altfel, aceasta, doar aceasta ar fi suprema faptă. 
În loc de spaimă, 
de ce nu ai simţi vibraţia frumuseţii? Să nu tresari, de pildă, 
la apariţia unui șarpe fabulos din mâl, ci să reţii 
în minte cununa lui ghimpoasă, grandoarea primitivă, 
ochii tăiaţi în formă de diamant, pe când scrutează prada. 
Ai depășit orgoliul, știi că sfinţenia n-ai să o poţi rosti, 
dar zeul n-a lipsit o clipă, în mantie te cuprinde.
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PPăămmâânntt  ffăărrăă  ttiimmpp

Cum te cunosc, pământule! Crezi 
că mă păcălești făcând atâţia bulbi 
să înflorească, socoţi că-mi vor părea 
nemaivăzuţi toţi trandafirii tăi! Tu, 
răsfăţatule, întruna pus pe glume, 
să știi: oricum ţi-ar fi odraslele, 
modeste ori somptuoase, oricum 
ai potrivi petalele pe fiii tăi ascultători, 
și turme dacă te-ar străbate în galop, 
sau, aţipit, mi-ai sta în palmă, un bob 
rotund și aspru, usturător aproape, și 
răgete de tigri-ar spinteca tăcerea-n 
jungla ta lunară, fioros, balaur de te-ai 
face ori floare-nmiresmată de sulfină, 
eu nu mă-nșel, așa cum ești te văd, 
pământ fără timp, lumină prelinsă 
pe sticlă de icoană!

OO  ppiiaattrrăă  mmiiccăă,,  aallbbăă..  JJoocc

Ici-colo sună câte-un cuvânt de-al nostru, 
tăiat de stâncării uriașe. Când vrem
să îngânăm cântece, după întâia măsură 
ne oprim – nu pot răzbate sunete prin piatră.
Vagi umbre, deasupra minţii ne-nălţăm, 
cu mult mai sus de-acei perpetui martori 
plecaţi spre cercetarea noastră, neodihniţi, 
deși din noi n-am apucat să arătăm nimic. 
E un noroc că nu ne-au știut curioșii-aceștia 
așa cum suntem, că în revistă ne trecură 
furtunatic abia, de-a valma cu trovanţii 
și tăria cerului. O gură în peisaj mereu e vie, 
vorbește pentru noi – și-atunci ni se îngăduie 
deruta, chiar absenţa. Dacă-a rămas din noi
doar visul – e mai bine. Din toate, cea mai 
de preţ e punerea la îndoială, suita încercărilor,
zbuciumul îndelung al forţei, ce ne părea
zadarnic, zborul fără liman, fără copacii 
gata să aline, în cuiburile-ospitaliere, 
călătorii. O piatră mică, albă e tot ce mi-a rămas 
din fuga peste gheţuri, din risipirea-n nori –
când mă voi sătura de joc, de căutări, voi coborî duios,
cu ea s-adorm sub cap, în lanurile ierbii nesfârșite.

OO  ppiiaattrrăă  mmiiccăă,,  aallbbăă..  JJuuddeeţţ

Mă îndoiesc de tine câteodată, 
mica mea piatră alburie,
atunci când s-au retras izvoare,
iar prin ţărâna văduvită regele-bufon
înaintează cu paşi de balerin şi râset  
concentrat pe chip, iar lumea-l înconjoară
preasupusă şi, ca la operă, foşneşte
din brocarturi, agită evantaie în
spectacol, cât timp nu-i demascat 
şi despre vina lui nu sunt dovezi,
încât rămân să cred în piatra mea 
copilărească, liberă, exactă-n stângăcie,
ea face tumbe sus, pe cer, 
sorbite-n apele noroase, 
nu e nevoie s-o ating, chiar dacă 
nu revine grabnic lângă mine, 
acolo reţinută, încă, de stropi grei, 
căci nici stihiile nu sunt scutite 
de îngrijorare şi-i caută povaţa – 
eu preţul i-l cunosc, chiar dacă-n
lumea noastră mulţi trec cu vederea
verdictul ei şoptit şi felul tainic 
de-a dobândi victoria de la început, 
nicio surpriză deci când clanuri ale ploii 
din săli de judecată orfane ies, flămânde, 
învăluite în funingini, cu ochi mijind 
din cercurile groase de smoală ori terebentină, 
dar niciodată mulţumite şi fără ca pricina 
propriei lupte să le fie înţeleasă.

LLeeggiiuuiittoorriiii

Legile erau date de bătrâni imemoriali – 
căci, iată, nu mai mureau. Bebelușii
vegheaţi de-ngrijorate consorţii
erau chiar ei. Cu bonete prăfoase,
creșteau suspect, ca omizile. Pândeau clipa,
acel deliciu al supremaţiei, care-i făcea
să-și caute încă din fașă viitorii martori,
concurenţii, decorul menit să-i pună în lumină.
Contrafăcuţii prunci înfrigurându-și 
clanul de rudenii, la infinit renăscători, 
aceiași sunt, prea bine cunoscuţii
ciocli. Maturizaţi, se duc curând să se-ntroneze. 
Nu înainte de-a viziona în liniște un film 
pe cel mai lat ecran și de a termina de mâncat 
totul (copilul cel adevărat se zbate-n somn 
estimp, în apele plurale dintr-un castel uitat).
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FFrrâânnttuurrii  ddee  vviiaaţţăă                                              

roade lașitatea marginea lunii o noapte cu pleoapele brumate de
vise 
masacru idilic în parcul cu castani
noi ocolim mijlocul întunericului îl înfășurăm cu lumina felinarului
nașterea zorilor o simt ca pe un junghi intercostal înfipt în braţele
pline cu jăratecul lunii
batem cuie în sforăitul bunicii să-i putem agăţa amintirile
se fărâmă razele lunii de ochiul somnambul al dimineţii
putredă răcoarea stropilor de rouă îmi gâdilă tălpile
iarba foșnește hilar sub pașii mei
răsăritul soarelui îmi provoacă privirea la duel
mă cuprind neliniști turbionare descărnate
stabilirea învingătorului sens giratoriu prin memoria mea
sunt o victimă a propriei umbre mă furișez în lumina mistică a ră-
săritului
din gură mi se preling niște bolboroseli iligibile
chipul unui trecător îl desenez cu degetul pe privirea aburită de
somn a bunicii
un lătrat de câine trezește din somn lumina felinarului
fiecare clipă e numărată în șoaptă de uimirea mea
imensitatea dimineţii îmi inundă retina liniștea e făcută franjuri
de tăișul coasei
întunericul se ascunde în foamea trecătorilor se nasc două rugă-
ciuni pe buzele mamei
grijile îi împovărează mersul
mirosul de pâine coaptă e crucificat de cotcodăcitul găinilor 
în cuibar înflorește un strigăt de învingător
iarba ca niște haine zdrenţuite ne îmbracă urmele
obsedat de pierderea umbrei stropul de rouă își adună răcoarea
în cântatul cocoșilor
cuvintele poemului meu mă azvârle în scorbura unui tufiș plin de
cântecul pitulicei
meschin mirosul fânului cosit îmi inundă nările
sub pleoape privirea se revoltă taie în felii răsăritul soarelui
plină de spaimă dimineaţa înhamă la trăsura timpului trecătorii 
biciuește fiecare clipă cu strigătul de învingător al bunicului
răzimat în toiagul ciobanului răsăritul  soarelui trezește șotronul
din somn
în gălăgia copiilor se simte crescând ca o pâine foamea
verișoara mea își pune iubirea în traistă și merge la prășit
masacrul idilic al trupului ia forma unei herghelii de cai
pe marginea șanţului cerșetorii croșetează răsăritul soarelui

un dans al neputinţei se naște în privirea lor
sub pași așezată cu șiretlic foamea le arde tălpile
visele lor sunt sugrumate de șuieratul șarpelui
mâna mamei alungă din ochii lor umbra foamei
liniștea dimineţii le acoperă feţele
clopotul din turla bisericii ne ciupește de obraz
obsesiv cântecul pitulicei înflorește în scorbura din tufiș
răsăritul de soare răzimat pe coate se amuză de puritatea din gă-
lăgia pruncilor 
la gârlă cerșetorii fac o ruptură iremediabilă cu trecutul
în jocul lor se nasc geometrii pline de linii albastre
răcoarea dimineţii stă încremenită în toiagul ciobanului
un gâlgâit de speranţă în sughiţul bunicului
mama scutură liniștea copilăriei de frică în privire i-a înflorit naivi-
tatea
cosașul își pune sudoarea în cui mirosul de pălincă îi gâdilă nările
foamea i-a putrezit în stomac ca un hoţ soarele desenează frân-
turi de viaţă pe umbra lui

CCaassttiittaatteeaa  ccuuvviinntteelloorr

mantia toamnei rostogolită pervers peste mucegaiul amintirilor
noastre iscă al III-lea război mondial
castitatea cuvintelor ne posedă trupul un șarpe amnezic hrănește
viermele din măr 
pe șira spinării se preling șoapte macerate de insomniile umbrei
strigătul de trădare stă suspendat între mine și tine ca o corabie
tăcerea pescarilor deveniţi infateriști folosește pânza de păianjen
în loc de năvod
peștișorul de aur consideră o anomalie politică fuga din noi a
amintirilor
ochii verzi și mari a broaștei ţestoase ne numără degetele urmei
ne facem semne trăgând cu ochiul firul subţire din buzunarul de-
zertorului
nisipul clepsidrei ștrangulează scurgerea clipei prin pagina goală a
istoriei
o eroare umană umbre malefice se pregătesc să ne populeze viito-
rul
lăsând-ul să curgă prin noi ca o vale a plângerii
am ieșit din noi fără umbre împovăraţi de trecut
un trifoi cu patru foi sub mantia toamnei
tristeţea stropului e un nonsens

Gheorghe Vidican

Poezie
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castitatea cuvintelor
se prelinge pe obrazul cerșetorului 
un zgomot de obuz îi declanșează foamea
pasărea phoenix își hrănește cu cenușa amintirea ultimului zbor
niște himere ale tăcerii murmură un cântec
devine inmul de luptă a pescarilor
peștișorul de aur se refugiază în notele de subsol ale istoriei
amintirile lui devin un depozit de mirodenii
se face cotrabandă cu sărăcia noastră
la catafalcul unei umbre ucise politicienii depun coroane de flori
sub mască un zâmbet șiret al contrabandiștilor
decojește de sens metaforele poemului
mantia toamnei ascunde fructele putrede al vicleșugului
șuieratul șarpelui însăilează o conspiraţie în ţipătul plăpând al
vocii tale
limbi de foc ard sudoarea din bocancii infateriștilor
un scrâșnet de șenilă de tanc descătușează zorii
neputinţa politicului colorează în mov privirile trecătorilor
sub mască libertatea ia forma unui drum transformat în potecă
un grup încremenit de umbre se înghesuie pe ţeava mitralierei
în nisipul clepsidrei un cuib de viespi ne macerează visele
singurătatea devine obiect de studiu în gimnaziu
castitatea cuvintelor scormonește prin rucsacul infanteristului
pânza de păianjen un năvod al memoriei
plină de mântuire tăcerea își duce visele la culcare
în măr un vierme arde ca o lumânare
peștișorul de aur se ascunde de foamea cerșetorului în sudoarea
pescarului
sub mască șuieratul șarpelui devine matur
devenim martori solitari ai propriei trădări
lașitatea își măsoară circumferinţa cu linia orizontului
ne privim umbra în ochi cu o spaimă alegorică
castitatea cuvintelor ne face egali în faţa morţii
îndrăznim să ne semănăm seminţele singurătăţii în carnea putre-
zită a memoriei
în prăpastie a răsărit soarele
a început numărătoarea inversă în ochii mari și verzi ai broaștei
ţestoase

NNeeppuuttiinnţţaa  îînnvviinnssuulluuii

luciul de cuţit înflorit în rană luminează fericirea învinsului
păsări cu zborul ciuntit îi ciugulesc amintirile
trupul alb al liniștii prelins pe fereastră îmi arde obrazul în lacrimă
e esenţa tăcerii
stă prăbușit în noi răsăritul soarelui cu dalta spargem crusta fricii
îi pipăim umbra
tulpina măcieșului înflorit își înfige ghimpii în luciul plictiselii sin-
gurătatea gândește cu voce tare
ţipă la noi purificator
neputinţa învinsului roade marginea prăpastiei dansul ielelor des-
tramă focul rugului sălbatic
se zvârcolește pe fărașul măturătorului de iluzii

un șuierat de șarpe îi perforează buzunarul amintirile i se preling
în iarbă îi acoperă urma
în vârful degetelor ielele își așează flori de cireși să poată rodi nisi-
pul clepsidrei
se scutură dimineaţa de răsăritul soarelui există un punct în care
criza mondială naște monștri
drumul învinsului e presărat cu mii de cutii poștale în ele zac scri-
sori necitite 
mici amănunte despre dorinţele oamenilor despre speranţele lor
despre răsăritul soarelui
în mâna lui dreaptă zace un poem nescris plin de metafore e o
osândă neânţeleasă a clipei
printr-o pânză de păianjen ca o oglindă se prelinge stopul de rouă
singurătatea devine o bibliotecă ambulantă mucegaiul își așează
fructele pe rafturi învelite în iluzii
cu ele se hrănește neputinţa învinsului
descălţat de prejudecăţi un filozof îmi șoptește râzând printre
dinţi 
teoria bunului simţ în formă modernă 
îmi desenează în palmă dispunerea ei izometrică în mediu virtual
ne lovim de umbrele unor ziduri gotice din lacrima învinsului cad
meduze hrană pentru zei
o făptură fără contur îi bântuie trupul luciul cuţitului în rană des-
enează o mașinărie a viitorului
plină de capcane cu două feţe amintirile ne purifică zâmbetul
în rafturile bibliotecii ambulante încolţește rodul eternei întâm-
plări
pereţii prismatici ai unei umbre aduc către sine cuvinte
prăfuite de uitare
cu fructul unui cactus își hrănește foamea unui cocostârc
ciutura fântânii din izlazul nemuririi a înflorit setea de sânge a în-
vingătorilor
neputinţa învinsului e dusă cu roba la incinerare
cenușa ei naște o pasăre
plină de sânge umbra ei atinge lucruri nevăzute le transformă în
zbor
făpturi vorbitoare devoră carnea poemului nescris
imperfecţiuni ale fricii
exerciţiu de trecere printr-o ceaţă ireală
un amurg fumegând
viitorul se prostituează la lumina felinarului
sub unghii se sapă o groapă adâncă în ea cresc șerpii veninoși 
cu șuieratul lor se hrănesc învingătorii
sec mieunatul pisicii devine cântec de pradă
taie subţire cu lama lumina dimineţii
oboseala cerșetorilor stă atârnată de niște șoapte monosilabice
ne leapădăm de foamea virtuală a umbrei
singurătatea precum pasărea phoenix ţipă la uitarea din mâna în-
drăgostiţilor
pojghiţă lucie a libertăţii gata să nască poemul nescris
rotund ca o privire de golan îmi stăruie în ochi idealul decapitat
seva lui locuește oglinda în ea își piaptănă frumuseţea viitorul
fără nume mut în trupul poemului nescris îmi spăl urmele
neputinţa învinsului o catacombă luminată de răsăritul soarelui
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Într-o seară ca atâtea altele de pe Planeta Femeie, Ro-
binson – unul dintre nuniţii mei preferaţi, mare traficant de abso-
luturi și melancolii - a început un taifas  cu iz metafizic. Un taifas
celest.

RRaaiiuull  nneelliinniișșttiiii
--  Pe când Dumnezeu încă nu se întrupase, nu era încă co-

coţat în Cuvânt şi sta singur, legănat între nori de abstracţii descăr-
nate, atunci Lumea era doar jumătate. 

O Lume, scutită de esenţe. În care planetele și stelele nu
aveau nici carne de materie, nici miez și nici gust. 

Erau baloane de săpun suflate de praful Cosmosului. Mai
uşoare ca lumina. 

Canoe fragile împinse de raze, cu lopeţi de raze. Înain-
tea începutului. Când Lumile pluteau la voia hazardului ca niște bule
de aer pe apa unui râu fără albie. 

În vremea Universului de masă zero. Măcinat de hazard... 
Când totul era lumină…

- Atunci S-a hotărât Dumnezeu să facă ordine în Univers.
Şi trăgându-şi pe El haina Cuvântului, a descins în Lume. 

Calm. Nimic nu-L grăbea. 
Și a început să păşească. 
Fiecare pas - de smirnă - gigantic. 
Un pas pe o planetă, altul pe-o stea, următorul sub burta

Lumii. 
Și sub fiecare pas al Său, vreun alt Univers căpăta miez.

Astfel, infinit după infinit - le-a îngreunat Dumnezeu pe
toate. 

O plimbare de-o Zi, şi Lumea  a fost gata. 
*

Ascunsă bine în Ideea Dintâi, a stat şi fericirea; fără sfâr-
şit, gândită în acele începuturi. Că aşa e Dumnezeu: un angrosist de
nemărginiri. 

Iar Fericirii nesfârșite îi dăruise Creatorul și o mână de
creaturi – primele, de pe Nun. Și odată cu ele, și un Eden de-a gata.
Creaturi care şi-au pierdut repede contractul cu nemurirea. 

Sau poate că fără nefericire, am fi fost ca planetele de
dinaintea începutului Lumii: fără greutate și incompleţi. 

Fără balastul ăsta prin care ne măsurăm azi, apropierea
de Dumnezeu. 

În căutarea liniştii pierdute… 
Prin Raiul Neliniştii, exploratori în eternitate, pe o pla-

netă femeie.
Dibuind până nicicând, împreună cu un Univers care

chiar din clipa în care a început să atârne şi-a pierdut şi el nemuri-
rea. 

Și acum încearcă ba lăţindu-se, ba strângându-se să-și
atingă graţia veche. La mila luminii. 

Astfel a făcut şi-a desfăcut Dumnezeu fericirea. Fericirea
şi liniştea. 

Pe pământul ăsta, în Raiul şi în Ţara Neliniştei. 
Și asta-i doar o mică parte din ştirea Lui. Sau poate nu-i

nimic.  
Că doar cine Îl poate cuprinde, cu atât mai puţin eu,

care-s prea păcătos?! – a încheiat Robinson.

RRaaiiuull  ddiinn  vviittrriinnăă
După o scurtă pauză, nunitul meu a continuat. 
- Dar poate că totul a început altfel, pe Planeta Femeie. 
Deși toate acestea s-au întâmplat aşa de demult, încât

nimeni nu mai știe bine cum au început. Că pe atunci timpul rămâ-
nea uitat într-o parte de Univers, după care fugea în alta.

Și o zi a Facerii a fost pauza dintre o plecare şi o întoar-
cere a timpului. 

Încât până și lui Dumnezeu îi stătuse ceasul! 
De a făcut și Lumea asta, simetrică, în care vieţuim și noi,

nuniţii... 

O lume la care ajungi trecând prin Oglinda aceea uriașă
care taie Universul în două.

Și la fel ca în Lumea Primă, şi în Cea simetrică, la început
a fost Cuvântul. 
Cuvântul Oglindit. Apoi au fost culoarea și lumina. 

Iar lumina era mereu aceeași. Constantă ca Dumnezeu. 
Pe urmă, s-au făcut şi în Lumea simetrică pietre şi fiinţe. 
Numai că Oglinzii Universale, Creatorul îi mai dăruise și-un

har: să completeze după pofta ei, Lumea reflectată. Deviind-o, uşor. 
Astfel, prin harul Marii Oglinzi – marginea asta de lume a

luat forma unei femei. 
Și a fost Nun...

*
Dumnezeu însă, trece prin Oglindă nedeformat. Este

mereu egal cu El Însuși. 
Raiul născut prin simetria Universului, ar fi trebui să fie și

el acelaşi cu cel de pe lumea pământească. Dar n-a fost să fie. 
Fie şi numai pentru că pe Nun, Biblia este scrisă într-o

limbă oglindită. 

Raiurile paralele

Valentin Iacob

Proză
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trag din urși cum noi ne tragem din maimuţe. Și planeta lor s-a mai
numit la început, Ursalia.

Pe primul urs nunit l-a chemat Adam Oglinditul și era de
spiţă bărbătească. Mă rog, de spiţă bărbătească oglindită. 

Era un exemplar chipeş, bărbatul ăla. Când călca fără griji
prin iarba simetrică a Raiului - îi săreau cântece de sub tălpi. 

De la o vreme, lui Adam cel oglindit începuseră să-i sti-
clească ochii. Fără pricină. Dumnezeu, care ştia El ce ştia de prin
Raiul celălalt, nu-i dărui bărbatului doar o femeie zdravănă şi sin-
gură - ci un întreg trib de urşi. 

Și tribul a hotărî să întemeieze un burg. Lucru ce-l miră pe
Creator care i-ar fi voit mai solitari. După asta, tribul întemeietor se
rupse în două clanuri. Tocmai prin târgşorului ăla trecea râul acela
din care strămoşii nuniţilor le-a plăcut să bea apă – de au ajuns duş-
mani. 

Și dintre ei toţi, doar Adam și Eva cei Oglindiţi se mai iu-
beau. 

Dar ce stare de tensiune nouă faţă de serenitatea cam săl-
cie de până atunci. Intraseră în Raiul Neliniștii. Și vrajba lor rodnică,
nu s-a mai oprit. 

Scăpaseră de apăsarea Raiului din vitrină.

ffrraaggmmeenntt  ddiinn  rroommaannuull  PPLLAANNEETTAA  FFEEMMEEIIEE  ((PPoovveessttiirriillee  ppllaanneetteeii  NNUUNN  șșii  aallttee
hhiippeerrssppaaţţiiii))  ccuu  oo  pprreeffaaţţăă  ddee  IIooaann  HHoollbbaann – în pregătire la editura Tracus
Arte  

Astfel, în Raiul-Oglindit au fost la început nu doi, ci un trib
întreg de vieţuitori. Dumnezeu gândea că poate în ceată vor rezista
mai bine ispitei. 

Răul lumilor însă, are invarianţi. Prin Raiul acela simetric,
trecea și un râu. Iar strămoşii nuniţilor din tribul primar obişnuiau
să bea toţi din apa lui. 

Și cum s-a făcut că Dumnezeu, care le ştie pe toate nu le-
a interzis să se apropie de apa aia? Ei, dar mai întâi râul a fost curat.
Oglinda l-a stricat apoi. Că-n aceeaşi clipă în care Eva muşca din măr
- Oglinda a otrăvit râul din burg cu păcate. 

Dumnezeu a fost neatent. 
În Universul Său infinit, alt păcat din alt Rai, l-a luat și pe

El, prin surprindere.
*

Și povestea a început demult, pe când spaţiul și timpul tre-
murau ca niște arcușuri... 

Cândva, pe la Big-Bang fără un sfert. 
Iar strămoşii nuniţilor, bând apa din râu, au început să se

duşmănească. Și au fost şi ei pedepsiţi. Fără să mai fie alungaţi din
Raiul-Oglindă. Raiul le-a rămas chiar pe planeta lor. Dar nu-l puteau
atinge. 

Era Raiul din vitrină.

PPoovveeșșttii  vvâânnăăttoorreeșșttii
Ciudat este că toţi membri acelui trib dintâi, din Raiul pla-

netei Nun, se născuseră se pare, urși. Erau urși. Așa că nuniţii se

Reîntâlnire a cerchiștilor  în anii ‘70 la Sibiu
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Marcel o evita, cu ani în urmă, pe mătușa Veronica, care se-
ntorcea de la muncă, transpirată, și cu urechea pregătită să afle de
la băiat, una nemaiauzită. Dar degeaba... Băiatul se salva cu pirue-
tele lui, și scăpa sondajelor controloarei de bilete, care credea că le
știe pe toate.        

– Ei, ce se mai aude prin oraș? îl întreaba Veronica.  

– Chestii, socoteli!... îi zicea Marcel, în grabă.        

Un scârţâit de ușă din camera de lângă baie punea capăt dis-
cuţiei dintre cei doi. Apărea Necola, bătrânul aflat în îngrijirea mă-
tușii Veronica. 

–Ce vrei! Nimic nu ne mai miră! îi zicea Veronica.        

Prezenţa lui Necola în viaţa noastră liniștită se explica din ra-
ţiuni financiare! În fiecare lună omul venea în ziua de pensie, în bu-
cătărie ca să-i numere Veronicăi pe masă, paralele de chirie și de
mâncare pe o lună, așa cum era înţelegerea lor. Bătrânul nu era ob-
raznic, ci doar dus cu pluta, iar ca să-i treacă ziua, mai ușor, lua câte
ceva la bord, în oraș, și era gata. Se făcea praf de la rom cu bere,
apoi mergea acasă, mânca ceva, se-așeza în pat și adormea repede.
În cele mai multe din cazuri, plutea așa până a doua zi de dimineaţă.
Și asta o făcea aproape zilnic atunci când citea ziarul local, ca să mai
știe și el, ce mai era pe lumea asta. Mâncarea lui preferată erau ar-
deii umpluţi, pe care în zilele de sărbătoare îi primea pe o farfurie
mai a cătării, cu niște pâine și smântână. Un eveniment, erau ardeii
ăștea din meniu despre care povestea, unde i-a mâncat pentru
prima dată, cine a fost cu el pe atunci, și de ce logodnicei din tine-
reţe nu-i plăceau deloc. Apoi își aducea aminte cum aceasta a fugit
de-acasă cu un șef de gară, tomnatec, în capătul celălalt al ţării. 

Gurile rele ale orașului spuneau adesea o poveste despre o
aventură de tinereţe între Veronica și Necola, după ce funcţionarul
a fost părăsit de logodnică. Asta pentru că era o asemănare între
cei doi în privinţa vieţii modeste pe care o duceau, nu atât din prin-
cipiu, cât din grija de a trăi cu puţinii bani pe care îi câștigau. Și
modul ăsta de viaţă i-a transformat în doi oameni temători și sâcâ-
iţi de li s-a dus vestea pe-acolo. Greu de spus dacă între ei a fost
ceva, dar atâtea lucruri îi aseamănau că, în virtual, puteau fi aso-
ciaţi de comunitatea de locuitori din oraș, cu dragă inimă, lucru care
s-a și întâmplat formal, prin primirea în gazdă a bătrânului, în ul-
tima parte a vieţii. 

Pe funcţionar, Veronica îl cunoaștea de pe timpul în care și-a
cumpărat apartamentul din vânzarea unei case de la ţară, plus ceva
economii și câţiva ani de rate la bancă. Atunci, el a descurcat-o dintr-
o chestie legată de asigurarea imobilului, punând-o în legătură cu
un revizor contabil iscusit. Și a păstrat legătura, în așa fel încât, după
câţiva ani de la pensionare, nemaiputând să se mai descurce sin-
gur, i-a propus femeii un procent din pensie, ca să aibă grijă de el.
De fapt, recomandarea a venit din partea unui medic stomatolog,
cunoștinţă de a Veronicăi, care l-a tratat pe Necola, pe baza unor
procente din asigurarea de sănătate. Ce vrei, oraș mic! Necola  i-a
garantat medicului, în timpul unei consultaţii stomatologice că se
simte bine. Așa a început de fapt mutarea bărânului la mătușa Ve-
ronica.   

–Nu sunt singur, vorbesc adesea cu fotografia mamei! îl asigura
Necola. 

– Și mama ce zice? îl întreba medicul.   

– Mă sfătuiește de bine!... îi mărturisea Necola. 

– Tocmai asta e problema! îi răspunde stomatologul, care în-
cepuse să intre la bănuieli, nu pe fotografie, ci pe pacient.

Marcel nu înţelegea cum se numea bătrânul de fapt, pentru că
poștașul care-i aducea pensia, dar și lumea din oraș, îi ziceau Ne-
cola. Nu era, însă, clar dacă ăsta se dovedea a fi numele sau prenu-
mele bătrânului. Pe vremuri, fusese funcţionar, iar acum după atâta
timp rămăsese cu niște automatisme din activitatea lui devotată  de
altădată.  

– Câţi ani ai dumneata?! îl întreba Necola, pe Marcel.         

– Ce-ţi trebuie să știi asta?! îi răspundea Marcel.        

– Cum, n-ai idee?!... Se dau niște bonusuri! îi explica Necola.
Dacă te-nscrii din timp, poţi să ai un procent bun, la pensie! Mai ai
mult până la pensie?... Totul e calculat din procente, mi-a spus-o un
revizor contabil priceput. N-ai idee cum te umpli de bani!... Bu-
năoară, la pensia mea, am de dat un anumit procent pentru apă,
unul pentru căldură, unul pentru mâncare, altul pentru haine, sau
urcatul pe scări, mersul pe asfaltul din faţa casei... Până și ploaia se
contabilizează tot așa, pentru că apa se scurge prin scoc și de-acolo
în sistemul de canalizare, iar vremea bună e inclusă în bonusul pen-
tru vacanţă, taxă de hotel, de parcare... N-am timp să ţi le spun pe
toate, dar sunt multe și bine legate între ele... aritmetică curată...   

– Haide Necola, că băiatul vrea să se odihnească! îl sfătuia Ve-
ronica, obișnuită cu întorsăturile bătrânului, care derapează ade-
sea, când are publicul cu care să intre în vorbă. 

– Și repausul e calculat în procente! Ai voie să stai cam o treime
din zi...  adăuga Necola. 

– Moșul ăsta cu procentele lui ne bagă-n groapă pe toţi! se văi-
cărea, din când în când,  Veronica. Așa îmi trebuie!... Și îl lua de braţ,
îl conducea ca pe un frate geamăn al dezastrului, până-n camera de
lângă baie, și-l parca pe canapeaua comodă. Combinaţia de bere cu
rom îl magnetiza pe bărbat, astfel încât omul rămânea acolo, de ne-
clintit, ca o valiză-n gară, până a doua zi de dimineaţă. 

– Pe targă, nici nu-i rău! Asta merit, asta am! Dar procentual...,
și targa... bolborosea Necola, ș-apoi liniștea se așternea peste chipul
lui împiertrit, de efectul alcoolului. Marea lui problemă era de fapt
că se credea deștept, dar nu era cazul!

Așadar acum era liniște în casă și-n sufletul oamenilor! Ne-
cola visa la activitatea lui de la asigurări și se bucura, Veronica, se
odihnea după zăpăceala de peste zi, și îi era lehamite, iar Marcel,
retras în camera sa, deapăna tot felul de lucruride peste zi. Băia-
tul se simţea bine pentru că Necola și Veronica se raportau la lu-
cruri virtuale, din viaţa de provincie, plină de retrospective, care
făceau bucuria etapei, pe când el  trăia de-a adevăratelea, iar
aceasta era o poveste aproape uitată.

Din volumul „Întâmplări de unică folosinţă”

Procentele lui moș Necola

Adrian Iancu

Proză
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Despre

Toţi cititorii (cu excepţia unora care se cred critici literari)
vor să se bage - și se și bagă – în sufletul scriitorilor, transformînd
lectura într-o agresiune amoroasă și efortul de înţelegere într-un
asalt de dragoste. Puţini au însă tupeul de a pătrunde în toate cot-
loanele și de a ajunge să dialogheze cu ei ca și cu iubitul menit (sau,
cu vorbele Mihaelei Vancea din „Vatra”, nr. 1-2/2021, ducînd intimi-
tatea pînă „aproape de statutul familiarităţii dintre doi amanţi”),
atingînd astfel beatitudinea identificării. Dar chiar asta i se întîm-
plă Angelei Martin (în Lăuntrul ca scenă. Dialoguri cu Fernando Pessoa,
Editura Tracus Arte, București, 2020) după ce se scufundă în Cartea
neliniștirii: „Tot strecurîndu-mă în sufletul tău, simt că m-am afundat
într-un fel de convieţuire multiplă”. Nu mai e doar un efect de com-
prehensiune, ci unul de contagiune existenţială, ca și cum Angela
ar fi atins condiţia de multiplicitate a echipei de heteronimi care e
Pessoa. Cît a fost vorba doar de înţelegere, multiplicitatea hetero-
nimică i s-a părut doar „un moft al lui Pessoa”, drept care i-a și iden-
tificat cu el „fără a mai sta pe gînduri.” Dar lectura din acest
eseu-dialog sare de la nivelul cuvenit înţelegerii la cel al trăirii în
„regim Pessoa”. Premisa acestui dialog e una de exegeză onestă,
obișnuită chiar, pornită cu gîndul de a-i „repera treptat temele ob-
sesive” - și așa se și întîmplă o vreme -, numai că pe parcurs exegeza
devine discurs de seducţie a seducătorului și, mai ales, discurs de
alint al iubitului, după ce fusese unul de persuasiune cîtă vreme An-
gela avea „senzaţia” că Pessoa se „opune” „cu vehemenţă percepţiei
mele” - și încă se opune „cu întreaga ta alcătuire ocultă”. Persua-
siunea amoroasă e însă un asalt cu destui sorţi de izbîndă – iar ai
Angelei sînt chiar eficienţi. Intimitatea ajunge destul de repede la
stadiul în care cochetăria își poate permite să folosească ofensa ca
alint: „Ce vorbești, Pessoa? Fugi de-aici cu ideile tale pătrate!”. Nici
n-ar mai avea unde să mai ajungă de vreme ce însuși discursul
„ofensator” a devenit nu doar unul provocator, ci unul de-a dreptul
amoros. O declaraţie de dragoste e, într-un fel, și o somaţie. Îl pot
înţelege pe Pessoa că a încercat să scape, deși nu era cum, căci în
final discursurile lor se întrepătrund și chiar și visele unuia sînt
trăite de celălalt: „Se făcea că dormeai. Și dormind, mă așteptai în
visul tău cu braţele deschise, neînţelegînd sau numai refuzînd să
înţelegi că nu eram decît un răsărit îndepărtat, ba chiar cel mai în-
depărtat răsărit pe care l-ai visat vreodată. /.../ în timp ce tu mă visai
ca pe un răsărit abia înfiripat, eu apucasem deja să dau în asfinţit –
nu mai eram decît o fluturare, o eșarfă stelară peste dogoarea unui
fluviu încărcat de Ophelii moarte”. Unde ar mai putea merge iden-
tificarea dincolo de această trăire a visurilor celuilalt? E staza ultimă. 

Orice discurs îndrăgostit tinde să atingă intensitatea și ine-
fabilitatea poeziei. Sînt destule pagini/momente în care Angela vor-
bește transportată, în care exegeza se topește în versete. E soluţia
– inevitabilă – a înflăcărării în trepte, finalitatea muzicală a unui dis-
curs cu premise raţionaliste, dar care s-a drogat pe parcurs cu dra-
goste. Dragostea, se zice, transcende înţelegerea, deslușirea de
sensuri și semnificaţii devenind astfel doar prima dintre treptele pe
care se avîntă. Așa pare să fie și aici. 

Nu-i vorba că Angela ar vrea, „de bunăvoie,” să-și piardă
cumpătul, căci, dimpotrivă, face mereu eforturi de a și-l păstra și de
a pune în dubiu spusele lui Pessoa. E un proces de meditaţie sti-
mulată (dincolo de procesul bachelardian de visare pe marginea pa-
ginilor, cu lectura pierdută în reverii și amintiri), de intrare într-un
dialog efectiv (și afectiv numaidecît). E un ritual cel al tentativei de
a-l aduce pe Pessoa cu picioarele pe pămînt. Mereu e întîmpinat cu
observaţii, provocat cu obiecţii („sînt elucubraţii demne de o litera-
tură de senzaţie” ș.a.), pînă într-atît contestat în spusele lui încît, „la
un moment dat” Angelei „aproape toate î(m)i par false” (pentru a le
dovedi apoi cu atît mai întemeiate). Polemica își are strategiile ei,
învăluirile ei perfide și fandările subtile ori doar înșelătoare. Le fo-
losește și Angela, inclusiv trucul modestiei („Nu mă pricep să te con-
trazic/.../ am avut deja de prea multe ori naivitatea să cred că te-aș
putea coborî la nivelul meu”; „ce nebunie, Dumnezeule, să-mi în-
chipui că voi izbuti să te-nţeleg” etc.), unul care asigură credibilita-
tea obiecţiilor ridicate cu eroism de pe treapta umilinţei. Dacă,
totuși, cineva atît de copleșit face o obiecţie, înseamnă că treaba e
gravă și deriva prea calificată, prea săritoare în ochi. Cu această pre-
cauţie bună de tras pe sfoară pornește polemica de idei. Problema
e dacă o astfel de polemică a legală (nu contează că inegală) cînd e
vorba de poezie (firește, Cartea neliniștirii nu e poezie – nu e? -, dar
Pessoa e poet - și pentru Angela, după cum tranșează la p. 117). Des-
igur, și-n poezie, dar cu atît mai mult cînd aceasta își asumă o altă
formă, apar destule „idei”, face și ea prestaţie sapienţială. Au ele
însă același rol, aceeași funcţie ca și într-un eseu? Sînt ele „idei” pre-
dispuse la contestaţie și negaţie, la dialog, ori sînt elemente menite
purei constatări și apoi integrării lor într-o viziune? Poezia (Poezia)
are, ca și Biblia, o condiţie supremă de ineranţă. Adică, spre a vul-
gariza cît mai drastic acest concept de exegeză biblică, ea nu minte,
e ingral adevărată și fără afirmaţii contradictorii. Acolo unde ni se
pare că găsim o contradicţie, o incoerenţă, nu e vorba, de fapt, decît
de un handicap hermeneutic, de o insuficienţă comprehensivă. În

Al. Cistelecan
Discursul îndrăgostit
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cazul lui Pessoa astfel de accidente ni se pare că găsim frecvent (o spun ca simplu amator, desigur) și problema nu constă în
evidenţierea lor, ci în armonizarea lor în cadrul viziunii. (Desigur că nu-i ceva ușor, mai ales la un poet care face ocultism și
dinadins și fără voia lui, dar cu voie de sus, ca să zic așa). Dacă Pessoa zice, bunăoară, că „noi suntem cei ce nu suntem”, cel
mai probabil (va fi spus-o cineva, sigur) e o afirmaţie legată de „Eu sunt cel ce sunt” - și atunci e aproape limpede de ce „noi
suntem cei ce nu suntem”. Ca să-i poată problematiza/relativiza spusele, Angela face și ea sofistică și echilibristică, spre a în-
treţine frenezia comunicării/comuniunii, una în care dezacordul înteţește legătura.

Reflecţiile lui Pessoa îi induc Angelei o stare de efervescenţă reflexivă și-n bună parte dialogul devine unul de „idei”
(asta pînă cînd el devine unul de visare); purtat, firește, pe seama „temelor obsesive” ale lui Pessoa și pornit de la aforistica în
care ele cristalizează. Temeritatea Angelei e protejată de modestia ei, căci ea își asumă să „recapituleze” ”lucruri știute și răs-
știute”. (Desigur că nu e chiar așa, dar principiul ei „reflexiv” se bizuie regulat pe bunul simţ. Numai că, în opoziţie cu fulgerele
aforistice ale lui Pessoa, de care Angela se cutremură mereu, ce șanse poate avea bunul simţ? Dar nu dreptatea afirmaţiilor o
caută Angela.). Emulaţia aceasta, transpusă în dialog „polemic”, e, în realitate, o inducţie în efervescenţă. Căci despre o lectură
efervescentă relatează Angela Martin. Iar finalul de reverii anamnetice demonstrează că efervescenţa e trăită pînă la capăt. De
parcă n-ar fi scris Pessoa destul, Angela e gata să scrie mai departe în locul lui (care e și al ei). 
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Apăsător și halucinant este Răul lui Radu Vancu (Humani-
tas, 2021). Sunt pagini de jurnal care acoperă anii 2016-2020, ultima
însemnare fiind datată 12 februarie, ziua de naștere a tatălui mort,
prezenţă-absenţă în jurul căreia gravitează scrisul cerebral și san-
gvin al lui Vancu. De altfel, obsesiile acestor patru ani nu sunt altele
decât cele uzuale ale literaturii sale: moartea și „morţii dragi”, lite-
ratura însăși, răul din afară, politic, și răul dinăuntru, ale tuturora-
celora „într-un mod fatal legate de o mână de pământ”. Dar e o
mână care cântărește, anxios și teribil, cu o anumită voluptate a
malignităţii și cu vocaţie de interpret cu sufletul mărit al semnelor,
toată combinatorica fatalităţii (de pildă, gândul rău, aproape inva-
lidat astăzi, o vedem bine, că moartea proprie va surveni la 42 de
ani, când el însuși va atinge vârsta fatidică a tatălui care a ales să-și
sfârșească viaţa) și care urmărește, îndărătnic și naiv, să priceapă
desenul ţesăturii în care este el însuși prins. Proză de damnaţie și de
redempţiune paradoxală, jurnalul lui Vancu este spasmodic și, în
granulaţia intimă, literar. Extimitatea notaţiilor – căci nicio clipă nu
pare autorul lor să-și piardă din minte cititorul infidel și ursuz, chiar
și atunci când face concesia unor inflexiuni de domestică și banali-
tate– forţează estetismul, bemolul, rigoarea, împământarea. Încep
deliberat cu această scădere (a autenticităţiide „biografie subţire”,
nu a literaturii), inerentă jurnalului publicat deîndată ce este scris:
notaţia lichidă a disperării, a angoasei interjecţionale, jerba umo-
rală, „scandalul” sunt discret anonimizate. Sunt, astfel, însemnări
mai cuminţi, dar și mai depliate decât cele ale jurnalului anterior,
Zodia cancerului (2017), mai recunoscătoare, dar și mai conciliante,
mai detașate, dar și mai lirice, mai entuziaste politic, dar și cu un
ritm de scandare pe care unii l-ar găsi demonstrativ, fantaste, dar și
vag tautologice.

Strivitor prin numărul celor care ţin de biografia eului în
agora, unde se reţin survoluri ale festivalurilor de literatură sau în-
registrări de temperatură în jurul protestelor politice în cadrul că-
rora Radu Vancu a fost una dintre forţele motrice, jurnalul dă cele
mai bune pagini ale sale în rememorările privitoare la Mircea Ivă-
nescu sau la Emil Brumaru, în fotografiile sapienţiale ale unui Se-
bastian care aruncă impasibil insight-uri dătătoare de frison, în
paragrafele care spun povestea articulării Transparenţei, romanul
din 2018, în notele de lectură diluvială, acoperind patru limbi și li-
teratură de o diversitate paralizantă și, mai ales, în portretele apro-
piaţilor, prinși în chihlimbare perfecte, Eugen Ciurtin, Horia-Roman
Patapievici, Claudiu Komartin, Bogdan Creţu, Mircea Cărtărescu sau
Dan Coman, o întreagă galerie de devoţi ai scrisului, de splendizi ne-
buni ai frumuseţii lumii acesteia, oameni care, prin digitaţia lor per-
fectă, aproape imponderabili, fac să se străvadă culorile
nepământene ale paradisului. În plus, germinează, rând după rând,

încrederea, poate prea puţin pragmatică, dar nu mai puţin acută și
nu mai puţin vitală, că zădărnicia e un cuvânt colportat de o gură
înșelătoare. Frumuseţea este posibilă, și, dacă ochiul și creierul nu
implodează sub forţele ei ininteligibile,tocmai prin intuirea ei ne
facem și noi, sub pojghiţa de orduri, reali și concreţi, măcar cât o
așchie de silex. 

Dacă Zodia cancerului a propus un examen al corporalită-
ţiidetracate și al deconfiturii, Răul este, alt nomen odiosa, un exerci-
ţiu de îmblânzire a tuturor formelor de alterare, de urâţire, de
strâmbătate.Un foarte inocent, dar lucid imn de chemare a celor
neatinse și nemaculate, un strigăt în faţa ororii, Răul este un jurnal
despre prăbușirea care ajunge, pentru unele momente privilegiate,
să fie o levitaţie. Iar forţele care o susţin – și spaima vremelniciei
acestui echilibru abia îngăduit îi dă târcoale ca o fiară flămândă –
sunt Cami și Sebastian, mâna zdravănă și înzdrăvenitoare de prie-
teni, literatura, scrisul său și paginile adevărate ale celor pe care-i
frecventează, de azi și de oricând, și acuitatea unei memorii turbio-
nare și cicatriciale, unde sunt, imbricate letal, tandreţe și sfâșiere,
promisiune și interdicţie, dulceaţă și cădere, geometrie a ascezei și
dizarmonie.Mobilitatea de aparenţe și apariţii, umorul său efasat și
tandru, autoironia flagelantă – nu întâmplător un verb recurent în
jurnal este „a terciui”, ca un preambul al aneantizării ori singura cale
de a te face„masticabil”, „integrabil” –, atitudinea de etern penitent
care nu-și crede iertării – care și ea damnează – fac portretul unui
scindat între supradimensionări luciferice și lichefieri de autoderi-
ziune. Recunoscându-și slăbiciunea, Radu Vancu are nevoie de blân-
deţea mâinii care ridică și protejează; știind că viaţa este continuă
cădere, își alcătuiește sens, ocrotire; invocă o conștiinţă ziditoare, fi-
indcă are intuiţia ingineriei infailibile care e, biologie și chimie, omul;
privește mereu peste umăr, acolo unde presimte și consimte pre-
zenţa celui căruia îi este milă de copilăreala crudă a omului, a celui
căruia îi va încuviinţa iertarea atunci când nici el însuși nu se va mai
putea ierta. O caleidoscopare a demiurgiilor dezirabile, cu racursiuri
cărtăresciene, apare aici: „Spun doar că nu există ceva numit litera-
tura, existând în separaţie faţă de ceva numit natura. Aceleași cauze
& efecte există și de partea asta a scrisului, și de partea cealaltă a
scrisului; și ele mișcă sorii & stelele pe ambele părţi ale scrisului; și,
de fapt, cel mai exact ar fi să înţelegem că nu există două părţi ale
scrisului – ci că el are o singură dimensiune, e foaia cu o singură faţă
– în care coexistă (...) toate dimensiunile, toate cauzele, toate efec-
tele, toţi sorii, toate stelele, toate timpurile, toţi timpii, toate sin-
cronicităţile, toate cărţile, aproape infinitul de cărţi deja scrise,
infinitul de cărţi care nu vor fi nicicând scrise, toate foile lor cu
patru, trei, două, una dimensiuni – inclusiv foaia cu o singură di-
mensiune, care se conţine evident pe sine însăși – inclusiv foaia si-

Rita Chirian
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multan bidimensională &zerodimensională a laptopului în care
eu tocmai notez rândurile astea (...), convins că cineva îmi citește
peste umăr lucrurile pe care le notez aici – și când spun cineva nu
mă refer doar la tine, monsemblable, monfrère – ci și la Tine, mon-
semblable, monPère, Marele Ipocritîn al cărui jurnal ne zumzăim
cu toţii literele de carne (albinoasă) & sânge (întunecat), con-
struind toţi împreună Marele Tău Creier tomografiat în timp real
pe planiglobul care-Ţi ţine loc de laptop.” 

Surprinzător pentru acest timp al dezvrăjirii, Radu
Vancu încearcă o teodicee, nu cu rugozitatea aparentă a discur-
sului teologal, ci cu sângele și carnea cotidiene. De fiecare dată
când răul se insinuează aproape, se fac eforturi de izolare și de
dematerializare, opunându-i-se toate acele semne întru care iz-
bânda devine cu putinţă. Le-am înșiruit și mai sus: literatura,
prietenia, memoria, conștiinţa unei transcendenţe(chiar ludice
și nărăvașe). Deschizând aproape la întâmplare Răul, iată peste
ce cade privirea: „4 iulie «Toate au trecut pe lume, numai răul a
rămas.» Cel mai darkvers al lui Eminescu, scris când era un puști
de 20-22 de ani. Îmi e evident că are dreptate; nu mai insist de ce,
gesticulaţia însăși a lumii (din ce în ce mai recente) e un argu-
ment suficient de puternic. După cum îmi e la fel de evident că

simpla prezenţă a poeziei lui (hipnotice, luminoase, magnetice) e
argumentul cel mai puternic că se înșală: în lumea asta în care
răul pare că e singurul care rămâne, rămâne totuși (inexplicabilă
& contraintuitivă) și frumuseţea. Putem produce frumuseţe până
și în răul care rămâne – gândul ăsta îmi face lumea deopotrivă su-
portabilă & îngrozitoare. (Știu, e caniculă, se cuvenea să notez
aici ceva mai remontant – însă doar de atâta frumuseţe am avut
material în rândurile astea.)” Frumuseţea este făcută/ se face vi-
zibilă, cum frumoase (ce mult hulit adjectiv!) sunt paginile aces-
tui urcuș dintre miasme.  
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Există o nesiguranţă în Isus al meu, Humanitas, 2020,
asupra textului, pe care autorul o și recunoaște. Chiar redacto-
rul cărţii i-a semnalat „afirmaţii contestabile” și „formulări ex-
cesive”. Ambele sunt aspecte generale, inerente, iar perspectiva
(re)redactării lor rămâne obscură. Eliminarea acestora, la drept
vorbind, nu poate avea limită. Chiar și în cazul unui teoretician
al limitei (peratologiei). Mai suntem încunoștinţaţi că s-ar fi ţinut
cont și de „observaţiile și comentariile” lui Wilhelm Tauwinkl, un
tânăr teolog romano-catolic, dar nu primim lămuriri. 

Comentez cartea pe capitole, întrucât problematica de-
vine aici recurentă, iar tocmai reluarea ei se cuvine urmărită. 

Se cere iniţial, metodic și evaluativ, ca să citim – aspect
deloc particular –, în Isus al meu, „un document de înţelegere”,
executat „în deplină libertate”, cu o prevedere polemică aplicată
pe „cortegiul de neînţelegeri care va însoţi lectura acestor pa-
gini”. Neînţelegeri plecate, va să zică, din dogmatism, stereoti-
pie și falsitate. Dar rămân și neînţelegerile personale,
circumscrise discursului exclusiv, eventual exclusivist. 

În chip de epigraf, cartea imprimă un auto-citat: „Dum-
nezeu e un ornament al lui Isus. Cei mai mulţi credincioși au ne-
voie de ornament, nu de Isus.” Provocator. De ce? De ce
ornament? Doar un adaos pentru înfrumuseţare sau reliefare!

În titlu, Isus al meu, este un personaj extras din capul
autorului limitat la propria cugetare, nevrednic de credinţă, aflat
la apusul vieţii, dar interesat să afle motivaţia credinţei neapă-
rat autentice. Cel care îl „împărtășește” pe Isus cititorilor săi se
declară cu o gură ușor închisă drept un ateu sau agnostic, chiar
dacă nu neapărat în acești termeni, neasemenea cu semenii
credincioși. 

Teoretic, el nu neagă că actele de credinţă irump din
adevăr. Accesibil îi e faptul potrivit căruia  „credinţa vizează în
același timp detaliul mitologic și exhortativ-etic.” Aspectele es-
tetico-morale îi acoperă aici cercetarea.

O inadecvare ori o confuzie ar fi de semnalat: un Isus
„al meu” exprimă posesia și nu persoana. Personal Jesus, pe care

cugetătorul liber l-a ascultat cântat de Depeche Mode și Johnny
Cash, este un Isus al (neo)protestanţilor creștini. Ei privilegiază
individualitatea în raport cu colectivitatea, aceasta fiind diso-
ciată, dacă nu chiar îndepărtată.

Tipologic, acest Isus este (omul) atopótatos, „cel mai
fără de loc” (aidoma lui Socrate potrivit lui Platon), auβer-or-
dentlich, „extra-ordinar”, fără pereche.  Trinitatea ar fi imposi-
bilă, în termeni de identitate și diferenţă, luaţi fără nuanţă,
dincoace de consubstanţialitate. „Cum puteau trei entităţi să
fie identice și diferite în același timp?” Certat altădată cu filoso-
fia, mai curând din interior, Gabriel Liiceanu se ceartă acum, din
exterior, și cu teologia. Filioque, din credinţa că și de la Fiul vine
Duhul Sfânt, ar fi numai un „chiţibuș teologic”, scrie ironic. Isus,
Hristosul, Trimisul lui Dumnezeu pe pământ, tuturor, ca om
între oameni (generic: Fiu al Omului), este încredinţat cugetă-
torul liber, nu ar ţine la acest aspect. Separat de Tatăl, Fiul, în de-
plină supunere, nu e cu nimic despărţit de El. Trimisul, în fapt,
cum prevestise, „va trimite Mângâietorul”, Duhul Sfânt împă-
ciuitor și consolator. Cartea aceasta, interesată de teologie și
biserică, dintr-o perspectivă fatalmente à rebours, e însă prea
puţin o lectură a Bibliei.

Toată hermeneutica teologică (ignorându-se pluralis-
mul teologic, doctrinar) îi apare eseistului auto-mărturisitor și
denunţător arbitrară. Ceea ce s-a statuat îi apare circumstanţial.
„În concluzie: ereziile sunt variantele nenorocoase ale unei în-
văţături care, din capul locului, nu posedă criterii de adevăr.”
Criterii de adevăr pur și simplu, dar presupus filozofic, gnoseo-
logic, epistemologic. Iar filozofia nu ia în seamă evangheliile cu
enunţul scriptural, ante-teologic, fundamental: „Eu sunt calea,
adevărul și viaţa.” Filosofia autorului, adusă până la limita pam-
fletului, denunţă „bălăceala” în arbitrar și certitudinea unui ade-
văr decizional și tiranic, deopotrivă la figurat și la propriu:
influenţa împăratului, marele manipulator, ajunge decisivă. Re-
lativismul ori arbitrarul n-au opreliște. Sanctificarea și excomu-
nicarea ignoră criteriile de „dreaptă credinţă”. S-ar zice că
ajunge spulberată de-a dreptul, îndeosebi, ortodoxia. Ficţiunea,
esteticul ar fi imperiale, mitul (povestea) dau chip de realitate și
adevăr. Intoleranţa fără margini a tuturor religiilor, violenţa stă-
pânită de afectivitate, moartea comună martirilor întru Hristos

Marian Victor Buciu
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Mâșkin un Isus fără tată?” Gânditorul român e un tipologist, un
hermeneut „peratologic” literar, poetologic: „Așa cum Biblia e
cel mai mare poem al umanităţii, Isus este cel mai grandios
exemplar al speciei umane.” Acum, G. Liiceanu amalgamează
limbajele „marelui cod” (N. Frye), abordând nonșalant totalita-
tea, pentru ca ulterior să limiteze ficţiunea poematică: „cea mai
stufoasă poveste a lumii – Poemul evanghelic”. Dezamăgit e că
lipsește meta-literatura: „Evangheliile – cu o palidă excepţie
(Luca 2, 52) – nu conţin nicăieri judecăţi estetice.”

Pretinșii credincioși, adepţi ai lui Isus Hristos? (De su-
bliniat că celălalt nume, Hristos, lipsește din Isus al meu, pentru
a fi limitat ori circumscris omului.) Într-un mod dominant, cre-
dincioșii îi trec prin gândire drept niște făpturi grotești.  Crești-
nii sunt, e cuvântul autorului, „caricaturi” ale lui Isus. El nu-i
creditează, nu se lasă convins de ei, după experienţa unei vieţi
aproape de limită.

O clară incompatibilitate există între omul obișnuit și
cel fără pereche sau extraordinar, a cărui lucrare ar fi nerodi-
toare sau nepotrivită. Omul este „absolvit” de cugetător: Crești-
nismul nu poate fi trăit, dar doar mimat și afirmat. Pesimist
absolut, eseistul aplicat teologiilor și bisericii transferă maxi-
malismul etic într-un maximalism paideic (doctrinar), expus
complicitar într-o interogaţie retorică: „Nu ne strivește maxi-
malismul învăţăturii creștine?” Cum face Isus Hristos din impo-
sibil posibil nu ţine deloc de lectura filozofului. În chip
jurnalistic, argotic, el, care dezvăluie în Filioque „un chiţibuș teo-
logic”, arată cu degetul și „găselniţa (sic!) creștinismului”: un
Dumnezeu născut dintre oameni. Poziţie iudaică, la prima ve-
dere. 

Pe coperta a patra a cărţii, într-un pasaj dat drept ho-
lomeric pentru cugetător, Isus e acceptat pentru tentativa sa
morală purtată asupra omului, o tentativă susţinută patetic, cu
îndurerare. Ca o întrupare a milei pentru om. Operând „salva-
rea” Fiului și „sacrificarea” Tatălui, în termenii concreţi-metafo-
rici, echivoci și demonici, ai eseistului „religios”, autorul ajunge
acum până la învinovăţire totală a lui Dumnezeu, din dorinţa
unui Dumnezeu al Binelui Absolut, făptuitor unic responsabil,
relevat în totalitate ca fiind fără rost: „Ce sens ar avea să-ţi tri-
miţi Fiul la moarte ca să repare ceea ce Tu Însuţi ai făcut de la
bun început prost?” Caz în care expresia Sfântului Augustin, felix
culpa, privind răul spre cucerirea constantă a binelui, rămâne
neconvingătoare. Un complex afectiv al Tatălui explică perso-
najul lui Isus din așa-zisul poem biblic: „Ca să poată fi iubit, Dum-
nezeu a trebuit să se întrupeze și să devină Isus”, estetizează,
reiterând în voie, autorul cărţii despre cum îl „posedă” el pe
Isus.

Capitolul următor (III De ce nu e revelaţia un argument
de existenţă?) își fundamentează metodic critica raţionalistă.
„Posesorul” lui Isus scrie scurt și clar: „Revelaţia nu are autori-
tate cognitivă.” Totodată, el își deschide calea (metoda), diferită
de revelaţie, dar identică în raport cu cunoașterea. Aceasta ar fi
un paliativ: „dacă nu pot să știu, măcar să admit că mă amăgesc
cu metodă”. Iluzia metodică este tot un mod baroc de-a bate
câmpii. Posedat de o proprie stilistică, cugetătorul „de capul lui”

și disputei pentru Hristos, toate acestea culminează în pedepse
grele pentru „îndreptăţirea unui adevăr fictiv”. Și atunci la ce
bună credinţa pe care filosoful n-o are, dar declară că nu i-ar
displace să o aibă?

Literatura, care altădată i-a revelat că tutelează măcar
de la o vreme filozofia, este, iată, extinsă și peste religie/religii,
teologie/teologii, peste Biblie sau Sfânta Scriptură. „Teologia nu
este o știinţă, ci o hermeneutică la o operă uriașă (putem s-o
numim Poemul biblic), care oferă celor ce se ocupă de ea satis-
facţiile unui joc infinit.” Cunoașterea cu rest, limitată, necunoa-
șterea inclusă în chip de mister (chiar „etalon al cunoașterii”),
nu satisface criteriul epistemologic. 

Libertatea gândirii se desfată estetic. Înţelegând, in-
terpretând, G. Liiceanu se dedă el însuși unui arbitrariu, atunci
când enunţă: „așa îmi place să tălmăcesc”. Evident că-l urmează,
peste un veac, pe Tolstoi, excomunicatul altei epoci și altui loc,
prozatorul rus „rescriind Noul Testament după gustul lui”.

În capitolul II Cel fără de pereche. Isus atopótatos, cu-
getătorul liber nu se ascunde, din contra, să joace, după două
milenii, purtat de o voinţă diferită, rolul preoţilor (marii sacrifi-
catori) care au girat crucificarea lui Isus „Regele iudeilor”, numai
că înscenează o substituţie de rol. La începutul părţii a doua, el
scrie: „L-am sacrificat pe Dumnezeu ca să-l salvez pe Fiul”. Pen-
tru ca la sfârșit s-o repete, absolvindu-se cu o familiaritate in-
genuu demonică: „Recitesc capitolul. Constat că l-am salvat pe
Fiu, sacrificându-l pe Tată. Sper că Dumnezeu nu s-a supărat.”
Nu înţeleg la ce i-ar folosi acea speranţă?

Toată piesa pe care cugetătorul particular o pune-n
scenă este redusă ori limitată la natura umană, faţă de care
arată un interes extrem-critic și, în latura religios-creștină, o
anume admiraţie ori un fel de uimire. Isus și Socrate, spiritual-
mente paraleli, dar deodată procustianizaţi, cum au mai proce-
dat și alţi filozofi,  „schimbă natura umană”. Mântuitorul
asimilat filosofului vorbitor e redus la postura de seducător. Un
seducător în imposibil și cam atât, după noul cugetător, nu și
biograf, al său. Isus, tipologizat reflexiv în radical,  doar „spiri-
tualizează” lumea. Imposibil de urmat sau imitat de omul tru-
pesc, Isus este închipuit incert și contradictoriu, incomplet
întrupat ca om, om perfect, deci ne-om sau in-uman. (Probabil
aici ţintește o scrisoare a lui H.-R. Patapievici din anexa volu-
mului, la care mă refer în încheiere, respingând „teoria dușma-
nului” și nu a „aproapelui”, despre cele „două umanităţi”.) Incert
și contradictoriu va să zică într-o perspectivă barocă, „metodic”
echivalată altfel de G. Liiceanu cu o bătaie a câmpilor: „Tot ce-a
urmat cu Sfinţii Părinţi și cu nașterea teologiei și a <dogmaticii>
este cea mai barocă bătaie de câmpi.” Procedează astfel G. Lii-
ceanu, care amintește și în acest volum de peratologia sa, o
„teorie a limitei”. O perspectivă, cale, metodă, care, paradoxal,
restricţionează cunoașterea, în tentativa de a o aduce în limi-
tele proprii acesteia. Operează, altfel spus, o separare. 

Literarul, esteticul, ficţionalul își fac și aici partea ori
jocul. Identificat filosofic în Socrate, Isus mai dobândește un
omolog (substitut?) ficţional, în Mâșkin al lui Dostoievski. „Nu e
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devine polemic, la limita pamfletară: „Nu poţi să arunci cu
<este> în dreapta și-n stânga, după cum ţi se năzare.”

Liiceanu ia gândul lui Kant, potrivit căruia familiar nu
înseamnă cunoscut, pe care îl aplică la (sau lui) Dumnezeu. Ca
filosof, necredincios religios, de încredinţare agnostică, el nu
vrea să (se) mintă, deși știe că, potrivit tot lui Kant, face specu-
laţii. Gândește în ipotetic, teoretizează subiectiv și așa zicând
profitabil. Dar, presupune, mai puţin provocator și înșelător,
eristic, decât un sofist. Limită pe care nu o impune decât cogni-
tiv, nu și stilistic, la rigoare estetic. „Despărţirea” metodică de
A. Pleșu ia forma admiraţiei. Pleșu e un sofist, nicidecum oare-
care, dar unul „strălucit”, ilustrat aici în susţinerea simplă că în-
gerii există pentru că există omul și Dumnezeu.

Problema recunoscută, întrezăresc să spun cauza es-
tetic-etică a metodei de discurs auto-posesiv, e limbajul, care
apare deopotrivă propriu și/sau figurat. Fabula, mitul, extrate-
restrul, extralumescul, revelatul, autoritarul devin mijloace
întru sacralizarea obișnuitului prin limbajul atribuit, forţând cre-
dinţa bazată pe încredere. Totul se scufundă într-un cerc ori un
punct închise. „Dorinţa și speranţa sunt tautologice, nu pot în-
temeia o realitate în afară de cea proiectată de dorinţă și spe-
ranţă.” Suprema realitate a invizibilului și sufletescului.
Revelaţia fiind totul, exclude gândirea, nu o comunică, dar o ex-
comunică. „Însăși libertatea în numele căreia ceri dreptul de a
judeca cu mintea ta este un păcat.” Abjurarea de la gândul pro-
priu ar fi „metoda” de spălare de păcat.

G. Liiceanu citește, estetic, în Evanghelii, nu o bună-ves-
tire salvatoare, dar o uimitoare poveste atractivă în care „un ne-
muritor e destinat să moară și apoi să învie, o fecioară rămâne
fecioară deși concepe și naște...”. O replică critic-creatoare, fi-
cţională: „Toate dogmele (absurde) de la Niceea” sunt o altă mi-
tologie decât aceea greacă. E sugerat, tot în ordine metodică,
un comparati(vi)sm critic aplicat pe un corpus textual religios,
drept unic criteriu de lectură, de recunoaștere, fără cunoaștere:
„Superioritatea unei religii faţă de alta stă în eficienţa ei crea-
tivă, în productivitatea artistică, și nu în adevărul ei epistemo-
logic. Vezi și Noica – <Nu există artă mare fără o religie mare.>”
O estetizare a religiosului, a metafizicului, un simulacru de pro-
iecţie la o scară superioară a religiei faţă de estetică, a adoptat
în ultimii ani, de după Solenoid, ficţionarul egotist, și el auto-po-
sesiv, M. Cărtărescu. Constat că el a adaptat ideea de la (și după)
Solenoid deopotrivă în eseuri.

Eticianul G. Liiceanu, dus cu gândul la Isus, preia (IV
Oala lui Epictet. Cele două toarte ale Bisericii) ideea lui Epictet: să
nu răspunzi la nedreptatea fratelui cu nedreptate, dar cu drep-
tate ori bunătate frăţească. O pagină înregistrează în capitol  is-
toria bisericii creștine cu bunele și rele ei. Eticul, esteticul și
religiosul sunt înlănţuite și în acest capitol. Cugetătorul liber e
unul impersonal. Natura umană, amprentată etic, estetic, reli-
gios, e identificată personal și credibil într-un celebru fragment
din F. M. Dostoievski. „Natura umană nu e, conchide Marele In-
chizitor, pe măsura învăţăturii lui Isus. Ea nu poate fi radical
schimbată.” Isus rămâne învăţătorul inadecvat omului, în

această „credinţă”. Nepotrivire „păcătoasă”, eșuată (sensul grec
al păcatului e eșecul): „nu atât religia modelează oamenii, ci mai
degrabă oamenii mutilează religia”. Impersonalitatea, aici, tinde
să devină temei pentru realitatea istorică a bisericii. La limitare
prin limbaj, survine constatarea: Creștinismul a fost „rupt” ca
discurs de ucenicii păcătoși, ca toţi oamenii.

Toată puterea (supra)umanului, dar limitat la uman,
Isus, era ca să facă „minuni”! Isus e umil, Biserica, judecată la
modul generic, dimpotrivă, devine marcată de „pompa enormă,
trufia, parada ornamentului”. De aici a pornit și această carte
despre posesia lui Isus: Isus ca ornament al lui Dumnezeu. Fără
nuanţe, radicalist, eseistul știe (s-ar spune că asemenea unui
apostol al lui Hristos, numai că acela era atent să particulari-
zeze) că „Biserica trăiește deopotrivă în păcat și în graţie”.  Slu-
jitorii bisericii, oricare și de oricând, exercită o exclusivă
impostură. Fac act de absolută necalificare. Dacă puterea lui
Isus era numai de-a uimi, ei nu au de ce să convingă: „drama
clerului dintotdeauna este că și-a luat asupra-i sarcina unei slu-
jiri care este peste putinţa fiinţei umane comune”. Nici nu mai
era cazul să se scrie despre cler că e la antipodul martirajului. Bi-
serica și clerul doar instituţionalizează credinţa, anume în sen-
sul rău, de a o birocratiza. Fundamentalismul n-are limită și,
desigur, nici contrapondere, în practica credinţei, pentru care
cugetătorul privat ia încredinţare de la maestrul E. M. Cioran:
„credinţa, departe de a ne potoli ferocitatea, o aţâţă și mai
mult”. De la crima împlinită în numele iubirii, eseistul trece în
actualitatea recentă, riscând absolutizarea, la preoţii delatori la
Securitate.

Măsura etică ajunge în următorul capitol (V Seamănul.
Miezul eticii creștine. Drumul spre o etică universală) suverană.
Punctul originar, post-deist, este orientat și deplasat prin  Fr.
Nietzsche: „Cel care l-a lăsat pe Dumnezeu să plece se ţine cu
atât mai strâns de credinţa în morală.”

Iudaismul însuși îi apare mort din fașă: „Cain și-a ucis
fratele și seamănul, și prin fapta lui a ucis simbolic toată ome-
nirea și pe Creatorul ei.” Creștinismul (de la Hristos, nu de la
Isus, cel „salvat” de posedantul său) ar fi și el fără sens: „cum e
cu putinţă să afirmi că, deși ucis, Dumnezeu continuă să existe?”
E în fapt repetată ideea fundamental iudaică, numai că evreii
continuă să-l aștepte pe Trimis. Numele rămân, rolurile sunt în-
chipuite: „De la Isus încoace, Dumnezeu e în noi, în plusul acesta
care ne ridică dincolo de noi”. Divine la om ar fi doar rarele mo-
mente de autodepășire, de surclasare a omenescului.

Filosoful a aflat și cusururile dumnezeiești care au dus,
ele, la rătăcire, eșec, la păcat (în sensul grec, amartia). Un cusur
ar fi etic-existenţial: „Făcându-l pe om, Dumnezeu nu avea ex-
perienţa pluralităţii.” Filozoful antropologizează divinitatea. Alt
neajuns e cognitiv-estetic: Dumnezeu n-a știut „să-și imagineze”
ce vor face oamenii.

Seducţia „religioasă”, aceasta rătăcitoare, ar fi de na-
tură estetică. „Căci mitologia creștină este și ea o operă de artă,
în care Dumnezeu și Isus nu sunt decât personaje (supradimen-
sionate) într-o capodoperă a spiritului uman.” „Păcatul” (eșecul)
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e de-a topi eticul în estetic. „Nenorocirea începe din clipa în care
<credincioșii> ratează mesajul moral de dragul detaliului mito-
logic.” Reparaţia vine de la Kant: „A pune etica mai presus de
orice. Asta a făcut Kant secularizând învăţătura lui Isus.” Un Isus
prin excelenţă, dacă nu doar moral, iată ceea ce „posedă” auto-
rul cărţii Isus al meu. În chip moralist, el citește relatările despre
Isus. „Tot ce e mare în Evanghelii e prin ricoșeu moral.” Divin e
doar binele, „ortopraxia ar trebui să prevaleze asupra ortodo-
xiei” (căreia i-ar mai da totuși o șansă). G. Liiceanu urmează și
urmărește un criticism moral aplicat credinţei în divin, refuzând
„angajarea afectivă proprie credinţei fără raţiune”. Dar cărei cre-
dinţe? Credinţei în ce? Indecidabilă interogaţie: a crede în pro-
misiunile cerești sau în bunătatea terestră gratuită? 

Aceasta va fi explicată în capitolul ultim (VI Credo). Fără
a o socoti pe moment un cusur, G. Liiceanu afirmă despre cre-
dinţă că nu e o virtute a celui care o posedă. Ai crede, ai spune,
că nu el ar fi putut recunoaște că ea, credinţa, ar putea fi un dar
de împuternicire. Nefiind o virtute etică, „Credinţa ca <virtute
teologică> este un dar, deci nu un merit, și nu o opţiune.” Iată o
nerecunoscută perspectivă (neo)protestantă, validată doar pen-
tru „iniţiere”. Cugetătorul moralist desface fenomenologia cre-
dinţei.   „Când credem, credem nebulos și ambiguu. Sau credem
profesionist și năprasnic, cu dogma în gură și cu afurisenia la
îndemână.” El afirmă previzibil că nu crede-n îngeri, dar se
simte, imprevizibil și uluitor, ultra-paradoxal, îmbogăţit de ine-
xistenţa lor! Un cusur tot află, cu ajutorul lui A. Schopenhauer,
credinţei: Credinţa vine din neputinţa gândirii. Gândirea, elimi-
nată de biserică. „Biserica a impus, până la urmă, iraţionalitatea
dogmei și astfel i-a retras omului folosirea darului divin al libe-
rei cugetări.” Dar ar trebui precizat ce putem înţelege și prin cu-
getarea liberă. În ce măsură poate ea să existe.

Sprijinul cugetătorului liber, fără limite (re)cunoscute,
rămâne tot estetic și etic. Auto-sacrificiul divin, e din nou încre-
dinţat moralistul estetizant, dă „toată măreţia mitului evan-
ghelic”. Fără a absolutiza acum, el numără mulţi „cucernici
ticăloși”. Un păcat recunoaște el mai întâi – invidia: „îi invidiez”,
scrie despre credincioși. Se referă poate la cucernicii apţi de vir-
tute morală, neurmaţi nici individual, nici categorial, convins că
e vorba de pură elecţie din afară. De al doilea „păcat” nu e sigur:
„arogant (...) poate că sunt”. 

Refuzându-și o poză egotistă, autorul nu rămâne la
aproprierea lui Isus (apropierea nefiindu-i dorinţa), și compune
un Epilog. Elogiu îngerului păzitor. Îi place (în recunoscuta ordine
estetică aplicată credinţei) gândul lui N. Steinhardt: „Dumne-
zeu, în care spui că nu crezi, crede El în tine.” „Ortopraxia”, adău-
gată „ortodoxiei”, tot nu-i e de folos cugetătorului, altfel
„putincios”. El declară totuși că e dispus să-i fie „pe plac” lui Isus.
Atâta afecţiune poate topi raţiunea. Deocamdată, el devine so-
fist(ic). L-a visat, mărturisește, pe un bunic devenit înger păzitor,
de unde răsare, arogantă, speculaţia: „poate sunt și eu un pic
înger”!

Primele scrisori (Anexă epistolară) datează din iulie
2014. H.-R. Patapievici albește tot ce G. Liiceanu vede negru în

creștinism, dar numai contemplativ, teoretic. „Singura teorie
non-tribală a seamănului este cea creștină, care e bazată pe iu-
bire individuală.”  Accentul cade aici pe individualitate. 

Neconvins, în chip făţiș moralist, G. Liiceanu replică
„violent” acuzator: pe pământ „religia iubirii” are ca efect doar
răul, crima. Și pe co-epitolier îl acuză că spală creștinismul de
rele, în timp ce el îl „apăr(ă) mai bine spunând că el reprezintă
un dar care îi depășește pe cei dăruiţi cu el (și prost slujit de
mulţi – nu de toţi – dintre cei pe mâinile cui a încăput)”. E oripi-
lat de ipostaza pupatului mâinii preotului beat din șanţ, așa
cum ar vrea părintele Cleopa. Își mai află aici un sprijin într-un
autor moralist:  „genial” scrie Denis de Rougement (sic!) despre
„minciuna instalată de preferinţă într-un cuvânt al adevărului”.
Liberul cugetător aprobă surprinzător creștinismul: „creștinis-
mul (nu) trebuie respins”. Doar că nu i-ar fi venit momentul.
Numai un „antropoid” viitor, prognozează el, va fi cristic. 

Dialogul purtându-se între filosofi, când revine, Pata-
pievici face precizarea: „reacţionez filozofic la argumentele tale”.
Și respinge: „teoria ta cu cele două umanităţi este o teorie a du-
șmanului, nu a aproapelui”. (A se vedea deasupra notaţia des-
pre Isus incomplet întrupat ca om, om perfect, deci ne-om sau
in-uman.) Isus e separat de religia creată în numele său: „Isus
NU e religia creștină: este inspiratorul ei.” Gând neconvingător
amintit de Liiceanu în volum, ca venind din partea unui apro-
piat nenumit. Nu ca creștin crede Patapievici aici că creștinis-
mul e cea mai bună soluţie, dar, atenţie, nu individuală, dar
socială. 

Andrei Pleșu, într-un răspuns la o scrisoare din aceeași
zi, 16 aprilie 2017, dă seama de o stare: „tu – tot mai în fierbere,
eu tot mai stins”. Dialoghează doi moraliști, întâlniţi în deza-
măgirea faţă de planul continuat al Creatorului.  „Pentru mine,
problema este de ce răul a ajuns, în asemenea măsură, con-
substanţial lumii create, încât a fost nevoie de supliciul Fiului
Celui Care a creat lumea, pentru ca în chimia ei să-și facă loc
speranţa de salvare. /Al tău Andrei, tulburat că nu mai vede clar
linia orizontului.”

În fine, faţă de dr. Martin S. Martin, G. Liiceanu dezvă-
luie „posesia” unui Isus limitat omenescului: „Mie mi-e de-ajuns
să cred în Isus îndumnezeit de noi, oamenii, nu în Isus-Dumne-
zeu.” Și încheie deloc în fierbere, senin disociativ: „Eu cred mi-
nimalist, în <omenie>, în legea morală, în legea Firii, în timp ce
tu crezi într-o garanţie transcendentă a legii morale. Eu sunt un
creștin secularizat, tu un creștin-creștin.” Încrezător în libera sa
cugetare. 

Isus al meu este în întregul ei o carte a proiecţiei, în
Isus-omul, exponentul milei dintr-o umanitate crudă, a persoa-
nei cugetătorului pretins liber, a afirmării limitate, a autosufi-
cienţei victorioase, împăcată, fără de păcat, nudă înaintea
teologiilor și a bisericii.
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Un volum cu totul special este cel scris de Ioan Moldo-
van, intitulat Multe ar mai fi de spus, în care, deși experienţele
sunt desprinse, majoritatea, dintr-un cotidian actual, ele fac
parte mai mult din recuzita senzorialului reflexiv redat, ca în alte
volume ale poetului, prin ,,ascuţimea și prospeţimea senzaţiei”,
cum afirma și Florin Mugur. Poetul privește lumea din jurul său
prin lentila unui scepticism temperat, epurat de orice notă stri-
dentă, fără uimire sau cutremur, tonul său fiind cuprins de o
dulce, pe alocuri acidă, edulcorare. 

Poezia stă sub zodia apolinicului care își proiectează
diferitele ipostaze scenografice, fie în direcţia unei contempla-
ţii neliniștite a trecutului, fie în direcţia unei abandonări calme,
a unei predispoziţii spre livrescul raportat la același cotidian
non-livresc, din ce în ce mai arid ontologic. Secvenţele poetice
conţin, pe lângă dimensiunea lor imagistică, și o latură reflexiv-
cugetativă care se află, în majoritatea textelor, în căutarea unei
filosofii pierdute. În acest cadru al ,,cotidianului fisurat, notat
cu scrupul dezinteresat”, cum remarca Cistelecan pe coperta a
IV-a, poetica mainimicului, care este prezentă și în volumul de
faţă, este sonorul neantic redus, abandonată pe un teritoriu al
mirajelor sinestezice și al tensiunilor onirice.

În ceea ce privește titlul, acesta poate fi citit în cheia
unei resemnări joviale, fără urmă de resentiment, dar și din per-
spectiva unei neîncrederi în faptul că, la nivel cantitativ, cuvin-
tele ar mai fi în stare să capteze calitativul acestei lumi. Balastul,
risipa/risipirea de cuvinte devin limitele unei lumi concrete,
obiectuale și obiective, care se distanţează, din ce în ce mai
pregnant, de proiecţia ei subiectivă, imanentă, surprinsă prin
intermediul oracular al scripticului. Deși, multe s-au spus sau
se vor spune, ceea ce ar mai fi de spus, totuși, rămâne izolat
într-o ecuaţie a cărei dezlegare depinde doar de cel care știe
cum să deosebească detaliul semnificant de cel non-semnifi-
cant. 

Parcurgând, cu lejeritate, diferite a(l)titudini ale reali-
tăţii, poetul își asumă, când rolul unui histrion de ceremonii,
când pe cel al unui pícaro melancolic, resemnat sau bonom, pe
cale de a-și  persifla propria luciditate. 

Ioan Moldovan provine din categoria poeţilor care,
după cum ar spune Eugen Negrici, în Sistematica poeziei, ,,me-
tamorfozează (substituie)” realitatea. De aceea, în cadrul poeti-
cii sale, dimensiunea ceremonialităţii conferă un anumit
caracter reflexiv și interogativ observaţiilor legate de topica in-
solitului care luptă cu detronarea derizoriului în această existe-
nţă învăluită, uneori, de aura serafică a rememorării. 

Metamorfoza contingentului este redată sub forma
unui ceremonial al obiectelor sau fenomenelor insolite, care
transfigurează, la nivel alegoric, realitatea : ,,O zăpadă imensă
alcoolică/ O zăpadă cu nesfârșite o-uri/ prin care împing căru-
ciorul/ să se întoarcă în realitate/ să ajungem împreună pentru
ultima oară/ prin locuri fără fum și melancolie/ fără ninsori”
(griji și vedenii). Reîntoarcerea aceasta nu se va raporta la o rea-
litate concretă, ci la una sinestezică, unde, sub cupola unei pri-
viri hiperbolice,  prezentul este cotropit de o zăpadă cu nesfârșite
o-uri. Împingerea căruciorului dintr-o realitate în alta semnifică
trecerea dincolo de perdelele de fum melancolice, acolo unde
ninsoarea a încetat, iar totul în jur pare încremenit, pe când tim-
pul își urmează cursul sub auspiciile unei zăpezi electrificate, ce
a șters urmele derizoriului impregnat în pielea realului. 

Transformarea a urmat un ceremonial transfigurator,
datorită căruia realitatea s-a distanţat de concret, încadrându-
se între ne-limitele viziunii thanatice și ale iluziei extatice: ,,unde
orbirea vorbirea sângelui meu/ sunt doar giji și vedenii/ vădu-
vite de orice vigori”. Caracterul paradoxal al acestei epifanii sen-
zoriale se manifestă atunci când  orbirii i se activează un fel de
sub-memorie unde vizualul stagnează, imaginile își pierd con-
sistenţa, devin suprafeţe adâncite în blurare și inexpresivitate.
În acest caz, imaginea poetică va proiecta spectrul vedeniei asu-
pra aparentului limitat, restrângându-l la un cadru al simţirilor
terne. Iar consecinţele vorbirii sângelui nu merg în direcţia re-
constituirii vreunei memorii afective, cât în cea a de-formării
oricărui act cerebral sau a de-cromatizării acestui real complă-
cut în blazare și ne-simţire. 

Pe de altă parte, elementul ceremonializării presupune
o anumită transfigurare a realităţii în cheia unui carnavalesc
melancolic, a unei scenografii apolinice, unde resemnarea este
mai mult simulată, decât disimulată.  Poetul devine supra-sa-
turat de prezentul invariabil și decolorat, rămas scena unor eve-
nimente care, parcă, planează sau se desfășoară într-o
atmosferă insomniacă, străbătută de o edulcorare amar-ironică
a întoarcerilor tardive la intimitatea memoriei unui trecut inte-
rogativ, din care au rămas doar urme de simţire și sonoritate:

Savu Popa
Scenografii ale apolinicului

Critică literară
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,,Ba să ne odihnim, ba să nu-/ înfumuraţi/ afumaţi/ îngălaţi în
litere mici/- ca viitorul/Și eu sunt tu, pe aici, pe unde/ anii curg
melancolic, ca o uvertură eternă a unuia Pietro Mascagni/ ca o
scriere mută pe-o stelă/ Doamne, copilul de acolo pierdut în
pietriș sunt oare eu? Bine/ ar fi! Însă îi pun mâna pe creștet, pe
fonatnelă, și se ridică/ doar un fel de praf” (scherzo). 

Când prezentul nu își mai poate reprezenta veridic tre-
cutul, poetul va opta pentru o alternativă histrionică percepută
ca o scenografiere a trecutului, ca o încercare de reconstituire
imaginativă a unui timp consumat, nicidecum perimat sau anu-
lat ca act al posibilului. Astfel, precum un act teatral discret și
tardiv, amintirea se dezvăluie sub forma unei înscenări a eveni-
mentelor și devine ,,un fundal dramatic al viziunii”, cum afirma
și Al. Cistelecan într-un studiu dedicat poeziei lui Moldovan:
,,Cosmic vorbind/ cina mea un ciolan de porc afumat/ urmat
imediat de o bere Leffe/ va rămâne un eveniment oarecare/ dar
mă întorc/ și zic/ Domnul meu, Îngere, ce fe-/ ricire că toată bu-
năstarea de sare/ e doar o perisabilă plângere/ până când? Până
când?/ până când îmi aduc aminte/ că nu mai știu plânge/ cine
mă pomenește/ ce mort frumos, ce ochi vii?/ masa-i pustie vre-
mea-i ploioasă paharele goale timpul trecut/ în urmă  încă mai
crește/” (Dragă).

Lentoarea unei lumi cuprinse de o somnolenţă cos-
mică, acceptarea unei existenţe personale marcate de tensiu-
nile dintre absenţe și priveliști, dintre cei vii și cei morţi, toate
acestea capătă semnificaţiile scrisului dezvăluit ca o activitate
imanentă, ieșită din cadrul rutinier. Iar cel care se confesează,
în următoarele versuri, caută un spaţiu de refugiu într-o di-
mensiune a contemplării, a reveriilor hipnotice străbătute de o
neliniște iscată de apariţia unei noi galaxii a insolitului: ,,Când
apare o nouă galaxie toate celelalte intră în ocultaţie/ Ar trebui
să nu dorm să nu mănânc să nu nimic li să scriu aici/ priveliști/
ba să le mai și  citesc/ așa cum n-au fost/ cum nu se putea să fie/
pline de absenţe, însă vii/ Morţii cei mai dragi se înghesuie să-
mi atragă atenţia: nu e sănătos să trăiești/ Ce să fac eu cu toţi
ăștia vii și morţi/ sunt doldora de ei/ Legiferez după ce-mi trece
clipa nelegiuită cu vedenii la cele/ două capete” (univers în vălă-
tuci). 

Atunci când resemnarea capătă un ton sentenţios, sin-
gurul remediu împotriva unui timp care nu trece, ci este devo-
rat de-a dreptul, presupune confruntarea directă cu realitatea
care se modifică în jur, în funcţie de amplificarea unei stranie-
tăţi fade, lipsite de ceremonial. Scăderea nu a realului, cât a si-
mţului pentru real, determină retragerea dimensiunilor, a
contururilor, în oul negru, oul thanatic, din care viaţa nu iese, ci
se reîntoarce la origini: ,,Nu mai am pe unde umbla brambura/
Până și-n pod s-au închis toate graniţele/ Pretutindeni cresc pi-
ramidele de lucruri aruncate de sus/ În curând voi intra în casta
rău-platnicilor/ Cu hotărâri ridicole vin la ușa de serviciu/ Cu de-
lăsări compensatorii mă retrag în depou/ E-un somn cât casa în
balta asta și-n limbul de pe limbă/ doarme neîntors același
negru ou” (oul negru). Lucrurile care sunt aruncate dintr-un spa-
ţiu incert, pot fi percepute ca semne sau avertismente, iar oul
acesta, desprins parcă din picturile lui Picasso, se află în inte-
riorul fiinţei, drept un memento mori de-o reflexivitate amară,

amintind de imaginea din versurile lui Rilke: Când arzătoare,
viaţa/ ne-o credem în toi,/ Moartea, în miezul fiinţei,/ plânge în noi”
(Epilog).

Uneori, experienţe personale apar camuflate într-o re-
torică a ostilităţilor sapienţiale. Astfel, dincolo de un anumit ton
persiflant care ţine de o imaginaţie ludică, dincolo  de o anu-
mită predispoziţie spre jovialitatea reflexivă, se întrevede cadrul
parabolic al unor proiecţii menite a configura gravitatea decli-
nului existenţial: ,,Aș vrea să-i sun pe mulţi să văd de-s vii/ să le
povestesc un ou cu albuș albastru/ să le înșir despre Dânsa din
prag privindu-ne/ cum spălăm cânepa/ cum intră și ea între noi
să ne ajute/ și noi nu facem nimic-nimc/ Privim doar înmărmu-
riţi la pulpele, la coapsele Ei/ albe mereu/ ca laptele ce n-am
apucat să-l bem/ și care acum ne curge printre buzele cu-
sute”(stuf și gheaţă).

Într-o atmosferă a realităţii care se clatină, frecvenţa
spasmatică a anumitor zgomote, peisajul unei zile încadrat în
ramele de liniște ale ploii, linia unei fisuri pe suprafaţa prezen-
tului, imaginile care își devolează un insolit melancolic, toate
acestea amplifică senzaţia unei forţe incantatorii, pe care doar
trăirea rutinieră, neieșită din ceremonialul obișnuitului, din
forma sa, uneori, pietrificată, o pot procura spiritului: ,,mă spe-
rie zgomotele/ când gunoierii brutalizează pubelele/ oare de ce
sunt așa de sperios/ aud apoi mereu râsul unor studenţi bolog-
nezi/ levitând peste râmele ieșite pe gazon/ apoi iar și iar ploaia/
ea singură liniștitoare/ în fine ziua e pe sfârșite/ dar tocmai bate
cineva la ușă/ oare de ce sunt așa de sperios/ levitând peste
apele clipocind în odaie” (Dragă). Scenariul unei zile onomastice
este reiterat de fiecare dată prin intermediul evocării care im-
primă amintirilor aerul blând al unui spectacol intim, lipsit de
vanitate și, în care, retrăirea aceleiași singurătăţi supra-saturate
de nostalgie și acceptare devine prilejul împăcării cu o realitate
care și-a redobândit energiile spirituale: ,,Când e ziua sfântului
nostru/ nu e chip să dau de altcineva-n burg/ Nourii curg – cum
spunea Poetul- dar eu nu-i văd/ înapoi și-nainte - prăpăd/ dar
asta e o chestiune secundară/ Cert e că-ndată e seară – una din
serile-acelea/ când și se face pielea ca pielea/ de găină/ și când
se ivește neîndoielnic Cineva să te certe/ că mănânci prea multă
lumină” (o chestiune secundară). 

Într-un ,,cotidian fisurat”, cum tot Al. Cistelecan ob-
serva pe coperta aceluiași volum, poetul rămâne o fire con-
templativă, pierdută/regăsită pe culmile reflexivităţii vizionare.
Arhitectura mirajului aparţine unei lumi, pe care poetul o par-
curge în drumul său de la contemplaţie la uimire, de la histrio-
nic la extatic, în atmosfera unui dionisiac temperat, cu atâtea
nuanţe de apolinic.  

1 Ioan Moldovan, Multe ar mai fi de spus, Editura Cartea Românească,

București, 2019.
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„Astăzi urma să devină zeu. Așa îi spusese mama lui”.

Astfel începe romanul fantasy „Black Sun” („Soarele
negru”) al autoarei nativ-americane Rebecca Roanhorse. Nomi-
nalizat în 2021 pentru cel mai prestigios premiu science-fiction
și fantasy, premiul Nebula, alături de alte titluri extrem de atrac-
tive, „Soarele negru” se distinge prin diversitatea de personaje,
lumea mitică creată și prin abordarea ei. De asemenea, identi-
tatea autoarei contribuie și ea la această imagine de ansamblu,
pentru că Rebecca Roanhorse nu e un nume nou în lumea pro-
zei fantasy și SF. Autor prezent în listele New York Times cu tit-
luri ca „Trail of Lightning”, „Storm of Locusts” sau „Star Wars:
Resistance Reborn”, câștigătoare ale unor ediţii anterioare ale
premiilor Nebula și Locus, Roanhorse vine în spaţiul prozei fan-
tasy contemporane cu un suflu nou, cu influenţe ancestrale din
spaţiul Americilor pre-columbiene.

„Soarele negru: Între Pământ și cer” este primul volum
dintr-o serie fantasy originală plină de viaţă, întreţesută cu fi-
rele spiritelor puternice ale popoarelor indigene pre-colum-
biene din sud-vestul SUA, Mexic, America Centrală și de
Sud. Romanul creează lumea clanurilor Sky Made, cu preoţii lor
puternici și aduce în prim-plan un personaj unic, un tânăr care
poartă în sine un zeu, pentru a aduce răzbunare poporului său,
ce fusese decimat. Fără a face referire la o civilizaţie anume și,
într-un fel, trimiţând înspre mai multe, Roanhorse creează o mi-
tologie unică și construiește o lume în același timp recognosci-
bilă, dar și și nouă. E o gură de aer proaspăt pentru toţi iubitorii
de fantasy, mai ales cei care sunt de acord cu faptul că nu toate
lumile fantastice sunt înrădăcinate în peisaje europene, inspi-
rate de celţi sau scandinavi. Magie, aventură și eroi sunt peste
tot, dar miturile din Africa, Caraibe și America sunt deosebit de
puternice, frumoase și, din păcate, neexplorate.

AAccţţiiuunneeaa

În Tova, Naranpa este numită noul Preot al Soarelui. Ea
provine din mahalalele orașului, numite Coyote’s Maw, dar și-a
urmat drumul pentru a deveni servitoare în Turnul Celest, pen-
tru ca, mai târziu, să acceadă la poziţia de conducere a preo-
ţiei. Ea încearcă să redea preoţilor prestigiul anterior, întrucât,

în prezent, au un statut mai mult simbolic. Naranpa își dorește
să reunească clanurile Sky Made, cele mai puternice familii ale
orașului și ale ţinutului. Cu toate acestea, orașul este încă bân-
tuit de îngrozitoarea Noapte a Cuţitelor, eveniment ce avusese
loc cu o generaţie înainte, atunci când mulţi membri ai clanului
Carrion Crow au fost uciși de Gardienii preoţiei, numiţi Knives
(Cuţite), pentru a-i împiedica să își venereze zeul antic. Naranpa
trebuie să evite comploturile sinistre ale colegilor ei preoţi și ale
credincioșilor cultului Crow (Cioară). Aceștia din urmă sunt con-
vinși de veridicitatea unei profeţii antice, ce spune că zeul
Cioară va renaște și va face ascensiunea în ziua Convergenţei,
când soarele, pământul și luna se vor alinia.

Într-o altă ţară, departe de Tova, o tânără care se număra
printre supravieţuitorii Nopţii cuţitelor a transformat distruge-
rea preoţiei în misiunea vieţii ei. Ea l-a conceput și crescut pe
fiul ei, Serapio, în spiritul unei magii antice, dedicate zeului
Cioară, transformându-l, încet dar sigur, într-un receptacul al
zeului, care să îi permită acestuia întruparea la momentul opor-
tun. Când Serapio are 12 ani, mama sa îndeplinește un ritual ce
se încheie cu orbirea copilului, ce e forţat să privească într-o
eclipsă. În modelul pe care i-l scrijelește pe piele lui Serapio, ea
sigilează puterea zeului, marcându-l pe copil, în același timp,
drept membru al clanului Carrion Crow. Acesta e primul capitol
al romanului, cel în care copilului i se promite că va deveni zeu.
Un deceniu mai târziu, Serapio întâlnește un căpitan Teek, pe
Xiala, cel mai interesant dintre personajele lui Roanhorse. Teek
este un misterios clan format din femei-navigator, care trăiește
pe o insulă mică, unde nu există bărbaţi. Femeile Teek au pute-
rea de a stăpâni marea și vântul cu ajutorul Cântecului propriu
fiecăreia. Xiala a fost alungată de clan și trăiește ca marinar ră-
tăcitor, ce găsește slujbe datorită inegalabilului ei talent de na-
vigator. După o noapte turbulentă, ea se trezește într-o
închisoare, unde ajunge din cauza băuturii. E salvată de acolo de
un lord care o angajează să ducă un tânăr misterios la Tova în
douăzeci de zile, ajungând exact în ziua Convergenţei.

Așa începe călătoria lui Xiala și Serapio, care devin din ce
în ce mai apropiaţi, pe măsură ce navighează pe o mare perfidă,
alături de un echipaj înșelător. Pe parcursul drumului, amândoi
vor afla mai mult despre celălalt, dar și despre magia lor perso-
nală. Serapio trebuie să ajungă la Tova exact în ziua Converge-
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nţei pentru a-și îndeplini destinul, pe care îl acceptă în între-
gime, iar Xiala descoperă că ar putea dori să trăiască din nou
pe pământ, nu rătăcind pe mări. În același timp, neștiind nimic
despre zeul ce se apropie de ea pentru a se răzbuna, Naranpa
trebuie să descopere cât de departe este dispusă să meargă
pentru propriile ei idealuri.

SSttiilluull

Proza contemporană de limbă engleză funcţionează
după niște principii extrem de clare, în centrul cărora se află rree--
pprreezzeennttaarreeaa (show), nu rreeddaarreeaa (tell). În această paradigmă a re-
prezentării, primul capitol al unui text narativ de mari
dimensiuni, cum este un roman, trebuie să conţină acel „hook”
(cârlig), detaliul povestirii care te prinde în mrejele ei și nu te
mai lasă să pleci. Puţini sunt, însă, autorii capabili să menţină
același nivel de angrenare a cititorului în povestire și după pri-
mul capitol. Din acest motiv, multe dintre romanele fantasy care
apar suscită un interes maximal la început, pentru ca apoi să
piardă, treptat, din calitate. „Soarele negru” reușește acest lucru,
folosind naraţiunea fragmentată, în care un fir epic început într-
un capitol e continuat abia mai târziu, iar evenimentele sunt de-
parte de a fi prezentate în ordinea cronologică. Poate fi spus, pe
bună dreptate, că acţiunile, la care se face aluzie pe parcursul
romanului, ajung să se lege între ele abia înspre final.

De asemenea, ca în orice fantasy, atmosfera specifică
(și, datorită acesteia, atracţia generică exercitată de carte) se
manifestă prin detaliile spaţiale. E un univers epic ce se întinde
într-o lume vastă, misterioasă, construită din piese separate,
fiecare splendidă și memorabilă în felul ei. Romanul te poartă în
orașul suspendat Tova, capitala spirituală a lumii Meridian, oraș
dominat de ordinul Preoţilor Soarelui (pentru că toată acţiunea
din acest prim volum al seriei, cu excepţia capitolului final, se
petrece în Epoca Soarelui). Aici, Clanurile Sky Made locuiesc în
zone diferite ale orașului, pe culmile unor stânci, zone legate
între ele de poduri suspendate lungi și nesigure. Jos, unde lu-
mina soarelui nu pătrunde niciodată, se găsesc mahalalele,
locul de unde provine și Preotul Soarelui, Naranpa. Un alt uni-
vers este cel al apelor, stăpânite de misterioasa Xiala, femeia-
sirenă din tribul Teek. Despre trib aflăm doar din amintirile
Xialei, lipsește deci o localizare a acestuia și explicaţii referitoare
la faptul că în trib nu există niciun bărbat. Femeile Teek consi-
deră că oceanul e mama lor și că, prin Cântec, la împrumută pu-
terea sa. Toate aceste povești sunt relatate noaptea, pe corabie,
atunci când Serapio i se alătură căpitanului ce își înspăimântă
echipajul cu puterile sale (pe care încă nici ea nu el cunoaște în
totalitate). Apoi, când Xiala e închisă în cabină, alături de Sera-
pio, el începe să îi relateze poveștile lui. Un alt spaţiu se contu-
rează în amintirile lui Serapio, care îi povestește Xialei cum
devine, dintr-un băiat orb, refuzat de tată (unicul părinte care
mai era în viaţă – mama sa își ia viaţa după ce îl orbește și îl mu-
tilează, îndeplinind sacrificiul de sânge), un vrăjitor și luptător
puternic, întrupare a zeului Cioară. În munţii Obregi, unde tră-
iește familia tatălui băiatului, Serapio e izolat într-o căsuţă,
unde, rând pe rând, își va primi profesorii și va învăţa să devină
ceea ce îi este menit. Mai târziu, când cei doi navighează cu un
alt vas, pe râu, înspre Tova, Xiala află că zeul-în-trup-de-om e

condamnat la moarte o dată cu Convergenţa, pentru că acela e
momentul în care zeul, Odo Sedoh, urmează să fie eliberat.
Ceea ce putea fi o iubire, deci, pare a fi curmat brusc, într-un vii-
tor sumbru, pe care Serapio îl acceptă ca fiind inexorabil.

Stilul povestirii e, fără doar și poate, de un epic gran-
dios, adecvat genului fantasy. Dar, prin forţa și unicitatea con-
turării personajelor, prin dezvăluirea resorturilor intime de
funcţionare a acestora și, mai ales, prin întorsăturile epice ce
duc povestea mai departe, stilul suscită și o componentă intimă,
atinge o coardă a sensibilităţii cititorului care arareori e impli-
cată în scrierea genului fantasy.

MMiittoollooggiiee  șșii  ccuullttuurrii  iinnddiiggeennee

În peisajul cultural contemporan, în care vocea cultu-
rilor indigene, foste colonii, se distinge din ce în ce mai puternic
și relevă valenţe extraordinar de originale și perspective unice,
romanul „Soarele negru” e exact ceea ce caută cititorul de fan-
tasy ancorat în lumea în care trăim. Cu o construcţie epică com-
plexă și detalii demne de maeștri genului, romanul se
distanţează de eterna obsesie fantasy a lumilor construite pe
modelul Europei de Vest și intră într-o lume de mistere, zei și
magie exotică. Și, deși insulele Caraibe și America de Sud au pro-
priul lor univers epic și mitic, ceea ce creează Rebecca Roan-
horse se situează undeva înaintea vreunei epoci a Americii de
Sud și Caraibelor pe care să o fi inclus literatura. De la sacrificiul
ritualic din primul capitol, până la misticismul solar și la zeii ma-
lefici întrupaţi, lumea fantasy din „Soarele negru” pulsează pe o
vibraţie inspirată de lumea pre-columbiană mayașă sau incașă.
E un amestec de mituri, de legende și culturi care se îndreaptă
în zona Americii de Sud și a Caraibelor, cu acel misterios trib in-
sular de amazoane Teek, ce au puterea de a stăpâni mările.

Relaţia autoarei cu comunităţile indigene este una
complexă, întrucât, în ciuda legăturilor de familie strânse cu co-
munitatea amerindienilor, reprezentaţii tribului Navajo au cri-
ticat unul dintre romanele anterior scrise de ea, „Trail of
Lighning”, afirmând că, pe alocuri, tonul naraţiunii este ofensa-
tor la adresa comunităţii Navajo și că unele dintre aspectele spi-
ritualităţii tribului sunt greșit interpretate. În cazul romanului
în discuţie, „Soarele negru”, autoarea afirmă că a intenţionat să
portretizeze o lume imaginară, rezultată dintr-un melanj de in-
fluenţe mitologice și nu a încercat să redea o spiritualitate
anume. Astfel, romanul reușește să reconstruiască atât princi-
pii ale genului fantasy, cât și să creeze o mitologie proprie, in-
spirându-se dintr-un areal rareori abordat. În mitologia lumii
Meridian co-există mai multe credinţe, fiecare specifică unei
alte perioade. Zeul Crow, răzbunător, terifiant, capabil să tre-
zească germeni magici în cei ce îi sunt cu adevărat devotaţi e
zeul trecutului. Divinitate tutelară a clanului Carrion Crow, zeul
controlează, în lume, tot ceea ce ţine de universul întunericului
și al ciorilor, păsări loiale, inteligente, dar extraordinar de răz-
bunătoare. Dacă membrii conducători ai clanului Carrion Crow
au încă puterea de a avea în stăpânire păsări uriașe (toate fa-
miliile conducătoare ale clanurilor au în stăpânire fiinţe de di-
mensiuni uriașe, replici mitice ale zeităţilor animaliere tutelare
fiecărui clan), Serapio, care e creat și crescut pentru a oferi zeu-
lui posibilitatea de a se materializa ca să se răzbune, are pute-
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rea de a controla toate păsările, indiferent cât de mari sau mici
sunt. După ce mama sa îl orbește, ciorile devin ochii săi, însă
magul poate face mai mult decât atât, fiind capabil să contro-
leze mintea și acţiunile stolurilor de păsări. O prezenţă intere-
santă în această sferă a credinţei vechi sunt și credincioșii
cultului Crow, membri ai clanului Carrion Crow ce sunt convinși
că acea Noapte a Cuţitelor va fi răzbunată și care cred în pute-
rea absolută a zeului lor interzis. Mama lui Serapio face și ulti-
mii pași în a crea un receptacul pentru zeu, ajungând să își
mutileze fiul și să își dea propria viaţă în spiritul răzbunării. Deși
Carrion Crow îi ostracizează pe membrii cultului și abia îi tole-
rează, totuși, simbolul zeului-aproape-interzis e păstrat viu prin
nenumăratele ritualuri ce aduc aminte de necesitatea răzbu-
nării. Majoritatea bărbaţilor din clan au pielea scrijelită cu re-
prezentarea zeului Crow și toţi membrii clanului practică
vopsirea dinţilor în roșu, o imagine înspăimântătoare pentru
toate celelalte clanuri. Într-o întorsătură epică și simbolică ne-
așteptată, capitolul final al romanului e datat „anul 1 al Ciorii”,
în timp ce toate celelalte capitole fuseseră datate „anul 325 al
Soarelui”. Astfel, deși e neclar dacă Serapio e sau nu în viaţă
după ce zeul îl ia în posesie și își dezlănţuie răzbunarea, această
notaţie reușește să creeze un orizont de așteptare foarte pu-
ternic pentru cel de-al doilea volum, programat să apară în mar-
tie 2023.

În contrast cu Zeul Cioară, preoţii din Turnul Celest
sunt o organizaţie în care predomină aparenţele, în ciuda fap-
tului că lumea Meridian trăiește venerându-le divinitatea tute-
lară, Soarele. Toată acea ordine, perfecţiune și corectitudine, tot
fastul pe care îl proiectează Turnul Celest și care o fascinează
pe Naranpa până în punctul în care ea sacrifică tot pentru a fi
una de-a lor sunt doar o faţadă. Preoţimea e decimată de con-
flicte politice, membrii ei sunt lipsiţi de devoţiune autentică
(spre deosebire de membrii cultului Ciorii), iar magia e interzisă.
De asemenea, deși afirmă cu totul altceva, răzbunarea preoţilor
e extrem de violentă și se îndreaptă împotriva oricui are nesă-
buinţa de a le pune la îndoială autoritatea și zeii. Nu e de mi-
rare, din aceste motive, că autoritatea preoţilor celești pălește
în faţa unor dovezi de credinţă autentică, susţinute de ritualuri
magice puternice. Lumea preoţilor celești e condamnată la
pieire, lăsând loc unei spiritualităţi întunecate, dar mult mai au-
tentice, mai apropiată de ceea ce a rămas, prin negura timpului,
din vestigiile spirituale ale marilor imperii ale Americii pre-co-
lumbine.

PPeerrssoonnaajjeellee

Unul dintre naratorii acestui roman cu multiple per-
spective narative este Naranpa. Încă din copilărie, Naranpa își
dorise ceva mai mult decât existenţa ei din mahalalele Coyote
Maw, cel mai sărac district din Tova și visase, fără speranţă, sa
fie Preot al Soarelui, așa cum un copil sărac ar putea visa să fie
regină. Ambiţia ei a fost însă atât de puternică, încât a reușit,
treptat, să scape de mahala, devenind servitoare în Turnul Ce-
lest și parcurgând apoi toate treptele pentru a deveni Preot al
Soarelui, cel mai înalt rang posibil. Totuși discrepanţa enormă
dintre ceea ce este Naranpa și lumea în care alege să trăiască
ajunge să își spună cuvântul, pentru că preoţii îi aduc perma-

nent aminte că nu e una de-a lor și că nu provine dintr-un clan
Sky Made. De asemenea, Naranpa, ambiţioasă și total dedicată
cauzei pe care o deservește, este în același timp și naivă, ideali-
zând rolul pe care îl îndeplinește și relaţia tagmei preoţilor cu
nobilii. Ea încearcă să îmbunătăţească această relaţie prin pro-
cesiuni care să arate deschiderea preoţimii faţă de familiile de
nobili, dar opoziţia celorlalţi preoţi (și a unora dintre clanuri, ca
de exemplu Carrion Crow), cât și tentativele de asasinat în-
dreptate împotriva ei vor dezvălui o reţea complexă de intrigi,
de care Naranpa pare a nu fi conștientă. Apoi, confruntată cu
pierderea statutului de Preot al Soarelui (trădare la care apa-
rent participă și Iktan1, Preotul Cuţitelor și personajul cel mai
apropiat de Naranpa), e forţată să călătorească înapoi, înspre
propriile origini. Înfruntând vina de a-și fi abandonat familia (pă-
rinţii și unul dintre fraţi mor, iar celălalt frate devine un lider al
lumii interlope din Maw), Naranpa se întoarce în mahala, pen-
tru a cere ajutorului fratelui repudiat. Deși e plin de resenti-
mente și o înspăimântă, acesta se oferă să o ajute și îi pune la
dispoziţie puterea magiei negre, pe care Naranpa, în calitate de
Preot al Soarelui, ar trebui să o refuze. Înţelegând, în sfârșit, că
aceasta e ultima soluţie de a se proteja (deja scăpase din câteva
atentate la viaţa ei), Naranpa acceptă ajutorul vrăjitoarei frate-
lui ei. La ultima tentativă de asasinat, când una dintre Preotese
o ia prizonieră și o aruncă de pe un pod chiar înainte de Con-
vergenţă, magia neagră îi salvează viaţa, iar Naranpa trăiește
pentru a vedea începutul Erei Ciorilor. Alături de ea supravieţu-
iește și Iktan, ei fiind singurii membri ai preoţimii care rămân în
viaţă după ce Odo Sedoh (Zeul Cioară) se întrupează.

Serapio învaţă ce înseamnă răzbunarea din copilărie.
Rămasă în viaţă după Noaptea Cuţitelor, mama lui Serapio îţi
dedică viaţa răzbunării. Astfel, Serapio ia naștere ca urmare a
traumei generaţionale și, pentru a putea să continue să tră-
iască, trebuie ca el însuși să depășească această traumă. Faptul
că el supravieţuiește (aparent) întrupării lui Odo Sedoh din cor-
pul său este o întorsătură narativă neașteptată, care lasă fina-
lul primului volum deschis pentru continuare. După ziua în care
mama sa îl sacrifică Zeului Cioară (în cel mai autentic ritual de
inspiraţie mayașă imaginabil) și apoi pecetluiește sacrificiul fiu-
lui prin propriul sacrificiu, Serapio trăiește pentru a se răzbuna,
de fapt, trăiește pentru a muri la momentul potrivit, în ziua Con-
vergenţei, atunci când puterea întunericului (și a  zeului pe care
îl poartă în sine) se află la maximul ei. Cruzimea sacrificiului
făcut de mamă e depășită doar de poezia magiei din spatele lui.
Serapio e forţat să privească haloul eclipsei și orbește. Cu acest
gest, el prinde sub pleoapele ce apoi vor fi cusute peste ochii
orbi toată puterea întunericului, în așa măsură încât Xiala are
impresia că soarele se ascunde atunci când Serapio e în
preajmă. Orb, copilul va învăţa să își folosească, amplificat, ce-
lelalte simţuri și apoi va învăţa să vadă cu ochii interiori mult
mai mult decât ar fi putut vedea vreodată în realitate. De la cei
trei profesori pe care mama îi trimite în baza unei înţelegeri
prealabile morţii ei, Serapio învaţă despre răbdare, durere, de-
dicare, dar și tehnici de luptă infailibile și o magie atât de pu-
ternică și întunecată, încât nimic nu îi poate sta în cale. Actul
magic suprem de care e capabil, trezirea zeului, e și cel care îi
aduce pieirea, lucru pe care el îl acceptă fără a pune vreodată
sub semnul întrebării justeţea sau necesitatea gestului.
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Doar întâlnirea cu Xiala, care, la rândul ei, e o fiinţă ma-
gică sacrificată de propriul trib și care îl acceptă și apreciază
pentru umanitatea sa îl va face să se gândească la faptul că și
pentru el ar putea exista posibilitatea unei vieţi departe de răz-
bunare și zei. Gândul e însă pasager, iar Serapio se dedică, in-
discutabil, scopului pentru care a fost creat, aducând la viaţă
Zeul Cioară și astfel răzbunând Noaptea Cuţitelor. Grav rănit,
va fi salvat de Okoa, moștenitorul clanului Carrion Crow și pa-
sărea sa gigantică, care îl duce în zona interzisă oamenilor pen-
tru a-l ajuta, probabil, să revină la viaţă. În personajul lui Serapio
sunt lăsate goluri, unde umanitatea sa se furișează și îi dezvă-
luie trăsături delicate, o fragilitate care aproape sângerează,
asemănătoare unui dor. E consecinţa unei copilării lipsite de iu-
bire, trăită cu singurul scop al răzbunării în minte. Acesta este
unul dintre lucrurile pe care „Soarele negru” le face atât de bine:
nu furnizează răspunsuri simple, îndeplinind un orizont de
așteptare limitat, dictat de reguli ale genului fantasy, ci oferă o
infinitate de întrebări și faţete diverse ale întâmplărilor și per-
sonajelor. Serapio e la fel de mult personaj negativ și pozitiv și
nicio judecată morală sau lege nu poate să îl situeze fără drept
de apel într-o singură categorie. Personajul e mai bine construit
și mai complex decât majoritatea personajelor de fantasy, pen-
tru că ambivalenţa morală e atât de profundă, simţul datoriei
atât de bine înrădăcinat și sensibilitatea și curiozitatea pentru
afect uman atât de autentice, încât, la momentul epic de final al
primului volum, nimeni nu poate să își dea seama dacă el e bun
sau rău

Xiala este personajul aflat în permanentă derivă. Căpi-
tan de corabie extrem de iscusit, dar în același timp sirenă ce
stăpânește mările și vântul, ca membră a tribului Teek, ea exer-
cită în egală măsură fascinaţie și groază. Alungată de familie
pentru o presupusă crimă (despre care nu aflăm absolut nimic),
Xiala trăiește, literalmente, din mila oceanului (care îi este
mamă metaforică) și încearcă să își înece durerea în alcool.
După o misiune dezastruoasă pe corabia unui negustor, Xiala
ajunge mai întâi într-un bar, apoi în braţele unei femei fru-
moase, și, în cele din urmă, într-o celulă de închisoare. Singura
ei șansă de a ieși de acolo este oferta unui lord negustor de a es-
corta un bărbat orb, un fel de călugăr inofensiv, la Tova și a
ajunge acolo în foarte scurt timp, până la Convergenţă, în ciuda
mării extrem de agitate. Echipajul o acceptă drept căpitan cu
teamă și fascinaţie faţă de presupusa ei magie Teek, mai ales
atunci când le promite că, prin Cântecul ei, va face marea si-
gură. Serapio o fascinează și o înspăimântă în același timp. Deși
are doar 22 de ani (Xiala aștepta un călugăr vârstnic), aspectul
său fizic e terifiant. Îmbrăcat în negru, cu ochii acoperiţi și cu di-
nţii vopsiţi într-un roșu sângeriu, Serapio îngrozește echipajul
atunci când apare pe insula unde înnoptau. Când Xiala îi cere
să renunţe la robele negre și să poarte șorţul alb pe care îl pur-
tau marinarii, lucrurile nu se îmbunătăţesc, pentru că imaginea
crudă a cicatricelor ritualice ce îi acoperă spatele îi sperie mai
rău pe marinari, iar soarele pare să se ascundă atunci când el
apare. Totuși, dincolo de acest aspect exterior terifiant, Xiala
descoperă un om curios, ce o roagă să îi povestească despre
magia ei atunci când ea navighează singură, noaptea, cu ajuto-
rul Cântecului ei. Atunci când e nevoită să înfrunte o furtună și

doi marinari cad peste bord, Xiala sare în apă, pentru a-i salva.
În apă, ea cântă și cere ajutorul mamei-ocean și reușește să îi
aducă pe cei doi înapoi pe vas, doar pentru a trezi groaza echi-
pajului. Dincolo de faptul că unul dintre ei e mort, Xiala revine
nu ca om, ci ca sirenă, cu branhii și coadă de pește. E închisă
alături de Serapio, iar echipajul e decis să o ucidă. Serapio îi sal-
vează viaţa, aducând stoluri de ciori ucigașe, care omoară tot
echipajul trădător. Astfel, ambele personaje dezvăluie amploa-
rea magiei și oroarea ce se ascunde în ei. În ciuda acestui fapt,
ei continuă să se apropie, până la punctul în care Xiala se vede
renunţând la ocean pentru a fi alături de Serapio. Dar, când află
că el e condamnat la sacrificiu, iniţial îl respinge, pentru ca apoi
să îl însoţească în Tova, ca să îi fie alături până la final. După ce
Odo Sedoh distruge preoţimea, Xiala reușește să scape cu viaţă
din mulţimea ce se calcă în picioare și începe căutarea lui Sera-
pio. Xiala și Serapio reprezintă, unul pentru celălalt, ultimul ba-
stion al propriei psihologii și al minciunilor pe care și le-au spus
lor înșiși. Serapio se minte trăind exclusiv în numele răzbunării
și refuzându-și afectele de care fusese privat, dar e învins de
propria curiozitate pentru acel nou tip de magie, neletală, lu-
minoasă, ce se ascunde în Xiala. Xiala se minte prin propriile
amnezii, neștiind nici măcar cât de departe o poate duce magia
Teek și, în același timp, se minte refuzându-și afectul. Prezenţa
lui Serapio exercită fascinaţie, pentru că personajul e un ames-
tec de lumină și întuneric. Dar, imediat ce Xiala începe să se ac-
cepte în preajma lui, cu toată magia și sentimentele sale, ea află
că nu îl va mai avea alături prea mult timp.

„Soarele negru” e un amestec unic de epic fantasy, mi-
tologie exotică originală și construcţie de personaj. Poate că
acest ultim element, construcţia de personaj, nu e tocmai în
normele fantasy și poate că Roanhorse mizează prea mult pe
aspectul afectiv al psihologiei personajelor. Totuși, personajele
astfel create reușesc să exercite o oarecare fascinaţie, probabil
și datorită faptului că cititorul nu deţine încă toate piesele de
puzzle psihologic care le alcătuiesc imaginea completă. Dincolo
de ceea ce poate fi perceput drept scăpare în construcţia de per-
sonaj (insistenţa prea mare pe afectivitate), romanul e un exer-
ciţiu de epic fantasy exemplar. Iar calitatea sa absolută,
elementul de originalitate extraordinar de bine conturat este
apelul autentic la o zonă mitologică în același timp fascinantă și
lăsată neexplorată: imperiile Americilor pre-columbiene.

1 Iktan e unul dintre personajele cărţii ce dezvăluie un aspect pentru care

romanul e extrem de apreciat în lumea literară americană : incluziunea.

Personajul aparţine unui așa-numit „al treilea sex”, „baeki”, ce ridică, din-

colo de toate implicaţiile sociale și morale, o problemă de natură lingvistică.

Pronumele din limba engleză ce denumește persoanele aparţinând acestei

categorii, este, în roman „xe” și, evident, nu are traducere. 
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Poezia lui Blaga poate fi interpretată în cheia orfismului ca doc-
trină spirituală antică fundamentată pe credinţa în misterul lumii.
Nicolae Balotă a explicat esenţa orfică a poeziei blagiene, în studiul
LLuucciiaann  BBllaaggaa  ––  ppooeett  oorrffiicc 1, bazându-se pe structurile duale tăcere-
cuvânt şi lumină-întuneric. Dualitatea lumină-întuneric apare chiar în
structura artei poetice a lui Blaga, EEuu  nnuu  ssttrriivveesscc  ccoorroollaa  ddee  mmiinnuunnii
aa  lluummiiii, cu care se deschide volumul său de debut, PPooeemmeellee  lluummiinniiii.
Lumina este simbol al puterii spirituale de a cunoaşte misterul as-
cuns în întunericul ontologic :

„eu cu lumina mea sporesc a lumii taină –
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micşorează, ci tremurătoare
măreşte şi mai tare taina nopţii,
aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare
cu largi fiori de sfânt mister
şi tot ce-i ne-nţeles
se schimbă-n ne-nţelesuri şi mai mari
sub ochii mei”.

Pentru autorul PPooeemmeelloorr  lluummiinniiii, lumina şi întunericul sunt coor-
donatele în care se manifestă misterul.. Deşi dat în întregime din
veşnicie, misterul se revelează cunoaşterii umane în timp. Această
relaţie temporală provoacă „criza” obiectului cunoaşterii care – scrie
Blaga – „suferă o despicare în două, într-o parte care se arată şi într-
o parte care se ascunde, prin ceea ce obiectul îşi pierde echilibrul in-
terior”.2 Lumina şi întunericul se înfăţişează ca stări fenomenale ale
acestei crize a obiectului cunoaşterii. Cunoaşterea poetică, fiind lu-
ciferică, începe prin deschiderea unui mister, care nu înseamnă re-
ducerea ci potenţarea lui. Ambele fenomene, lumina şi întunericul,
apar ca mistere deschise în poezia blagiană. Ele îşi condiţionează
reciproc existenţa: lumina temporală izvorăşte din întuneric, iar în-
tunericul constituie fondul etern al misterului. Blaga este deopo-
trivă poet al luminii şi al întunericului, experienţa lui orfică constând
în iluminarea spirituală a misterului scufundat în întunericul onto-
logic. În termenii mitului orfic, cunoaşterea poetică nu înseamnă  a
spori misterul morţii ci al învierii Euridicei.

Volumul PPooeemmeellee  lluummiinniiii  reprezintă relaţia dintre eu şi
univers, caracterizată de Ion Pop, în cartea sa LLuucciiaann  BBllaaggaa  --  UUnnii--
vveerrssuull  lliirriicc, drept o „relaţie osmotică”.3 Ca şi pentru Orfeul mitic, uni-
versul blagian este erotizat de prezenţa iubitei, o Euridice metaforic
numită „izvorul nopţii”, deoarece întruchipează deopotrivă lumina
şi întunericul în unitate organică şi spirituală:

„îmi pare
că ochii tăi, adâncii, sunt izvorul
din care tainic curge noaptea peste văi
şi peste munţi şi peste şesuri,
acoperind pământul
c-o mare de-ntuneric.
Aşa-s de negri ochii tăi,
lumina mea”.

(IIzzvvoorruull  nnooppţţiiii)

Eros-ul actualizează „un strop din lumina/ creată în ziua dintâi” (LLuu--
mmiinnaa), acea lumină originară, inalterabilă în timp ca putere conti-
nuu dătătoare de viaţă. Universul erotizat este perceput nu numai
spaţial nemărginit, ci şi temporal infinit, ca reiterare în fiecare mo-
ment a miracolului Genezei. 

Poezia LLiinniişşttee este o celebrare orfică a osmozei dintre eu
şi univers. Poetul percepe misterul liniştii cosmice auditiv: „Atâta li-
nişte-i în jur de-mi pare că aud/ cum se izbesc de geamuri razele de
lună”. Eul poetului devine, în această atmosferă pătrunsă de mu-
zica sferelor, un medium/ scena imaginară a unui eu colectiv alcă-
tuit din vieţile strămoşilor care vin din trecut, purtaţi de dorul fiinţei,
să-şi împlinească „viaţa netrăită” în prezent:

„Se spune că strămoşi, care au murit fără de vreme
cu sânge tânăr încă în vine
cu patimi mari în sânge
vin,
vin să-şi trăiască mai departe
în noi
viaţa netrăită”.

Eul individual, la rândul lui, transcende imaginar limitele temporale
ale propriei existenţe, proiectându-şi în altul „dorul sugrumat şi
frânta bucurie de vieaţă”, care poate fi situat, în viitor, dincolo de li-
mita morţii sale. Dorul fiinţei este liantul dintre generaţii, în a căror
succesiune temporală aceasta se manifestă ca pluralitate. Indicând
oralitatea acestei credinţe  („se spune”) şi întrebuinţând interogaţia
retorică ( „Cine ştie? Cine ştie? “), Blaga sugerează ideea că timpul
uman nu este numai istorie ci şi legendă, adică cultură care supra-
vieţuieşte devălmăşiei lucrurilor. 

În PPooeemmeellee  lluummiinniiii, chiar şi experienţa morţii se dezvăluie
ca integrare a eului în univers, depăşire a rupturii ontologice către
regăsirea osmozei lor originare. Eul se reintegrează prin moarte în
univers, aşa cum lumina se resoarbe în întunericul de unde a izvo-
rât. În starea de reverie thanatică din poezia GGoorruunnuull, se şterge nu
numai limita dintre interior şi exterior, ca repere spaţiale, ci  şi di-
mensiunile timpului, prezentul şi viitorul, devin  identice, abolind
diferenţa dintre viaţă şi moarte, încât liniştea din leagănul naturii se
revelează poetului drept veşnicie. Blaga actualizează liric credinţa
arhaică în moartea ca prelungire şi transfigurare, în veşnicie, a exis-
tenţei temporale:

„O, cine ştie? – Poate că
din trunchiul tău îmi vor ciopli
nu peste mult sicriul,
şi liniştea 
ce voi gusta-o între scândurile lui,
o simt de pe acum:
o simt cum frunza ta mi-o picură în suflet –
şi mut
ascult cum creşte-n trunchiul tău sicriul,

sicriul meu,
cu fiecare clipă care trece,

Lucian Blaga

Avatarele lui Orfeu

Dumitru Chioaru
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gorunule din margine de codru”.
În volumul următor, PPaaşşiiii  PPrrooffeettuulluuii, relaţia dintre eu şi

univers , încă osmotică, devine panteistă. Eul aspiră dionisiac la de-
păşirea limitelor „trecătorului trup” şi la identificarea mistică cu pă-
mântul, avântându-se „năvalnic şi liber” în cosmos, ca zeul Pan în
ipostază titanică. Dilatarea spaţială şi temporală a eului ajunge
până la identificarea lui cu  Demiurgul, jucându-se capricios cu aş-
trii din  univers:

„Când aş iubi,
mi-aş întinde spre cer toate mările
ca nişte vânjoase, sălbatice braţe fierbinţi,
spre cer
să-l cuprind,
mijlocul să-i frâng
să-i sărut sclipitoarele stele.

Când aş urî,
Aş zdrobi sub picioarele mele de stâncă
bieţi sori
călători
şi poate-aş zâmbi”.

Dar moartea din poemul MMooaarrtteeaa  lluuii  PPaann este un scenariu
cosmic în care natura reprezintă corpul neînsufleţit al zeului. Pan
moare, fiind înlocuit de Christ, care moare și învie

„Sub clopot de vecerne Pan e trist.
Pe-o cărăruie trece umbra
de culoarea lunii 
a lui Christ”.

Odată cu volumul ÎÎnn  mmaarreeaa  ttrreecceerree, expresionismul vita-
list-panteist al poeziei de până acum a lui Blaga devine un expre-
sionism impregnat de ceea ce el însuşi numeşte “tristeţe
metafizică”. Drumul lui Orfeu în căutarea fiinţei pierdute este, în-
cepând cu volumul ÎÎnn  mmaarreeaa  ttrreecceerree şi continuând cu LLaauuddăă  ssoomm--
nnuulluuii, descendent ca al soarelui pornit dinspre zenit spre nadir, care
simbolizează ideea gnostică a căderii în timp. Deşi Blaga o numeşte
trecere, atenuând verbal dramatismul experienţei, căderea în timp
implică conştiinţa schimbării condiţiei de fiinţă paradisiacă cu aceea
de fiinţă istorică. 

Poezia ÎÎnn  mmaarreeaa  ttrreecceerree  conturează, în primele versuri,
universul paradisiac, atemporal, actualizând “povestea” armoniei
imperturbabile în care trăiesc încă vieţuitoarele rămase în stare de
natură:

„Soarele-n zenit ţine cântarul zilei.
Cerul se dăruieşte apelor de jos.
Cu ochi cuminţi, dobitoace în trecere
îşi privesc fără de spaimă umbra în albii.
Frunzare se boltesc adânci 
peste o-ntreagă poveste”.

În schimb, omul trăieşte drama rupturii ontologice, ca şi  cădere în
timp: „Numai sângele meu strigă prin păduri/ după îndepărtata-i
copilărie/ ca un cerb bătrân/ după ciuta lui pierdută în moarte”.
Comparaţia transpune drama din mitul orfic în starea naturală, di-
nainte de ruptura ontologică cu consecinţele ei tragice: singurăta-
tea, suferinţa şi moartea, care se convertesc în aspiraţie spirituală.
„Panismul blagian – scrie Marin Mincu într-un comentariu al poe-
ziei – s-a transformat în aspiraţie orfică”.4

Conştiinţa „marii treceri” este culpabilă de a fi rupt tăcerea
ca stare a nediferenţierii şi armoniei paradisiace  dintre eu şi uni-

vers. Ea se manifestă în strigătul atât de des întâlnit în opera poeţi-
lor şi pictorilor expresionişti, care  rămâne fără răspuns. Strigătul
exprimă dorul fiinţei pierdute şi, totodată, disperarea neputincioasă
a omului singur, trăindu-şi timpul ca înstrăinare: „În zadar i-aştept
veştile/ numai peşteri răsună/ pâraie se cer în adânc”. În versurile:
„Poate a pierit sub stânci/ Poate s-a scufundat în pământ”, adverbul
„poate” de la începutul fiecărui enunţ, situează conştiinţa umană în
orizontul misterului cu toate îndoielile, neliniştile, angoasele şi in-
certitudinile care o diferenţiază de restul Creaţiei. Această conşti-
inţă este dubitativă şi, în cele din urmă, nihilistă. În desfăşurarea
„marii treceri”, ea îşi neagă toate posibilităţile. După anularea de
sine, ea se reîntoarce în tăcere, sporind-o ca pe misterul unei crime:

„Tot mai departe şovăi pe drum, -
şi ca un ucigaş ce-astupă cu năframa  
o gură învinsă,
închid cu pumnul toate izvoarele,
pentru totdeauna să tacă,
să tacă”.

Distrugerea armoniei originare a fiinţei este opera timpu-
lui, dezvăluindu-se ca „paradis în destrămare”. Căderea în timp ia în-
făţişarea unui „paradis în destrămare”, metaforă revelatorie în
concepţia lui Blaga5, care situează acest mister în imanent. Paradi-
sul originar se destramă ca şi consecinţă a păcatului  metafizic, care-
l înlănţuie pe om de materia supusă corupţiei timpului. Poezia
dobândeşte accentele unei lamentaţii la fel de grave şi triste ca-n
„plângerile” Eclesiastului biblic:

„vai mie, vai ţie,
păianjeni mulţi au umplut apa vie,
odată vor putrezi şi îngerii sub glie,
ţărâna va seca poveştile
din trupul trist”.

Chiar și transcendentul coboară, ca să ne exprimăm tot în termeni
filosofici blagieni, 6 într-un cântec de lebădă, simbol al sfârşitului
existenţei:

„Din cer a venit un cântec de lebădă.
Îl aud fecioarele ce umblă cu frumuseţi desculţe
Peste muguri. Şi pretutindeni îl aud eu şi tu.

Călugării şi-au închis rugăciunile
în pivniţele pământului. Toate-au încetat
sub zăvor”.

(DDiinn  cceerr  aa  vveenniitt  uunn  ccâânntteecc  ddee  lleebbăăddăă)
Volumul LLaauuddăă  ssoommnnuulluuii, căutării dramatice a unei trans-

cendenţe absente i se substituie certitudinea unei prezenţe pan-
teiste, zeul somnului, datorită căruia – remarcă Pompiliu
Constantinescu – „poetul îşi creează o lume de mit, de legendă naivă
şi virginitate prerafaelită a omului, salvându-se de îndoială”.7 Ex-
presionismul tristeţii metafizice asimilează şi romantica beatitudine
a resorbirii eului în inconştientul cosmic. Experienţa nocturnă a cu-
noaşterii devine interioară, catabasică, corespunzând în mit cobo-
rârii lui Orfeu în infern, pentru a o recupera pe Euridice din moarte.
Spre deosebire de timpul istoric, linear, ireversibil, al “marii treceri”,
timpul nocturn are trăsăturile celui mitic, circular, reversibil, timp al
eternei reîntoarceri8, ca să folosim o sintagmă a lui Mircea Eliade, a
tuturor lucrurilor şi întâmplărilor. În somn, eul traversează, ca şi
soarele în călătoria lui subpământeană, fluviul nocturn al timpului
spre origini:
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„Când trec punţile de somn,
îmi rămâne numai visul
şi abisul, şi abisul”.

(CCâânntteecc  îînnaaiinnttee  ddee--aa  aaddoorrmmii)
Această întoarcere spre origini este o negare a „paradisului în des-
trămare” şi, totodată, regenerarea lui. Eul care adoarme/ moare nu
se scufundă în neant, ci îşi reîmprospătează energia vitală prin ui-
tarea fiinţei ca unul şi regăsirea ei ca multiplu, datorită mareelor
sângelui ancestral, manifestându-se în flux: „Seara se-ntâmplă mul-
com s-ascult/ în mine cum se tot revarsă/ poveştile sângelui uitat
de mult” (BBiiooggrraaffiiee) sau reflux temporal: „În somn sângele meu ca
un val/ se trage din mine/ înapoi în părinţi” (SSoommnn). 

Somnul regenerator se împlineşte ca o întoar-
cere la natură. În somn, omul se reintegrează ritmului vieţii cosmice.
Blaga celebrează, într-o poezie postumă, plăcerea somnului ca uitare
a îndoielilor stării de veghe şi familiarizare, încă din orizontul vieţii
temporale, cu liniştea veşniciei:

„Plăcut e somnul lângă o apă ce curge,
lângă apa care vede totul, dar amintiri nu are.
Plăcut e somnul în care
uiţi de tine ca de-un cuvânt.
Somnul e umbra pe care 
viitorul nostru mormânt
peste noi o aruncă, în spaţiul mut.
Plăcut e somnul, plăcut”.

Fiinţa adoarme şi se trezeşte, moare şi învie, pentru a reîncepe o
nouă zi/ viaţă, întocmai soarelui a cărui călătorie nocturnă nu în-
seamnă – spre a întrebuinţa terminologia latină a lui Jung din lu-
crarea MMeettaammoorrffoozzee  şşii  ssiimmbboolluurrii  aallee  lliibbiiddoouulluuii  9 – doar un descensus
ad inferos ci şi regressus ad uterum, în perspectiva unei noi naşteri. 

Fiecare poet este nu numai un avatar al lui Orfeu ci şi al lui
Narcis, căci el opreşte timpul prin reflectarea lui în operă. Opera
este oglinda care păstrează peste timp „chipul” experienţei sale pro-
funde. „Oglinda-ţi mai păstrează chipul/ Şi după ce-ai plecat” (EEllee--
ggiiee). Blaga valorifică în special oglinzile acvatice: lacul, iazul, gârla,
fântâna etc., care au proprietatea „ochilor” deschişi de universul as-
tral în pământul opac, pentru a se vedea în toată splendoarea lui, in-
sinuând ideea narcisismului cosmic. Dovedind participarea la o
gândire încă mitică, Blaga valorifică simbolul fântânii ca orice poet
care – afirmă Bachelard în AAppaa  şşii  vviisseellee – „câutând o oglindă, tre-
buie să se întoarcă la apa unei fântâni, dacă vrea să ofere o expe-
rienţă poetică completă”.10 Fântâna este metaforic numită, în poezia
postumă cu acelaşi titlu, „oglinda din adânc”, unde temporalitatea
şi eternitatea se întâlnesc în actul reflectării:

„Când mă privesc într-o fântână
mă văd cu-adevărat în zi
aşa cum sunt şi-am fost şi-oi fi.    
………………………………..
Când mă privesc într-o fântână
îmi văd şi soarta, uit de nume”.

Acest „ochi de lume” care veghează fără somn în profunzimi, re-
soarbe eul în substanţa din care regenerează continuu fiinţa. Sim-
bol al profunzimii, oglinda blagiană este nu numai o promisiune, ci
şi o împlinire a dorului de întoarcere la origini. 

Traseul poeziei blagiene este circular: începe şi sfârşeşte
cu celebrarea orfică a luminii, simbol care coagulează întregul uni-
vers vizibil. Am văzut deja că, în volumul PPooeemmeellee  lluummiinniiii, lumina

izvorăşte din noapte cu o forţă stihială ( „un vifor nebun de lumină”
– LLuummiinnaa). Traseul poetic devine nocturn, începând cu volumul ÎÎnn
mmaarreeaa  ttrreecceerree, dar urcă din nou spre lumină, ca Orfeu după explo-
rarea Infernului, începând cu volumul LLaa  ccuummppăănnaa  aappeelloorr. Selenară/
stihială în prima etapă de creaţie, lumina din ultima perioadă, a
PPooeezziiii-lor postume, este solară. Bucuria trezirii la viaţă străbate ca
unda lui Dionysos toate elementele naturii, într-un sonor elan spre
lumina soarelui:

„Îngânând prin văi tăria
Sună ramul, sună glia.
Focuri ard, albastre ruguri,
Pomii simt dureri de muguri”.

(FFooccuurrii  ddee  pprriimmăăvvaarrăă)  
Privirea poetului este fascinată de explozia de

culoare şi sunet iscată din pământ în felurite forme de viaţă, la che-
marea luminii biruitoare cosmic. Eul, identificat în poezia TTrreezziirree  din
volumul LLaa  ccuummppăănnaa  aappeelloorr, cu un arbore totemic, oscilează între
bucuria cunoaşterii senzoriale şi regetul după starea de somn a fi-
inţei:

„Copacul meu,
Vântul îl scutură, martie sună.
Câte puteri sunt, se leagă-mpreună,
din greul fiinţei să mi-l urnească,
din somn, din starea dumnezeiască. 

Cine vântură de pe muncel
atâta lumină peste el?

Ca lacrimi  - mugurii l-au podidit.
Soare, soare, de ce l-ai trezit?”.

Poetul se regăseşte în universul efemeridelor, integrate
devenirii ciclice. Universul poeziei blagiene se umple de fluturi şi al-
bine, care duc multă vreme o viaţă larvară, pentru a-i da sens în zbo-
rul văzut ca spargere a limitelor ontologice, spre o existenţă mai
înaltă, trăită în extazul luminii. Zborul descrie trecerea timpului, dar
şi transcenderea misterului morţii: „Cu zumzet prin somnul crista-
lelor zboară/ albinele morţii, şi anii. Şi anii” (MMuunnttee  vvrrăăjjiitt). Dorinţa
expansiunii în zbor înseamnă trezirea conştiinţei limitelor materiale
şi a chemării lor spirituale. Vietăţile rămân în stare larvară şi amână
aventura zborului, până când sunt alungate din matca lor ontolo-
gică, întocmai omului din paradis: „Aurie, noua seminţie de albine/
stă să roiască. Patria le-alungă”( ŞŞoovvăăiirriillee  zzbboorruulluuii). Amânarea zbo-
rului provine din teama inconştientă – de altfel, Blaga identifică exis-
tenţa larvară cu inconştientul – că schimbarea condiţiei atrage după
sine împlinirea destinului şi limita tragică a morţii:

„În orice clipă va să-nceapă aventura.

Sau poate că un semn venit din depărtare 
plecarea le-o amână încă o oră.
Sau poate-o spaimă le reţine, să nu cadă
incendiate de întâia auroră”.

În PPooeezziiii-le postume, Blaga celebrează orfic „mirabila să-
mânţă”, simbol al existenţei latente, germinative, „ce-nchide în sine
supreme puteri”. Privirea îndreptată spre „grămezi de seminţe pe
arii” provoacă nostalgia nediferenţierii eului de aceste forme „ne-
însemnate la chip” ale increatului, extatic trăită în copilărie. Îmagi-
nea seminţelor trimite, regresiv în timp, spre vârsta inocenţei:
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„Copil, îmi plăcea, despuiat de veşminte
să intru-n picioare în cada de grâu,
cufundat pân’la gură în boabe de aur.
Pe umeri simţeam o povară de râu.
Şi-acum, în timpuri târzii, când mai văd
câteodată grămezi de seminţe pe arii
anevoie pun cumpăt fierbintei dorinţi
de-a le atinge cu faţa”.

(MMiirraabbiillaa  ssăămmâânnţţăă)
Puteri seminale animă universul erotizat: „Diafane seminţe întrari-
pate/ pe invizibile fire/ zburau peste noi – din veac în altul purtate”
(VVăăzzdduuhhuull  sseemmiinnţţee  mmiişşccaa), dar şi universul thanatic, încât corupţia
timpului este învinsă de germinaţia continuă a materiei. Din această
perspectivă, cadavrul se aseamănă seminţei, căci – explică Mircea
Eliade în TTrraattaattuull  ddee  iissttoorriiaa  rreelliiggiiiilloorr – „asemenea grăunţelor îngro-
pate în matricea telurică, morţii aşteaptă revenirea lor la viaţă, sub
o nouă formă”.11 Omul reintră astfel”în ciclul elementelor”, ca per-
petuă succesiune naştere, moarte şi înviere. Reintegrat prin moarte
pământului-mamă, el participă la timpul cosmic al acestuia: „În-
mormântat în astă stea/ Prin nopţi voi lumina cu ea” (GGllaass  ddee
sseeaarrăă). Blaga reprezintă omul problematic ale cărui îndoieli, spaime,
nelinişti, angoase izvorăsc din timp şi sunt exorcizate orfic, prin cân-
tecul care-l transcende, retotalizând existenţa în perspectivă es-
chatologică ce - apreciază Ion Pop – “anulează individualitatea
lucrurilor în moarte, pregătindu-le, poate, pentru un nou început”.12

Blaga a scris ceea ce el însuşi numeşte – evocând un alt poet
orfic, Rainer Maria Rilke – „o lirică de cunoaştere”.13 Acest fel de poe-
zie este rezultatul cunoaşterii luciferice al cărei obiect înseamnă –
citim în TTrriillooggiiaa  ccuunnooaaşştteerriiii – „întotdeauna un mister, un mister care
de o parte se arată prin semnele sale şi de altă parte se ascunde
după semnele ei”.(14 Partea misterului care se arată aparţine tim-
pului, iar partea care se ascunde, veşniciei. Cunoaşterea misterului
nu poate fi absolută ci relativă, deoarece este cenzurată atât trans-
cendent cât şi imanent, datorită condiţionării temporale. Sporind
misterul lumii, cunoaşterea poetică transcende însă timpul. Poezia,
ca discurs al fiinţei umane despre experienţa temporală a cunoaş-
terii, devine cântare orfică eliberatoare de sub tirania lui Cronos:

„Trăim sub greul văzduhului
ca pe un fund adânc de mare.
Nici suferinţă nu-i atât de mare
să nu se transforme-n cântare”.

(CCaattrreenn)
Lumea se poate transforma în cântare, deoarece cântarea este
esenţa ei: „din umbră mă ispitesc singur să cred/ că lumea e o cân-
tare” (BBiiooggrraaffiiee). Poetul orfic este un „cântăreţ bolnav” de tristeţea
„marii treceri”, ca existenţă temporală orientată eschatologic: „Pur-
tăm fără lacrimi/ o boală în strune/ şi mergem de-a pururi/ spre
soare apune” (CCâânnttăărreeţţii  bboollnnaavvii). „Boala”de origine metafizică su-
bliniază diferenţa specifică a destinului de poet faţă de cel comun
tuturor oamenilor. Asumându-şi suferinţa umanităţii, poetul des-
chide „izvoarele” interioare ale cântecului care sporeşte misterul
lumii: „Răni ducem – izvoare -/ deschise sub haină/ Sporim nesfâr-
şirea/ c-un cântec, c-o taină”. Poeţii au destinul comun de a actua-
liza „un grai pierdut de mult” (PPooeeţţiiii), prin cântecul care transcende
nu numai fatalitatea timpului („evii, ce se nasc şi mor”), ci şi degra-
darea limbajului în vorbărie. Este graiul dinainte de căderea în timp,
graiul adamic ca sinteză magică de melos și logos, în care se reflectă

armonia originară a fiinţei. „Izvorul sonor” al poeziei restituie lim-
bajului sensul originar pierdut. Cântecul înseamnă, aşadar, o spiri-
tualizare orfică a existenţei. într-o „supremă ardere”, cum se şi
intitulează o poezie postumă:

„Dacă lumina ar  cânta
vărsându-şi puzderia,

noi am vedea cum cântecul 
consumă materia”.

(AArrddeerree)
Poezia îi solicită poetului „arderea supremă”, adică trăirea intensă
a timpului până la cristalizarea lui în forme verbale durabile, întoc-
mai cum sacrificiul zeului are sens cosmogonic. Numai iubirea, ca
„strop din lumina/ creată în ziua dintâi” (LLuummiinnaa), mai are pentru
Blaga intensitatea arderii poetice, sugerată de versul: „Ne arde
apropierea ochi în ochi cum stăm” (DDoorruull) sau de finalul uneia din-
tre cele mai frumoase poezii postume, CCâânntteeccuull  ffooccuulluuii:

„Cât e întinsul, cât e înaltul,
noi ardem şi nu ne iertăm,
noi ardem, ah, cu cruzime-n văpăi
mistuindu-ne unul pe altul”.

Cântecul orfic izvorăşte din puterea iubirii de-a depăşi li-
mitele ontologice. Mistuindu-şi timpul în iubire şi transfigurându-l în
cântec, cuplul erotic transcende în eternitatea fiinţei.
Poetul ştie că „acolo unde cântec este”, cum se intitulează o poezie
postumă, lumea se umple de fiinţă, căci zeul creator al ei, în ipos-
tază de Orfeu, “îşi destramă-n vânt fiinţa toată”, dăruindu-se oa-
menilor.

Note:

1 Nicolae Balotă, EEuupphhoorriioonn, Editura pentru literatură, 1969, p. 30
2 Lucian Blaga, TTrriillooggiiaa  ccuunnooaașștteerriiii, în OOppeerree, vol. 8, Ed. Minerva, 1983, p. 316
3 Ion Pop, LLuucciiaann  BBllaaggaa  --  UUnniivveerrssuull  lliirriicc, Ed. Cartea Românească, 1981 
4 Marin Mincu, TTeexxttee  ccoommeennttaattee  ––  LLuucciiaann  BBllaaggaa,,  PPooeezziiii, Ed. Albatros, 1983, p.
90
5 Lucian Blaga, TTrriillooggiiaa  ccuullttuurriiii, în OOppeerree, vol.9 (Disociind între metafora plas-
ticizantă şi metafora revelatorie, Blaga consideră că ultima este destinată “să
scoată la iveală ceva ascuns, chiar despre faptele pe care le vizează. Metafo-
rele revelatorii încearcă într-un fel revelarea unui mister, prin mijloace prin
care ni le pune la îndemână lumea concretă, experienţa sensibilă şi lumea
imaginară.”), p. 354
6 Ibid.,  (Descriind arhitectura bisericii bizantine, Blaga remarcă faptul că:
“…gândul, de altfel mai mult trăit decât gândit, care s-a precipitat în acest
mod de a clădi, cuprinde ideea că transcendentul coboară spre a se face pal-
pabil, că o revelaţie de sus în jos e posibilă, că graţia se întruchipează din înalt,
devenind sensibilă.”), p. 230-231
7 Pompiliu Constantinescu, LLuucciiaann  BBllaaggaa, în ant. DDee  llaa  TT..  MMaaiioorreessccuu  llaa  GG..  CCăăllii--
nneessccuu, vol. II,  Ed. Eminescu, 1971, p. 145
8 Folosesc expresia în accepţia acordată de Mircea Eliade în cartea  LLee  mmyytthhee
ddee  ll’’  éétteerrnneell  rreettoouurr, Ed. Gallimard, 1949
9 Carl Gustav Jung, MMééttaammoorrpphhoosseess  eett  ssyymmbboolleess  ddee  llaa  LLiibbiiddoo, Paris, Ed. Mon-
taigne, f.a., p. 201 
10 Gaston Bachelard, LL’’eeaauu  eett  lleess  rrêêvveess..  Essai sur l’ imagination de la matière,
Librairie José Corti, 1948, p. 33 ( tr. n.)
11 Mircea Eliade, TTrraattaatt  ddee  iissttoorriiaa  rreelliiggiiiilloorr, Ed. Humanitas, 1992, p. 322 
Ion Pop, op. cit., p. 260
12 Lucian Blaga, IIssvvooaaddee, p. 127
13 Idem., TTrriillooggiiaa  ccuunnooaaşştteerriiii, p. 31
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În anul 1147, sub conducerea Regelui Afonso Henriques şi
cu ajutorul armatei cruciate pornite spre locurile sfinte, portu-
ghezii recuceresc Lisabona, eliberând-o de mauri. Acest fapt is-
toric, înregistrat de toate documentele datând din acea vreme
şi intrat de mult în patrimoniul identitar lusitan, reprezintă
punctul de plecare al romanului lui José Saramago, Istoria ase-
diului Lisabonei.

Numai că, aşa cum se întâmplă în majoritatea creaţiilor lau-
reatului Nobel pentru Literatură din anul 1998, dincolo de orice
pretext narativ, fie el şi de o asemenea importanţă istorică – sau
mai ales în acest caz! – se găsesc semnificaţiile profunde, cele
asupra cărora cititorul trebuie să se aplece cu luare aminte, pen-
tru a descifra mesajul textului. Căci, pregătind pentru tipar o
impresionantă ediţie a unui tratat istoric intitulat Istoria ase-
diului Lisabonei, corectorul Raimundo Silva, angajat de ani de
zile la o mare editură, decide să facă o modificare: mai precis, să
adauge cuvântul „Nu”, tocmai în momentul-cheie în care era aş-
teptat răspunsul cruciaţilor la solicitarea portughezilor. Prin ur-
mare, în noua istorie astfel publicată, cruciaţii nu contribuie la
eliberarea Lisabonei, rolul de a recâştiga oraşul revenind exclu-
siv armatei naţionale. După descoperirea gravei sale abateri de
la normele deontologiei profesionale, editura decide să ţină
seama de anii pe care Raimundo Silva îi dedicase activităţii de
corector, aşa încât el nu este concediat, ci doar pus sub atenta
observaţie a unui coordonator, Maria Sara. Iar aceasta, fasci-
nată de gestul temerarului care îşi riscase slujba modificând ori-
ginalul, îi oferă şansa de a scrie propria sa variantă a recuceririi
oraşului, astfel luând naştere, pe de o parte, cea dintâi creaţie
(de astă dată, una ficţională, nu istorică!) a lui Silva, intitulată,
iar acum nu mai este deloc o surpriză, Istoria asediului Lisabonei;
dar şi o frumoasă poveste de dragoste între Raimundo şi Maria.

Apărută în anul 1989, cartea lui José Saramago (purtând,
ca într-un infinit joc al reduplicărilor şi oglindirilor, titlul Istoria
asediului Lisabonei), aduce în prim plan complicata relaţie între
realitate şi ficţiune, prin intermediul raportului stabilit între do-
meniul istoric şi cel literar. Căci, aşa cum spunea scriitorul, „pe
când în documentul istoric cititorul are tendinţa să creadă prea
mult, în textul literar acelaşi cititor manifestă aplecarea de a
crede prea puţin.” Prin urmare, transformându-şi personajul,
corectorul Raimundo Silva, din cititor în autor, Saramago dis-
cută, implicit, şi noile dimensiuni pe care vechiul pact de lectură
le primeşte în perioada contemporană. În plus, scriitorul con-
struieşte şi în această creaţie a sa un univers livresc, labirintic-
borgesian în cel mai bun şi mai complet sens al termenului,
cartea cuprinzând trimiteri directe sau aluzii la mari nume ale

literaturii universale. 
Deşi Fernando Pessoa e o singură dată menţionat în Isto-

ria asediului Lisabonei (avem în vedere romanul lui Saramago!),
Raimundo Silva, prin munca sa de modest funcţionar solitar,
dar deopotrivă prin preocupările literare şi, mai cu seamă, prin
permanenta meditaţie asupra problemelor culturii occidentale
(şi nu numai) reprezintă o replică în cheie ironic-postmodernă la
figura lui Bernardo Soares, semi-heteronimul pessoan, desem-
nat drept autor al tulburătoarei Cărţi a neliniştirii. Nu întâmplă-
tor, atmosfera din romanul lui Saramago – întotdeauna excelent
creionată şi fixând pentru totdeauna datele şi locurile esenţiale
ale unei Lisabone imposibil de uitat –, ca şi tehnica digresivă re-
prezintă un ecou al drumurilor lui Pessoa-Soares printr-un oraş
care încetează să fie simplu cadru exterior de desfăşurare a ac-
ţiunilor, devenind veritabil peisaj sufletesc, romancierul portu-
ghez demonstrând o uluitoare capacitate, oarecum înrudită cu
cea a lui William Blake, de a înregistra lucrurile din jur nu doar
privindu-le, ci contemplându-le şi observându-le, astfel, subtili-
tăţile şi profunzimea nebănuite adesea. În paranteză fie spus, să
nu uităm că unul dintre cele mai reuşite romane ale lui Sara-
mago este Anul morţii lui Ricardo Reis, axat pe existenţa ficţio-
nală a unuia dintre heteronimii lui Fernando Pessoa. Apoi,
permanentul dialog al prezentului cu trecutul şi asumarea moş-
tenirii culturale arabe ca făcând parte din tezaurul cultural-iden-
titar al întregii Peninsule Iberice trimit la opera spaniolului Juan
Goytisolo, care, în Juan fără de ţară şi Carte de identitate a abor-
dat teme înrudite. 

Considerat de Harold Bloom „textul cel mai fermecător al
lui Saramago”, Istoria asediului Lisabonei e şi o extraordinară în-
cercare din partea autorului de a demonstra că orice istorie este
o ficţiune, Saramago ducând mai departe afirmaţia lui Emerson
conform căreia nu există istorie, ci doar biografie, dar şi con-
vingerea lui Oscar Wilde că cea mai înaltă formă de critică e au-
tobiografia ce reuşeşte să evite vulgaritatea. 

Corectorul Raimundo Silva, pe măsură ce se transformă în
autor, este cuprins de dilema statutului existenţial şi are reve-
laţia conturării extreme a propriei identităţi în raport cu istoria
naţiunii sale (pe care o povesteşte tot el). Antrenat în demersu-
rile de documentare în vederea relatării personale a cuceririi Li-
sabonei de către portughezi, Silva descoperă că trăieşte la
graniţa deconcertantă dintre afară şi înăuntru: imobilul unde
locuieşte e situat pe amplasamentul unei foste porţi a oraşului,
datând din epoca medievală, iar Raimundo simte că el însuşi se
poziţionează cumva la mijloc, între două lumi, trecut şi prezent,
cunoscut şi necunoscut. Vechea poartă nu e, deci, simplu prag,

Istorie și / sau literatură  

Rodica Grigore

Carte străină
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ci şi o invitaţie spre depăşirea imanentului pentru a pătrunde
într-o metadimensiune, unde legile consacrate ale spaţiului şi
timpului nu mai funcţionează: „şi pentru prima dată are o lu-
minoasă revelaţie, locuieşte exact pe locul unde, odinioară, se
deschidea poarta Alfofa, dacă în interior sau în afară, azi nu mai
putem afla”. Poziţia aceasta ambiguă dă naştere unor supoziţii
privind statutul dilematic pe care însuşi Raimundo Silva îl va
adopta în iminentul asediu al Lisabonei, evenimentul pe care îl
relatează în propria carte, fiind greu de stabilit dacă el e ase-
diatorul sau dimpotrivă, devine treptat asediat. Totuşi, nici na-
ratorul, nici personajul nu par dispuşi a clarifica evenimentul,
lăsând cititorul să descopere noua dimensiune a protagonistu-
lui, zbaterea sa dramatică între două dimensiuni compensato-
rii, fără posibilitatea unei situări de o parte sau de alta.

Documentându-se pentru a putea construi la nivel textual
versiunea sa asupra asediului Lisabonei, Raimundo Silva îşi dă
seama că se găseşte în imposibilitatea funciară de a crede ade-
vărurile cuprinse în tratatele de istorie: „Corectorul, trebuie să
spunem, nu crede o boabă din ce-i citesc ochii, îi prisoseşte
scepticismul.” Prin urmare, el va re-crea istoria portugheză, ne-
gând evidenţa istorică a ajutorului cruciaţilor la cucerirea ora-
şului, atât în opera istorică pe care o modifică, periclitându-şi
serviciul, cât şi în propria sa lucrare (o ficţiune), pe care o defi-
nitivează – dar, esenţial, numai după ce deja distorsionase ade-
vărul oficial. Saramago e convins el însuşi că adevărul este
plural, constând într-o serie de adevăruri, ce pot fi exprimate în
funcţie de perspectiva narativă, realizând concomitent capaci-
tatea textului literar de a deveni text istoric, tocmai prin carac-
teristicile sale de a fi ficţiune: „după un timp tot se va găsi
careva să-şi închipuie că aceste lucruri s-ar fi putut spune sau
plăsmui, şi odată plăsmuite, istoriile ajung să fie mai adevărate
decât întâmplările adevărate pe care le povestesc.”

S-a observat însă prea puţin că, în afara noii ecuaţii pe care
o stabileşte între trecut şi prezent, între ficţiune şi realitate,
între adevărul istoric şi cel literar, José Saramago reciteşte, în
felul său, în Istoria asediului Lisabonei, unul dintre marile ro-
mane din spaţiul cultural portughez, şi anume Ilustra Casă Ra-
mires, al lui Eça de Queiroz, text apărut în anul 1900, dar
depăşind cu mult cadrul realismului care domina estetica epo-
cii. Protagonistul lui Saramago, corectorul, devine un veritabil
dublu al lui Gonçalo,  din cartea lui Eça de Queiroz. Ca şi acela,
Raimundo Silva demarează scrierea unui text – care, chiar dacă
e ficţiune, se numeşte, fie şi formal, „istorie”. E adevărat că Gon-
çalo privea istoria pe care o elabora cu toată seriozitatea şi se
implica total în acest demers, însă, la fel ca şi Raimundo, intuia
că, în ciuda aparenţei ştiinţifice a discursului istoric, ceva va ră-
mâne întotdeauna imposibil de spus la acel nivel. Cartea lui Sa-
ramago se transformă, deci, pe nesimţite, în palimpsest
postmodern, câtă vreme reţeaua textuală (fie ea istorică sau
strict ficţională) e cea care configurează identitatea lusitană, în
egală măsură scriitorul demonstrând cum funcţionează uzul – şi
abuzul... – al/asupra istoriei, ori cum se structurează imagina-
ţia istorică. Sigur că Raimundo este şi inversul lui Gonçalo: pen-
tru el, istoria e în primul rând efort de imaginare, iar nu de
documentare, corectorul reducând chiar, pe alocuri, domeniul
istoric, la nivelul de efect retorico-stilistic, iniţiativă pe care, în
pofida intuiţiilor sale, care se situau mult deasupra epocii pe

care o reprezenta, Gonçalo nu ar fi putut-o avea. Căci Gonçalo
preferă raportarea la trecut şi învestirea acestuia cu semnifica-
ţii profunde, în vreme ce Raimundo, trăind într-o epocă a scep-
ticismului şi a permanentei reevaluări (sceptice), privilegiază
prezentul – numai că ia, faţă de acesta, şi necesara distanţă iro-
nică.  Dar legătura textuală dintre aceste personaje e păstrată
mereu, căci apartamentul cu balcon al lui Raimundo, situat, aşa
cum este, pe locul fostei porţi Alfofa, e şi replica lui Saramago la
Turnul lui Gonçalo din romanul lui Eça de Queiroz. 

Trecutul – literar şi istoric – devine prezent prin intermediul
mecanismelor ficţiunii, iar Raimundo Silva e realmente „regele
lumii” – aşa cum se visa, scriind o istorie, însuşi Gonçalo: corec-
torul lui Saramago stăpâneşte, ca orice autentic creator, pro-
pria lume ficţională, în care nu se întâmplă nimic fără voia lui.
Iar ficţionalizând istoria – pe care o considera deja o ficţiune –
Raimundo e, succesiv, orgoliosul Rege Afonso Henriques, Mo-
gueime cel îndrăgostit de Ouroana, sau Mem Rodrigues. José
Saramago reuşeşte, în acest fel, să configureze propriul discurs
romanesc mizând mult pe tehnici ale interactivităţii şi evidenţi-
ind mereu importanţa realităţilor alternative. Lumea devine un
imens spaţiu (cadru?) de joc, iar personajul central, la fel ca şi ci-
titorul, trebuie să se integreze în această nouă realitate, a lec-
turii şi receptării active a sensurilor unui text de o asemenea
factură. În plus, toate aceste jocuri cu realităţile alternative sau,
alteori, cu cele concomitent „reale”, (trans)puse în planul ficţiu-
nii, dezvăluie şi evoluţia iubirii dintre Raimundo şi Maria Sara,
care porneşte, iar Saramago nu ne lasă nici o clipă nu uităm
asta, de la pretextul unei cărţi citite de amândoi: Istoria asediu-
lui Lisabonei – replică (din nou ironic-postmodernă, cum altfel...)
la celebra carte citită, în Infernul lui Dante, de Paolo Malatesta
şi Francesca da Rimini. Dovadă, dacă mai era nevoie, a convin-
gerii lui Saramago, pe urmele lui Mallarmé, că lumea există pen-
tru a sfârşi într-o carte frumoasă.         

Fidel manierei de a scrie pe care a perfecţionat-o în marile
sale construcţii narative Memorialul mânăstirii (1982), Anul mor-
ţii lui Ricardo Reis 1984), sau Evanghelia după Isus Cristos (1991),
autorul elaborează, şi în Peştera, un adevărat roman-sumă, ce
poate fi citit la mai multe niveluri, reuşind, însă, să spună de fie-
care dată foarte multe, indiferent de traseul interpretativ pe
care diferitele categorii de lectori aleg să-l urmeze. Căci, pe
lângă titlul cărţii, care duce imediat cu gândul la opera lui Platon
(mai precis la mult discutatul „mit al peşterii”), Saramago utili-
zează şi un epigraf, extras din Cartea a VII-a a Republicii: „Ciu-
dată imagine şi ciudaţi sunt oamenii legaţi. Sunt asemănători
nouă.” Miezul alegoric al textului, precum şi substratul său filo-
sofic sunt subliniate de la bun început, iar cititorul intuieşte că
nu va avea de-a face cu o naraţiune tradiţională, ci cu una care,
în afara elementelor deja cunoscute în scrierile lui Saramago
(lipsa semnelor de punctuaţie şi ironia adesea muşcătoare), evi-
denţiază generalitatea fenomenelor prezentate. Cipriano Algor,
olar de profesie, în vârstă de şaizeci şi patru de ani, este infor-
mat pe neaşteptate că vasele de lut pe care le produsese ani de
zile şi de pe urma cărora îşi câştigase existenţa (la fel cum o fă-
cuseră şi alte câteva generaţii înaintea lui) nu mai sunt potrivite
pentru a fi vândute de Centrul care le prelua până atunci, pe
motiv că vremurile s-au schimbat şi că, acum, plasticul e consi-
derat mai convenabil decât ceramica, chiar dacă nu şi neapărat
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mai bun. Aparent, o întâmplare ca oricare alta, neieşind prea
mult în evidenţă în contextul zilelor noastre, marcat de margi-
nalizarea tot mai evidentă a micilor producători. Numai că, din-
colo de pretextul reprezentat de falimentul previzibil al
manufacturii lui Algor, José Saramago, care porneşte de la
aceste date pe care le oferă cititorului chiar din primele pagini
ale romanului său, realizează o subtilă alegorie ce vizează însăşi
existenţa umană contemporană ameninţată de spectrul globa-
lizării, în epoca societăţii de consum. La fel ca şi în alte creaţii ale
sale, cum sunt Orbirea sau Toate numele, acţiunea e plasată într-
un oraş şi într-o ţară ce nu sunt niciodată numite, singura reali-
tate ce primeşte consistenţă pe tărâmul acestei ficţiuni a lui
Saramago, fiind Centrul în jurul căruia se învârt toate şi către
care „duc toate drumurile”, aşa cum, cu mândrie, afirmă una
din numeroasele pancarte aşezate pe marginea şoselelor. 

Dar ce este, de fapt, acest Centru? Ei bine, o construcţie de
dimensiuni ciclopice, care serveşte şi ca spaţiu comercial, şi ca
zonă rezidenţială, şi ca modalitate de agrement pentru acei oa-
meni care se consideră (şi sunt şi consideraţi de ceilalţi!) sufi-
cient de norocoşi pentru a obţine permisiunea de a trăi acolo.
Centrul gestionează şi relaţiile cu micii producători, de la care
preia (sau, după caz, refuză să mai preia...) obiectele rezultate în
urma muncii lor, ceea ce generează tensiunile ce se vădesc chiar
de la începutul acestui roman. Cipriano Algor nu mai are unde
să-şi desfacă produsele, trebuind să se mulţumească, de acum
înainte, cu existenţa pe care i-o pot asigura fiica şi ginerele său,
promovat gardian rezident în Centru. O existenţă aparent lip-
sită de griji şi la adăpost de orice ameninţări. Numai că, aşa cum
se întâmplă de cele mai multe ori, aparenţele pot fi înşelătoare:
viaţa pe care ar urma să o ducă de acum înainte Algor trebuie
să se desfăşoare exclusiv în Centru, acolo unde ginerele său a
obţinut un apartament. Iar ceea ce ar putea părea un privilegiu
e o povară şi chiar o pedeapsă pentru bătrânul olar, obişnuit să
se bucure de culorile fiecărui anotimp, să respire în propria sa
grădină, să se joace cu animalele din jurul casei – adică să tră-
iască cu adevărat. A trăi în Centru înseamnă a renunţa la toate
aceastea în numele unui confort îndoielnic: câteva ore de lu-
mină naturală pe zi, plus posibilitatea multor ore în care locui-
torii din uriaşul complex se pot bucura, în funcţie de vârstă şi
merite, de „senzaţiile naturale” pe care le oferă, după un pro-
gram bine stabilit, instalaţiile sofisticate care se găsesc peste
tot. Iar aceste senzaţii sunt extrem de numeroase: de la adie-
rea răcoritoare a vântului la bucuria primilor fulgi de zăpadă
sau de la tihna unei plaje însorite până la furtunoasele descăr-
cări electrice din timpul unei furtuni. 

Dezamăgit de artificialitatea acestui mod de viaţă cu care
simte că nu s-ar putea nicidecum obişnui şi înspăimântat de-
opotrivă de perspectiva pierderii progresive a identităţii într-un
univers doar aparent perfect, dar în care oamenii sunt reduşi la
statutul de simple elemente din statisticile puternicilor zilei, şi
într-o lume atât de epurată de orice urmă a omenescului, încât
până şi sentimentele filiale par deplasate, trebuind să lase loc
simplei datorii şi unei rutine de serviciu, Cipriano Algor vrea, to-
tuşi, să încerce să-şi salveze olăria. Iar Marta, fiica lui, îl susţine
în această iniţiativă, venind chiar ea cu ideea ca în locul ulcioa-
relor, farfuriilor şi altor obiecte casnice, ei doi să confecţioneze
păpuşi de ceramică, pe care, apoi, să le coloreze, inspirându-

se din ilustraţiile unei enciclopedii pe care o au în biblioteca de
acasă. Luaţi prin surprindere de iniţiativa olarului, reprezen-
tanţii Centrului acceptă propunerea, urmând ca în perioada ur-
mătoare să se facă şi nişte complexe teste şi studii de piaţă, în
vederea stabilirii rentabilităţii noii activităţi a vechiului furnizor.
Ceea ce e previzibil încă din clipa când cei doi, tată şi fiică, de-
marează de-a dreptul disperaţi – şi, în paranteză fie spus, şi
foarte presaţi de timpul prea scurt ce le este acordat – această
activitate se şi întâmplă: păpuşile sunt declarate nepotrivite
pentru cumpărătorii care caută produsele Centrului, cu atât mai
mult cu cât ele sunt nişte obiecte decorative ce reprezintă rea-
lităţi cu care oamenii acelui prezent nu mai sunt obişnuiţi: es-
chimoşi, saltimbanci, asistente medicale, măscărici sau asirieni
cu barbă. Cipriano Algor nu are, deci, altă soluţie decât să ac-
cepte să se mute în Centru şi să fie alături de fiica sa, care acum
aşteaptă un copil. 

Numai că pretutindeni, în uriaşa construcţie din oţel şi sti-
clă, domneşte o linişte nefirească – şi inumană – întreruptă doar
de straniile zgomote ale unor excavatoare care sapă în subsol şi
a căror activitate reprezintă un secret păstrat cu grijă până şi
de Marçal, ginerele lui Algor, trimis să păzească zona. Într-o
noapte, îmboldit de curiozitate, aventurându-se în partea in-
terzisă a clădirii, Cipriano descoperă înspăimântat că în subso-
lul Centrului, în locul unde lucrau excavatoarele, peştera lui
Platon e pe cale să fie transformată în cea mai nouă atracţie a
imensului edificiu – şi a acestui univers distopic: trupurile în-
lănţuite ale unor bărbaţi şi femei acum morţi îl fac să înţeleagă
că a rămâne în Centru e echivalentul unei sinucideri; cu atât mai
mult cu cât senzaţia de moarte lentă devine din ce în ce mai pu-
ternică pentru Cipriano imediat ce ginerele său preia noul apar-
tament la care are dreptul. „Ce e acolo jos, repetă Marta după
ce se aşezară. Sunt şase oameni morţi, trei bărbaţi şi trei femei.
Nu mă surprinde, bănuiam că e vorba de rămăşiţe omeneşti,
dar nu înţeleg de ce atâta mister, atâta supraveghere, oasele
nu fug şi nu cred că furtul lor ar merita efortul, Dacă ai fi cobo-
rât cu mine, ai fi înţeles. Ce-ai văzut, cine sunt oamenii aceia,
Oamenii aceia suntem noi, zise Cipriano Algor, eu, tu, Marçal,
întreg Centrul, probabil lumea întreagă.” Prin urmare, folosind
furgoneta cea veche care devine, în cheie ironic-ludică, o altfel
de arcă a unui altfel de Noe, olarul împreună cu fiica şi ginerele
său decid să plece, să fugă oriunde văd cu ochii – dar, cu sigu-
ranţă, cât mai departe de Centru. Semnificativ este că Cipriano
Algor nu-l abandonează nici pe câinele de pripas aciuat pe lângă
olărie, căruia decisese să-i spună Găsit – dovadă că afecţiunea,
solidaritatea şi compasiunea pot oricând salva dacă nu întreaga
lume, cel puţin acel ceva din fiecare dintre noi fără de care oa-
menii n-ar mai fi oameni.   

Exegeţii s-au grăbit să afirme că, prin intermediul acestui
roman publicat în anul 2000, Saramago ar fi criticat fără milă
societatea de consum, despre tarele căreia nu a ezitat să vor-
bească în repetate rânduri (se ştie, de altfel, că laureatul Pre-
miului Nobel pe anul 1998 a afirmat răspicat că „deşi în epoca
noastră omul ar trebui să reprezinte centrul tuturor preocupă-
rilor, nu se întâmplă deloc aşa, atenţia marilor puteri fiind con-
centrată asupra acumulării primitive de bunuri şi de influenţă”)
şi ar fi evidenţiat primejdiile globalizării. Numai că demersul
scriitorului e mult mai subtil: el vorbeşte, desigur, despre tirania
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exercitată de acest Centru, prin toţi reprezentanţii săi şi prin toate pârghiile pe care le are la dispoziţie; numai că nu uită nici o
clipă să sublinieze că nimic nu s-ar fi întâmplat – că nimic, niciodată, nu se poate întâmpla! – fără acordul, fie el şi tacit, al oa-
menilor. Iar omul devine, în unele pagini din Peştera, un simplu utilizator al bunurilor de larg consum şi o fiinţă pe cale de a se
transforma în mecanism gata să se mulţumească (ba chiar să şi mulţumească, umil...) pentru senzaţiile artificiale care îi sunt ofe-
rite ca antidot în faţa gândirii şi a conştiinţei. 

Cipriano Algor, fiica şi ginerele său îşi dau seama că, rămânând înlănţuiţi şi neputincioşi în faţa minunilor false ale Centru-
lui, riscă să-şi transforme viaţa în contemplare a nesfârşitelor jocuri de umbre create de realităţi al căror sens deplin nu le-ar mai
fi accesibil. Sigur că cititorul însuşi îşi întrevede, pe alocuri, propria existenţă în alegoria lui Saramago, câtă vreme scriitorul nici

măcar nu a încercat să ascundă semnificaţiile metaforei sociale pe care o dezvoltă în acest roman, însă trebuie să recunoaştem
că, în Peştera, autorul indică o (posibilă) soluţie de salvare. Având mereu în minte punctele de reper esenţiale din domeniul fi-
losofiei şi literaturii, lectorul zilelor noastre, alături de Cipriano Algor, de Marta şi de Marçal, înţelege că, oricât ar fi de ademe-
nitoare câteodată cuceririle cele mai noi ale tehnicii, paradisurile de genul celui oferit de Centrul descris în acest roman sunt
fatalmente artificiale şi nu fac altceva decât să mascheze infernul tehnologic dezumanizant cu aparenţa strălucitoare a confor-
tului; dar şi că, oricât de comodă ar părea existenţa locatarilor Centrului, ea nu se va putea niciodată compara cu viaţa adevă-
rată.   

JJoosséé  SSaarraammaaggoo,,  IIssttoorriiaa  aasseeddiiuulluuii  LLiissaabboonneeii..  
TTrraadduucceerree,,  pprreeffaaţţăă  şşii  nnoottee  ddee  MMiiooaarraa  CCaarraaggeeaa,,  IIaaşşii,,  EEddiittuurraa  PPoolliirroomm,,  22001188..

JJoosséé  SSaarraammaaggoo,,  PPeeşştteerraa..  
TTrraadduucceerree  ddee  MMiiooaarraa  CCaarraaggeeaa,,  IIaaşşii,,  EEddiittuurraa  PPoolliirroomm,,  22001199..
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Punând în discuţie complexa problematică a sacrului, Mir-
cea Eliade – și nu doar el – avea în vedere o mișcare asemănătoare
unui roi de tensiuni interioare ale fiinţei umane, apărute în conse-
cinţa efortului de a echilibra ecourile, uneori contradictorii, alteori
doar ciudate, pe care le primea la întrebări ce provocau spaţiul de
dincolo de perceptibil. „Pe scurt – notează istoricul religiilor –, «sa-
crul» este un element în structura conștiinţei și nu un stadiu în istoria
acestei conștiinţe. La nivelurile sale cele mai arhaice ale culturii, a trăi
ca fiinţă umană este în sine un act religios, căci alimentaţia, viaţa se-
xuală și munca au o valoare sacramentală. Altfel spus, a fi sau mai de-
grabă a deveni om înseamnă a fi «religios»”. Și să reţinem că – în
context – explicaţia-răspuns nu se degajă ca act limitativ al gândirii,
ci în siajul fiinţării, care dezvoltă un cumul de funcţii, susţinând un
proces aflat în durată.

Și, astfel, cu determinare duală, uneori pus în  în condiţii
speciale, omul a fost în măsură a-și crea, prin chiar actul trăirii, un
orizont existenţial propriu, suficient sieși, beneficiind de capacitatea
de a impune structuri, forme și expresii care se definesc într-o con-
stelaţie ale cărei repere esenţiale au sedimentat în mituri și ritualuri
sigilate – accentuează același Mircea Eliade – ca „lumi reale”, paralele
sau complementare lumii accesate prin experimentarea concretu-
lui. Dacă urmăm propunerile lui Gilbert Durand din „mitodologia”
sa, apoi pe ale lui Northrop Frye, din Marele Cod, mai aplicat teoriei
literaturii, și mergând până la cercetările actuale, nicio mitologie nu
se rezumă la staza de imago mundi, făcând pasul hotărâtor către
mundus imaginalis, respectiv recunoscând astfel posibilitatea aces-
teia de a-și integra subiectul. Totodată, când devine text, întregul –
așezat pe aliniamentul narativ, „povestea” (fără nimic peiorativ în
acest  cuvânt) – generează mituri subiacente, simboluri, parabole
etc., detaliile escaladând aceeași esenţialitate ca și ansamblul.

Cel puţin printr-o parte a mecanicii de suprafaţă, litera-
tura se află în vecinătatea mitologiei, dacă avem în vedere că, în ini-
ţierea lor, sunt prezente capacitatea imaginantă a omului, intuiţia
și, uneori, revelaţia sau unele din formele de expresivitate ale scrii-
turii; dacă nici  „povestea” nu lipsește, în schimb diferă punctul de
contact cu conștiinţa și finalizarea receptării prin actul de emerge-
nţă al lecturii. Cum știm, citim cu intenţie și valorizăm în funcţie de
calitatea și cantitatea comunicării și de racordul acesteia la orizon-
tul nostru de așteptare: omul religios caută și așteaptă emoţia „ade-
vărului” și a confirmării „realului” trăirii sale, pășind pe terenul unei
ontologii asiguratorii prin protectivitatea unor puteri supraordo-
nate, în timp ce omul „laic” se oferă unei emoţii estetice, aducând
apoi frumosul și în spaţiul dinamicii raţiunii. Atari ipostazieri, destul
de frecvente, sunt, însă, „de graniţă”, respectiv departajări radicale,
puse în lucru de rigidităţi dogmatice, de concentrarea mecanică uni-
direcţionată a modùlului înţelegerii. Or, la fel de frecvent, dacă nu
majoritar, se află și accesul la starea elastică, simbiotică a contac-
tului cu universul multifaţetat al unui text chiar dacă nepredeter-
minat ca atare.

Pornind de aici, dacă vorbim de fenomene ale conștiinţei,
ale spiritualităţii, cunoașterii  „indirecte” și, mai rar ale practicii asu-
pra realului, dincolo de orice contaminare, tangenţe ori de translări
formale etc., se află un efort de delimitare ,stabilit de platforma ori-
ginară a „obiectului”, indicat de intenţia subiectului, dar ;i de inte-
nţionalitatea primară a „facerii”. Grilele ulterioare, posibile prin
preselecţia actului de abordare, induc varietatea efectului: până la
un punct, sensul originar poate fi deviat, poate primi adausuri sau
nuanţări, poate fi lăsat în fundal prin intermediul unei dirijări se-
cunde, dar nu poate fi nici negat, nici înlocuit. În cea de a doua ipos-
taziere, fractura întregului, astfel provocată, va fragiliza
comunicarea la extrem. În situaţia dintâi, procesele se desfășoară în
normalitate, mergând până la încercarea de a armoniza nu doar su-
prafaţa intruziunilor, ci  ansamblul: în unele universităţi germane,
bunăoară, figurează ca domeniu de cercetare Theopoezia, ceea ce
nu ne trimite la un dublu statut, ci la efortul de a omogeniza seg-
mentul religios și cel literar, un soi de echilibru care poate aspira
chiar la unificarea valorică, așadar depășind resorturile formale. Iar
alte tentative, îndeosebi din actualitatea noastră, nici știinţa nu mai
refuză, de multe ori, îndeosebi prin filtrul fizicii cuantice, recursul
la religia creștină, stabilizând în parte complementaritatea până la
nivelul unui efect de complementaritate între materie și spirit.

De fapt, s-a trecut mai departe de pragul marcat de ideea
că religia poate face „servicii” literaturii, așa cum și literatura poate
rezona în câmpul religiei. Dezvoltări cu privire la ceea ce poate fi
considerat un real „program” de absorbţie intelectuală sunt nume-
roase și nu este locul aici a detalia pe această direcţie, menţionând
doar că ele se extind, pe de o parte, de la constatarea expresivităţii
„artiste” a unor texte precum Cântarea Cântărilor sau a Palmilor, ori
a faptului că Biblia, în întregul ei, este constant raportată la poziţia
de vârf a canonului literaturii universale. Iar pe de altă parte, la se-
sizarea că activarea religioasă a unor opere literare (cum ar fi Iosif
și fraţii săi de Thomas Mann sau, din spaţiul românesc, poezia lui V.
Voiculescu) ilustrează și acestea funcţionarea unor canale de trans-
fer de semnificaţii, de pulsaţie spirituală, în consecinţa preluării de
motive, simboluri și a unor mituri subiacente ansamblului.

Totuși, deși lucrurile par bine cunoscute, câteva îmtrebări
tulbură, încă, mai întâi înţelegerea când a proceselor de integrare a
domeniilor, când a segregaţiei „specificităţii” lor, când a opţiunii
pentru un anume orizont interpretativ-demonstrativ al semnifica-
ţiilor generate prin convocare analitică. Istoria recentă sau măcar o
parte a acesteia, alături de reordonări actuale postistorice și pos-
tumane au opacizat structuri care nu sunt expresii ale efemerului,
ci ale constanţei și ale duratei, în sensul în care materialitatea și spi-
ritualitatea nu se mai află în disjuncţie absolută. Nu e greu de ob-
servat că, într-o parte a civilizaţiei din zilele noastre, se conturează
perspectiva omului socializat până aproape de clonarizare, situaţie
în care conștiinţa și-a pierdut capacitatea de a se constitui și de a
acţiona ca un În-Sine liber și vagant prin acte de creaţie la nivelul

Mituri și miteme în literatură

Mircea Braga

La intersec0ia sensurilor
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unei spiritualităţi neîngrădite.
Doar că, revăzând „fenomenul originar”, cum îl numea Lu-

cian Blaga, acesta ne-a pus în faţa unei unităţi sincretice care – în
condiţiile „primitive” ale oralităţii – aducea expresivitatea, deci re-
gistrul formal al reprezentării, în poziţia de act „firesc” al comuni-
cării unui real trăit, inaccesibil altfel decât ca un fenomen al
limbajului. Conștiinţa estetică se va desprinde mai târziu și nţele-
gem, retrospectiv, că arta, literatura (care ne interesează aici) au
apărut și s-au dezvoltat în interiorul mitului: narativitatea, caracte-
rologia, descrierea, dialogul, fabula, legenda, parabola, tensiunea
sensibilă a expresiei, instinctivitatea metaforică, echivalenţele sim-
bolice, descoperirea relaţiei dintre forme și substanţă etc. sunt com-
partimentări comunicative și ale mitului. În mitologia greacă, de
pildă, literatura – în înţelesul ei actual – se concretizează în con-
crescenţele formale ale riturilor, invocaţiilor, cursivităţii narative,
de la mecanica ditirambilor până la prelucrările și adaptările trage-
diei.

O primă, dar fragilă separaţie a domeniilor a fost simţită
și tratată în consecinţă atunci când nucleul sacralităţii a fost pro-
iectat conștient ca proces creator al omului în cadrul „concursurilor”
unde erau premiate tragedii și autorii lor, criteriul fiind calitatea
spectacolului oferit publicului. În fapt, mitul nu era eliminat, dar ce-
remonialul avea o destinaţie care nu mai era aceeași din temple ori
din ceremonialurile invocaţiilor, ale ritualurilor colective de proslă-
vire. Iar separaţia se va accentua odată cu apariţia religiilor consti-
tuite prin însumarea, selecţia și organizarea unor „documente” –
risipite teritorial și în timp – într-un text unic, centralizat ideatic oa-
recum prin acord social, acesta devenind referenţial, irepresibil, prin
rigorile practicii curente. Și, în plus, principiul „operei deschise” nu
este obstaculat, întrucât „cititorul multiplu” presupune grile de lec-
tură diferite, intervenind diverse intenţionalităţi receptive și anume
poziţionări interpretative. Doar că textul unic, sigilat sever în sin-
gularitatea sa, nu mai permite intruziunea într-o „realitate”, cum
era cea mitologică, care putea chiar asocia, bunăoară, extazul „mis-
tic” cu contestarea prestaţiei zeilor în relaţia cu omul.

În prelungirea celor de mai sus, putem afirma că, iniţial
mitologiile (deși într-o oarecare instabilitate a suprafeţei de comu-
nicare), apoi religiile (asigurate prin text unic, deci fără fluctuaţii)
sunt – în ultimă instanţă – adevărate platforme ale fiinţării, ceea ce
le face accesibile doar omului, dat fiind faptul că devin operante
numai pe suportul conștiinţei, cea care ia act de structura și „na-
tura” acesteia. O atare platformă poate fi simţită și ca emisie a unei
exteriorităţi superioare, dar asiguratoare. Ea determină și reconfi-
gurează sensul, dimensiunea, dinamica și câmpul depotrivă activ și
reactiv al conștiinţei, operând pe toate liniile de forţă care alimen-
tează, prin convingeri, gândirea, mentalitatea, atitudinalul și sensi-
bilitatea, generând – prin trăire – „adevărul”, siguranţa și stabilitatea
acestuia.  Fiindcă, evident, nu singură religia poate desfășura ase-
menea platforme de fiinţare; întâlnim și altele, frecvent amintite ca
fiind sub regia materialităţii sau a știinţei, afirmând o mecanică ase-
mănătoare. Rareori, însă, se vor afla în stare „pură“, Marcat de plat-
formă, orice subiect va marca, la rândul său, platforma,
condiţionările funcţionând în dublu sens, așa cum și anume con-
juncturi își vor afirma prezenţa. Dată fiind extinderea procesului de
intercondiţionare, pot să apară disonanţe, dizarmonii, oscilaţii, ac-
cente reziduale, inconsecvenţe etc., nu poate fi exclusă nici rezo-
nanţa complementară, pe anume direcţii, a două platforme diferite.

Cum, la limită, opoziţia și controversele sunt și ele posibile. Con-
flictualul nu este,deci, exclus, îndeosebi atunci când de pe o plat-
formă este contestat „adevărul” alteia, uitând că acest „adevăr”
înseamnă a fiinţa în „realul” specific generat. Regula ne spune că
necunoașterea sau alunecarea ei doar pe suprafaţa fenomenelor
facilitează intoleranţa, pragul de pe care se nasc monștri. Adică ne
îndepărtăm până și de înţelepciunea anticilor, care afirmau că nu
poţi nega ceea ce există. Inabilă este și neacceptarea faptului că o
cunoaștere a unei platforme, provocată de pe o altă platfomă, uti-
lizează propriul ei mecanism gnoseologic, tehnica și resursele sale
conceptuale. Pentru un cercetător al artei, al literaturii, de pildă,
„mitologie” nu e un termen degradant, nu înseamnă nici „mi-
nciună”, nici – cu declinaţie eufemistă – “basm”, “poveste” sau exer-
ciţiul unei fantezii bolnave. Cunoașterea Bibliei prin mecanismele
de investigare și înţelegere ale știinţelor (bunăoară: filozofia, an-
tropologia, istoria, etica, geologia ș.a.) au fost utile ambelor părţi,
vădind permisivitatea acestora în procesul de consolidare a puterii
de intercomunicare. Și mai putem ușor constata că există platforme
cu un grad ridicat de polimorfism și care deţin – la nivelul expresi-
vităţii – un registru comunicativ aproape  sau chiar comun, supuse
fiind și intenţiei de a nu ocoli receptarea pe canalele sensibilului și
ale intuiţiei. Sunt iniţiate, astfel, obiecte singulare, dar cu o disper-
sie multiplă în comunicare, înscriindu-se ca fenomene ale limbaju-
lui, sesizabile și în sfera de cercetare a istoriei, ramificată în aplicaţii
generalizatoare asupra religiilor, miturilor, literaturii, mentalităţi-
lor.

Dar, fiindcă orice mitologie și, apoi, religie sunt supuse
unui orizont unificator, sinteza devine, și putem spune așa! oglinda
unui univers ficţional, ceea ce înseamnă, de fapt, real, întrucât e
trăit: în el sunt consumate toate cele trei dimensiuni ale timpului,
însumează procese, acte și actanţi, deţine toate iradierile existenţei
și, mai ales, poate fi descompus fie din interior, ca integrat, fie din
exterior, ca observator. Sau, dintr-un alt punct de vedere, este o re-
plică a realului. Ori, cum consideră un istoric al religiilor aflat pe un
portativ mai aparte în raport cu alţi cercetători, englezul Jonathan
Black, abordarea problematicii sensului vieţii și al universului se dis-
junge în funcţie de opţiunea celui care interoghează „originarul”: în-
ainte de a fi tot ceea ce este, s-a aflat mintea (spiritualitatea) sau
materialitatea? Ne aflăm aproape și de întrebările neurologului
român Dumitru Constantin-Dulcan.

Totuși, de fapt, prima disociere are loc la nivelul sensului,
a sensului dependent de suprafaţa platformei de unde, inevitabil,
este transferat constructului, consolidat, în cazul mitologiilor, ca
„adevăr” spiritual, integrat coștiinţei pe suportul unui atașament
care nu e condiţionat de rigorile concretului; iar în cealaltă situaţie,
ridicat ca „adevăr” în conștiinţă pe suportul experienţei dobândite
la contactul cu realitatea materială înconjurătoare. Iar când adu-
cem în scenă o atare polaritate – care, în zilele noastre, se arată a fi
aproape de absolut –, atunci întreaga ecuaţie, care cuprinde și con-
știinţa, atât cu sursele, cât și cu resursele sale, va fi tulburată, în-
trucât, cu o asemenea extindere, se vor pune în discuţie deopotrivă
originarul, precum și ceea ce este impenetrabil în viitor. Poate fi in-
tuită, deja, întrebarea dacă nu cumva va fi acceptată ideea unui al
treilea sens ori se va afirma o ciudată și aproape inimaginabilă con-
topire a acestora? Deocamdată, aflată în prezenţa energiei, simţită
ca „formă” a spiritualităţii, aflată nu doar în materie, ci și dincolo de
ea,  cuantica însăși a apelat, ca indice al precauţiei, prin Heiselberg,
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la filtrul nenegociabil al principiului indeterminării, dar și la cel al
existenţei lumilor paralele, complementare sau suprapuse. Or, când
vorbim despre mitologie și religie, ca și despre artă și literatură, tri-
miterea se face la un „real” creat și trăit, în care materialitatea per-
ceptibilă nu este decât un ecou, cu efect îndeosebi de suprafaţă,
menit facilitării contactului imediat, de deschidere a înţelegerii.
Lumea religiei și lumea artei și a literaturii deţin platforme diferite,
identitatea fiecăreia având canale de comunicare mai fragile sau
mai durabile (ceea ce s-a văzut și când am menţionat actul de con-
stituire a tragediei antice, asupra căruia a insistat și Nietzsche).
Aceste canale, însă. nu se deschid la nivelul fiecărui sens esenţial al
platformei specifice, ci în funcţie de variatele structuri constitutive
ale textului, într-un caz fiind vorba de mituri subiacente, de „gradul
al doilea” ori doar miteme, în situaţia literaturii fiind în cauză fluxul
naraţiunii, galeria actanţilor și, evident, intenţia auctorială. Zona
este una a semnificaţiilor și accentelor, dar, evident, mutaţiile nu
pot avea loc acolo unde există un text unic, definitiv fixat, cum este,
bunăoară, Biblia. Scriitorul poate prelua, poate decupa din textul de
bază una din unităţile și subunităţile funcţionale ale unei mitologii,
poate opera asupra semnificaţiilor adaptate noului ansamblu con-
stituit, dar fără a ocoli sau înlocui amprenta decisivă pe care câm-
pul de origine a lăsat-o asupra decupajului: nici chiar sub presiunea
alchimizării literare, prezenţa simultană a dublei finalizări sensuale
sau negarea unei prin alta nu va putea înlătura instabilitatea tex-
tuală.

Așa cum s-a observat de-a lungul timpului, actul de con-
lucrare a literaturii cu puterea semnificantă a textului religios va

convoca imagini, dar și idei, linii atitudinale supuse unei dinamici
morale aparte, alimentate sensibil, reproiectând mituri și miteme
dintre cele cu oarecare autonomie în câmpul de origine, dar cu o
proiectivitate amplă. Sensul primordial, religios, nu s-a schimbat
atunci când Dante a adus în prezentul său, perspectiva etică a celor
trei „regimuri” de după moartea omului, pe treptele afirmării pe-
depsei, a îndreptării și a binecuvântării. Când Dostoievski l-a adus
pe Isus în faţa Marelui Închizitor, ne-a arătat că degradarea menta-
lului din timpul său, petrecută până și în structurile ierarhice ale or-
ganizării religioase, este o negare a Legii Sacre. Chiar și în filozofie,
când Kierkegaard rescrie mitul Învierii lui Lazăr, o consideră a fi fost
o demonstraţie necesară a puterii divine de a înlătura moartea (a
doua va fi chiar Răstignirea), dar și că moartea naturală e parte a
„codului” existenţial (drept care Lazăr va avea și o a doua moarte,
după care învierea e parte a „codului” Divin). Filozoful danez ne-a
arătat, însă, prin chiar trăirea sa, că suprimarea părţii esenţiale a
sensului religios, cea a nefinitudinii spiritualităţii, s-a cufundat tra-
gic în ceea ce Heidegger a pus sub emblema „fiinţa către moarte”:
“Numai creștinul știe ce se înţelege prin moarte. Creștin fiind, el a do-
bândit un curaj pe care omul natural nu-l cunoaște – s-a ales cu acest
curaj învăţând să se teamă ce ceea ce este și mai înspăimântător. În
acest fel, omul își face mereu curaj; când cineva se teme de un pericol
și mai mare, are mereu curaj să se implice într-unul mai mărunt; când
se teme la infinit de un anumit pericol este ca și când celelalte nici n-ar
exista. Dar lucrul înspăimântător cu care a făcut cunoștinţă creștinul
este «boala de moarte»”.

E adevărat, însă, că filozofia, ca și „literatura pot orice”?
Poate nu chiar... orice!
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MMeemmbbrraanneellee  ssuufflleettuulluuii.. Spuneam în numărul trecut al
revistei că Adrian Niţă are curajul de a se pronunţa, și el, asupra
tendinţei esenţiale a secolului/ mileniului nostru, după ce a tre-
cut doar o cincime dintr-un veac1. Ajunge la concluzia că mile-
niul trei este și va fi unul al spiritului, după ce istoria gîndirii
umane a înregistrat, succesiv, alte două importante dominante
epocale: sufletul și raţiunea.

Existenţă, cunoaștere, suferinţă și credinţă – sînt cele
patru nuclee semantice care coagulează demersul lui Adrian
Niţă asupra arhitecturii sufletului, într-o carte care pariază pe
spirit ca marcă filosofică a mileniului trei. Este un discurs care
demarează cu lectura metafizică a cunocutului roman al lui Mi-
hail Bulgakov, Maestrul și Margarita (Margarita, așa e în original),
o resemnificare a tramei narative prin grila unei treimi: suflet,
raţiune și spirit2. 

Elogiul suferinţei din creaţia lui Bulgakov este prelungit
de altminteri de eseist și în această secţiune a eseului său con-
sacrat uneia dintre facultăţile umane, sufletul, o temă deloc
nouă și pusă în cadrele ei esenţial-spirituale de Sf. Augustin, dar
și de antichitate. Să precizăm însă un lucru important. Cu acest
subiect despre suflet, ca și cu raţiunea și spiritul despre care va
trata apoi, Adrian Niţă nu face istoria filosofiei, ceea ce nu în-
seamnă că acest filon nu-l interesează. Numai că el este preo-
cupat acum mai degrabă de o istorie a ideilor-stăpîn, cum ar
spune Edgar Morin, vectori ideatici fundamentali care au struc-
turat evuri la rînd meditaţia filosofică.

Pînă la Solilocviile (386-387) lui Augustin3 (care mar-
chează o cotitură), ideea de suflet are o istorie diversă. Odată cu
Platon și Aristotel, avem o abordare distinctă, sufletul fiind con-
ceput fie izolat de corp, în cazul celui dintîi, fie – la Stagirit – fă-
cînd totuna cu el. În De anima4, sufletul va fi înţeles de Aristotel
drept ceva fără limite, „entelehia primară a unui corp organizat
care posedă viaţa ca potenţialitate”.

Nu intrăm în varii caracteristici ale sufletului în înţele-
gerea lor aristotelică sau platonică, pe care le găsim de altfel re-
ceptate în mare parte de Augustin5 și de alţi autori medievali
fecundaţi de antichitatea greacă.

*
Exerciţiu de re-cunoaștere, rareori critic sau contesta-

tar, urmărind adesea logica argumentării și intenţia ei retorică,
hermeneutica făcută naturii sufletului de Adrian Niţă apasă pe
„omul lăuntric” augustinian, acolo unde sălășluiește Mîntuito-
rul, dar ne trimite totodată și la sensul activ al „cunoașterii din
interior, oarecum pe linia platoniciană a cunoașterii ca reamin-

tire” (p. 31). În plus, relevă nu doar asimilarea de către Augustin
a filosofiei grecești, ci și înrîurirea venită asupra acestuia dins-
pre teologia pauliniană (cu accent pe epistole). 

Dacă mai toate argumentele nemuririi sufletului sînt
congruente cu tradiţia, unul dintre ele se detașează însă de
abordarea platoniană sau aristotelică (cum tot diferit va fi abor-
dată relaţia dintre psyche și nous). Este vorba de nemurirea vă-
zută ca înviere, după cunoscutul model al unei imitatio Christi, o
nemurire a sufletului și, în egală măsură, a corpului odată cu Ju-
decata de Apoi, învierea – și nu moartea6 – fiind însă întîmplarea
crucială pentru om. Se conturează, încă de acum, un filon al spi-
ritualităţii care va dăinui de-a lungul veacurilor, în cele unde do-
minantă va fi raţiunea și spiritul. Concluzia eseistului în raport
cu imanenţa spiritului este că tocmai aceasta „face ca opoziţia
suflet-corp să fie oarecum diferită de cuplul opozitiv duh-trup”
(p. 40). Prima dihotomie se va conserva mult timp după aceea în
spaţiul culturii și civilizaţiei occidentale.

Dar corpul uman, cel care resimte suferinţa și chinul,
are o demnitate relativ mică în raport cu rangul imperial pe
care-l are sufletul, o mentalitate ce va rezista neschimbată pînă
la ivirea cartezianismului. Și din nou eseistul ajunge la Sf. Pavel,
căci cunoașterea sufletului semnifică purificare, ceea ce se pe-
trece trecînd prin vămile credinţei, speranţei și iubirii, ultima fiind
cea mai mare dintre ele.

*
Revelarea augustiniană cum că sufletul uman cuprinde

în sine toată cunoașterea este una dintre dimensiunile funda-
mentale specifice epocii sufletului, una care accentuează exis-
tenţa noastră ca fiinţe. La această certitudine se adaugă intuiţia
epistemică platoniană a anamnesisului, rolul „dascălului inte-
rior”, o toerie revendicată de gîndirea teologică medievală. Ie-
rarhia priorităţii existenţiale este însă indubitabilă: „Noi sîntem
mai siguri de existenţa noastră decît sîntem de gîndirea noas-
tră”, comentează Adrian Niţă. Iar acel dascăl interior, prin en-
dosmoza dintre suflet, raţiune și spirit, este cel ce ne asigură
accesul privilegiat la cunoașterea lui Dumnezeu și, în acest fel,
la o viaţă fericită – iată opţiunea supremă a Prea Fericitului Au-
gustin.

Însă ideea augustiniană fundamentală, ne reamintește
eseistul, este aceea că „raţiunea urmează înţelegerea în vede-
rea credinţei” (cu trimitere la profetul Isaia: „De nu veţi crede,
nu veţi înţelege”), așadar, o cale care duce inexorabil la teolo-
gie. Nu trebuie să înţelegem de aici că azi, într-o perioadă isto-
rică marcată de spirit, ne (mai) putem bizui pe dictonul „Crede

Ion Dur
Ciorne şi zile

Creșterea și descreșterea spiritului (II)
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și nu cerceta”, atîta vreme cît a devenit necesară și eficientă alia-
nţa dintre știinţă și credinţă, una în acord chiar cu vorbele Mîn-
tuitorului: „Căutaţi și veţi afla”.

RRaaţţiiuunneeaa  îînnttrree  mmăărriirree  șșii  ddeeccăăddeerree.. După deconstrucţia
viziunii augustiniene asupra sufletului, hermeneutica lui Adrian
Niţă e focalizată pe Descartes, gînditorul ce va inaugura epoca
raţiunii și va bulversa atmosfera meta-fizică prin ipoteza că el ar
putea (supra)vieţui și în absenţa corpului (binomul corp-suflet
va fi de altfel resemnificat de filosoful francez).

René Descartes?! Dacă l-am întreba pe Cioran, ne-ar
răspunde oximoronic că subiectul este epuizat din cauza eternei
sale actualităţi. Și așa este, s-a ajuns oarecum la limitele inter-
pretării. Pentru cunoscători, cărora le este adresat preponde-
rent eseul lui Adrian Niţă, nu mai este o noutate forţa
gnoseologică pe care a avut-o acea intuiţie cogito ergo sum, o
concluzie ce pare silogistic survenită după cogito ergo dubito și
dubito ergo sum7 (cele două propoziţii nu sînt însă premise, ci tot
intuiţii). 

Metafizica lui Cartesius, numele latinizat al filosofului,
a reprezentat o iniţiativă originală prin care, pentru prima dată,
cum remarca Étienne Gilson, o viziune asupra lumii ni se înfăţișa
sub forma unor meditaţii9. Înainte însă de a-și formula propria
filosofie, Descartes a elaborat o metodă lucidă și eficientă de
aflare a adevărului, cale ferită de confuzii9. Moștenirea lui Des-
cartes, pe care Ion Petrovici nu avea rezerve în a-l numi geniu fi-
losofic, s-a convertit în curentul ce-i poartă numele:
cartezianism, ceea ce este însă ceva diferit, zice Gouthier, de gîn-
direa carteziană. Așa se face că, de atunci încoace, influenţa
acestui filosof a fost imensă, fiind aprobat dar și contestat. Cînd
Victor Cousin l-ar fi vizitat pe Hegel, acesta i-ar fi spus: „Franţa
și-a făcut cu prisosinţă datoria faţă de gîndirea mondială, dă-
ruindu-l pe Descartes”. Iar Schopenhauer l-a situat pe filosof
alături de Platon și Kant, pentru ca la trei sute de ani de la apa-
riţia discursului asupra metodei (1937), Congresul internaţional
de filosofie să-i fie integral consacrat, comunicările prezentate
fiind publicate în nu mai puţin de unsprezece volume.

Sînt, toate acestea, prealabile de care excursul lui
Adrian Niţă nu poate să nu ţină seama. Deosebindu-l de dis-
cursul augustinian asupra sufletului, cel cartezian, centrat pe
minte sau cugetare, încearcă să ajungă la principiile cunoaște-
rii printr-o serie de distincţii conceptuale apte să menţină re-
flecţia în sfera substanţei cugetătoare. În acest sens, e
importantă lucrarea Reguli pentru îndrumarea minţii (tradusă de
Noica în 1935; v. ediţia de la Humanitas, 1992) deoarece aflăm
în ea mai toţi „germenii ideilor” pe care Descartes le va susţine
mai tîrziu. E drept că nu avem o limpezire semantică deplină,
căci, asemenea lui Augustin, filosoful francez nu exclude ase-
mănarea sau chiar identitatea dintre raţiune, minte, intelect,
suflet.

Lectura (in)fidelă, din interior, pe care o face principa-
lelor scrieri carteziene, la care se adaugă unele rezerve ale eseis-
tului, ne relevă aspecte oarecum ocultate, care ţin de logica
argumentării și de trăsături imanente paradigmei cu care Des-
cartes a schimbat cursul istoriei filosofiei, detașîndu-se catego-
ric de scolastică, între altele, prin primatul minţii și ignorarea
simţurilor, a cunoașterii senzoriale, prin eliminarea formelor
substanţiale (repuse în drepturi, în schimb, de Leibniz), prin de-

clararea chiar a sufletului drept ceva raţional. Bunăoară, rapor-
tîndu-l la apercepţia kantiană, care induce un nivel superior al
reflecţiei („mă gîndesc că gîndesc”), Adrian Niţă subliniază că fi-
losoful francez inaugurează „o eră a minţii conștiente” și că, în
pofida inutilizării categoriei de conștiinţă, conţinuturile mentale
identificate „reprezintă azi obiectul disciplinei numite «filosofia
minţii»” (p. 55). Și nu este singurul caz în care exegetul îl actua-
lizează pe Descartes, după cum deconstruiește multe idei rela-
tiv abstracte pe înţelesul a cît mai mulţi receptori.

Dualismul cartezian, cum știm, a subminat natura sco-
lastică a sufletului și a ideii de Dumnezeu, după cum va genera
varii reacţii, de pildă cele ale lui Leibniz și Kant, pe care le Adrian
Niţă le redă în racursiuri comprehensive (v. pp. 62-73). De al-
tminteri, autorul Criticii raţiunii pure, cel care a înălţat cupola,
cam pretenţioasă și grea,  a raţionalismului, a fost analizat de
eseist într-o cercetare anterioară (v. Timp și idealism, Paideia,
2005). Rolul lui Kant a fost, mai e nevoie s-o spunem?, decisiv
pentru arheologia raţiunii umane, criticismul său generînd o pa-
radigmă care, de atunci pînă azi, a intrat într-un dialog fertil cu
logica, epistemologia, axiologia, etica, filosofia culturii și alte
sfere al spiritului contemporan, domenii de neocolit atunci cînd
este vorba de „exigenţa întemeierii, a fundamentării și verifică-
rii a tot ce poate deveni constitutiv universului gîndirii”10.

*
Odată cu criticile lui Kant, distincţia dintre raţiunea

teoretică și raţiunea practică devine regulă în canonul reflecţiei
filosofice. Ceea ce înseamnă o dimineaţă a cugetării asupra spi-
ritului, despre care Hegel ne va da o fenomenologie centrată pe
trei nivele: conștiinţa, conștiinţa de sine și raţiunea. Sînt aici,
spune Adrian Niţă, „zorii spiritului” iviţi din neiertătoarele cri-
tici ale raţiunii, fie ale celei pasive adresate ei însăși (v. pp. 75-
85), fie ale „raţiunii înfumurate” care e pornită împotriva
sufletului și ajunge numaidecît la un ateism neiertător, cel din
urmă fiind, și azi, o atitudine extrem de activă (vezi Sam Harris,
Daniel Dennett, Richard Dawkins, Christopher Hitchens). Ilumi-
nismul va fi de fapt cel ce instituie excesul – în supralicitarea ro-
lului raţiunii, în critica la adresa religiei și a Bisericii. Iar critica
sufletului, dar și a corpului – ca și reacţia faţă de existenţa lui
Dumnezeu sau a prejudecăţilor –, vor fi continuate de materia-
liștii și naturaliștii francezi, de Voltaire, după cum tot secolul al
XVII-lea aduce cu sine o „dezvrăjire” a naturii.

Sub raport istoric, Revoluţia Franceză reprezintă mo-
mentul de la care începe să se manifeste mai pregnant difere-
nţa specifică dintre filosofie și teologie. Am spune că se
profilează determinaţiile unui raport în care se vor situa ulte-
rior raţiunea și credinţa, prima devenind cu vremea tot mai
mult scindată și predispusă unor tendinţe cumva sinucigașe. În
veacurile XVII și XVIII, cum a dovedit-o Foucault, se produce
chiar o separare a raţiunii de neraţiune (v. pp. 94-104), din cea
din urmă făcînd parte tot ceea ce este considerat diferit, absurd,
iraţional (vezi studiile filosofului francez despre istoria nebuniei,
boala mentală, nașterea clinicii). Îndeosebi ideile foucaultiene
despre situaţia celor consideraţi nebuni (neraţionali, dar conti-
nuînd să fie fiinţe raţionale), privarea de libertate prin apariţia
închisorii („raţiunea care supraveghează neraţiunea”), considera-
ţiile sale privind bioputerea și relaţiile de putere, pentru a enu-
mera cîteva, toate acestea exprimă degringolada unei raţiuni
conflictuale, una care pare să nu se mai înţeleagă pe sine.
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Tot din preludiul sau „zorii” spiritului face parte și o
altă metamorfoză petrecută în istorie: raţiunea cinică, o ipos-
tază a raţiunii scindate despre care a scris eseuri substanţiale
Peter Sloterdijk11. Glisînd între moderni și potsmoderni, cu
interpretări nietzscheene sau freudiene, invocînd și alţi cri-
tici ai modernităţii, filosoful și scriitorul german încearcă „un
fel de analiză a posibilităţii cunoașterii în condiţiile în care
omenirea se află în plin marș spre prorpiul dezastru” (p. 105).
Adrian Niţă analizează sintetic formele de cinism identificate
de acest autor: cinismul militar, al puterii, sexual, medical,
religios al cunoașterii (v. pp. 105-119), cu o observaţie finală
prin care, consecvent cu proiectul său, se detașează de ipo-
teza fundamentală a filosofului: istoric vorbind, raţiunea nu
este etapa finală a istoriei și nu ne confruntăm cu catastrofa
sau haosul terminal, căci mai urmează ceva: epoca spiritului,
din care am și inaugurat un început firav.

Excursul lui Adrian Niţă asupra raţiunii, ca și cinis-
mele lui Peter Sloterdijk mi-au amintit, între altele, de o rea-
cţie din anul 2000 a filosofului Yrmiyahu Yovel, cînd i s-a
acordat Premiul Israel pentru filosofie. El a făcut atunci un
raport asupra stării raţiunii și constata că, deloc anacronică,
aceasta e cît se poate de vie, de autentică, numai că este sub-
minată din interior de un orgoliu al depășirii propriilor limite,
asaltată totodată de vreo trei dușmani externi: misticismul,
cultura comercială globală și critica radicală a post-moder-
nismului. Sînt, acestea din urmă, provocări pe care raţiunea
contemporană le poate aborda elegant și productiv.

Însă epoca raţiunii are, în istoria filosofiei univer-
sale, o dimineaţă a ei, cu niște zori în care apare irizată si-
lueta spiritului ca atare. Dacă preocupările pentru
problematica sufletului au dezvăluit cosmosul, cele din epoca
raţiunii au inventat universul, pentru ca perioada spiritului
să însemne înţelegerea lumii ca atare. Desigur că un anume
grad de comprehensiune a lumii l-a avut și pînă acum filoso-
fia, după cum nu i-au fost străine ideile legate de cosmos sau
univers. Observăm astfel, mai cu seamă în deceniile din
urmă, o întrepătrundere dintre raţiune și spirit, un fel de im-
bricare specifică și relaţiei anterioare dintre suflet și raţiune.

Pentru această aură a începutului epocii spiritului,
eseistul se oprește la filosofia noiciană, la semnificaţiile sale
pentru felul în care reflecţia umană face tranziţia de la ra-
ţiune la spirit. Iar lucrarea reprezentativă este Devenirea întru
fiinţă (1981), și asta după ce gînditorul a ars rînd pe rînd cri-
tica sufletului și a raţionalităţii. E de observat că Noica s-a
apropiat/ detașat de Platon, Aristotel, Descartes, Kant, Hegel
și Heidegger, iar faptul că înţelege raţiunea drept conștiinţă
a devenirii întru fiinţă îl situează într-o zonă de tranziţie de la
raţiune la spirit, mai exact al raţiunii întru spirit.  

BBiigg  BBaanngg--uull  ccaarree  aa  ttrreezziitt  ssppiirriittuull.. Simbolic și faptic,
semnul pentru începutul mileniului trei și al epocii spiritului
deopotrivă a fost, crede Adrian Niţă, atacul terorist din 11
septembrie 2001. E un eveniment care a exprimat „nevoia
omenirii de armonia și înţelegerea date de spirit”, ca și des-
părţirea de „calculul și jocul de șah cu viaţa oamenilor” (p.
125). Contextul istoriei s-ar fi sublimat astfel într-un moment
de răscruce pentru destinul omenirii. 

Să nu ignorăm însă faptul că ne situăm pe planul re-
flecţiei meta-fizice, unde regulile sînt cu totul specifice. Nu
este prima dată cînd gîndirea umană este provocată dinspre
spirit, termen cu o polisemie aparte peste care să nu trecem
așa de ușor. Iar dacă repetăm chestiuni devenite loc comun,
o facem pentru economia demonstraţiei. Semantic vorbind,
conceptul spirit e folosit odată cu începutul secolului al XII-
lea (espirit, Psautier de Cambridge,1120, d’Oxford)13, iar pînă la
acest sens propriu istoria filosofiei, încă din antichitate (vezi
pneuma și nous), a uzat de varii înţelesuri și conotaţii ce au
pornit de la varianta latină spiritus15 (respiraţie, suflare), toate
vizînd o substanţă non-corporală (sufletul) aflată în diferite
forme de alianţă sau contrast cu corpul material (considerat
fizic, estetic, moral, meta-fizic)14. 

Nu de puţine ori, în istoria filosofiei, între spirit și su-
flet a fost o congruenţă, iar piscul abordării spiritului l-a re-
prezentat fenomenologia lui Hegel (1807, trad. rom. 1965),
interpretată de Noica în variante narative („povestiri despre
om”). Știm orgoliul filosofului german și al idealismului său
absolut, care ar fi fost întruparea „spiritului absolut”, cel cu
care se încheia de altfel istoria filosofiei. Ideea absolută, aflată
în cel de-al treilea său nivel dialectic, căpăta conștiinţă de sine
și redevenea ea însăși. 

Și tot despre spirit să repetăm sinonimia consumată
pînă acum în lexicul filosofic, și anume utilizarea vocabulei
pentru conștiinţă, inteligenţă, gîndire, raţiune. Nu vom uita
totodată dihotomia din Cugetările lui Pascal: spirit de fineţe –
spirit de geometrie, binom a cărui endosmoză a fecundat nu
o dată gîndirea filosofică, după cum nu evităm multiplele uti-
lizări teologice care culminează cu Spiritul (Duhul) Sfînt (chiar
și Monadologia lui Leibniz se cuvine invocată).

În limbajul filosofiei contemporane, la care și Adrian
Niţă trimite, se pot observa cîteva accepţii ale spiritului: opo-
ziţia faţă de materie; opoziţia faţă de natură; opoziţia faţă de
trup; într-un sens particular: opoziţia faţă de sensibilitate sau
inteligenţă, sau – și mai restrîns – faţă de una dintre calităţi,
ceea ce face să se vorbească de spirit filosofic, deja aminti-
tele: spirit de fineţe și spirit de geometrie, spirit de iniţiativă15

ș.a.
*

Am procedat la o atare acoladă de sensuri pentru a
delimita cît mai corect aria problematică pe care Adrian Niţă
o decupează în partea finală a eseului său, omonimă titlului
cărţii. El constată un eșec al raţiunii, care, după ce a atins pra-
gul știinţei, nu poate oferi un răspuns asupra ţelului unde
vrea să ajungă umanitatea. Opinia lui este că a sosit momen-
tul să intrăm pentru totdeauna în epoca spiritului, prin care
„omenirea va reuși să fie solidară chiar și în solitudine” (p.
126), iar straturile lumii vor fi decodate cu ajutorul straturilor
înţelegerii.

Centrarea comprehensiunii pe acest din urmă feno-
men într-o vreme a spiritului aduce în prim-plan și binoamele
spirit-spiritualitate, spirit-spiritualism, fără a exclude însă și
doimea spirit-credinţă. Iar pentru asta, eseistul e interesat de
autori și ideile lor, ambele planuri receptate istoric și critic.
Etapele radiografiate vor fi cele reprezentate de Husserl și
Heidegger (constituirea lumii și elaborarea știinţelor spiritu-
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lui), Jean Luc Marion, filosof și teolog romano-catolic, înrîurit de
Jacques Derrida (despre sfera credinţei), Gadamer, Ricoeur și
din nou autorul lui Sein und Zeit (lumea înţelesurilor), Russel,
Wittgenstein și Chomsky (cotitura lingvistică), H. Bergson (spirit
și conștiinţă), pentru ca la sfîrșit să avem silogisme despre uni-
versul înţelegerii.

Să nu eludăm o precizare: nici unul dintre acești gîndi-
tori nu s-a afirmat în anii care au trecut din mileniul trei, dim-
potrivă, ei au marcat veacul XX prin varii orientări filosofice:
fenomenologie și hermeneutică, filosofia limbajului și fenome-
nologie religioasă, filosofia minţii, pentru a aminti pe cele mai
importante. Prin urmare, secolul trecut a născut energia inte-
lectuală pentru proiectul secolelor ce vor urma sub pecetea spi-
ritului. Prin acești filosofi, avem vizionarii, iar noi sîntem
încercaţi cumva de un sentiment de epigoni (ca în poemul lui
Eminescu: „S-a întors maşina lumii, cu voi viitorul trece;/ Noi sun-
tem iarăşi trecutul...”).

TTuurrnnaannttaa  tteeoollooggiiccăă..  Poate cel mai propriu situat în ar-
mura spiritului vremii noastre este filosoful francez Jean-Luc
Marion, cel care nu face o cotitură faţă de tradiţia filosofică la
care se raportează, ci o continuă și se detașează de ea prin con-
tribuţie originală. Lectura pe care Adrian Niţă o face unor con-
cepte ale acestuia vine în întîmpinarea ipotezelor sale.
Reflecţiile lui Marion asupra esenţei umane depășesc dualismul
suflet-corp și limitele în care e captivă raţiunea. Elev în liceu al
lui Jean Beaufret, fost student al lui Jacques Derrida, preocupat
totodată de teologie patristică și mistică, J.-L. Marion dovedește
prin cercetările sale de filosofie, etică și antropologie religioasă
că se desparte de Augustin, Descartes (despre care a dat exe-
geze fundamentale16), Nietzsche, Husserl, Heidegger și atinge
pragul unor Certitudini negative, cum se numește una dintre că-
rţile sale17 (cogito-ul cartezian este cel ce îi generează acest tip
de certitudini, pe unele dintre ele comentîndu-le Adrian Niţă). 

Nerecunoscîndu-se discipol al vreunui gînditor, fără să
se poată opune însă unor înrîuriri, fenomenologul francez se
dovedește a fi original în resemnificări făcute multor idei ale fi-
losofiei contemporane, în spaţiul căreia a vorbit nu o dată de
sfîrșitul metafizicii, ceea ce a dus la încadrarea lui în postmo-
dernism. Nicolae Turcan consideră însă că Jean-Luc Marion
„practică o apologie postmetafizică, rămînînd fidel tradiţiei Bise-
ricii și învăţătuilor sale de credinţă”18.    

Cu un discurs insolit care a atras atenţia odată cu eseul
său Dieu sans l’être (1982), concentrat pe metodă și pe regîndi-
rea subiectului, Marion elaborează o fenomenologie consis-
tentă despre dat și dăruire19, sau despre fenomenelor saturate20,
după ce nedumerise lumea filosofică printr-o abordare radicală
a reducţiei fenomenologice și a fenomenologiei donaţiei, prin
care cerceta critic pe Husserl, Heidegger și orientarea fenome-
nologică21. În armătura elaborărilor sale conceptuale, Jean-Luc
Marion este interesat deopotrivă de icoană, contra-experienţa,
revelaţia, reducţia erotică, adonat, ultimul fiind „un concept pe
care Marion îl propune ca succesor al subiectului modern”22.

Jean-Luc Marion mizează pe dialogul dintre teologie și
alte direcţii din gîndirea contemporană, meditează profund asu-
pra creștinismului, a religiei, avansînd deschideri ideatice de-
opotrivă pentru filosofie și teologie, chiar dacă deseori

contrariază și pe filosofi, și pe teologi. Între altele, două încercări
par să marcheze discursul hibrid al lui Marion: (re)întoarcerea la
lucrurile însele (un mai vechi imperativ fenomenologic) și refu-
zul de a face niște idoli din concepte filosofice și teologice im-
portante.

Și totuși, nu doar o turnantă proiectează Marion prin
proiectele sale de gîndire, ci face și o turnură prin opţiuni idea-
tice, îndeosebi, cum observă Adrian Niţă, prin antropologia sa,
dar și prin abordările etice în ceea ce privește fenomenele sa-
turate și teoria donaţiei (v. „Lume, donaţie, spirit”, pp. 139-144).

LLuummeeaa  ddee  mmîîiinnee::  îînnţţeelleeggeerree  șșii  îînnţţeelleessuurrii..  Eseurile lui
Adrian Niţă resemnifică și alte idei, adaugă accente semantice,
invocă diferenţe specifice de la un filosof la altul. Analizînd
sumar intenţionalitatea husserliană, de pildă, sau ceea ce în-
seamnă reconsiderarea știinţelor spiritului, nu scapă ocazia de
a a-l detașa de Descartes pe cel ce, în 1935, scria despre Criza
umanităţii europene și filosofia. Husserl îi apare ca un gînditor
care vrea să reconsidere spiritul, dar de pe poziţia raţiunii. De
aici, credem, o anume captivitate pe care contextul istoric o
exercită asupra proiectului său de fenomenologie pură.

Comentarii nuanţate întreprinde exegetul și asupra Da-
sein-lui heideggerian, receptat și decodificat prin nivelurile sale
fundamentale, sau așa-numitele membrane, cele care – simul-
tan, sincronic și diacronic – dau seama de raporturile dintre
lume și această categorie metafizică. Prin Dasein și lume, ajun-
gem la spirit înţeles ca „temporalizare originară a temporalită-
ţii” (p. 139), un orizont în care se ivește, desigur, istoria.

Nivelul – sau membrana – fundamental în configuraţia
de azi a hermeneuticii continuă să fie înţelegerea, prin interme-
diul căreia pătrundem sensurile profunde ale lumii și omului.
Modul structural pe care-l are însă înţelegerea Dasein-ului la
Heidegger (așa cum îi apare lui Otto Pöggeler, autor și al un sub-
stanţial Index al lucrării Sein und Zeit) impune, după Adrian Niţă,
acceptarea și a unor reţele oarecum complementare. Vom ad-
mite astfel că existenţialii au o sferă limitată, așa încît include-
rea ilegitimă printre aceștia a unor manifestări umane va
„induce o rigiditate greu de admis în inima Dasein-ului”, „s-ar
exclude orice fel de libertate, astfel încît, din perspectiva bazei
sistemului, etica ar fi negată și mai tare” (p. 150). 

Un impas depășit de Gadamer, care situează înţelege-
rea în sfera lumii spirituale, prin trăsăturile ei care ţin de istori-
citate, viaţă și limbă. Chiar și cadrele de start sînt diferite: dacă
Heidegger pleacă de la întrebarea privitoare la fiinţă, herme-
neutica celui ce a polemizat faimos cu Jürgen Habermas are
drept temei adevărul operei de artă (la originea căreia a medi-
tat însă și filosoful de la Freiburg). Mai este important, pentru
acești doi filosofi, și mecanismul comprehensiunii, al decons-
trucţiei sensurilor unui text, hermeneutică în care s-a exersat și
Paul Ricoeur (v. „Lumea este discurs”, pp. 155-160).

*
Fără să se îndepărteze de lumea textului, dimpotrivă,

apropiindu-se de polisemia lui din alte unghiuri, Adrian Niţă ne
reamintește o altă cotitură survenită în discursul filosofic con-
temporan: cotitura lingvistică, orientare începută odată cu filo-
sofia analitică a lui Frege, Russell, Moore, continuată de
Wittgenstein și de alţi autori preocupaţi de filosofia limbii și a
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limbajului. Pe exeget îl interesează în mod deosebit silogismele
acestor gînditori despre dualitatea suflet-corp, dar și reflecţia
asupra raţiunii, sau, alteori, asupra spiritului și spiritualităţii. 

La Russell, bunăoară, observă o recunoaștere a valorii
pe care o au credinţa și religia, dar și perspectiva știinţifică a
unei teorii care să se dispenseze de binoamele suflet-corp, spi-
rit-materie sau mental-fizic. Logicianul britanic simţea provo-
carea venită dinspre fizică, nevoia unei teorii fundamentale
unificate prin care „să se explice totul, de la electroni la galaxii,
de la quarci la munţi, de la vedere la conștiinţă” (p. 166). În
schimb, la autorul lucrării Tractatus logico-philosophicus (1921),
Adrian Niţă comentează limitele limbajului și ale lumii (v. „Li-
mitele limbajului semnifică limitele lumii mele”, propoziţia 5.62)
și se întreabă dacă și cît de mult își fac loc în atare abordări fi-
losofice relaţia corp-suflet sau problema eticii. Interogaţii cu so-
luţii negative, căci despre ceea ce nu se poate vorbi, trebuie
păstrată numaidecît tăcerea. Dar și un răspuns pozitiv la ceea ce
ar putea semnifica inexprimabilul din cea de-a șaptea propoziţie
filosofică wittgensteiniană: departe de a fi ceva mistic, cum lasă
uneori să se înţeleagă (v. propoziţia 6.522), un atare inexprima-
bil, crede Adrian Niţă, „este de natura spiritului, ba chiar, într-
un sens, este spiritul” (p. 171). Sau poate fi, inexprimabilul,
expresia unor concepte insuficient elaborate, la care filosoful a
revenit, așa cum constatăm din cartea postumă Cercetări logice
(1953). 

Nu putea lipsi din analizele lui Adrian Niţă unul dintre
cei mai citaţi autori din lume: Noam Chomsky (n. 1928), lingvist
și filosof american, cunoscut în ultima vreme și ca activist poli-
tic extrem de prezent în viaţa comunităţii. Originalitatea teoriei
chomskyene asupra limbii (externalizate și internalizate) a de-
venit de mult timp un loc comun, mai puţin felul în care filoso-
ful-activist crede că înţelegerea limbii înseamnă totodată o
descifrare a lumii sub aspectul ei politic. Și în acest din urmă
sens, Chomsky a devenit azi un reper important pentru specia-
liștii din sfera filosofiei politice sau politologiei. Cele mai im-
portante maladii ale lumii de azi sînt puse de militantul politic
și civic pe seama politicii externe a SUA, din care, de cele mai
multe ori, lipsește sensul unei etici, ceea ce nu împiedecă spa-
ţiul american să aibă un rol dictatorial în marile confruntări con-
temporane.

Opţiunile lui Chomsky sînt în marginile unor adevăruri
rezonabile. Teroarea la care sîntem supuși trebuie să aibă drept
replică, în afara argumentului celui mai puternic, etica dialogu-
lui, evitarea retoricii ronflante și inflamante, intermedirea rela-
ţiilor dintre oameni prin negociere, cooperare și echilibru. SUA
este o parte a societăţii de azi, și nicidecum marele stăpîn ori
paznicul suprem al lumii. Democraţia însăși a devenit o stare
anacronică. Astfel văzută și înţeleasă, lumea lui Chomsky, spune
Adrian Niţă, este una a raţiunii, și deloc a spiritului, energia celui
din urmă imprimînd în spiritul timpului frumuseţe, armonie, bu-
nătate.

*
Comentînd conjuncţia dintre spirit și conștiinţă, eseis-

tul îi invocă pe Henri Bergson, cu eseurile sale atît de specifice
despre materie-memorie-evoluţie creatoare-energie spirituală,
pe supraproductivul Rudolf Steiner sau pe Leibniz. Dincolo de
abordarea sumară a raporturilor dintre materie și spirit, așa

cum le exprimă fenomenologia bergsoniană, pe Adrian Niţă îl
interesează impulsurile date de aceasta din urmă dezvoltării a
ceea ce s-a numit în ultima vreme filosofia minţii (mind philo-
sophy), mai mult, a filosofiei focalizate pe conștiinţă, pe relaţiile
ei cu inconștientul atît de mult abordat de psihanaliză.

S-au conturat, pînă azi, varii orientări care se întîlnesc
într-un loc comun, și anume în acceptarea faptului că fenome-
nul numit conștiinţă este unul cît se poate de natural, ceea ce,
să recunoaștem, nu reprezintă o noutate. Un gînditor cum este
John Searle vorbește de un naturalism biologic apt să explice –
prin procese biologice specifice – conexiunile dintre minte-corp,
minte-creier și conștiinţă-creier. Trebuie să observăm că unele
dintre aceste explicaţii au nume noi pentru mecanisme pe care
cercetările știinţifice le-au pus în evidenţă cu multe decenii în
urmă, ceea ce a dus apoi la o redimensionare a raporturilor din-
tre filosofie și știinţă, la care s-a alăturat însă și etica. Este un
efort comun făcut pentru deconstrucţia conștiinţei, a spiritului
uman, în care accentul cade pe fenomenologie și rezultatele știi-
nţei.

E-adevărat că bogatele achiziţii în ceea ce privește cu-
noașterea proceselor biologice, fizice, chimice ș.a. din miliardele
de neuroni și sinapse ale creierului uman, ca și deja banala teo-
rie a corzilor, nu au dus ex abrupto la înţelegerea atît de com-
plexă a conștiinţei. Fenomene aparent simple, facile sau
aproape de la sine conștientizate ascund în mecanismele lor
procese esenţiale, în care nu o dată joacă un rol important ex-
perienţa noastră de zi cu zi. Și asta se observă mai cu seamă
atunci cînd se încearcă descifrarea raportului dintre conștiinţă
și creier, raport care – se întreabă retoric Adrian Niţă – s-ar
putea să întîmpine dificultăţi similare celor specifice epocii ra-
ţiunii.

Eseistul afirmă un adevăr fără vreun înconjur: încă ne
lipsește un cadru teoretic (v. pp. 201-205) care era cerut și la în-
ceputul veacului XX, încă nu există endosmoza necesară dintre
știinţele naturii și știinţele spiritului pentru a da la iveală o nouă
tematizare. De altminteri, știinţele spiritului nu au progresat atît
de mult în ultima vreme, după cum nici știinţa nu a făcut prea
mulţi pași pentru o înţelegere a lumii ca întreg unitar și coerent.
Avem nevoie, probabil, de o variantă postmodernă a holismului,
cu o adîncă resemnificare a relaţiilor și caracteristicilor bino-
mului întreg-părţi.

*
Lipsește însă, e de acord Adrian Niţă, o anumită formă

de înţelegere, una redimensionată, în care punctele de sprijin
să fie cele date de „etică, intersubiectivitate, dialog, comuniune,
armonie și echilibru” (p. 206), determinaţii ale înţelegerii empa-
tice sau etice din ecuaţia căreia să nu lipsească însă credinţa,
buna credinţă. Binele, adevărul și frumosul într-o posteritate
mereu contemporană a fiinţei, deci a spiritului. E drumul cel mai
ferit de primejdii către conștiinţă (con-știinţă), cale pe care an-
tichitatea a început să o bătătorească, fenomen deopotrivă
complex și simplu; conștiinţa? – o fatalitate, cum a spus, între
alţii, și (ne)înţelegătorul Cioran.

Sporii empatiei fecundează astfel un tip insolit de înţe-
legere, care se manifestă deseori și în absenţa cuvintelor, vehi-
colul esenţial pentru ca unul cu altul (nu unul lîngă altul) să
comunice și să se cuminece din aceleași valori fundamentale
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pentru condiţia umană (la condition roumaine, ca să reproduc
subtitlul pe care Ion D. Sîrbu îl adăuga la romanul său postum
Adio, Europa!). Înţelegerea asigură osatura lumii, dar și subsis-
temele care fac din ea un întreg acţional coerent și sufiecient
sieși (nu cred în „ajutorul” extern al unei civilizaţii extraterestre
pentru a atinge unitatea mult visată). Rămînem, oricîte silo-
gisme postmoderne s-ar formula, în cadrele condiţiei omului mo-
dern, sprijiniţi pe fundamentele date de muncă, operă, acţiune
și viaţă activă, pentru a o cita pe Hannah Arendt23, gînditor nu
doar politic pentru care lumea, acţiunea și gîndirea contituie o
treime endosmotică indestructibilă.

Este o lume a spiritului și spiritualităţii, cea din urmă
în conjuncţie organică îndeosebi cu filosofia și știinţa24, dar și cu
etica. E un lanţ, un mecanism în care educaţia primită prin
școală capătă un rol fundamental mai cu seamă pentru con-
juncţia dintre empatie și înţelegere. Să ajungem astfel fiinţe spi-
rituale nu doar prin depășirea dihotomiei clasice suflet-corp,
adică punerea între paranteze a durerii fizice, ci și prin procu-
rarea mai avidă de viguroase bucurii spirituale; finalmente,
avem în vedere asimilarea unei noi mathesis (μάθησις), care
înseamnă învăţare, dar și, după Foucault, este știinţa unei or-
dini sistematice a lucrurilor și fiinţelor cu care omul vine în con-
tact. Cumva metaforic vorbind, corpul – subliniază Adrian Niţă
– este similar cu „scara de care vorbea Wittgenstein: o folosesc
ca să ajung la spirit, apoi, odată ajuns la înălţimea spiritului,
arunc scara pe care am urcat” (p. 214).

Dar dacă medicamentele ne vindecă de dureri, sufer-
inţa („dureros de dulce”, zice Eminescu) nu poate fi îndepărtată
prin același procedeu. Ea este de natură morală, ţine de spirit și,
revin la Dostoievsky, exprimă coeficientul de frumuseţe al omu-
lui, trăsătură care, după același inimitabil prozator rus, va salva
lumea. Graţie spiritului, suferinţa morală (există chiar și expre-
sia: floarea suferinţei) se metamorfozează în spiritualitate. Și
aici, vrem ori nu, ne întîlnim cu  (onto)teologia sau cu simţul
comun pur, nealterat, pentru care îndrăznim să credem că sînt
valabile cuvintele lui Nicolae Steinhardt – citat la sfîrșit de
Adrian Niţă – despre bunătatea sufletească: „Că ne-o place sau
nu, cultura nu este numai acumulare de cunoștiinţe, ci o sub-
ţirime a caracterului, și capacitatea de a considera bunătatea
nu drept o simplă virtute desuetă și sentimentală”25.

Optimist, Adrian Niţă pariază pe un spirit milenar sau
pe un mileniu care „nu va fi deloc”. El crede că trăim deja într-o
epocă a spiritului în care „moartea filosofiei a murit”, însă într-
un ev, am adăuga, care-i mereu ameninţat de ideea cioraniană
a autodistrugerii, un secol în care natura umană parcă a eșuat,
veac revendicat, pare-se, de spaţiul chinez în confruntare beli-
coasă cu lumea de dincolo de ocean și sub privirile de leu
flămînd ale Rusiei. 
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În contextul deplasării accentului, în a doua jumătate a
secolului al XX-lea, în cadrul studiilor fenomenologice, de la timp
(evoluţie, transformare), ca principal concept, la spaţiu ca domeniu
de interes (aspect esenţial pentru geografie, știinţă prin excelenţă a
peisajului, acesta văzut ca spaţiu limitat dar deschis), nu este deloc
întâmplător că geografi de marcă, precum Kevin Lynch sau Michel
Foucault au abordat problema spaţiului într-un fel complet nou, in-
troducând problematica imaginarului (a unei subiectivităţii bazate
pe experienţe definitorii, de natură psiho-mentală), rezultând astfel
noi deschideri ale geografiei, în teorie și în practică. Punctul de ple-
care al studiului hărţilor mentale este constituit de apariţia, în 1960,
a cărţii lui Kevin Lynch, „The Image of the City” („Imaginea orașu-
lui”). În această carte, Lynch a folosit schiţe simple de hărţi, create
din memoria unei zone urbane, folosind trei orașe americane,
Boston, Jersey City și Los Angeles. Iată ce spune Lynch în acest sens:
„Cel mai adesea, percepţia noastră nu este continuă și solidă, ci mai
degrabă parţială și fragmentară, amestecată cu alte preocupări.
Toate simţurile sunt în acţiune, iar imaginea este rezultatul tuturor
acestora.” Modul de lucru al geografului american a fost următorul:
a cerut participanţilor (locuitorilor aleși la întîmplare) să facă o de-
scriere rapidă a orașului lor unui străin (eventual unui turist), și care
să acopere toate caracteristicile principale ale acestuia, cu pre-
cizarea că nu așteaptă o schiţare foarte corectă, ci doar o schiţă
aproximativă. În acest fel, geograful american a lucrat (vreme de
cinci ani) la „descoperirea” a cinci elemente ale orașului: căi, mar-
gini, cartiere, noduri, puncte de reper. 

Referitor la termenul „locuri”, aș aminti aici reperul fun-
damental în domeniu, perfect explicat de Martin Heidegger, în sen-
sul că omul şi lucrurile determină „locurile” prin „croire de spaţiu”.
Iată ce scrie filosoful german: „Ar trebui să luăm aminte la faptul că
această interacţiune” (interacţiunea unor locuri, acestea în sensul
conceptului de locuire al lui Heidegger, n. n.) „îşi primeşte sensul
din vastitatea liberă a ţinutului, fiind astfel îndreptată către
aparteneţa laolaltă a lucrurilor. Ar trebui să ne obişnuim cu gândul
că lucrurile nu se limitează să aparţină unui loc, ci sunt, chiar ele,
locurile.” Ca atare, orice demers cu privire la spaţiu, trebuie să
pornească, ne sugerează Heidegger, de la cunoaşterea în profunz-
ime, sub toate laturile sale, a acestui spaţiu: „Meditaţia asupra re-
laţiei reciproce existente între artă şi spaţiu ar trebui să înceapă de
la cunoaşterea locului şi a ţinutului.”

În aceeași faimoasă carte, Kevin Lynch a inventat, de
asemenea, cuvintele „imageability” și „wayfinding”, greu de tradus
în românește, astfel că încercăm aici o transpunere cât mai apropi-
ată de înţelesul acestora: „imaginibilitate”, respectiv, „descoperirea
căii/ drumului” (în fond, ce altceva urmează în teren o turmă de ele-
fanţi, în căutarea apei sau a hranei, sub conducerea unei femele de

înaintată vârstă, decât o hartă mentală?), termeni extrem de im-
portanţi în orice demers practic de orientare și deplasare într-un
spaţiu dat. Foarte simplu spus, imaginibilitatea se referă la capaci-
tatea unui subiect de a imagina din memorie schiţa unui spaţu an-
umit (teritoriu, peisaj, natural sau antropic), iar descoperirea
drumului se referă la capacitatea unui subiect de a-și „găsi calea de
urmat”, după o asttfel de schiţă mentală. 
Până la urmă, cred că Nicholas Crane, autorul unei lucrări despre
marele cartograf Gerardus Mercator, are dreptate: „Harta codifică
miracolul existenţei.” Al existenţei, nu doar al unor obiecte și obiec-
tive reci, imuabile în sensul obiectivităţii și al unei esenţializări care
riscă să piardă din vedere chiar esenţialul. Al existenţei, în cadrul
căreia subiectivitatea, percepţia personală, creativitatea sunt noţi-
unile esenţiale și care sosesc în complementaritate cu obiectivitatea
rece a unei hărţi clasice. Fără subiectivitatea prezentă cu imagini-
bilitatea ei cu tot, rămânem să-i dăm dreptate lui Crane Brinton:
„Nici istoricul și nici cartograful nu pot vreodată să reproducă real-
itatea pe care încearcă s-o comunice.” Desigur, pentru că fără imag-
inibilitatea și căutarea propriului drum, fără subiectivitatea vie,
realitatea este superficială și rece. Dacă nu și-ar fi pus imaginarul în
prim plan, Columb n-ar mai fi plecat niciodată spre Indii, spre
Americi! Pentru că, iată, în acest fel putem să ne întrebăm și să
răspundem la cele două întrebări esenţiale ale omului: „Unde mă
aflu?” și „Cine sunt eu?” Ca să nu mai vorbim de hărţile imaginare,
de tip mental desigur, cele care acoperă necesitatea etern ome-
nească a utopiei! 

În acest loc, aș aminti și remarca adevărată, sintetică,
spectaculoasă a marelui geograf și filosof al spaţiului Henri Lefeb-
vre, din monumentala sa carte La production de l’espace, cum că
practica analizei spaţiului conţine întotdeauna un mare pericol,
acela de a trece cu vederea sau de a distorsiona bogăţia și diversi-
tatea acestuia prin diferite forme de abstracţiune. 

Revenind la Kevin Lynch, să mai spunem că lucrarea ge-
ografului american a avut o influenţă importantă și durabilă în
domeniile psihologiei urbane de planificare environmentală. În ge-
ografia comportamentală, o hartă mentală presupune punctul de
vedere al unei persoane cu privire la zona sa de interacţiune. Este
vorba, în primul rând, de a testa calităţile subiective ale unei per-
soane, cum ar fi preferinţele personale în cadrul utilizării practice a
geografiei, cum ar fi, de exemplu, indicaţiile rutiere. O importanţă
majoră o au în acest caz mass-media, cu privire, mai ales, la harta
mentală a lumii de azi. Mă refer aici, în primul rând, la dimensiunile
geografice percepute în cazul unei naţiuni străine (în raport cu pro-
pria naţiune). Astfel, este vorba de accentuarea factorilor sociali și
a utilizării metodelor sociale versus metodele pozitiviste sau canti-
tative. Pentru că, la urma urmelor, harta mentală se referă,

Realitate și fantasme

Ioan Radu Văcărescu
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gândindu-ne din nou la „imaginibilitate” și „descoperirea căii”, la
aspectul calitativ. În numeroase cazuri, hărţile mentale au con-
dus la dezvăluiri în privinţa condiţiilor sociale ale unui anumit
spaţiu. Cu atât mai mult e valabil acest lucru azi, când informaţi-
ile cu privire la un oraș sau un teritoriu sunt disponibile la vedere
pe Twitter sau Facebook. Astfel, există azi multe studii care se
concentrează asupra calităţii unui mediu de viaţă în termeni
emoţionali, cum ar fi teama, dorinţa sau stresul. Iar cu privire la
mass-media, este de amintit lucrarea geografului Sorin Matei,
care a folosit hărţi mentale în configurarea rolului acestora în
modelarea spaţiului urban al orașului Los Angeles. Studiul, bazat
pe GIS (Geographical Information System), a procesat 215 hărţi
mentale preluate din șapte cartiere ale marelui oraș american,
pentru a arăta percepţia fricii în oraș, demonstrînd că aceasta nu
se asociază cu rata criminalităţii, ci cu o concentraţie de anumite
etnii într-o anumită zonă. 

Hărţile mentale au fost folosite și în cazul experienţei
urbane a copiilor. În 2008, Olga den Besten a folosit hărţi men-
tale pentru a scana ce le place și ce nu le place copiilor în Berlin
și în Paris. Nu e deloc o joacă de copii în a observa, în orașele de
azi, comportamentul copiilor din perspectiva siguranţei, stresului
și fricii. 

Analize în domeniu au făcut și Peter Gould și Rodney
White, în cartea „Hărţile mentale”. Cartea este o investigaţie
asupra dorinţelor spaţiale ale oamenilor. Astfel, li s-a cerut par-
ticipanţilor ca, indiferent de constrângerile obișnuite, legate de
venituri sau loc de muncă, având șansa să locuiască într-o loc la
alegere, să aleagă locul favorit, oriunde pe glob. Rezultatul a fost
nu doar spectaculos, ci și extrem de instructiv. Cei doi autori, pe
baza hărţilor mentale obţinute, au alcătuit o hartă a dorinţelor
pentru diferite zone ale lumii. 

Azi, ideea hărţilor mentale este, de asemenea, utilizată
în analiza strategică. David Brewster, un analist strategic aus-
tralian, a aplicat conceptul în cazul strategiilor din Asia de Sud și
de Sud-Est. Ideea acestui geograf este aceea că hărţile mentale
populare pot avea un impact semnificativ asupra comportamen-
tului strategic al statelor. 

Mai mult, azi, sistemul hărţilor mentale reprezintă un
sistem revoluţionar de învăţare, planificare şi organizare. Con-
ceptul de hartă mentală, sau „briceagul elveţian al creierului“,
cum a mai fost denumit, reprezintă o transformare radicală a
vechilor metode de luare a notiţelor, menită să simplifice şi să
dezvolte abilităţile organizatorice şi creative ale subiectului. În
prezent, se pare că mai mult de un sfert de miliard de oameni
folosesc această tehnică euristică mentală în sitemul educaţional
şi în mediul de afaceri.

Cu privire la peisaj, fie el fizic, fie cultural, cea mai con-
sistentă abordare, am arătat asta şi cu alte prilejuri în cadrul
acestui demers al nostru cu privire la spaţiu, este aceea a filoso-
fului italian Rosario Assunto. Acesta nu este interesat de aspec-
tul lexicografic al problemei peisajului, ci de aceea a „definirii
esenţei acestuia, a semnificaţiei şi valorii lui pentru om.” Astfel,
Assunto este interesat de peisajul în sine, „înainte” sau „după pic-
tură” (ţinând cont că peisajul este definit în dicţionare ca un ter-
itoriu, aşa cum apare el vederii, constituit, cel puţin potenţial, ca
obiect al reprezentării picturale, artistice), sau chiar „independent
de pictură”, adică „peisajul în sine” şi nu „simpla imagine a

peisajului.” Ca atare, în primul rând, precizează Assunto, peisajul,
oricare ar fi el, real sau imaginar, natural sau antropic, este tot-
deauna un spaţiu, cu precizarea că este un spaţiu, şi nu ocupă un
spaţiu, de unde rezultă că „peisajul este spaţiul însăşi, care se con-
stutuie ca obiect de experienţă estetică şi ca subiect de judecată es-
tetică.” Pe de altă parte, spunând că spaţiul este peisaj, ne dăm
seama că identitatea nu este perfectă, de fapt spaţiul incluzând
peisajul, nefiind însă acoperit pe de-a-ntregul de acesta: ca în pic-
tura abstractă, unde se prezintă un spaţiu, dar nu un peisaj. Astfel,
spaţiul cuprinde şi altceva pe lângă peisaj, acesta fiind un spaţiu
limitat şi deschis, constituindu-se „ca prezenţă, nu ca reprezentare,
a infinitului în finit: autolimitare a infinitului şi totodată un soi de
deschidere a finităţii.” 

În această direcţie, este de amintit şi Walter Benjamin, cu
noţiunea sa de teritorialitate culturală, ca „spaţiu valorizant,
etalonat cultural”, adică un spaţiu care „este perceput prin filtrul
unor norme şi al unor convenţii culturale active”, în fond nimic
altceva decât peisajul cultural, în ideea de a face să avanseze studi-
ile reprezentărilor literare ale spaţiului. 

Henri Lefebvre, în aceeaşi direcţie de cercetare, ia doar ca
punct de plecare alegaţiile lui Gaston Bachelard din Poetica spaţiu-
lui, edificate sub semn fenomenologic. Geograful şi filosoful francez
se opune ideeii bachelardiene a unui spaţiu fantasmatic, pur inte-
rior, şi care, adăugăm noi aici, nu poate deveni peisaj, aplecându-se
mai degrabă asupra vieţii de zi cu zi. Astfel, Lefebvre, plecând din
direcţia antropologiei, filosofiei, sociologiei şi arhitecturii, fondează
antropologia urbană şi arată virtuţile imaginarului spaţial. Henri
Lefebvre pleacă în excursul său spaţial de la perspectiva maniheană
consacrată de studiile spaţiale: pe de-o parte, spaţiul concret, în
care aspectele pot fi cartografiate, analizate şi explicate, pe de altă
parte, spaţiul ca şi elaborare pur mentală, adică ideea pe care ne-o
facem despre spaţiu. Ideea savantului francez este aceea de a lega
dimensiunea materială a spaţiului de cea mentală a acestuia, într-
o încercare de a înainta pe o nouă cale de reflexie cu privire la
spaţiu. 

Putem observa că există trei abordări diferite cu privire la
spaţiu: una, cea a urbanismului şi sociologiei, care spun că spaţiul
este doar material; a doua, precum la Heidegger, Assunto sau Lefeb-
vre, (dar şi Frobenius, Spengler sau Blaga, aşa cum am arătat ante-
rior în acest lung eseu) despre locuri creatoare de imaginar spaţial,
mai mult, relaţia dintre om şi mediu fiind biunivocă, astfel că spaţiul
nu este nici integral material, nici integral fantasmatic; cealaltă, pre-
cum a lui Bachelard,  a existenţei doar a spaţiului interior, mental.
De fapt, abordarea bachelardiană vine în urma fenomenologiei lui
Husserl: antipsihologism şi raţiune pură, dincolo de orice influenţă
exterioară, ”locurile” neavând nici un fel de importanţă în această
antropologie fenomenologică. Husserl are în vedere doar viaţa spir-
itului, teoretizată prin Lebenswelt, adică „trăirile” interioare ale
omenescului (termenul a fost tradus la noi, greşit, din neînţelegere,
credem, ca „lumea vieţii”). 

În această continuitate, dar ţinând cont de cercetările
unor geografi postmoderni precum Kevin Lynch, Michel Foucault
construieşte o teorie spaţială sub numele de heterotopologie. După
Foucault, obiectul preferenţial al cercetării umaniste asupra spaţi-
ului este locul de întâlnire dintre un spaţiu perceput, un spaţiu
cunoscut şi un spaţiu imaginat. Acest spaţiu cultural nu este un sim-
plu recipient de umplut cu evenimente istorice, indivizi şi obiecte,
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dar nici de desenat la bunul nostru plac. De fapt, trăim în spaţii heterogene:
reţele de relaţii, în care elemente fantasmatice se pliază normal peste
„bucăţi” de realitate din cele mai prozaice; reiese astfel că spaţiul nu este nici
integral material, nici integral imaginar. ci este o juxtapunere de locuri imag-
inare pe un loc recunoscut ca real, adică o con-fuziune de modele divergente.
Astfel, o asemenea heterotopie ne apare ca un spaţiu deschis şi închis în ace-
laşi timp (adică peisaj, în accepţiunea lui Assunto, ca finitate cu deschidere
spre infinit), descris mai ales prin noţiunile de graniţă, prag şi pasaj (nivel de
trecere).  Iar Foucault concluzionează că „probabil nu există vreo cultură pe
glob care să nu fi construit heterotopii”:
un fel de locuri care sunt dincolo de orice loc, chiar dacă pot fi localizabile”. 
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Pe 13 mai 2021, naţionalul sibian a prezentat premiera
spectacolului „Conferinţa iraniană”, în regia lui Bobi Pricop, un spec-
tacol care, pe de o parte aduce în discuţie dificultăţile, dilemele, con-
flictele lumii actuale, în plan politic, social, cultural, și, pe de altă
parte, într-un mod discret, dar revelator, scoate la iveală dramele,
așteptările, temerile, neîmplinirile individuale, corelate cu readu-
cerea în discuţie a marilor teme, care au preocupat dintotdeauna
cele mai luminate minţi omenești, precum fericirea, Dumnezeu, li-
bertatea, sensul vieţii, cunoașterea.

Subiectul este simplu: La Copenhaga, pe 31 ianuarie 2018,
se reunesc zece personalităţi de marcă ale culturii daneze, cu prile-
jul organizării unei conferinţe despre „problema iranină”. După cum
explică încă dintru început moderatorul Philip Rasmussen (Adrian
Matioc), Occidentul nu mai poate să privească cu indiferenţă înspre
Orientul Apropiat, pentru că războaiele care macină această parte
a lumii, valurile de migranţi veniţi înspre Europa, seria de acte te-
rorise, ne privesc pe toţi, cu atât mai mult cu cât e posibil ca, în
foarte scurt timp, acest popor să aibă bomba atomică, cu care ame-
ninţă că va ataca Israelul. Cu toate acestea, Rasmussen ţine să pre-
cizeze că scopul întâlnirii nu este cel de a vorbi despre despre Iran
din perspectivă politică, ci din perspectiva sistemului de valori, fiin-
dcă, spune el, suntem martorii ciocnirii a două civilizaţii complet di-
ferite, a două viziuni diametral opuse asupra lumii:
„tradiţionalismul religios” (care domină în Iran) și „raţionalismul
umanist” (ce definește în mare parte gândirea occidentală).

În vederea elucidării acestei antiteze, invitaţii iau pe rând
cuvântul, dar, culmea, prelegerile lor în loc să aducă lumină și solu-
ţii la o problemă atât de spinoasă, complică și mai mult dezbaterea,
pentru că dovedesc cât de complexă și nuanţată este perspectiva
fiecărui participant în parte și cât de greu este ca opiniile lor să se
armonizeze. Până la urmă conferinţa iraniană devine un prilej pen-
tru a dezbate mai puţin despre iranieni și civilizaia lor, cât mai ales
despre fiinţa umană în general, despre nevoile, aspiraţiile, temerile,
căutările sale. Fundamentul discuţiei este motivul „străinului”, a
celui diferit, și deci bizar, incongruent, pe care simţi nevoia să îl cu-
noști mai bine, pentru a-l asimila, dar se dovedește că acest „străin”
nu este neapărat cel venit din Orient, dintr-o altă cultură, ci străin
poate fi și cel de lângă noi, colegul nostru, poate chiar prietenul,
soţul/soţia, pentru că în multe cazuri participanţii la conferinţă sunt
cunoștinţe vechi, s-au întâlnit și în alte contexte, își citesc reciproc
cărţile, cu toate că sunt rivali și chiar se admiră în secret. „Ești un
vulpoi viclean, și în plus, din păcate, și talentat” îi spune jurnalista
Astrid Peterson (Ofelia Popii) scriitorului Gustav Jensen (Marius Tur-
deanu), fostul ei soţ.

În ciuda prestanţei intelectuale a invitaţilor, de multe ori
discuţiile degenerează, nelipsind atacul la persoană și chiar jigni-

rile. Temele abordate sunt multiple și de multe ori senzaţia este că
nici măcar nu avem parte de un dialog real, ci mai degrabă o serie
de monologuri. Scenografia este sumară: o sală de conferinţe, cu
pereţi acoperiţi de plante artificiale, în spate un ecran, pe care
uneori sunt proiectate imagini din natură și zece scaune așezate în
semicerc cu faţa înspre public. Participanţii iau pe rând cuvântul, la
invitaţia organizatorului. Muzica ambientală susţine la nivel foarte
subtil emoţiile vorbitorilor.

Moderatorul Philip Rasmussen (Adrian Matioc), profesor
la Universitatea din Copenhaga, are un aer rigid și serios. Rolul său
este de a rămâne obiectiv, de a sancţiona eventualele derapaje și a
păstra o atmosferă academică. El invită pe rând vorbitorii la micro-
fon.

Primul care ia cuvântul este Daniel Christensen (Florin Co-
șuleţ), universitar și activist în mișcarea internaţională Islamul eu-
ropean, organizaţie care sprijină imigranţii din ţările musulmane pe
teritoriul Europei. El aduce în discuţie conceptul de „structură”, de-
finită ca „atitudinea mea faţă de lumea înconjurătoare”, similară
unui „program de computer”, care odată instalat rulează în direcţia
satisfacerii nevoilor personale: „Am văzut că eu, cam în întregime,
sunt alcătuit dintr-o dorinţă insurmontabilă: tot timpul să iau și să
primesc ceva. Eu sunt această dorinţă nesfârșită de a lua. […] Eu
vreau să trăiesc. Vreau să fiu fericit. Vreau să am o soţie care să se
potrivească cu caracterul meu, cu temperamentul meu, cu gustu-
rile mele, cu convingerile și preferinţele mele sexuale […] Vreau să
am mâncare sănătoasă și totodată pe gustul meu. Vreau să am
dreptul de a-mi exprima liber opiniile […] de a-mi practica liber reli-
gia, vreau să am dreptul de a mă mișca liber în spaţiu. Vreau ca oa-
menii cu care mă intersectez să-mi zâmbească. Vreau ca în
restaurante chelnerii să fie politicoși, vreau ca politicienii să fie cin-
stiţi, vreau ca impozitele să fie mici, iar salariul meu să fie mare.
Vreau ca soţia să mă iubească și copiii mei să fie ascultători. Vreau
să le plac altor femei pe stradă. […] Vreau să nu mai existe războa-
iele, vreau ca teroriștii să nu ia ostatici, să nu moară civili pașnici în
Siria, dar să moară teroriștii. etc.”

Christensen susţine că toată viaţa omul este înclinat spre
satisfacerea nevoior sale, de la cele fiziologice până la cele supe-
rioare, specifice fiinţelor evoluate, cum de altfel se regăsesc ele în
piramida lui Maslow. În lumina în care universitarul prezintă aceste
nevoi, ele refectă egoismul occidentalilor, centrarea pe sine și slaba
rezistenţă la frustrare: „Eu vreau să primesc. Eu fac tot posibilul să
primesc. Și de aceea, când nu primesc ceva, toată structura mea e
agitată. Când nu primesc, încep să sufăr pentru că în mine sunt tul-
burate niște procese importante, profunde”. Concluzia prelegerii
este că „noi trebuie să și dăm înapoi”, cu alte cuvinte să ne depășim
ego-ul și credinţele limitative, acceptând cu senină împăcare tot

Anda Ionaş

Teatru

ConferinCa iraniană
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ceea ce ni se întâmplă, rău sau bine, renunţând la orice formă de re-
zistenţă interioară. Este o concluzie la care Christensen a ajuns nu
pe cale pur raţională, ci în urma unui eveniment traumatic, moartea
mamei sale într-un accident de mașină, fapt ce dovedete că filozo-
fia sa de viaţă izvorăște dintr-o nevoie intrinsecă de a accepta inac-
ceptabilul, de a găsi mângâiere, a renunţa la întrebări, la revoltă și
la control, a se abandona vieţii cu tot ce ea oferă, împingând silo-
gismul până la a-l accepta pe Dumnezeu așa cum îl văd fundamen-
taliștii iranieni, ca unul ce nu aduce pacea, ci sabia.

Oliver Larsen (Adrian Neacșu) profesor, teolog, autor al
mai multor cărţi celebre, completează această perspectivă cu una la
fel de ezoterică, susţinând că „pentru ca să ne clarificăm pentru noi
înșine principul existenţei lui Dumnezeu trebuie să ne lămurim cui
ne dăm cu totul și de ce?” Conștient că în societatea occidentală
ateismul predomină, noţiunea de „Dumnezeu” fiind asociată cu
ceva „complet pueril”, al doilea vorbitor nu își propune să susţină
existenţa unui principiu superior în felul în care îl zugrăvesc religiile,
ci mai degrabă ca „senzaţia prezenţei a ceva mai important decât
tot ce ne înconjoară”, principiu esenţial al așa numitei conștiinţe re-
ligioase. El consideră că „pentru a înţelege cu adevărat, înseamnă la
urma urmelor, să ai asta în tine, ca pe o experienţă deja trăită”, și
cum europenii în general nu au „conștiinţa religioasă” pe care o au
arabii, ci mai degrabă o reprezentare strict raţională despre Orient,
ei nu au nici dreptul de a decide în chestiuni legate de islam.

Se pare că și viziunea lui Larsen, ca și a anetevorbitorului
său, se sprijină pe o experienţă dureroasă, trăită de un prieten bun,
care ajunsese în pragul depresiei după ce un incendiu i-a mistuit
casa și odată cu ea manuscrisul unei lucrări la care muncise în-
treaga viaţă. În ambele cazuri concepţiile de viaţă rezultă dintr-o
serie de mecanisme defensive, care duc la salvarea persoanelor în
cauză din ghearele disperării. 

În același registru emoţional, psihologic, se înscrie susţi-
nerea Emmei Schmidt-Poulsen (Diana Văcaru-Lazăr), soţia prim-mi-
nistrului al Danemarcei și președinta unei organizaţii internaţionale
de binefacere. Ea povestește cum aflată într-un program umanitar
pentru școlarizarea copiilor din satele sărace din Peru a fost bul-
versată de buna-dispoziţie aproape permanentă a locuitorilor aces-
tor regiuni sărace, în ciuda vieţii grele pe care ei o duc. „...brusc
mi-am dat seama că pentru prima dată în viaţa mea, eram într-o co-
munitate de oameni cu adevărat fericiţi. Pentru că nici în Europa
centrală cea înfloritoare, nici chiar la noi, în foarte lipsita de griji Da-
nemarcă, nici la vecinii noștri în Suedia, nici în Olanda, nici în Nor-
vegia, nici chiar în California, în SUA, eu n-am văzut această senzaţie
de fericire la oameni. […] Am privit în interiorul meu și acolo nu era
nimic, în afară de un bagaj cultural uriaș. Acolo, în interiorul meu,
nu era nimic în afară de politeţe, toleranţă, umanism, educaţie.
Acolo, în interiorul meu, era iubirea pentru copiii mei, grija pentru
părinţi, loialitatea faţă de ţara mea, dar acolo, în interiorul meu, nu

Fotocredit: Dan Șușa
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era acea bucurie adevărată, absolut nepămân-
teană pe care o aveau acei oameni.” Experienţa
peruană se dovedește una fundamentală pentru
soţia demnitarului, determinând-o să pună sub
semnul întrebării toată civilizaţia și confortul oc-
cidentalilor și de asemenea concepte precum fe-
ricirea și sensul vieţii. 

În zona spiritualităţii se menţine și Pă-
rintele Augustin, preot al Bisericii Evanghelice-Lu-
terane daneze, profesor la Facultatea de Teologie,
care își începe prelegerea cu o serie de truisme ce
sugerează nevoia adecvării formei la conșinut,
pentru a justifica de ce nu a permis unei trupe
punck sataniste să ţină un concert în biserică. El
se opune concepţiei neomarxiste, care promo-
vează libertatea absolută și toleranţa exagerată:
„Nu are sens să numim obiect o carte, dacă nu o
putem citi. Nu are sens să iubim fără iubire, să
urâm fără ură, să fim conștienţi fără conștiinţă, și
să ne rugăm fără rugăciune. Noi ne-am pierdut
minţile și sub forma libertăţii ne-am transformat
viaţa într-o abstracţie. Temându-ne să nu încălcăm drepturile omu-
lui, noi suntem gata să numim fierbintele rece și albastrul galben.”
Dacă părintele Augustin este de părere că „scopul și predestinarea
omului este Dumnezeu!”, maestrul Pascual Andersen (Victor Re-
bengiuc), fost dirijor al Orchestrei Naţionale a Danemarcei, ia cu-
vântul în sistem de viodeoconferinţă, dovedindu-se și mai abscons
în teoria sa, care susţine că „Adevărul este numai unul și el este
numai despre un singur lucru. Adevărul nu se analizează în discuţii.
Cu Adevărul te contopești . […] pentru că unica libertate care îi e
dată omului, e libertatea de sine.” El duce și mai mult în derizoriu lu-
crările conferinţei, întrebându-se „pentru ce ne adunăm la astfel de
conferinţe, judecăm un popor necunoscut, dintr-o ţară necunos-
cută, cu tradiţii necunoscute.”

La polul opus acestor perspective spiritualizate asupra vie-
ţii se află jurnaliștii Astrid Petersen (Ofelia Popii) și politologul Mag-
nus Thomsen (Ciprian Scurtea). Astrid denunţă atrocităţile și
încălcarea drepturilor omului în Iran, „unde orice manifestare liberă
a omului e reprimată în cel mai îngrozitor mod.” Ea susţine patru
drepturi fundamentale universale: de a trăi, de a cunoaște lumea,
de a gândi și de a iubi liber (a-și alege orientarea sexuală).

În completarea ei, Magnus își propune să demistifice
ideea unei civilizaţii orientale spirituale, și deci superioară din acest
punct de vedere celei occidentale. „Popor bogat-spiritual, popor
sărac-spiritual. Dar ce este această spiritualitate?! Discuţii despre
dumnezeu? Religiozitate? Și ce contează dacă undeva în Rusia oa-
menii se consideră pe ei înșiși spirituali?! Ce-i cu asta?! Cu ce sunt ei
mai spirituali decât noi, danezii? Daʼ Rusia are cea mai mare rată de
violenţă domestică de pe tot continentul. Au și alcoolism, și coru-
pţie, violenţă, agresivitate, cruzime, copii abandonaţi. Mizerie! Și
unde mai e acestă spiritualitate?! Unde e? În ce?!” Tonul său este
agresiv. Aparent cei doi sunt vocea raţiunii, ei încercând să anco-
reze discuţia în politic și social, dar se dovedește că experienţele ne-
gative din trecut și-au pus amprenta și asupra lor, modelându-le
viziunea. Se pare că Astrid Petersen a fost ţinută ostatică de orga-
nizaţia teroristă Eliberarea Islamică, fapt pentru care urăște cu în-
verșunare pornirile extremiste iraniene iar Magnus Thomsen, copil

fiind, a fost abuzat de un preot, ceea ce explică aversiunea sa faţă
de biserică și faţă de orice formă de spiritualitate. 

Se dovedește astfel nu că este total lipsită de adevăr teo-
ria scriitorul și publicistului Gustav Jensen (Marius Turdeanu), con-
form căreia „toţi văd lumea prin prisma propriilor mecanisme
individuale”. În cartea sa „Iluzia libertăţii tale”, acesta susţine că li-
bertatea umană nu e posibilă, pentru că omul nu vine pe lume din
proprie voinţă, viaţa e o combinaţie haotică de circumstanţe, însăși
personalitatea fiecăruia fiind generată de genele și educaţia de care
are parte. Dialogul lui cu Astrid, care îl combate, relevă o dramă pe
care cei doi au trăit-o în existenţa conjugală acum încheiată: sinuci-
derea fiului lor homoxesual.

Prezentările sunt lipsite de nota știinţifică așteptată la o
conferinţă, majoritatea alunecând înspre filosofie, colmatând emo-
ţii, răni nevindecate, experienţe din trecut, care s-au sedimentat în
subconștient, fundamentând concepţia de viaţă a acestor oameni.
În interpretarea plină de naturaleţe și credibilitate a actorilor Tea-
trului „Radu Stanca” îndoielile frustrările, spaimele, aversiunile, in-
terogaţiile omului modern devin provocări lansate publicului de a se
apleca asupra vieţii și a lumii în complexitatea sa, de a se înţelege
pe sine și a căuta în primul rând propriile adevăruri pentru le înţe-
lege apoi pe ale celorlalţi.

CCoonnffeerriinnţţaa  iirraanniiaannăă
De: Ivan Vîrîpaev
Regia: Bobi Pricop
Scenografia: Oana Micu
Muzica: Mihai Dobre
Video: Dilmana Yordanova
Sufleur și asistent regie: Sanda Anastasof
Manager proiect: Eliza Ceprăzaru și Claudia Maior
Traducerea: Raluca Rădulescu
Cu: Adrian Matioc, Florin Coșuleţ, Adrian Neacșu, Ofelia Popii, Diana
Văcaru-Lazăr, Ciprian Scurtea, Marius Turdeanu, Pali Vecsei, Raluca
Iani, Ioana Blaga-Frunzescu, Viorel Raţă, Liviu Vlad. Cu participarea
extraordinară a lui Victor Rebengiuc.

Fotocredit: Dan Șușa
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mmoonnooddrraammăă

se dedică supravieţuitorilor mâzgâlelii existenţiale

personaj: un actor 

sinopsis: ne aflăm în al doilea an de pandemie. lumea e zăpă-
cită. actorul are îndoieli legate de participarea la un casting on-
line. invitaţia a primit-o prin e-mail dela o tânără regizoare.

zicea, un decedat prieten al meu, că angoasele, frustrările, teama
și poveștile vor salva, cândva, omenirea, dar nu oricând, ci numai
atunci când creierul nu va mai fi sub papucii mușchilor ori ai ba-
nului și idealul va putea fi extras din minţile visătorilor. fix așa e.
și-a dat duhul în braţele vânjoase ale crizelor de toate felurile.
cea mai nouă lume din lume e pe cale să iasă din pântecele pline
ale concubinelor electronice darnice. viitorul e nebotezat, la ora
asta. creionul mai e folosit doar pentru fardare, nu pentru
scriere,... scrierea dăunează la ten,... curând, foarte curând, sim-
pla scrijelire cu un creion va fi un act mimetic inconștient, o adu-
cere aminte stranie viziune ciudată, a ce era pe vremuri scrisul
de mână al străbunilor noștri – pus în practică de copiii de azi de-
veniţi sclavi de nădejde ai rezultatului copulării electronice dintre
mașinării și ecoturism... o nouă poveste stranie se înfripă în
lumea noastră. lumea ideală există numai în... nu mai există.

spike vrea să dau un casting, dar eu nu pricep foarte bine,
nu pricep pentru ce rol vrea să dau proba, online. zice că că
o să fie un mare spectacol călătorie iniţiatică și că o să fie și
film și teatru și televiziune și o să elimine complet toate pro-
blemele grave ale lumii care trebuie păstrată intactă chiar
dacă cine nu vrea să trăiască aici poate să plece unde vrea
marele lui vis. pe mine nu m-a întrebat nimeni nici dacă
vreau să trăiesc, nici cum, nici cât. viitorul are ace mici și vii,
jucăușe, care te gâdilă pe retină până nu mai înţelegi nimic
din tot trecutul. aș fi în stare să mă joc cu o lume nouă, cu
condiţia să fie mai amuzantă decât asta și să nu mă mai pro-
voace să dau castinguri nesfârșite pentru roluri nejucabile
de oameni vii... eu vreau să trăiesc într-o lume care să fie
lume adevărată, nu doar cu numele. 

istoriile adevărate nu pot să moară. stau și iernează bine
mersi și visează la primăvara ce va să vină curând, care le va
face să revină la viaţa normală. până atunci, sub un abajur
imens, luminat cu beculeţe colorate, se cântă în cor un cân-
tec de dragoste pentru mama moștenirii culturale și tata cul-
turii din amintiri, care zac în peștera uitării nude de idei.

pacea de grup evoluează spre sfere înalte de emancipare,
făt-frumoșii își schimbă lookul și sexul, prinţesele se injec-
tează cu silicoane, brânza se face deja fără lapte, carnea se
construiește pe computer, în trei d, limbajele interferează
până la nemaiînţeles,... așa că minunea asta de virus împo-
triva căruia suntem vaccinaţi pare a fi în trendul vremurilor.
cosmetizarea planetei cere sacrificii, sacrilegii și saci cu bani,
normalitatea e pe punctul să se bazeze pe surpriza care
poate schimba totul instant. viaţa omului devine o plastilină
în palmele uriașe ale unui destul de ofertant viitor năucitor!
spike îmi scrie un e-mail în care îmi explică unde ar fi de
mers, până la urmă, dacă am fi simpli privitori la ce se în-
tâmplă în viaţa noastră imposibilă și cum am putea să fim
niște hibrizi între noi, ăștia care suntem deja ce suntem, și
ceilalţi care suntem tot noi, doar mai puţin trăitori alături de
noi. pare destul de clar. nu știu de ce nu îi răspund acum. da,
nu știu să răspund pentru că nu mi-e clar dacă este robot sau
nu este robot. fiinţă umană umană nu e cu siguranţă. mă
simt ca într-un tango cu moartea golit de sens, ca împletit la
nesfârșit într-un fir unde fiecare celulă e activă într-un tra-
vesti cu măști de habotnicie colectivă colaborativă fără mar-
gini, o iniţiere în deziniţiere. 

sigur, infernul și paradisul se află de-adevăratelea doar în
mintea copiilor, acolo se moare simplu, se trăiește simplu.
doar la noi ăștia maturii, mă rog, am îndoieli, care deja am in-
trat în coregrafii pe muzici despre complicaţia influenţei
umorului în bunul mers al poveștii din grădina desfătărilor,
îndoiala poate strica la rădăcină călătoria și poate sălbătici
aventura care este o mare joacă de-a dragostea de viaţă, de
moarte. mai mult nu știu să spun. nu știu cât sunt de intere-
sat să dau casting pentru rolul celui care o să scrie scenariul
despre personajul meu, fără să fi citit nimic despre persona-
jul care încă nici nu există, despre care eu nu știu nimic, ab-
solut nimic...

spike e înduioșătoare, îmi spune mereu că sunt pregătit pen-
tru marea întânire finală, că agonia ideilor care se zbat între
moarte și acceptarea ei se datorează vieţii și că tot timpul
sunt capabil să mă învârt în cerc. pot, e adevărat. uneori nu
rezist mai mult de cinci ore și cad brusc în câte-o nemângâ-
iere soră cu apocalipsa din care nu știu să răspund la această
întrebare. știu, nici nu era vreo întrebare. nu era nicio între-
bare adevărată. era o formă hibridă între întrebarea gândită
și cea rostită de buzele vânătorului de recompense jucate.

Emil Cătălin Neghină
Teatru

spike - foșnetul unei idei ascunse
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vagante poate aduce liniștea supremă în sufletele aflate la gra-
niţele înţelegerii. frumos, nu? culoarea atmosferei va avea un
temei justificat în funcţie de nevoi și priorităţi...

nu știu nimic despre cum aș putea să îmi filmez gândurile și
informaţiile pe care le am despre o altă lume la care nu am
acces, nu știu din ce cauză. încerc să fac abstracţie. am făcut
filmarea, am dat castingul, pentru că sunt interesat să lupt
pentru alte lumi aflate în deznădejdi mai mari ca a mea, pen-
tru toate, fără excepţie. lumea mea s-a dovedit a nu fi dintre
cele mai bune posibile. nu-i nimic, nu e totul pierdut, o iau de
la început, o să mă reinventez, voi fi în pas cu lumea cea
nouă, eu voi fi și fericit cu ceilalţi, ne vom juca de-a persona-
jele fericite și nici măcar nu vom mai avea nevoie de locuri de
parcare. cum de ce? noi vom zbura fericiţi și vom folosi zbo-
rul drept rampă de lansare pentru călătorii tot noi și tot mai
iniţiatice, tovarăși!

nu e cazul să bocim că n-o să mai auzim ţăcănitul mașinii de scris,
nici să jelim la morminte total necunoscute din cauză că minu-
nea asta de carte nouă a istoriei planetei va fi cioplită pe cip-uri
și nu va fi scrisă pe hârtie, e mersul lumii. jumătate versuri, ju-
mătate proză, dar toată numai teatru, va păstra cum va putea îm-
bătătoarea aromă tipică a fabulei bine povestite. sunt schelete
care au supravieţuit mii de ani. o pandemie nu poate să schimbe
decât gustul bizareriei încolţite pe rânduri bine îngrijite de spe-
cialiști în încolăcirea rapidă și sugrumarea victimelor vesele. o
nouă spaţialitate între oameni ar putea fi binevenită, momentele
de zbucium ar putea dispărea prin aplicarea de noi coregrafii ur-
bane, fără pic de artă, însă pline de farmec bestial condus de gân-
duri noi transcedentale în esenţă....

spike, nimic nu este imposibil. nici lumina adevărată, nici ne-
voia de atingere a palmei mamei, nici povestea infinită des-
pre dacă o să vină vreodată la cină sfântul petre. și dacă n-o
să vină, ce? o fi și el ocupat, are o grămadă de treburi pe cap.
nu îmi fac o problemă din asta, mă duc eu să-l văd, oricum
am în program și o călătorie iniţiatică de mare anvergură,
fără glumă și fără aparate de filmat. pentru întâlnirea aceea
dau casting de când m-am născut, pentru ea am dat azi cas-
ting online, și nu mă plâng, dimpotrivă, abia o aștept, să mă
lămuresc și eu cum e cu trăitul dincolo de norii negri. poate
că acolo se poate duce o viaţă simplă, curată, mai puţin obo-
sitoare... fără lacrimi la cină și de sărbătorile legale, cu vin
curat strecurat, printre eteric și material, până din poezie
iese secretul nespus de nimeni nimănui nicicând... iartă sin-
ceritatea mâhnirii asumate.

tămâia-i alinarea rănilor sclavului... și s-au fost făcut formă
plată pentru oricare nebunatic de virus... ce e prietenia ce-
nvinge amarul existenţei?... și atunci ei, văzând un virus nou
rău dând târcoale, repede pe treabă s-au pusu... în temniţa
adâncă, în inimă săpată stă sufletul zdrobit... și au primit ei
aprobare într-o jumătate de zi să cerce licoarea pe jdemii de
cobai cu voluntariat la bază... zorita alchimie, în florar mii-
douădouășunu anul, la patru săptămâni de căutări au dat fi-
nalul... ce e prietenia fără focul care-o-ntreţine fără de

recompensele filmate în exterioare extraordinare se vor
lega, printr-o mare magie, de jocul din interiorul problemei,
întrepătrunzându-se cu disperarea proiecţiilor pe pereţii de-
cojiţi ai teatrului societăţii de consum. o nevinovată și meta-
forică alegorie a pășirii nestingherite pe propria umbră, în
esenţa ei, pentru a juca rolul principal într-un spectacol care
deocamdată își propune doar un casting. atât ai în cap spike,
doar un casting?

sunt generos, contemporani! vă ofer cea mai șoadă și se-
rioasă curăţare de bani buni și idei prin aprofundarea fugii
prin nervii mediului ambiant! cine fuge va vedea curăţenia
lumii cu ochi noi, tămăduiţi de lacrimi cu bandaje din carne
vie de om jupuit de starea vremii de pe insula lui. șansa unei
audiţii online este tot ce vă poate oferi un al doilea an de
pandemie! filmaţi-vă singuri, va fi castingul perfect, nu vă fa-
ceţi griji, grija dispare când vă veţi simţi în prim-plan. nu e
nevoie de computer, puteţi folosi, surpriză: telefonul! self
tape rec și la final stop! la îndemâna oricui dorește cu ade-
vărat să halească o dansatoare de mambo cu fustă cu tot!

bună seara spike! salut, nu știu de ce îţi fac cu mâna, dar proba-
bil că așa simt. da, așa simt. îţi și zâmbesc... numele meu este...
așa, asta știi,... răspund la numărul de mobil..., și asta știi, ai și e-
mailul, că doar tu m-ai contactat,... sunt născut în... dar toate
astea le găsești în cv-ul meu care e public, nu mai pierd vremea
cu prostii birocratice! m-am gândit să particip la casting online și
iată-mă! de ce mi-ar plăcea... mi-ar plăcea să fac parte din pro-
iectul propus pentru că inactivitatea dăunează grav sănătăţii, in-
teracţiunea cu semenii este de dorit, chiar dacă este prin scris
sau online, decât deloc și pentru că sunt conștient că problemele
lumii sunt multiple și grave. discutând despre asta poate le exor-
cizăm efectele. promit ca totul să fie rodul imaginaţiei, dar per-
sonajul meu și animalele să fie absolut reale. dacă am vreo
întrebare? nu am nicio întrebare. îmi plac surprizele. succes și să-
nătate la neuroni, spike! 

îţi mulţumesc, iubită iubită mamă, iubit destin! șansa mea
de a nu mai fi palid și necunoscut o eternitate e aici... să n-o
scap... să încep să fiu cât de cât fericit! vii și morţi, adunaţi-
vă grămadă, scoate-ţi-mă din amorţeală, ajutaţi-mă să cânt
un cântec de pace în care să se vadă neantul cel bun din in-
teriorul fabricii de suferinţă în care cresc viermi elevaţi care
mușcă din somnul bolnav al nemișcării cuvintelor din dra-
gostea de pământ orb... pe care o să-l scot la suprafaţă, să
vadă, să respire la ușa întredeschisă a nimicului care numai
la el se gândește și care vrea să dărâme tot ce mai este în pi-
cioare din călătoria aia iniţiatică bolnavă. 

spike, în viaţă este absolut 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... cercetătorii nemţi de la bio...pfi..., cum s-o fi
chemând  n-au cum să fie proști, nu poţi să fii un cercetător
prost... au testat, cică, injecţia și au zis că e eficace în 90% din ca-
zuri. au început cercetările de acum 10 ani! cum mama zmeilor?...
acest spectacol va fi inspirat din relaţia trăirii la limită, între con-
trol și nebunie, acolo unde energia dinamică a călătoriilor extra-
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zăbavă?... harnic demers, nu văd nicio căinţă și nici lecuire...
și unii dorm cu zâmbet fin pe buze, iar alţii fără respirare... o,
spike, ferește-te de moartea făr’de rășini aromitoare...

te folosești de timpul și de viaţa mea și de somnul meu și... nici nu
te cunosc, nici nu vreau,.. oricum doresc să se termine totul în
clipa asta, să dispari din vieţile mele! vreau să respir onorabil, cu
toţi plămânii, să mă apropii de infinit cu palmele strânse pentru
rugăciune... nu mai vreau să-mi calce nimeni pe timp! vreau tim-
pul meu independent! cer independenţa timpului meu! cui cer
asta?... am nevoie de o realitate nouă, liniștită, posibilă, nemai-
văzută vreodată de un muritor autentic... dacă nu sunt un muri-
tor autentic? n-am de unde să știu, n-am murit niciodată... cel
puţin în viaţa asta. 

scriitura istorică este absolut necesară pentru catastrofa de po-
veste care urmează după poveste. Textul e un pretext, nici măcar
nu trebuie explicat, important este ceea ce se va vedea nu peste
foarte multă vreme: dialogul va fi călduros și creativ,... în fapt... nu
va mai exista muzică, teatru, dialog face to face, poezia va dispă-
rea, nu vor exista decât indivizi filmaţi în situaţii seci și corecte
politic. cine se va împotrivi tendinţelor actuale, deocamdată, nu
va păţi mare lucru, dar peste nu multă vreme ejectările din so-
cietate a nepotriviţilor vor fi la ordinea zilei. fiinţa umană nu va
mai fi în centrul atenţiei, pentru că nu mai valorează nimic. apa
de izvor n-o va mai bea oricine... oare de ce nu văd aici o noutate?

spike, acum am făcut vaccinul și cred că sunt pe moarte. poate
sunt, poate nu sunt, habar n-am. Dar dacă sunt? mă simţeam
bine până acum... poate mi-au dat un virus stricat... o să mă
împac cu toate suferinţele și o să fac o mie de întregistrări de
vis,... o să distrug toate distrugerile și o să mă bucur de plecări, de
veniri,... laptele zilelor și mierea nopţilor au să curgă împreună
într-un singur pocal, iniţiatic,... desigur, personajele din viaţa mea
vor veni și vor pleca fără să se jeneze de locurile strâmte în care
îmi duc eu viaţa... adaptează-te la text, nu fă figuri, fii viguroasă
și plină de înţelesuri că se filmează. fericirea nu poate scăpa din
laţul ratării. roata destinului se învârte ca un titirez al pierzaniei.
chestie de echilibru. e indecent să fii în echilibru, baţi la ochi și te
doboară cu pietre imediat.

... mă doare capul, am frisoane, m-am deshidratat total, mă dor
toţi mușchii... dacă mi-au dat un vaccin stricat? ... sunt ani care
mor și ani care nu mor. iau aspirină. când eram tânăr, pe anii care
nu voiau să moară îi alungam din cartier, dar nu funcţiona înto-
deauna. erau unii ani atât de puternici și de încăpăţânaţi că nu se
lăsau coborâţi din carusel. atunci trebuia folosită forţa privirii
prin timp, tehnică nu foarte ușoară, și doar astfel, privind de de-
parte aproape, se descomuneau instantaneu și se transformau
în moviliţe de nisip de culoarea aspră a canapelelor vechi. despre
canapele nu vreau să vorbesc acum.

spike, piesa asta cu epidemiile se joacă de când lumea și întot-
deauna s-a vehiculat că sfârșitul de partidă e fix la doi pași sub
nasul nostru. montarea asta nouă nu e nici pe departe așa de pe-
riculoasă ca cele cu ciumă sau gripă spaniolă. e un joc de glezne
regizat. totul se va petrece sub ochii noștri, în acelaşi decor, nimic

nu se va schimba, aparent... va luci pe cer același astru solar, pă-
mântul va fi tot sub picioarele noastre, doar că, treptat, va trebui
să fim de acord cu stăpânirea care vrea să ne facă bine. respiră ci-
neva pe planeta asta care să nu-și dorească binele? 

m-am tot gândit unde să mă mut după ce dau castingul, pentru
că nu va mai fi chip să locuiesc aici, că mă vor asalta producători
de teatru, de film, regizori... voi fi chemat la nenumărate alte cas-
tinguri și se va duce naibii liniștea de care tocmai vorbeam, la
care tânjesc ca la un teritoriu în care să mă pierd de mine și de
trecut și de viitor și de tot ce-a fost și de tot ce va fi; un spaţiu al
necunoscutului din mine, al zilelor care trăiesc în același pat cu
nopţile lor, o vizuină specială pentru care nu cer altceva decât
dezbrăcarea de frica din suflet. acolo, eu, nemaiexistând așa cum
mi se întâmpla înainte, o să fiu cea mai fericită particulă necu-
noscută din lume. și, ca să fie şi mai clar totul, ar fi bine să vadă
fiecare cu proprii ochi ce fel de jucărie va avea în faţă. cine,.. ce
aduce normalitate? normalitate nu există decât în mintea naivi-
lor. schimbarea e motorul bun al creierului. cine zace în normali-
tate primește mortalitate. 

spike, mie să-mi facă autopsie, să nu mă bage în copârșău neau-
topsiat, mă auzi?... așa sunt eu... am o imunitate de fier!... n-am
fost bolnav niciodată de nimic!... m-am vaccinat doar ca să pot
umbla prin lume nestingherit de bariere... mi s-a reproșat de
multe ori că eu nu am suferit niciodată. greșit! am suferit tot tim-
pul, dar am făcut din asta o artă! o artă care a inspirat pe mulţi
sălbatici din pădurea asta lipsită de interes din partea universu-
lui... o, ce frumos, asta ar fi mers spusă la casting... sau asta: eu
nu o să... 

neliniștea e moalea ţărână a unei jelanii conștientă că prea lunga
metamorfoză plictisește curajul... te cheamă spike, ca pe proteina
asta pe care o vâră în hoit vaccinul ăsta... am citit, nu știu cât e de
adevărat, că ar fi tot una cu sincitina din corp, care e responsabilă
cu formarea placentei la femei... proteina spike va fi atacată de
leucocite, celulele albe, și când vine virusul va ataca proteina sin-
citina, pe care deja leucocitele o cunosc... corpul atacă virusul și-
l dezarmează... în schimb se instalează infertilitatea... cică doar
70% la sută din populaţie va deveni sterilă... când va fi de-adevă-
ratelea mâine, o să plouă cu povești despre binefacerile noii...
mâine e prietenul cel mai bun al uitării, spike... fentează-i, dacă
vrei să ai copii... cel puţin până se află adevărul. eu am scăpat de
mască... în jur pute a rahat bine conservat, a excrocherie cu pa-
pillon... 

o proaspătă criză mondială e deja aici și va fi urmată de eveni-
mente legate tot mai mult de tragedia comediei nașterii. te naşti
și nu poţi face nimic altceva decât să trăiești, însă se poate trăi în
depresie sau veselie, în mizerie ori în curăţenie... prefer întâm-
plările tragice, care îi fac pe oameni să plângă, să se re-gândească,
nu pe cele induse de creiere bolnave. specia va supravieţui, dar va
trăi în alte paradigme. poate se va simţi mai bine. poate nu. adap-
tarea speciei va avea de lucru la greu. ca în romanele sf... simt fo-
șnetul unei idei ascunse, spike.
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Indiferent de gradul de familiarizare a spectatorului cu formulele teatrale de ieri și de azi, termenul și convenţia propusă de „one-man-
show” (mai exact, „one-person-show”, în accepţiunea political correctness-ului) sunt suficient de cunoscute pentru a nu stârni confuzii. To-
tuși, când vine vorba despre cinematografie, filmele cu un singur personaj nu se bucură de aceeași popularitate și asta și din cauza faptului
că, deși acest tip de „one-character movie” nu este o formulă filmică absolut deloc recentă, reprezintă o provocare și un risc substanţial mai
mare pe care regizorii rareori și-l asumă. Motivele sunt variate, însă, cu siguranţă, majoritatea celor care au abordat această formulă au re-
simţit pericolul unei teatralizări excesive care ar putea compromite materialul cinematografic final. În timp ce scena și mecanismele unei mo-
nodrame se pot bucura de libertatea pe care ţi-o oferă adresarea frontală cu publicul, aparteurile, dinamizarea progresiei dramatice prin
artificii ale dispozitivului scenic, filmul pare să umble pe un teren mult mai rigid. Bineînţeles, există și în zona cinematografică proiecte care
și-au asumat aproape cu voluptate această teatralitate pe care o conferă spargerea celui de-al patrulea zid, tranziţiile spaţio-temporale alea-
torii sau emfaza discursivă. Însă majoritatea acestor filme sunt mai degrabă asimilate unei estetici experimentale, adresate unui public de
nișă, așa cum este cazul unui proiect ca Manifesto (2015), semnat de Julian Rosefeldt, unde Cate Blanchett interpretează 13 personaje, pen-
tru 13 tablouri filmice/dramatice de sine-stătătoare. Dar acest exemplu poate nu este cel mai inspirat, din moment ce naraţiunea cinemato-
grafică fragmentară permite schimbarea situaţiei și personajului central și, implicit, se sustrage riscului de a cădea într-o monotonie care îl
va face pe spectator să-și piardă repede interesul. 

Din această perspectivă, cele mai meritorii „one-character movies” par a fi cele care reușesc să rămână în convenţiile unui cronotop pre-
cis pe toată durata acţiunii, fără să apeleze la ornamente sau strategii de editare nonconformiste și fără ca acest lucru să altereze consiste-
nţa și coerenţa progresiei narative. Unul dintre cele mai cunoscute exemple din această categorie ar fi Buried din 2010, al regizorului spaniol
Rodrigo Cortés, în care personajul jucat de Ryan Reynolds petrece aproape 1 oră și 30 de minute într-un coșciug, în încercarea de a găsi o ieșire
din acest scenariu rupt parcă din prozele lui Poe. Dar, în timp ce această producţie, a reușit să ajungă la publicul larg nu în ultimul rând da-
torită faimei atinse deja de actorul antrenat în comedii romantice de succes, alte producţii cel puţin la fel de valoroase par să fi rămas în
umbră. 

Astfel, apărut trei ani mai târziu, Locke, scris și semnat de Steven Knight, nu s-a bucurat de același destin, în ciuda jocului lui Tom Hardy,
un actor net superior lui Reynolds, dar nu la fel de în vogă precum acesta, cel puţin nu la momentul apariţiei acestei producţii. Totuși, filmul
din 2013, deși nu se poate lăuda cu aceeași încărcătură de adrenalină pe care o propune thrillerul contracronometru al lui Cortés, lansează
niște provocări mai delicate. Acestea implică nu doar explorarea unor nuanţe emoţionale mai subtile de către actorul principal, ci și o armo-
nizare mai dificil de realizat între sondarea motivaţiilor personajului și progresia naraţiunii cinematografice care, la o privire superficială, „ex-
celează” prin monotonia sa. Cu toate acestea, regizorul britanic reușește să se eschiveze de la o progresie narativă lipsită de substanţă,
transformând aparenta lentoare cu care filmul se desfășoară într-un avantaj care susţine procesul interior dureros prin care protagonistul
își restructurează complet principiile de viaţă. Pe scurt, Locke urmărește drumul cu mașina al personajului omonim, un maistru în constru-
cţii din Birmingham care conduce în plină noapte spre Londra, unde singura femeie cu care a avut un one-night-stand se pregătește să nască.
Fără a fi martori la alte evenimente definitorii pentru existenţa sa, descoperim doar prin intermediul dialogurilor telefonice ale lui Ivan Locke,
de-a lungul acestui drum de aproape 1 oră și 20 de minute, la fel ca într-o dramă scrisă de Strindberg, toate componentele care îi compun
universul social și intim: este căsătorit cu o femeie pe care o iubește și cu care are deja un fiu; în plus, are un job de succes unde este apre-
ciat pentru profesionalismul său, fiind implicat în proiecte monumentale care îi pot asigura faima. În același timp, Locke încă este marcat de
ura faţă de propriul tată care l-a abandonat când era copil, iar această experienţă îl convinge de faptul că singurul mod prin care își poate re-
para greșeala de a-și fi înșelat soţia este de a fi alături de copilul care i se va naște în acea noapte. Această decizie de a rămâne integru faţă
de propriile sale principii pică într-un moment extrem de dificil, din moment ce riscă să-și compromită nu doar confortul familial, ci și în-
treaga carieră. Astfel, prin cele 36 de apeluri telefonice care marchează expediţia sa nocturnă, Locke încearcă, dacă nu să salveze situaţiile
care îi scapă de sub control cu bună știinţă, atunci să găsească un oarecare echilibru, fără să întoarcă definitiv spatele niciuneia dintre înda-
toririle sale cotidiene. 

Filmul semnat de Steven Knight este un exemplu excelent de bun dozaj scenaristic care, fără să apeleze la ostentaţii narative ce frâng au-
tenticitatea travaliului introspectiv, reușește să menţină spectatorul implicat pe toată durata acestui traseu iniţiatic lipsit de instrumentele
unei cinematografii „spectaculoase”. Acest lucru este cu atât mai admirabil cu cât regizorul optează pentru un „huis clos” ce cuprinde de-
opotrivă discuţiile, fragmentele de solilocviu și tăcerile care îl leagă pe protagonist de cele două lumi faţă de care încearcă să își păstreze ver-
ticalitatea. Fără a utiliza flashbackuri care să scoată spectatorul din cronologia obiectivă a acestui traseu nocturn, Knight optează pentru o
imagine destul de frustă și un montaj convenţional, bazat în special pe gros-planuri și susţinut doar de o muzică instrumentală care vine să
marcheze decupajul „tablourilor dramatice” ale filmului. Așa cum evenimentele din trecut sunt pentru noi, privitorii, doar o realitate mani-
festată la nivel pur discursiv, așa și celelalte personaje cu care Ivan Locke interacţionează sunt manifestări acustice imateriale, intermediate
telefonic. Unitatea spaţio-temporală respectă exigenţele unei veridicităţi aproape neorealiste, strategia folosită de Steven Knight reamintind
de cea practicată de Jim Jarmusch sau Richard Linklater în câteva din producţiile lor. Astfel, spectatorul este martorul realităţii exterioare a
personajului, neavând acces la fluxul conștiinţei sale sau la alte detalii care să îl scoată, fie și temporar, din universul închis al acestei călă-
torii de-o noapte. Evident, un astfel de demers regizoral, pe cât de simplu în aparenţă, pe atât de dificil de concretizat, se bucură de implica-
rea totală a lui Tom Hardy care dovedește prin acest rol o intuiţie extraordinară, reușind să creeze un personaj complex și credibil, ce evită
cu inteligenţă capcana de a compensa prin patetism ori prin emfază „teatrală” un scenariu mai degrabă imploziv. Fie și numai datorită con-
vingerii cu care Tom Hardy reușește să construiască cu un minimum de resurse o dramă personală coerentă și puternică, Locke merită, deja
la 8 ani distanţă de la lansarea sa, atenţia cinefililor care au ocazia să (re)descopere ce înseamnă un „one-character movie” de calitate.

Andrei C. Şerban
Locke – un „one-character movie” excelent Film
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S-a afirmat de multe ori şi nu fără temei, că Barocul a
fost o artă a Contrareformei, deşi în realitate influenţa concep-
ţiilor religiilor protestante asupra sa nu poate fi nicidecum ig-
norată sau minimalizată.

În acest context trebuie menţionat faptul că, viguros
desfăşurată de Biserica catolică prin activitatea iezuiţilor, Con-
trareforma a avut nenumărate laturi pozitive ce au marcat cul-
tura şi mai ales arta europeană. Cultivând şi vehiculând
idealurile Renaşterii şi ale Antichităţii clasice, Contrareforma a
încercat să readapteze valorile spirituale tradiţionale ale catoli-
cismului la noile realităţi europene. Cu tot oprobriul aruncat
mai târziu asupra ordinului lor, iezuiţii au avut iniţial o influenţă
binefăcătoare, un program de instruire şi educaţie coerent şi
progresist, care prevedea un învăţământ umanist articulat la ce-
rinţele şi tendinţele spirituale ale epocii, din el nelipsind nici cu-
noştinţele ştiinţifice şi matematica, nici studiul oratoriei şi
retoricii, al istoriei şi literaturii, al limbilor clasice, al civilizaţiei,
mitologiei, dar şi al filozofiei greco-romane, mai cu seamă a lui
Platon şi Aristotel. Promovată şi sprijinită de biserică, artei i-a
fost impus un program iconografic şi tematic precis şi riguros,
dar artiştilor li s-au lăsat depline libertăţi în privinţa stilului, a
manierei, a limbajului plastic şi formal adoptat în creaţiile lor. 

Pe de altă parte, protestantismul, alungând arta din bi-
serici, o repune de fapt în drepturi, căci odată expulzată din
viaţa religioasă şi din sferele divine, arta se eliberează de sub
tutela teologiei, se laicizează şi îşi găseşte adevăratul rol social,
acela de a înnobila şi îmbogăţi viaţa omului, de a reda artistic
realităţile terestre, dincolo şi în afara viziunii mistice asupra
lumii pământeşti. Calvin însuşi recunoştea că arta este un dar
divin, însă interzicea ca subiectul operei să  trimită la credinţă,
iar această  interdicţie a relevat faptul că „divinul” din operă nu
venea de la ceea ce era reprezentat, ci din harul artistului, har
pe care îl avea de la Dumnezeu, dar ca om de talent şi nu în ca-
litate de credincios.1

Astfel, deşi pe căi diferite, iconofilia Contrareformei şi
excomunicarea artei din biserică preconizată de protestantism
au dus în final la creşterea interesului pentru opera de artă,
pentru frumuseţea  ei  intrinsecă şi valoarea ei artistică, apoi
implicit, la creşterea  importanţei şi  rolului artistului în calitate
de creator al operei.

Dar nu numai concepţiile religioase, ci şi cele filosofice
şi-au pus amprenta asupra spiritului epocii, având importante

consecinţe în cadrul artei Barocului european. Marea dezbatere
ce a marcat cultura epocii a fost cea dintre aristotelism şi pla-
tonism. Pornită încă din Evul Mediu cu „cearta universaliilor”
dintre realişti şi nominalişti, marea dispută căpătase şi mai
multă vigoare în epoca Renaşterii. În artă, ecoul aristotelismu-
lui se manifestă mai cu seamă prin promovarea ideilor filoso-
fului din Fizica şi Metafizica sa, privind dubla definire a obiectului
sau fiinţei prin substanţă, dar simultan şi prin formă.2 Dar poate
şi mai mare importanţă vor avea ideile sale privitoare la frumos
şi la căile de realizare a acestuia în artă, idei enunţate în Meta-
fizica, dar larg dezvoltate în Poetica.3 Stagiritul susţine, deci, că
şi la baza frumosului stă forma, ba mai mult, că forma frumoasă
constă în realizarea de raporturi de ordine şi simetrie între com-
ponentele formei, raporturi obţinute pe cale matematică. Deşi
faptul n-a fost remarcat, considerăm că se poate admite că de
la aceste principii aristotelice ale frumosului a pornit Renaşte-
rea italiană în căutarea „perfectei armonii” a reprezentării, cău-
tări ce au dus la descoperirea „secţiunii de aur” şi a legilor
matematice ale perspectivei geometrice.4 Mai mult, în Poetica,
Aristotel formulează şi modalităţile de bază ale reprezentării,
care în concepţia sa este o imagine imitativă sau interpretativă:
„De vreme ce poetul e un imitator, asemenea pictorului sau ori-
cărui alt artist care dă formă imaginilor, trebuie ca totdeauna să
adopte neapărat, unul dintre cele trei chipuri de a imita: sau să
înfăţişeze lucrurile aşa cum au fost sau sunt în realitate, sau aşa
cum se spune că sunt şi cum par, sau aşa cum ar trebui să fie.”5

Exercitând mai multă atracţie decât platonismul de-a
lungul Evului Mediu, aristotelismul a persistat şi în Renaştere,
concepţia platoniciană pătrunzând ceva mai târziu în conştiinţa
europeană. După înfiinţarea Academiei (neo)platonice de la Flo-
renţa (de către Marsilio Ficino în 1459, şi avându-l ca ilustru con-
tinuator pe Pico della Mirandola), platonismul capătă un ecou
tot mai puternic, deschizând Umanismului orizonturi inedite şi
revelaţii tulburătoare. Afirmaţia lui Platon, pentru care Ideile
sunt realităţi mai certe decât cele empirice, care ar fi doar
„umbra” Ideilor, pe care doar le evocă virtualmente („mitul ca-
vernei” din Republica), va marca profund conştiinţa şi concep-
ţiile vremii.

În interpretarea platonicienilor renascentişti, ce încer-
cau să concilieze platonismul cu religia catolică, lumea reală nu
este lumea creată de Dumnezeu, deşi este legată de creaţia Lui,
ci (întocmai ca la Platon) doar umbra Ideii demiurgului. În ter-

Valentin Mureşan
Estetica barocului, între religie și filosofie

Artă
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minologia aristotelică acceptată de filosofia renascentistă, lumii
terestre i-ar aparţine substanţa (materia), iar forma ar fi de sor-
ginte divină. Deci omului îi revine sarcina de a descoperi prin
credinţă şi prin cunoaştere, adevărata lume imaginată de Crea-
tor, o lume ideală, paradisiacă, în care armonia şi eudemonia
ar fi legea supremă: prin cunoaşterea realităţii şi credinţă, spre
apropierea de divinitate!

Ecoul în artă al acestei concepţii a constat în faptul că
pentru artiştii manierişti dorinţa de a reprezenta în operele lor
tocmai lumea ideală prin „corectarea” realităţii şi a Naturii a de-
venit supremul ţel al efortului creator, de aceea, împletirea teh-
nicilor artistice ale marilor maeştri ai Renaşterii mature cu
concepţiile platonice era un fapt curent în arta post-renascen-
tistă. Aceasta determină însă schimbări notabile în privinţa pro-
cesului creaţiei, a teoriei şi interpretării artei:  „Dacă mai înainte
ţelul teoriei artei fusese fundamentarea practică a creaţiei artis-
tice (arată Erwin Panofsky), de aici înainte ea va trebui să în-
cerce legitimarea ei teoretică: acum gândirea se refugiază
oarecum într-o metafizică ce trebuie să justifice pretenţia artis-
tului că reprezentările sale interioare au o valabilitate suprasu-
biectivă în sensul veridicităţii pe de o parte, în sensul frumuseţii
pe de alta.”6 Astfel, dacă se poate spune că arta Renaşterii s-a
aflat mai ales sub semnul aristotelismului, Manierismul şi Ba-
rocul vor fi profund marcate de platonism.

În acest sens, pentru radiografierea cu oarecare exac-
titate a fenomenului artistic din acea perioadă, de mare impor-
tanţă pentru istoricii de artă au fost cele câteva tratate artistice
apărute atunci7 şi care având în vedere opera unor mari artişti
şi trăsăturile esenţiale ale lucrărilor lor, au încercat să contu-
reze, tot pe baze platonice, ceea ce mai târziu s-a numit „este-
tica barocă”. Aceste tratate, a căror apariţie se desfăşoară de pe
la jumătatea secolului al XVI-lea şi până la sfârşitul celui urmă-
tor, au  avut ca model Vieţile lui Vasari,  și tot ca ilustrul floren-
tin, autorii lor împletesc datele biografice ale artiştilor
consemnaţi, cu consideraţii şi analize privind lucrările lor. În
acele pagini apar însă și teoretizări privind arta în genere, fru-
mosul, temele artei de la cele religioase la cele mitologice isto-
rice… precum şi numeroase sfaturi sau „reţete” în privinţa
execuţiei tehnice şi viziunii artistice, a ierarhizării genurilor. Tre-
buie să avem în vedere că în afara Italiei, circulaţia acestor tra-
tate şi a ideilor din ele s-a făcut destul de lent şi de aceea ecoul
lor în restul Europei a ajuns relativ târziu, iar ele îşi vor păstra in-
fluenţa asupra artei (mai ales în cazul micilor maeştri) până
către pragul secolului XIX, „supravieţuind” în Academiile de artă.
în pofida noilor concepţii artistice vehiculate de Clasicism sau
Romantism.

Ideea centrală ce preocupă pe aceşti teoreticieni (ma-
joritatea lor fiind şi artişti) este aceea de frumuseţe („belezza”),
care, ca orice concept ideal, nu poate fi atinsă, dar trebuie ur-
mărită şi încorporată în cât mai mare măsură în opera de artă.
Elementele senzoriale şi cele ideale se împletesc, căci observa-
ţiile asupra Naturii, a realităţii sunt doar punctul de plecare al
artei, imaginaţia întregind, „înfrumuseţând” şi idealizând acele
date primare. Astfel se crea, cu elemente de realitate, o „supra-
realitate” ideală, artificială dar sugestivă şi care se voia cât mai
convingătoare. Să adăugăm că totuşi această întoarcere la na-
tură se face nu pentru a o imita, a o reproduce (nici chiar „rea-

listul” Caravaggio nu urmăreşte aşa ceva), ci pentru ca, pornind
de la ea, artistul să construiască imaginare variaţiuni, să-şi fău-
rească - în măsura posibilităţilor sale - un univers propriu.8

Aproape paradoxal, cele mai fidele elemente, fragmente de rea-
litate, înfăţişate în tablouri, vor să ipostazieze imaginarul ca şi
când ar fi real. De aceea verosimilitatea, mai mult decât reali-
tatea este principiul director, la care aderă toţi artiștii Barocu-
lui. De la această dorinţă porneşte obsesia oglinzii, în care
lumea se reflectă fidel şi totuşi misterios-ireal, de aici obsesia
trompe l`oeil-ului, care ar vrea să şteargă graniţa dintre concret
şi imagine, făcându-l pe acesta să se „dizolve” în imagine şi fă-
când să pară că imaginea invadează realul. Şi tot de la astfel de
intenţii porneşte viziunea teatrală şi retorică a Barocului, cu
care iluzionismul trompe l`oeil-ului se împleteşte armonios-in-
sidios. Forma devine spectacol, iar pentru a convinge şi emo-
ţiona se desfăşoară dinamic şi învăluitor-învolburată, păstrând
totuşi verosimilitatea. În mod ciudat, şi aici, pentru împlinirea
„poeticii” de inspiraţie platoniciană a Barocului, pare că se ape-
lează la Poetica lui Aristotel: „În ce priveşte poezia, o imposibili-
tate care convinge e de preferat unei posibilităţi
neconvingătoare… fiindcă ceea ce serveşte drept pildă trebuie
să întreacă realitatea.”9 Şi astfel, convingătoare prin verosimili-
tate, forma mobilează spaţiul, îi dă sens, dar îl invadează, proli-
ferând uneori până la a-l copleşi.1 Formele-obiect încep să
„trăiască” cu intensitate, dar se delimitează tot mai estompat
între ele, iar lumina şi umbra le metamorfozează. De fapt, lu-
mina devine şi ea un element esenţial al vocabularului formal al
Barocului. Dar pentru artistul baroc, formele trăiesc nu numai
în spaţiu, ci şi în spirit. Nu poate exista antagonism între gândire
şi formă (cel mult unele inadvertenţe), căci pentru a se oglindi
în conştiinţă, Ideea trebuie să capete formă. Din formă mentală,
Ideea artistului se concretizează în formă vizuală, se materiali-
zează în operă. Dar gândind forma teatral şi retoric, artistul
baroc gândeşte nu numai scenic, ci şi scenaristic. Opera de artă
ilustrează teme şi construieşte trame pe care le prezintă în „mo-
mentele cheie”, astfel concepute încât să sugereze curgerea
temporală prin naraţie, prin sugerarea succesiunii episoadelor.
Imaginea-moment din tablou vrea să declanşeze derularea
mentală a întregii legende biblice sau mitologice, bunăoară, că-
reia (profitând de faptul că ea e cunoscută privitorului) îi sur-
prinde (reprezintă) numai momentul culminant, astfel ales,
încât să fie şi cel în care apar ca protagonişti personajele cele
mai caracteristice. „Fragmentul” devine atunci „mostra” edifi-
catoare pentru întreg, imaginându-l şi sugerându-l prin parţia-
litate. Fragmentul a devenit astfel „fermentul” întregului pe care
îl evocă sau îl invocă, „selecţie” expresivă a acestuia. Este vorba
de o altă figură de stil agreată, ca şi metafora, de artiştii Baro-
cului, preluată din poetică şi transpusă şi în artele vizuale: si-
necdoca!

În linia aceleiaşi idei se caută şi în pictură redarea „mo-
mentelor cheie”, iar pe lângă adoptarea unei concepţii scenice
şi chiar scenaristice, se adoptă şi limbajul „teatral” al gesturilor
ce sugerează dialogul (cu privitorul) sau caută să inducă stări
sufleteşti şi alte afecte. Pictura (ca şi artele plastice în ansamblu)
adoptă retorica, adică limbajul gândit nu numai spre a comu-
nica, nu spre a exprima, ci în primul rând spre a convinge.10 Pri-
vitorul de altădată al tabloului devine acum spectator pentru
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pictor, iar acesta, pentru a-şi impresiona publicul încearcă să-i
provoace emoţii, să stabilească o relaţie cât mai eficientă între
mijloacele sale de exprimare (limbajul plastic bazat pe tehnica
picturii) şi conţinutul afectiv pe care îl exprimă, iar opera de artă
tinde să devină „un discurs”. Tot concepţia teatrală asupra com-
poziţiei duce la înmulţirea personajelor din tablouri şi la apari-
ţia acelor „personaje-gest” care le populează, căci „elocinţa
mută” a picturii nu se putea realiza decât prin gesturile expre-
sive, „grăitoare”, care dau mult dinamism şi dau „acţiunii” pre-
zentate pe pânză și încărcătura afectivă, măreţia, eroismul sau
tragismul dorit de artist ori de comanditarul său. Astfel de scene
pline de personaje în mişcare şi cu gesturi care impresionează
sunt cele pe care Bernini le include în „le grande style” şi pe care
Félibien le numeşte „des grands sujets”, considerând superioară
pictura «istorică» (adică: „arta de a pune mai multe figuri la un
loc sub o temă unică”), aceea a scenelor religioase sau mitolo-
gice, care în mari compoziţii implică tocmai gândirea scenică şi
scenaristică agreată de Barocul matur. În fond, această con-
cepţie teatrală a tabloului apare tot din dorinţa de a crea un uni-
vers ideal, supranatural, fiindcă lumea teatrului este prin
definiţie o lume imaginară, construită din şi cu personaje şi si-
tuaţii din realitate.11

Portretul, natura moartă şi chiar peisajul au o latură
statică, solicită mai degrabă contemplativitatea, se axează pe
vizual şi implică momentul mai mult decât desfăşurarea, nu sus-
cită mult imaginaţia şi nici apelul la cultura clasică a antichită-
ţii latine, atât de gustată şi cultivată în epocă. De aceea, ierarhia
genurilor era clar stabilită şi în Academii, deşi pictorii speciali-
zaţi în genurile „minore” se vor strădui la fel de mult să obţină
dinamismul şi efectele scenice ale „marii arte”, astfel încât as-
tăzi lucrările lor ne apar la fel de „baroce” ca şi cele aparţinând
genurilor „nobile”. Omul şi natura, din peisaje, portrete şi na-
turi moarte sunt considerate de aceşti pictori, demne de aceeaşi
atenţie (fiind creaţii ale lui Dumnezeu), iar în redarea lor se ur-
măreşte aceeaşi spectaculoasă aparenţă sub care se „insi-
nuează”, subtil încifrate în simboluri, parabole şi metafore
figurative, adevăratele „esenţe divine” condensate în atotcu-
prinzătoarea Idee. Giovanni Pietro Bellori (1613-1696), biograf,
teoretician și critic de artă, considerat uneori un Vasari al seco-
lului al XVII-lea datorită cărţii sale Vieţile pictorilor, sculptorilor și
arhitecţilor moderni, aduce un elogiu ideii, definind implicit şi
ţelul întregului efort al artiştilor vremii: „Acel suprem şi etern
intelect făcător al naturii [care] şi-a săvârşit minunata-i lucrare
întorcându-şi înalta-i privire spre sine însuşi, şi a zămislit astfel
primele forme numite idei; […]. Aşadar, Ideea reprezintă per-
fecţiunea frumuseţii naturale şi îmbină adevărul cu verosimilul
din lucrurile supuse privirii, aspirând veşnic nu numai spre ceea
ce este mai bun şi mai minunat, nu numai luându-se la între-
cere cu natura, ci depăşind-o chiar, prin operele elegante pe
care ni le oferă, întru totul desăvârşite, aşa cum n-o face na-
tura.” 13

1 Alain Besançon „Imaginea interzisă - Istoria intelectuală a ico-
noclasmului de la Platon la Kandinsky” - Bucureşti 1996, Editura
Humanitas, p.202-204.
2 „Prin formă înţeleg esenţa fiecărei fiinţe şi substanţa ei
primă”(Aristotel Metafizica, Bucureşti 1965, Editura Academiei
R.P.R.; trad. rom. St.Bezdechi; Cartea VII(Z),1032a, p.233).„Se
vede deci limpede, din cele spuse, ce este substanţa sensibilă
şi cum există. Una (o formulă de manifestare a ei - n.n. -) există
ca materie, alta ca formă şi act; în al treilea rând alta există ca
un compus al amândurora.” (al materiei şi formei- n.n. -) Ibidem,
Cartea VIII(H), 1043a, p. 271.
3 „Deoarece însă Binele şi Frumosul se deosebesc, căci primul e
întotdeauna în acţiune, iar celălalt se află şi în lucrările imobile,
filosofii care susţin că matematica nu se ocupă nici cu Frumosul,
nici cu Binele se înşeală, căci asupra Frumosului se concen-
trează mai ales discuţiile şi demonstraţiile ei. Faptul că ea - ma-
tematica - nu-i pomeneşte numele nu ne îndreptăţeşte să
spunem că nu vorbeşte de el - de Frumos -, căci ea nu face doar
altceva decât să-i arate efectele şi raporturile”. - Ibidem, Cartea
XIII(M),1078b, p. 408.
4 Evident, aici trebuie amintită şi marea importanţă pe care a
avut-o în această  privinţă apariţia în 1485 la Florenţa, a faimo-
sului tratat al lui Leon Battista Alberti De re aedificatoria, în care
acesta, explicând intervalele muzicale pe baza unor calcule pla-
tonico-pythagoriciene, stabileşte legile proporţiilor sunetului
muzical şi afirmă că aceste proporţii pot asigura oricărui edifi-
ciu (arhitectonic sau plastic), o armonie desăvârşită, dimensiu-
nile unei clădiri, dar şi proporţiile suprafeţei unui tablou. 
5 Aristotel Poetica, Bucureşti  1957, Editura ştiinţifică, (trad. rom.
C.Balmuş); 25, 1460 b,  p.83.
6 Erwin Panofsky “Ideea - Contribuţie la istoria teoriei artei”, Bu-
cureşti 1975, Editura Meridiane, p. 49.
7 Lodovico Dolce (1557); Gian Paolo Lomazzo (1584); Federico
Zuccaro (1607); André Félibien (1666) Giovani Pietro Bellori
(1672); Marco Boschini (1674); Joachim von Sandrart (1675); FI-
lippo Baldinucci (1681); Roger de Piles (1699) şi lista ar putea
continua!
8 Oare ceva ne duce cu gândul la arta suprarealistă de mai târ-
ziu?  Nimic nou sub soare?! Construcţii teoretice asemănătoare,
pot produce totuși creaţii foarte diferite! 
9 Aristotel, Poetica, ed. cit, (25, 1461b), p. 89.
10 Georges Poulet, Metamorfozele cercului, Bucureşti 1987, Edi-
tura Univers, p. 24.
11 „Artiştii epocii Barocului nu căutau să ajungă  la adevăr, ci să-
l demonstreze. Spectatorul devine un factor esenţial în dialogul
cu creatorul operei. Opera nu mai e un scop, ci un mijloc…” -
Germain Bazin.  The Baroque. Principles, Styles, Modes, Themes,
New-York 1978, p.40.
12 „Intenţia Barocului s-a împlinit deplin în lumea teatrului şi a
operei, unde omul se plimbă în planuri mai libere (decât în na-
tură - n.n.), nemaifiind supus decât  regulilor artei.” - Eberhard
Hempel,  Baroque Art and Arhitecture in Central Europe, London
1965, p. 15.
13 Giovani Pietro Bellori Vieţile pictorilor, sculptorilor şi arhitecţi-
lor moderni, vol. I, Bucureşti 1975, Editura Meridiane, p. 54-55. 
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NNaașștteerreeaa  ccuuvviinntteelloorr

suind confuz în boiul posomorât al faimei 
pe ceaţa vişinie lire veghează numai 
ce ţipete sub zarea consoanei nupţiale 
păuni de sticlă moale care-ntrerupe somnul 
tezaur în adâncul vocalelor neplânse 
la naosul cu fructe de-a pururi cum opri-vom 
nevoia de-a fi singur sâmbure sintagmă sânge 

WWoorrddss  GGeenneessiiss

climbing confused to somber fame’s figure
on purple haze lyres only tend
screams under hymeneal consonant brilliancy 
peacocks of mild glass calling off repose 
a treasury in vowels unweeping depth
to nave with fruitage forever as we curb
demand to be your-self substance syntagma source 

EEggoo  

pluvios monument care-mi tot scade corpul 
în mine l-au instaurat metaforă și consens 
ori cumpănă dintre lipsa lui și geamăn 
pretutindeni cum nu va fi pentru sine înscris 

de ce golul se divide prin egal și rece 
sau mai limpede sub adaos pur îl neagă 
dacă acestea-s lacrime unde-i pământul fertil 
Pseudomorf îmi spune maica mea Himera 

EEggoo

rainy monument that keeps lowering my body
established in myself by metaphor and acceptance
or the balance between his absence and the twin
everywhere as it will not be signed up for himself

why the void is divided by equal and bleak
or more limpid under the rise of pure denies him
if these are weeping where is the fertile ground
Pseudomorph calls me Chimera my mother

PPiissiicciillee  lluuii  MMaarrcceelllluuss  

galbenă și portocalie noaptea 
mai galbenă și mai portocalie decât 
roșul brun al zilelor dinăuntrul verdelui negru 
vuietul singurătăţii tonul ei uniform și pestriţ 
culoarea trezește sunetul e un ţipăt solidar și compact 
spărgându-se continuându-se redobândindu-se 
prim miezul la o parte al blânzilor prin miezul 
sufletului lor încâlcit într-o târzie culoare 
mai solară decât cupolele divizându-se-n sine 
privește și reculege-te până când zorii 
sub oaspeţi duri se vor zmuci și va zice 
unul fără nădejde cu tine sunt 
peste coaja nopţii galben-verzuie 
sau dinspre miezul ei negru-roșu vuind 
sfâșiind brunul roz al clipei de după

TThhee  CCaattss  ooff  MMaarrcceelllluuss

yellow and orange the night
more yellow and more orange than
the brown red of the days inside the black green
the tumult of loneliness its uniform and sundry tone
the color awakens the sound it is a cry solidary and stiff 
breaking down itself keep going itself regaining itself
through the core aside of the gentle ones through the core
of their soul entangled in a late color
more brilliant than the domes dividing by themselves
watch and be quiet until the dayspring
under harsh strangers will hitch and a hopeless
will say I am with you
over the yellow-greenish crust of the night
or bustle from its core black-red 
tearing the brown pink of the instant after

Traducere în limba engleză de Ioan Radu Văcărescu

I. Negoiţescu
Traduceri
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PPeennttrruu  aannuull  cceelluuii  ssmmiinnttiitt
o rugăciune

O, Marie, gingașă mamă,
auzi-mă, auzi-mă acum
deși nu știu cuvintele către tine.
Rozariul negru cu Hristosul său de argint
minciuni nebinecuvântate în mâna mea
căci eu sunt necredinciosul.
Fiecare mărgea-i rotundă și tare între degetele mele,
un mic înger negru.
O, Marie, îngăduie-mi acest har,
această traversare,
deși urâtă sunt,
scufundată în propriul meu trecut
și propria nebunie.
Deși există scaune,
stau întinsă pe podea.
Doar mâinile-mi sunt vii,
rotind mărgelele.
Cuvânt de cuvânt, mă poticnesc.
Un începător, simt că gura ta o atinge pe a mea.

Număr mărgelele ca pe valuri,
năvălind peste mine.
Sunt bolnavă de numărul lor,
bolnavă, bolnavă în vipia verii
iar fereastra de deasupra mea
este singurul meu ascultător, fiinţa mea anostă.
E o mare sugătoare, o suzetă.
Dătătoare de suflu, 
murmură,
exhalându-și largul plămân ca un pește enorm.

Din ce in ce mai aproape
e ceasul morţii mele
în timp ce îmi cosmetizez faţa și cresc înapoi,
în devoluţie și cu părul drept.
Toate acestea sunt moartea.
În minte există o alee îngustă numită moarte
si eu trec prin ea ca
prin apă.
Trupul meu e inutil.
Zace încovrigat ca un câine pe covor.
A renunţat.
Nu există cuvinte aici, cu excepţia celor pe jumătate învăţate,
Bucură-te Marie și cea plină de har.
Acum am intrat în anul fără cuvinte.
Am remarcat intrarea ciudată și tensiunea exactă.
Ele există fără cuvinte.
Fără cuvinte cineva poate atinge pâinea

și poate frânge pâinea
fără să scoată vreun sunet.

O, Marie, doctor blând,
vino cu prafuri și ierburi
căci în miez mă aflu acum.
E minuscul și aerul e cenușiu
ca-ntr-o etuvă.
Mi se dă vinul precum unui copil laptele.
E dat într-un potir delicat, 
un bol rotund cu buza subţire.
Vinu-i ca smoala, stătut și tainic. 
Paharul se ridică la propriu spre gura mea
și observ asta și înţeleg asta
numai pentru că așa a fost să fie. 

Mi-e frică să nu mă înec, să nu tușesc, 
dar nu vorbesc,
mi-e frică de ploaie, frică de călăreţul
care galopează spre gura mea. 
Paharul se înclină singur
iar eu sunt foc.
Văd două fulgere subţiri care-mi brăzdează obrazul. 
Mă văd pe mine ca și când aș vedea pe altul. 
Am fost tăiată în două.

O, Marie, deschide-ţi pleoapele.
Sunt în regatul tăcerii,
regatul celui smintit și al celui adormit. 
Aici e fost sânge.
și eu l-am înghiţit. 
O, mamă a pântecelui,
doar pentru sânge am venit? 
O, mamă mică,
mă aflu în propria-mi minte.
Sunt închisă într-o casă greșită. 

August 1963

TTrrăăiieeșșttee

Trăiește sau mori, dar nu otrăvi totul ...

Ei bine, moartea a fost aici
de multă vreme -
al dracu de mult are 
de-a face cu bătaia
necontrolată a ochiului
și-a chestiilor religioase
și cum i-am plâns
când au ajuns nerușinaţi
odată cu mâzgălitura inimii mele de gnom.

Anne Sexton
Traduceri
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Ingredientul principal
e mutilarea.
Și glodul, zi după zi,
glod ca un ritual,
și bebelușul la tavă,
gătit, dar totuși uman,
gătit și cu viermi mici,
cusuţi pe el probabil de mama cuiva,
nenorocita de târfă!

Chiar și așa,
am continuat să merg mai departe,
un fel de declaraţie umană,
târându-mă de parcă
eram un corp tăiat în bucăţi
și trântit într-o oală aburindă.
Încălcare a legii sufletești.
O minciună făţișă
și chiar dacă am îmbrăcat corpul
era tot gol, tot ucis.
Agăţat
încă de la naștere,
ca un pește.
Dar iată că mă joc, îl îmbrac,
îl dichisesc ca pe-o păpușă.

E viaţa o joacă?
Și tot timpul vrei să scapi de ea?
Și-apoi, toată lumea ţipă la tine
să-ţi ţii gura. Nu-i de mirare!
Oamenilor nu le place să li se spună
că ești bolnav
și apoi forţaţi
să te privească
pe tine
căzând
jos făcut pulbere .

Astăzi viaţa s-a deschis în mine ca un ou
și acolo înăuntru
după săpături îndelungate
am găsit răspunsul.
Ce chilipir!
Acolo era soarele,
gălbenușul mișcându-se febril,
aruncându-și premiul -
și îţi dai seama că face asta zilnic!
Știam că era purificatoare
dar nu mă gândisem
că e solidă,
nu știam că poate fi o rezolvare.
Doamne! E un vis,
îndrăgostiţi lăstărând în curte
asemenea tulpinilor de ţelină
și mai bine,
un soţ drept ca un sequoia,
două fiice, doi arici de mare,

dărăcindu-mi tufele de trandafiri.
Dacă mă fac foc dansează în jur
și prăjesc bezele.
Și dacă-s de gheaţă
pur și simplu patinează pe mine
în costumașe de baletiste.

Aici,
neîncetat,
gândind că sunt un ucigaș,
ungându-mă zilnic
cu micile mele otrăvuri.
Dar nu.
Împărăteasă sunt.
Port șorţ.
Mașina mea de scris bate mereu.
Avertizările nu iau pauză.
Chiar și nebună, sunt la fel de 
savuroasă ca un baton de ciocolată.
Și se face abstracţie de scălâmbăielile-mi vrăjitorești
și cetatea-mi secretă e încă de-ncredere,
la fel și patul meu venal.

O, triada mea dragă,
Iată o replică dulce.
Apare vrăjitoarea 
și o pictezi în roz.
Vin cu sărutări în scufie
și cu soarele, acel inteligent,
rostogolindu-se în braţele mele.
Așa că spun Trăiește
și rotește-mi umbra de trei ori
să ne hrănim căţelușii pe măsură ce-apar,
cei opt dalmaţieni pe care nu i-am înecat,
în ciuda avertismentelor: Avortul! Anihilarea!
În ciuda găleţilor cu apă gata pregătite
să-i înece, să-i tragă la fund ca pe pietre,
au apărut, cu capul înainte, 
suflând bule de culoarea albeţii
și căutând orbește după ţâţele mici.
Chiar săptămâna trecută, opt dalmaţieni,
de un sfert de kil fiecare stivuiţi ca lemnele de foc
fiecare
cât un 
butucel de mesteacăn.
Promit să iubesc mai mult dacă vor veni,
pentru că-n ciuda cruzimii
și-a vagoanele încărcate pentru cuptoare,
nu sunt ceea ce mă așteptam să fiu. Nu Eichmann.1

Pur și simplu otrava neluată.
Deci n-o să-mi găsesc refugiul în spital,
repetând Liturghia Neagră și toate celelalte.
Eu spun Trăiește, Trăiește datorită soarelui,
visului, harului neliniștit.
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CCuuvviinntteellee

Grijă mare în privinţa cuvintelor, 
chiar și cu cele mai sublime.
Pentru miraculos facem tot posibilul,
uneori roiesc ca insectele
și nu lăsa o înţepătură, ci un sărut.
Pot fi la fel de dulci ca degetele.
Pot fi la fel de solide ca stânca
pe care te așezi în siguranţă.
Dar pot fi atât margarete, cât și vânătăi.

Cu toate acestea, sunt îndrăgostită de cuvinte.
Sunt porumbei care cad din tavan.
Sunt șase portocale pioase care zac în poala mea.
Sunt copacii, tulpinile verii,
iar soarele, faţa lor înflăcărată.

Cu toate acestea, uneori mă dezamăgesc.
Am atât de multe de spus,
atâtea povești, imagini, proverbe etc.
Dar cuvintele nu sunt destul de bune,
cele greșite mă sărută.
Uneori zbor ca un vultur
dar cu aripi de pitulice.

Dar încerc să am grijă
să fiu blândă cu ele.
Cuvintele și ouăle trebuie purtate cu grijă.
Odată sparte sunt imposibil
de reparat.

ÎÎnnvveerrșșuunnaarreeaa  ffeemmeeiiii

Mă-nvârt,
mă rotesc peste buze, 
ele-mi șterg umbra,
fantoma mea de ieri,
au inventat un orar al limbilor,
îmi reţin toată atenţia.
Acolo unde nu e loc.
Și nici pat.
Pendula nu bate
decât atunci când pulsu-mi vibrează cu 4000 de bătăi,
și nimic altceva nu mai este,
și orice înseamnă doi,
ca atingerea unui cor de fluturi,
și ca oceanul,
presând spre ţărm
și retrăgându-se
și împingând din nou
cu o nevoie ce galopează 
peste tot pe piele,
și chiotul de bucurie sus pe creastă.

M-am descreţit.

Cuvintele zboară din acest loc
iar eu, de mult în deșert,
beau și beau
și-mi plec capul spre pajiște
sânul, pepenele din el,
și apoi floarea îmbătătoare a acestuia.
Mâinile noastre care se dezmiardă reciproc
sfârcurile ca steluţele de mare -
și-n inele selenare buzele noastre să se-absoarbă
până când devin bășici,
și degetele noastre goale ca petalele
și lumea ce palpită-ntr-un scrânciob.
Îmi ridic bazinul spre Dumnezeu
astfel încât să poată cunoaște adevărul despre cum
florile-au răzbit prin iarna cea lungă.

DDeemmoonn

Un tânăr se teme de demonul său și uneori îi
acoperă gura ...- D.   H. Lawrence

I-am pomenit unui prieten de demonul meu
iar prietenu-mi uns cu toate unsorile
onctuos și criptic
a zis,
”Mă gândesc să-l aduc înapoi.
L-am amanetat cu ani în urmă.”

Cine l-ar cumpăra?
Demonul amanetat,
îngălbenit în uitare
cu mâna-n gât?
Scoate-l din depozit, prietene,
dar ai grijă ce faci cu mâhnirea
ce-ţi va zbura în gură ca o pasăre.

Demonul meu,
prea des dezbrăcat,
prea des cu un crucifix aruncat în faţă,
prea des o margaretă uscată căreia să-i pun apă
prea des copilul pe care îl port
și-apoi avortat, nenumit, nenumit ...
și fără un loc în pământ.

Oh demon dinlăuntru,
Mă tem și câteodată ridic palma
la gură și-o cos
înăbușându-te, acoperindu-te
de ochii prea curioși ai celor din jur
și-a clapelor mașinii mele de scris.
Dacă ar fi să te amanetez,
câte lingouri ar da pe tine,
ce fel de bănuţi, scăldaţi în pojghiţa lor de aramă
ce pasăre pe cale să piară?

Nu.
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Nu.
Te accept,
tu vii cu morţii, care-mi populează visele,
care tropăie pe biroul meu
(ca în cazul Mamei, cancerul înflorind în ea
Compania celor mai dulci ţâţe
valsând cu fantoma ei de hârtie absorbantă)
morţii, care-i dau dulciuri diabeticului din mine,
care pun sub lacăt trandafirii
care uneori zboară în și din mine.
Da.
Da.
Te accept, demonule.
Nu-ţi voi acoperi gura.
Chiar dacă-ai fi bărbatul pe care-l iubesc, măr frumos și viermănos
sau femeia pe care-o iubesc, scârbită de sângele ei
și de aerele lor false și de ramurile care se prăbușesc.

Demonul a ieșit afară,
și chiar dacă-i Dumnezeu, îl chem
stând ca un stârv,
așteptând să mă-nghită,
începând de la buze și limbă.
Și eu dorind să cad pradă Lui,
iau pâine și vin,
iar demonul se pârţâie și chicotește,
și stau în faţa Dumnezeului de-nchiriat care iese din gura mea
femeie anonimă
în faţa unui altar anonim.

Traducere din limba engleză de Ioan Radu Văcărescu

1 Adolf Eichmann, ofiţer nazist, criminal de război, condamnat la Nurnberg în contumacie, ca
unul dintre coordonatorii genocidului sistematic asupra evreilor în Al Doilea Război Mondial,
apoi capturat de israelieni, rejudecat la Ierusalim și executat în 1962. 
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Radu Stanca avea să-și măsoare elanurile artistice ca
poet, actor, dramaturg și mai ales ca regizor cu Sibiul anilor pro-
letcultismului socialist. Tot mai șubrezit fizic de boala care îl chi-
nuia din adolescenţă, el luptă cu un sistem ideologic opresiv,
care și-a întins ca o caracatiţă tentaculele, făcând imposibilă
scoaterea la rampa scenei a pieselor originale pe care el le-a
scris, sortite să rămână în sertar nu numai antum, dar în bună
parte și chiar în posteritate. 

Ceea  ce m-a frapat cercetând în anii pregătirii doc-
toratului manuscrisele lui Radu Stanca, într-un șantier incredi-
bil ca vastitate a proiectelor,  a fost să constat că în perioada
celui mai tenebros  peisaj cultural postbelic, în deceniul gene-
raţiei pierdute numit și “obsedantul deceniu”, poetul și drama-
turgul  Stanca nu au plătit tribut unei ideologii de orientare
socialistă, de care s-a ţinut departe. Fără excepţie. Dialogul său
epistolar cu Ion Negoiţescu  este o certă mărturie a reperelor
sigure pe care el le avea, repere de cultură esenţială, de care el
nu se îndepărtează, indiferent de riscuri. Edificiile culturale și
știinţifice ale României postbelice au întrat odată cu patinarea
spre socialism într-o degringoladă axiologică de dramatică de-
monetizare. 

Conform Legii 658 elaborată de Guvernul  Petru
Groza la 24 august 1946, reforma învăţământului anula auto-
nomia universitară, pe care se bazase activitatea facultăţilor din
România încă de la 1860 când a fost înfiinţat învăţământul uni-
versitar. Astfel în locul promovării cadrelor didactice prin con-
cursuri iniţiate de fiecare universitate, bazate pe calitatea
prestaţiei știinţifice și a activităţii la catedră, este impusă nu-
mirea cadrelor didactice de către ministerul de resort pe un cri-
teriu  politic al partidului unic, care promova numai oamenii
obedienţi, dispuși să slujească atingerii ţelurilor lui. Profesorii
prestigioși, care s-au consacrat actului didactic sub vechiul
regim, remarcându-se în cele două decenii interbelice  prin cu-
noștinţele lor deosebite și prin har oratoric,   devin o stavilă în
calea politrucilor care nu reușeau să-i manipuleze, cum ar fi fost
necesar în proiectul implementării noii ideologii marxist-leni-
niste la noile generaţii de studenţi. În asemenea condiţii, solu-
ţia stalinistă  a fost epurarea impusă de Ministerul Educaţiei
Naţionale prin decizia din 1 septembrie 1947 care îi elimina din
învăţământul superior. Un număr de 57 profesori sunt “com-
primaţi”, între aceștia numărându-se Traian Pop, Alexandru
Oteteleșteanu, Emil Panaitescu etc. Alte 25 de cadre universi-
tare sunt propuse pentru pensionare, cum s-a întâmplat cu  Fl.
Ștefănescu Goangă, Dimitrie Gusti, dr. D. Mezincescu, Gh.
Oprescu, dr. Traian Nasta. La nivelul personalului didactic aju-

tător, constituit din asistenţi și preparatori, șefi de lucrări și lec-
tori, numărul posturilor suprimate este uriaș, respectiv 2195,
astfel diminuându-se baza piramidei în structura clasică a cor-
pului didactic universitar. Cu totul semnificativă este selectarea
a 166 de catedre și conferinţe socotite inutile și astfel se decide
suprimarea lor, considerându-se spre exemplu că Facultatea de
Filosofie și Litere în România socialistă poate forma noi promo-
ţii de specialiști fără Catedra de filologie comparată, de Istorie
socială sau cea de Literatură comparată. 

Într-o asemenea conjunctură, tineri ca Radu Stanca
și Ion Negoiţescu nu aveau nicio șansă de încadrare în învăţă-
mântul superior românesc, deși pregătirea lor era excepţională.
Nici nu era cazul să dorească o asemenea soluţie în rinoceriada
care se întindea epidemic de la an la an. Deși Legea pentru re-
forma învăţământului ce va fi aplicată cu începere din 3 august
1948 consfinţea în mod benefic învăţământul elementar obli-
gatoriu și gratuit, el avea să fie profund politizat, criteriul origi-
nii sociale ce începe să fie aplicat va elimina din învăţământul
superior fiii de moșieri și burghezi, de preoţi și mici funcţionari.
Vestea că însuși profesorul Lucian Blaga a fost îndepărtat la Cluj
din Universitate l-a descumpănit pe Stanca, fostul său student
rămas în “urbea Cercului”, cum definea I. Negoiţescu Sibiul. 

La începutul toamnei anului 1946 cei doi prieteni as-
piră să se stabilească la București, dar fiecare va realiza că nu
acela era locul prielnic dezvoltării lor intelectuale. Negoiţescu
nu ezită să i se confeseze lui Radu că dorinţa lui ascunsă era să
se fixeze la Viena în Austria, dar păstrându-și domeniul de cer-
cetare deja fixat: ”De câte ori nu am visat să am chiar domiciliul
permanent în capitala Austriei, bineînţeles fără a renunţa la a
face literatură română, o astfel de renunţare fiind o prostie ne-
îngăduită.” 1

Radu face demersuri să continue studiile sale în Franţa
la Paris, stimulat de exemplul fratelui său Horia, care cochetase
cu ideea ieșirii în Germania, unde stătuse câţiva ani buni. Acum
Radu socotea că venise rândul său să-și încerce norocul, mai
ales că facultatea urmată în anii grei ai războiului, cu atmosfera
tulbure a refugiului de la Cluj la Sibiu, lăsase destule lacune, ce
se cereau completate printr-o bursă de studiu la Paris. În acest
scop se și deplasează la București în 19 septembrie 1946, dar
speranţele sale sunt anulate în situaţia în care Franţa va fi stig-
matizată ca ţară capitalistă căreia i se arăta o tot mai vădită os-
tilitate în România socialismului triumfător. Nici în anii care au
urmat, proiectul de continuarea studiilor la Paris nu avea cum
să se realizeze, din moment ce Acordul cultural între Franţa și
România încheiat în 1939 va fi denunţat în 1948. Argumentarea
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unei asemenea decizii luate în România, statul socialist care alu-
neca imparabil spre dispreţuirea Occidentului de pe poziţii mar-
xist-leniniste, ne apare cu totul deșănţată.  În comentariul din
nr. 1282 al ziarului “Scânteia”, apărut la București în 21 noiem-
brie 1948, se prolifera enormitatea că acel acord „avea scopul să
transforme din punct de vedere spiritual România într-o pro-
vincie franceză, sau într-un fel de “dominion” francez, pentru a
face din ea pe tărâm economic și politic o adevărată semicolo-
nie. Se urmărea o adevărată deznaţionalizare…”. Spre a fi mai
convingătoare,  o asemenea supoziţie ce contesta flagrant tra-
diţia seculară a bunelor relaţii româno-franceze, același ziar po-
litic central va face în numerele următoare și punctări apăsat
dușmănoase în spiritul respingerii servilismului faţă de tot ce
vine din Occident, anume că “Poporul român respinge cultura
călăului Jules Moch”2, formulare ce incrimina pe ministrul de In-
terne al Franţei, care tocmai înăbușise grevele, arestând niște
comuniști de la Marseille. Vigilenţa demonstrată de ziaristul
român ia forme paroxistice, din moment ce experimentatul po-
litician francez de origine evreiască, implicat chiar și în mișcarea
de rezistenţă din Franţa, era de acum etichetat drept „călău”.
Era evident că punţile României erau tăiate pe termen lung, iar
visul care purtase în anii precedenţi spre Occident la studii pe
alţi tineri intelectuali de elită, precum Emil Cioran, Mircea
Eliade, Constantin Noica și alţii, acum era amputat.

Atunci când raţiunea practică biruia fulguraţiile vi-
sului tineresc, cei doi tineri, antrenaţi într-un dialog epistolar
recuperator sub raport spiritual și sufletesc, au recunoscut că
trebuie să găsească un modus vivendi în exact orașul unde se
aflau. Radu era legat de Sibiu și datorită situaţiei sale medicale,
clima orașului și a împrejurimilor lui fiind prielnică pentru su-
ferinţa sa pulmonară. Medicii îi recomandau perioade de ședere
în Păltiniș, astfel că orice eventuală tentativă de a accede la un
post universitar, cum îl recomanda inteligenţa și cultura sa, era
surclasată de tratamentele ritmice contra tuberculozei care îl
chinuia. Lunile august și septembrie ale anului 1946 l-au găsit pe
Radu Stanca într-o asemenea situaţie. ”Izolarea mea-îi relata el
prietenului clujean- a atins culmea în această ultimă ascensiune
a mea pe munte. La Schitul Păltiniș, unde am fost, plecase toată
lumea, așa că numai eu și un preot am mai locuit acele plaiuri.
Cum Schitul  e așezat la o respectabilă distanţă de Păltinișul pro-
priu-zis, zile întregi nu am avut prilejul să schimb nici un cuvânt
cu nimeni. Ajunsesem la un moment dat să bat coclaurii în gura
mare…ca să mai aud, prin pustietatea naturii, glas de om. Nu-ţi
dai seama ce pustie poate fi natura. Tot ceea ce au văzut ro-
manticii în ea, a fost, în fond, rezultatul unei proiectări refu-
late.”3 Reflecţiile lui literare despre rolul naturii la romantici nu
fac decât să întărească ideea că sejururile sale la Schitul Pălti-
nișului erau adevărate oaze de liniște în care creaţia sa sporea
cu noi pagini și lectura  era ocupaţia sa constantă, aceeași ca și
în domiciliul să sibian. Se înţelege că mezinul protopopului Se-
bastian Stanca se putea bucura de un regim privilegiat în ase-
menea momente de reîntremare a sănătăţii atât de fragile,
pentru că Schitul era locul privilegiat al mitropoliţilor Transilva-
niei. Avansăm chiar ideea că biblioteca Schitului, ca și cea a In-
stitutului Teologic Ortodox din Sibiu, aceasta fiind situată,
printr-un noroc,  în apropierea locuinţei familiale, putea să de-
ţină titluri interesante pentru tânărul filosof. Nu este întâmplă-

toare mărturisirea lui Radu, care în sejurul lui păltinișan din lu-
nile august și septembrie ale anului 1946 făcea lecturi nesiste-
matice, că la exigenţa sa nu rezistă o carte cum era Impresii
asupra literaturii spaniole. Noua carte a lui George Călinescu nu
conţinea, așa cum autorul promisese în prefaţă, niște “eseuri
cu caracter interpretativ”, ci doar “o grămadă de fișe neselec-
tate, mimând o erudiţie hispanizantă, ce nu îi e în fond decât o
manie momentană.” Experienţa lectorului nu putea fi decât una
descumpănitoare: ”Mi-a fost cu neputinţă să străbat cartea de
la un capăt la altul, cu toată bunăvoinţa și cu tot timpul ce-mi
stă la dispoziţie.” Discreditarea autorului este deplină, din mo-
ment ce concluzia lui ironică pecetluiește lipsa valorii acelui
volum:” Din cât am citit, nu m-am ales decât cu un coșmar de
nume, ce-mi apasă până acum stomacul cu hh-urile și cu nn-urile
lor.“ După asemenea impresii de lectură urmează și un anunţ
semnificativ din șantierul său de creaţie, exigenţa sa fiind la fel
de categorică, chiar neiertătoare ca și în cazul cărţii călines-
ciene: “Am terminat o piesă: Rege, preot și profet. Nu-mi fac ilu-
zii asupra calităţilor  ei literare. Cel mult, preţuiesc în ea un
anume transport sufletesc, ce mi se pare a fi sincer.”4 Aceasta
era o nouă creaţie dramaturgică privită cu scepticism, un prunc
nou născut la care ursitoarele îi prevesteau un destin nefast, în-
trucât tema tratată pentru alegoria sa, ca și personajele ce po-
pulau ţesătura tramei, nu rezona cu ideologia socialistă care se
instala în România regimului guvernat de Petru Groza. Ce fel de
creaţii dramaturgice puteau fi acceptate de teatrele românești
ale momentului? Publicist de talent și cititor care nu pierde
nimic din informaţiile pe care le oferea presa, Radu Stanca nu
scăpa nicio noutate în domeniul teatrului, domeniu căruia i se
consacră tot mai evident. Premiera  piesei Bal la făgădău de la
Teatrul Comedia din București, cu care debuta Aurel Baranga în
17 august 1946, era simptomatică pentru direcţia pe care o lua
teatrul românesc sub regim socialist, căci farsa menită să ridi-
culizeze partidele politice istorice ale României, respectiv P.N.L
și P.N.Ţ, pregătea terenul ideologic pentru apropiatele alegeri
parlamentare așa-zis democratice, organizate în mod stalinist,
adică fraudulos, în 19 noiembrie 1946. Nu este întâmplător că
același Aurel Baranga va relua problema  de mare interes poli-
tic a alegerilor în piesa Bulevardul împăcării și tot o temă de ac-
tualitate va fi piesa cu caracter social-educativ Iarba rea, unde
este reprezentată intelectualitatea care se implică plină de elan
în construirea socialismului. Cu asemenea subiecte conectate
nemijlocit la problemele și ideologia politică triumfătoare în Re-
publica Populară Română în perioada aceea se deschidea dru-
mul unui dramaturg român care râvnea celebritatea spre
scenele teatrelor din ţară. Era o practică acceptată de cei mai
mulţi creatori de teatru, de la H. Lovinescu la P. Everac, dar se
dovedește de neconceput pentru Radu Stanca. Și piesele lui de
teatru, concepute ca alegorii existenţiale cu subiecte și perso-
naje mitice, se așezau cuminţi și atent îndosariate în sertarele
autorului. Pentru posteritate. Câtă dezamăgire, câtă resemnare!
Dar ele nu lăsau loc renunţării. Elanul lecturii și cel al scrisului
îl animau din plin pe mezinul familiei Stanca. Lecturile conti-
nuau febril, alese contra vântului, adică fără vreo tangenţă cu
marxist-leninismul care se implementează tot mai energic,
chiar prin metode lipsite de scrupule. Nu, Radu Stanca citea cu
totul altceva, în căutarea unei mântuiri care, în mod explicabil
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întârzie și ea. “Lecturile mele din lumea teologală- se destăinuie
el-nu m-au mântuit, ci, dimpotrivă, m-au întărit în convingerea
mea că, pentru spiritele blestemate, nu există posibilitate de re-
mediu, în afară de vechia (sic!) și insolita terapeutică a resem-
nării.” Dialogul epistolar cu I. Negoiţescu continuă pe un ton mai
vioi: ”Mă bucur că ţi-a plăcut sf. Tereza. Eu nu cunosc din ea
decât Autobiografia, însă am izbutit să sesizez, și de acolo numai,
extazul ei infernal și totodată divin.“5 Impresiile de cititor pa-
sionat până la transfigurare și analitic cu luciditate tăioasă a
unuia dintre partenerii dialogului epistolar stimulează lectura
celuilalt. Negoiţescu îi va răspunde cu promptitudine la aceeași
temperatură incandescentă a spiritului pătrunzător: ”În lectu-
rile mele ce s-au desfășurat sub impulsul tău, am făcut compa-
raţia între cele două Tereze: cea din Avila, compatrioata lui
Cervantes, din care ţi-am scris că am citit Calea desăvârșirii și
Castelul sufletului (în trad. franceză) și sfânta copilă din Lisieux.
Prima, o intelectuală de geniu, nutrită cu filozofie veche și cres-
cută într-un mediu asemănător amazoanei Louise Labe; a doua
un crin adevărat, de o candoare ce m-a trimis direct la lectura
Tratatului despre îngeri al lui Toma de Aquino. Copila franceză (
a cărei autobiografie e mizerabil tradusă în rom.) este din linia
naivităţii sacre a Ioanei d’Arc și nu-mi pare străină nici  de in-
spiraţia extraordinarului roman al lui Gide La porte etroite (spun
“extraordinar”, sub impresia din trecut, căci ar trebui acum o
nouă  lectură, după cunoștinţele ce le-am câștigat în materie
teologică). Dar atât Tereza de Isus cât și cea de Pruncul Isus sunt
cu totul altceva decât un Meister Eckhart sau un Jakob
Bohme…filosofii, analiticii: ele sunt potire, ei sunt săbii.“6

Cititul era pentru Radu Stanca un modus vivendi, unul
care îi asigura  revelaţii spirituale, exact cum se întâmplă când
descoperă cărţi fundamentale, experienţă pe care se grăbește
să o  împărășească prietenului cu care se identifică spiritual. “Ai
citit: Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen a lui
Nietzsche? Dacă nu, -îl va sfătui Stanca pe Negoiţescu clujeanul,
cu un juvenil entuziasm ultimativ- uită tot și citește-o. E o lec-
tură mai pasionantă decât un roman de aventuri. De altfel, în-
treg Nietzsche ( pe care l-am reluat) e fascinant. Nici nu mă mir
că a izbutit, ca puţini alţi scriitori, să extazieze o epocă. Când mă
uit, acum după ce îl cunosc, în jurul meu, nu mi-e cu putinţă să
găsesc, în tot veacul, un singur scriitor, intelectual sau om de
acţiune, care să nu fie, într-un fel sau altul, sub raza lui toropi-
toare. În orice caz, Nietzsche reprezintă cazul unic al unui pro-
fet, care apărând postbiblic, a îmbrăcat ipostaza de poet. Îi spun
poet, pentru că e, de departe, poate unul din cei mai mari poeţi
ai omenirii. În cultura germană,  doar Goethe și Schiller, ca
“personalităţi” artiste, ca mari focare de cultură, ca transfor-
matori și educatori, îi stau alături. Blaga al nostru îi e atât de
fidel discipol, încât “cazul” lui mi se pare, pentru cel ce scrie în
viitor o documentată istorie a literaturii române, rezolvat.
Numai citind exegeza pomenită și-ţi vei putea da seama din ce
aer respiră toate analizele de filosofia culturii pe care le face
profesorul nostru.  Să-ţi mai vorbesc apoi despre stilistul des-
ăvârșit care mi s-a părut Nietzsche. Cu toată proasta mea cu-
prindere a frumuseţilor limbii germane, totuși mi-au răzbătut
în urechi volutele perfecte ale armoniei sale meliflue și strălu-
cirea de spadă în soare, ale stilului său neîntrecut.”7 Fostul stu-
dent Stanca este ferm în a descoperi, în urma acestei lecturi,

filiera nietzscheană a gândirii profesorului său, pe care îl cla-
sează fără ezitare în perspectiva unor evaluări viitoare.  În faţa
adevărului, menajamentele din considerente morale nu-și
aveau locul în dialogul prietenesc al foștilor studenţi ai lui Lu-
cian Blaga, nu o singură dată sancţionat cu fermitate. 

Asemenea lectură continuă imperturbabilă în condi-
ţiile în care pe plan oficial se poartă o vituperantă campanie îm-
potriva cosmopolitismului occidental. ”Presa și cartea
occidentală, -va conchide M. Niţescu în cartea sa în care fixează
concret tensiunea nefastă a proletcultismului- filmul și teatrul,
dar mai ales ideile au fost considerate mai periculoase decât
otrava pentru societatea românească. Importul cultural a fost
mai drastic cenzurat decât importul bunurilor materiale. Lec-
tura unei reviste franceze, italiene, engleze sau germane a fost
considerată o crimă la adresa securităţii statului și pedepsită cu
ani de temniţă”. Era în evoluţia istorică a culturii românești o
amputare fără precedent, iar noul model, deși total neconvin-
gător, venea din Răsărit și trebuia să fie impus, așa cum co-
mentează același autor citat de noi, cu orice preţ:” Dimpotrivă,
orientarea exclusivă spre Uniunea Sovietică a fost prezentată și
impusă ca singura alternativă binefăcătoare, ca un izvor nese-
cat de regenerare a culturii noastre și de progres pe toate pla-
nurile.”8 Dialogul epistolar dintre Negoiţescu și Stanca continuă
la nivel celular o tradiţie istorică majoră, aceasta petrecându-
se în anii când în România au fost extirpate rând pe rând toate
rădăcinile unei legături oficiale cu Occidentul în plan cultural.
Nu întâmplător, exact atunci s-au dictat naţionalizarea edituri-
lor și tipografiilor, închiderea publicaţiilor care promovaseră
până nu demult acea cultură apuseană. Este cazul  “Revistei
Fundaţiilor Regale”, preluată de Al. Rosetti, ca director, și având
pe Camil Petrescu redactor-șef, publicaţie pe care ei o citeau pe
mai departe. Cu obișnuitul aer de bravadă a superiorităţii inte-
lectuale de atoateștiutor, Negoiţescu semnala jurnalul lui Gh.
Ulieru, text publicat în numerele din august și septembrie 1946
ale revistei sub titlul Din Carnetul unui medic de plasă. Însemnări,
text comentat de însuși Al. Rosetti în aceeași publicaţie a sa. Se
remarca la acest “document uluitor” calităţile medicului care
avea “îndemânarea unui Suetoniu”, “talentul alegerii subiecte-
lor, dozajul unei fine ironii și știinţa contrastului”, ceea ce asi-
gură textului memorialistic publicat o certă autenticitate.
Rosetti este motivat să observe, generalizând cu un anume
aplomb: ”Toată tragedia administraţiei noastre sanitare în anii
din urmă apare descrisă cu litere de foc în carnetul autorului
nostru.”9 Document bun de cercetat din punct de vedere socio-
logic, Jurnalul lui Gh. Ulieru dezvăluie “o ironie amară și o dez-
nădejde fără leac” într-o creaţie literară ”de o savoare
excepţională”. Ceea ce face din Însemnările medicului de plasă
un text agreat de mai marii zilei este faptul că autorul “acuză
regimul politic trecut”. Concluzia recenzentului sosește firesc
spre aprecierea că textul acesta a produs ”o reală revelaţie”.10

În relatarea pe care i-o face epistolar prietenului său de la Sibiu,
Negoiţescu se sprijină pe termenul final al recenziei, referindu-
se la tot parcursul selectei reviste ce găzduise textul: ”în fine
“Fundaţiile” publică probabil singura revelaţie din toată activi-
tatea lor de mai bine de un deceniu!“ Ca lector, Negoiţescu preia
încântarea recenzentului, dar cu nuanţări inedite și personale
ale unui literat care stăpânește categoriile teoriei și istoriei do-
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meniului: ”Cu acest Ulieru s-a născut pentru literatura română
un splendid moralist, în sensul stendhalian al cuvântului, și ob-
servaţia lui directă, precisă, incisivă, căreia i se refuză orice ar-
tificiu stilistic, e unică în literatura noastră. E un amestec de
umor și tragic, ce în sensul impresiei amare întrece chiar pe Ca-
ragiale. Cred că pentru Regman trebuie să fie o lectură de des-
fătări nemaipomenite…”11

Speranţa lor că va dăinui o asemenea publicaţie  se
stinge curând, respectiv la căderea Monarhiei, în decembrie
1947, când ea, revista scoasă în 1934  de către Regele Carol a  II-
lea, având niște privilegii financiare notabile și bucurându-se de
semnăturile celor mai prestigioși scriitori, critici literari și oa-
meni de știinţă,  este suspendată ca toate revistele din România
postbelică ce nu s-au angajat politic spre a se subordona ideo-
logic comuniștilor.  

Pe arena politică nu se prevestea nimic bun prin ac-
tele antidemocratice, ca decretul-lege prin care se desfiinţa la 28
iunie 1946 Tribunalul Poporului ori prin situaţia tensionată care
provocase greva regală, ce dovedea sciziunea dintre guvernul
Groza, tot mai dispus să accepte controlul sovietic, și monarhia
României. 

Desigur că amputările și îngrădirile, mai ales în activi-
tatea de regizor a lui Radu Stanca la Sibiu, au fost numeroase.
Deși încercările de a propune diferitelor teatre din ţară propriile
piese sunt numeroase, nimeni și nimic nu l-a convins să recurgă
la stratagema de a se inspira din “victoriile” socialismului ro-
mânesc. El a rămas vertical, departe de orice imixtiune a politi-
cului, chiar dacă gânditorii și scriitorii clasici în care el credea se
aflau acum pe liste negre, erau scoși din librării și din bibliote-
cile României socialiste. Succesele dobândite ca autor al piesei
Dona Juana, care a fost prezentată în manuscris, sau ca regizor
al spectacolelor Hagi Tudose, O scrisoare pierdută, cu experi-
mentul celor 3 montări diferite, Hangiţa, Steaua fără nume, Ga-
iţele ori Maria Stuart, al cărei text schillerian a fost tradus din
germană de el însuși, probează ingeniozitatea unei activităţi fe-
brile și devotate marilor idealuri ale scenei. 

Una dintre cele mai mari mulţumiri a fost aceea de a
vedea comentată reabilitarea lui Lucian Blaga, fostul său pro-
fesor la Universitate, în revista cea mai citită pe atunci, numită
“Contemporanul”. Bucuria sa a fost atât de mare încât zile la
rând el arăta revista cu acel anunţ la toţi cunoscuţii pe care îi
întâlnea.12 Gestul său exuberant avea o semnificaţie ce se răs-
frângea și asupra propriului său destin de dramaturg cenzurat
antum fără cruţare. Aici similitudinea dintre Blaga și Stanca este
deplină. Publicarea în anii proletcultismului socialist a pieselor
de teatru ale celor doi dramaturgi a rămas un vis de nerealizat,
ca și punerea lor în scenă. Dintre cele 15 piese ale lui Radu
Stanca, doar una, anume Secera de aur a fost propusă pentru
montare la Teatrul de Stat din Sibiu în primăvara anului 1957
sub titlul Grâuian și Dragomara, dar după câteva repetiţii siste-
mul alambicat al aprobărilor oprește până și acest proiect, atât
de legitim pentru un creator genial ca el. Aproape fiecare victo-
rie artistică a lui Radu Stanca a însemnat depășirea unor ob-
stacole pe care în atmosfera stalinistă al proletcultismului
românesc el trebuia să le învingă. 

În mod cert, posteritatea  a fost cu mult mai generoasă,
căci  deceniile care au urmat proletcultismului au deschis fă-
gașe spre creaţia neîntrecutului baladist al literaturii noastre
contemporane. Aceasta și pentru că soţia scriitorului, frumoasa
actriţă Dorina Stanca după moartea lui din decembrie 1962, re-
nunţând la propria carieră scenică, a înţeles să se dedice pro-
movării operei sale. Așa am reîntâlnit-o după revenirea familiei
lor la Cluj și am asemănat-o cu pe o preoteasă de templu antic,
păzind cu devotament absolut un tezaur. Viaţa ei a luat o întor-
sătură tragică, prin pierderea soţului și a unicului lor copil. Dacă
astăzi  există cele 3 volume cu piesele dramaturgului, iar crea-
ţia poetului și eseistului circulă în volume și antologii, un merit
demn de apreciat i se cuvine recunoscut acestei doamne a sce-
nei românești. Să nu uităm că Doti, cum este intitulat un ciclu
liric, a fost și muza unică în strălucirea sa13 care s-a luptat să
alunge tristeţile și presimţirile unui sfârșit iminent și  prea tim-
puriu a poetului care a dăruit literaturii române cel mai  tulbu-
rător Ars doloris. 

1I. Negoiţescu, epistolă către Radu Stanca, Cluj, 11 septembrie 1946, în Un
roman epistolar, Editura Albatros, 1978, p. 52.   
2 Apud M.Niţescu, Sub zodia proletcultismului, Editura Humanitas, 1995, p.
63-64. 
3 Radu Stanca, epistolă către I. Negoiţescu, Sibiu, 13 septembrie 1946, în op.
cit., ed. cit., p. 53. 
4 Radu Stanca, epistolă către I. Negoiţescu, Sibiu, 8 septembrie 1946, în op.
cit., ed. cit., p. 50. 
5Radu Stanca, epistolă către I. Negoiţescu, Sibiu, 8 septembrie 1946, în op.cit.,
ed. cit, p. 50. 
6 I.Negoiţescu, epistolă către Radu Stanca, Cluj, 11 septembrie 1946 , în op.
cit., ed. cit., p.52. 
7 Radu Stancu, epistolă către I.Negoiţescu, Sibiu, 17 septembrie 1946, în op.
cit., ed. cit, p. 56. 
8 Ibid., p. 64. 
9 Al. Rosetti, Însemnările Drului  Ulieru, în “Revista Fundaţiilor Regale” Bu-
curești, an XIII, seria nouă, nr.8, august, 1946, p. 771. 
10 Ibid., p. 772.
11I.Negoiţescu, epistolă către R. Stanca, Cluj, 11 septembrie 1946, în op. cit., p.
52.   
12 Eugenia Dimitriu-Barcan, Începuturile mele în teatru. Radu Stanca, așa cum
l-am cunoscut,   în Anca Sîrghie, Radu Stanca. Evocări și interpretări în evantai,
Editura TechnoMedia, Sibiu, 2016, p. 24. 
13 Vezi Radu Stanca, Scrisori către Doti, Editura  Muzeul Literaturii Române,
București, 2016,  spre a detecta cea mai înaltă expresie a iubirii formulată în
limba română a tuturor timpurilor. 
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Potrivit celei de-a șasea cărţi în Tanah și în Vechiul Testa-
ment, care este și prima carte din seria Profeţilor dintâi în diviziunea
Neviim, respectiv prima în seria de „cărţi istorice” după Pentateuh,
Cartea lui Iosua/Sefer Iehoșua precizează că în timpul vieţii lui Iosua
Navi sau Isus Navin (Iosua, fiul lui Nun/ Y�hoshúa bin Nun, născut
în jurul anului 1200 î. Hr. în Egipt în tribul lui Efraim, comandant mi-
litar în campania de cucerire a Canaanului), urmașul lui Moise la
conducerea poporului evreu, au fost stabilite următoarele orașe/ce-
tăţi de scăpare/refugiu: CChheeddeeșș//CCaaddeeșș – în Galileea, în muntele Nef-
talimului, SSiicchheemm//SSiihheemm – în muntele Efraim, CChhiirriiaatt--AArrbbaa//HHeebbrroonn
– în muntele lui Iuda, iar peste Iordan, în faţa Ierihonului spre răsă-
rit: BBeeșșeerr//BBeezzeerr – în pustiu, la șes, în seminţia lui Ruben, RRaammoott – în
Galaad, în seminţia lui Gad și GGoollaann – în Vasan, în seminţia lui Ma-
nase (Iosua 20). Menţionate şi în Numeri 35:5; Iosua 21:13, 27, 32, 38;
1 Cronici 6:57, 67; din aceste texte ar reieși că cetăţile de scăpare fă-
ceau parte dintre cetăţile leviţilor. Pentru cei mai puţin familiarizaţi
în general cu textul scripturistic, cităm necesare explicaţii: «În viaţa
publică a Israelului trebuia aplicată legea retribuirii şi, în plus, aşa
cum este specificată în lex talionis (vezi Exod 21:23-25 etc.) care se
aplica în mod special cazurilor de vărsare de sânge (vezi Geneza 9:5
ş.urm; Exod 21:12; Levitic 24:17 etc.; cf. Deuteronom 21:1-9). În Israe-
lul antic, cel puţin, datoria de a pedepsi pe criminal revenea unui
go’el, rudenia de parte bărbătească cea mai apropiată (rrăăzzbbuunnăăttoo--
rruull  ssâânnggeelluuii). Se făcea distincţie între omorârea voluntară sau invo-
luntară a unui om. Cel care comitea un omor intenţionat trebuia să
fie omorât, în timp ce acela care comitea un omor neintenţionat
putea cere azil într-una dintre cetăţile de refugiu. Se poate spune
că instituirea cetăţilor de refugiu a servit în principal pentru a pre-
veni excesele care puteau rezulta de pe urma aşa-numitelor duş-
mănii de sânge»
(http://dictionarbiblic.blogspot.com/2011/11/cetati-de-scapare-
refugiu.html). Ucigașul fără voie era socotit, într-un fel, mâna Dom-
nului, a cărui voie el o îndeplinea mai presus de propria
putere/voinţă, motiv pentru care se cuvenea a fi protejat. Israeliţii
trebuia să aibă grijă ca un om care a omorât neintenţionat pe ci-
neva să aibă acces ușor la o cetate de refugiu, unde să apară înain-
tea bătrânilor cetăţii, înainte de a fi ucis de răzbunător. Este așadar
vorba despre dreptul la azil pentru ucigașul/autorul omorului invo-
luntar/neintenţionat, oferit la început de sanctuar, apoi de cetăţile
respective, cetăţile/orașele de scăpare.

Jurnalist, poet și prozator, Ioan Barb de la Călanul Mare,
Hunedoara, director fondator al revistei de literatură și artă ALGO-
RITM LITERAR, ce apare aici din 2010 sub egida Uniunii Scriitorilor
din România, chiar așa își intitulează culegerea de versuri apărută
în Cluj-Napoca, la Editura Școala Ardeleană, în anul 2020: CCeettăăţţiillee  ddee
ssccăăppaarree. Poate că profesia de avocat și-a spus și astfel cuvântul. A

publicat, din anul 1998, unsprezece volume de versuri, la care
aceasta este a douăsprezecea, împlinind un număr identic cu al
apostolilor lui Hristos.

Prefaţa semnată de distinsul poet, critic și eseist Paul
Aretzu ne avertizează cu acuitatea pertinenţei: «Aparent narativă, li-
rica sa se concentrează în nuclee metafizice puternice, între care se
dezvoltă, ca un interstiţiu, ca un background, factualitatea coti-
diană. Asocierea celor două aspecte concurente, disimulate, cel
poetic și cel ziaristic (de fapt, un chip de revelare a sacrului în pro-
fan), reprezintă chiar metoda autorului»; «Ioan Barb ridică în trans-
cendent faptul banal, firavul omenesc»; «Biblia este mutată în
destinul oamenilor. Avem, așadar, spiritul, nu litera»; sau: „Cunos-
cător al Bibliei, Ioan Barb a transferat în poezie metoda anagogiei,
desprinzând din întâmplări și cuvinte obișnuite semnificaţii spiri-
tualizate, mistice, producând astfel revelaţii estetice și de sens” (Ur-
cușul interior către poezie, pp. 5-9). Desprindem de pe coperta a
patra, cuvintele de bine ale poetului și criticului Ioan Es. Pop: «În
esenţa ei, poezia lui Ioan Barb din prezentul volum este una reli-
gioasă, îmbrăcată în haine profane. Toate celelalte obsesii și viziuni
gravitează în jurul acestei „cetăţi de scăpare”, ale cărei ziduri erup
din inimă, nu fără „amarul tristeţii din pricina căruia ai închis ceru-
rile”. Când deschideţi această carte, nu intraţi ca pe stadion: poezia
se roagă». Și ne vin în minte spusele lui Ion Caraion din JJuurrnnaall  II:
«Poezia (dar pentru asta se cere lăsată în lumea sa) nu-i ca să pui
mâna pe ea, ci ca să ningă. Și ea nu se face nici mai greu nici mai
ușor decât o catedrală, decât o floare. Aţi făcut vreodată o cate-
drală?»... Ioan Barb ne propune CCeettăăţţiillee  ddee  ssccăăppaarree.

Despre camuflarea sacrului în profan vorbea filosoful cul-
turii Mircea Eliade, referindu-se la fiinţarea miturilor lumii, acelea
nefiind alta decât reeditarea ritualică, religioasă, a unui fapt petre-
cut in illo tempore. Dacă cei doi comentatori vorbesc fie de un chip
de revelare a sacrului în profan (Paul Aretzu), fie de o poezie religioasă,
îmbrăcată în haine profane (Ioan Es. Pop), iar abatele catolic Henri
Brémond (1865-1933), critic literar francez, pusese deja la 1925 sem-
nul echivalenţei între rugăciune și poezie, poetul și criticul literar de
la Caracal sesizează în acest procedeu tocmai esenţa metodei poe-
tice a autorului. Nu ai zice că poetul ar avea nevoie de „cetăţile de
scăpare”, dar cine dacă nu poezia este, ar spune Mariana Codruţ,
mai izbăvitoare pentru fragila noastră fiinţare, decât chiar sabia de
samurai? Ioan Barb știe foarte bine și scrie foarte bine acest adevăr
poetic străvechi, contemporan cu fluturii, cu Dumnezeu, cum se ros-
tește Blaga însuși. Pentru atei, omul ar fi doar copia imperfectă a
unui prototip irealizabil când, iată, gândind filosofic-eliberator, poe-
tul creștin Ioan Barb își întreabă cugetul, în plină trezvie orfică trans-
figurată cartezian de îndoială: „dar ce e sufletul tată/ un împrumut
de două grame din infinit/ pe care El ni-l dă când venim în lume/ de

Mihai Posada
RecenziiCetăCile de scăpare ale lui Ioan Barb
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aceea mintea omului nu are început și nici sfârșit/ nu poate fi în-
chisă într-un cufăr/ și păstrată pentru trecerea vremii/ o ia razna și
îţi topește în sânge smoală/ și fiecare zi miroase a putregai/ își oblo-
jești viaţa cu rugăciuni/ ca pe o rană ce nu se vindecă niciodată/ și
înţelegi cum răzbunătorul sângelui te adulmecă pe furiș/ își cere
preţul pierdut din mâna ta/ când pumnalul lucește înaintea som-
nului/ își înjunghie liniștea pe stânci/ – alergi disperat spre cetăţile
de scăpare/ poate vei ajunge după zidurile înalte până în zori/ și nu
vei mai simţi Îngerul așteptând la ușa ta” (CETĂŢILE DE SCĂPARE, 17-
18). Această oglindire a Cerului în ochiul de apă terestru de cele mai
multe ori în anamneza copilăriei este marca tehnică a firmei de poe-
sie Ioan Barb, oglindirea reciprocă între imageria textului sacru și
răsfrângerea sa particulară. Copilăria, echivalând aici cu arhaicita-
tea lumii, conferă poemelor lui Barb demnitatea emoţionantă a trăi-
rii directe, fruste, profunde, a liturghiei cosmice – internalizarea ei în
conștiinșa poetică și externalizarea laicizată, decamuflarea sacru-
lui în profan și convieţuirea cu Tatăl Creator, în ambele ipostasuri
deodată, la cel mai firesc mod cu putinţă. Între cotidianul terestru
oglindit în veșnicie și oglinda cerului oglindită în băltoaca din urma
de humă: „clica umedă” (cu sensul dublu, de lut păstos și pâine ne-
coaptă; TRANSFIGURARE, 13) se interpun altele două, Dumnezeu și
„Tu”-Fiul astfel încât răsfrângerile se multiplică de infinite ori la in-
finit, într-o simplitate firească marilor mistici, extatică, proprie ţăra-
nului român care este intelectualul universal al Mioriţei, al doinei și
colindelor, anonim autor al rugăciunii devenite, extramundan, poe-
sie: „Sufletul poporului nu e membru de partid/ spunea tata urmă-

rind petecul de cer/ coborât în ciobul de oglindă ce se sprijinea pe
o cană/ de pământ[...]/ mi se părea că nu mai e tata ci un sfânt co-
borât din scriptură[...]/ pasta de săpun amestecată cu fire de barbă
cădea în lighean/ tot așa e și viaţa omului șoptea/ un amestec de
dragoste și ură” (STRĂLUMINĂRI, 52). Într-o aură de amară ironie a
istoriei, emblematică pentru ciclul poematic, apariţia chipului
acesta dublu, al tatălui care: „aducea tacticos din șură un săculeţ
de pânză/ îl deșerta pe măsuţa de sub nuc/ din el cădea o ţigară plu-
gar/ îngălbenită/ o bucată de iască o cremene/ și o schijă ruginită de
fontă/ scoasă din piciorul bunicului/ în război/ le privea minute în șir
fermecat/ la ce te gândești tată/ la tezaurul din Rusia glumea el[...]/
se uita la noi din altă lume/ praful de abur îi înconjura tâmplele/ dar
nu era tata ci Moise în Cortul Întâlnirii/ în faţa Chivotului chipul îi
strălucea între heruvimi” (DRAGOSTEA MĂ SAPĂ ÎN PALMELE TALE,
54-55).

Poesia lui Ioan Barb tinde să fie rostirea cu Dumnezeu, o
convorbire cu El cum ai vorbi cu tatăl de carne, substitut terestru al
Tatălui ezoteric, ceresc, apelarea firească prin care autorii Pilde-
lor/Parabolelor sau ai Psalmilor, precum și toţi ceilalţi conducătorii
plini de credinţă și de căinţă ai poporului veterotestamentar îi vor-
beau direct Dumnezeului lor. De aici tonul colocvial, familiar, de aici
firescul parataxei utilizate ca mijloc estetic de comunicare. Pentru
că cei doi genitori sunt în fapt și în spirit Unul. Simplu ca bună ziua,
când reciprocă, iubirea stă zălog și poruncă între tată/Tatăl și pro-
genitură: „Cel mai bogat om e cel ce nu are nevoie de nimic/ spunea
tata și își privea mulţumit palmele bătătorite [...]/ dacă e cineva flă-
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mând dă-i să mănânce șoptea tata// dar Tu îmi hrănești iubirea cu
mană/ mă săpi în palmele Tale bătătorite/ de la facerea lumii” (idem,
54-55). Reoglindirea de sine din imagine/„spirit” devine sonoră, re-
trăind în conștiinţă clipa eșecului originar: „o saltea cu memorie/
viaţa mea întinsă în vale/ de ce fugi mă întrebi/ și iar mă întrebi/ nu
mai știu dacă sunt sunetul sau ecoul” (UN GEAMĂT, 47).

Psalmi? Da, mai ales asta, în înţeles clasic, davidian, de iu-
bire filială și laudă a Tatălui Creator, de mărturisire neputincioasă,
sinceră cu divinul și învăţătura Sa, un dialog susţinut stilistic de le-
xicul și topica proprii vechilor psalmi, în sclipiri greco-orientale de-
vote: „o ardere de tot pentru fiecare născut din femeie/ – de atunci
cuvintele Tale mă ard/ și gândurile Tale prea tari sunt/ îmi răscolesc
neputinţele/ îmi spui mereu că trebuie să capitulez/ să renunţ la o
parte din mine/ îmi pui în minte amintiri pe care nu le-am trăit[...]//
Doamne de aceea Te amăgesc la fiecare răsărit/ când mă arunc cu
faţa la pământ/ să nu îmi vezi obrajii schimonosiţi de ură/ îmi spui
să nu mint/ și eu cred că sunt surd/ îmi ceri să nu cerșesc/ iar eu îmi
împart în candele deznădejdea// îmi poruncești să nu-mi iubesc
viaţa/ și eu o iubesc” (AMĂGIRE, 44-45); dar și în sens modern, de la-
mentaţie revoltată la adresa retragerii în muţenie a Aceluiași (pe
care Arghezi voia să-l perceapă cum Toma, prin simţuri, spre a putea
exulta acel «Este!», echivalentul cunoscutului «Evrika!» emis de ra-
ţionaliști pe urma lui Arhimede): „și îndurarea Ta închipuind un cerc
protector/ un fel de edificiu conceput în Insula Paștelui/ din care
strig” (STIGMAT, 28-29).

Cartea are doar 58 de pagini, din care poezia ocupă sin-
gură 42, așa cum nici fulgerul însuși nu durează cât un lungmetraj
cinematografic. Condensarea aceasta merită întreagă atenţia citi-
torilor profesioniști, precum și a celor amatori de poesie curată și
iată de ce: dacă ambii comentatori-însoţitori ai cărţii vorbesc despre
ceea ce Eliade numea «camuflarea sacrului în profan» cu referire la
eternitatea miturilor înghiocate de spiritul omului religios/homo re-
ligiosus, textele lui Ioan Barb confirmă acest adevăr, rostindu-și
anagnozele ca pe șoapte tandru-rugătoare ori strigăte cu voce în-
altă către Dumnezeu, în limba textelor sacre, cu simplitatea și di-
recteţea originate în ceea ce R. Otto numea prin atributele majestas,
fascinans etc. în studiul său aplicat numinosului. Anagogia semna-
lată de Paul Aretzu în versurile lui Ioan Barb – interpretare mistică
și simbolică a Sfintelor Scripturi, utilizează literar, în cadrul proce-
durii de interpretare a BBiibblliieeii ce se ridică de la sensul literar la cel
mistic – vehiculează câteva teme-cheie de mare forţă plastică (se-
mantic-emoţional). Între acestea, asamblarea-dezasamblarea făptu-
rii între și întru infinit, trecere, veșnicie, zărite prin ochiul de geam
când timpul își mătură urma cu mantia: „bătăturile vor crește din
nou/ și bătăturile inimii vor crește/ și bătăturile gândului la fel/ viaţa
va fi acoperită de carne moartă/ până când meșterul timp/ își va
târî mantia peste vatră/ dar știu că tu îl vei demonta într-o zi/ îi vei
unge fiecare bucată cu vaselină/ îl vei închide în cufărul uitării/ și
oasele tatei vor lumina în pământ / va crește carne nouă pe ele/ prin
ochiul de geam va străluci sărbătoarea/ palmele lui moi îmi vor
mângâia faţa din nou” (AȘTEPTAREA, 20-21); „încă văd niște instala-
tori zeloși ieșind din subsol/ luminându-mi ferestrele dinspre mia-
zănoapte/ să pot contempla imensul laborator/ în care mă
asamblează” (STIGMAT, 28-29) – o însoţire a ritualului funerar de
spălare a oaselor: „dar Tu îmi vei așeza oasele trupului la locul lor/
așa cum ai ridica din nou Templul Ierusalimului / în trei zile la În-
viere/ și îmi vei scufunda pricinile în uitare” (SPĂLAREA OASELOR,

36-37). Umbra, ca o șoaptă a fiinţei: „știam că în spatele fiecărei case
de lut/ Dumnezeu a sădit grădina Ghetsimani/ și deasupra în vâl-
toarea norilor/ a coborât umbra Sa să ne păzească[...]/ dar Tu ne
ștergi amintirile/ ca să vedem doar umbra Ta cum acoperă soarele/
de la asfinţit până la răsărit”[...]/ prin volbura cuvântului/ glasul din
mine îmi poruncește/ să mă opresc să ascult/ cum peste grădina
gândului trece umbra Ta/ desface zalele ce încetinesc rotaţia pă-
mântului (LÂNGĂ PÂRÂUL CHERIT, 38-40); „atunci simt cum cum mă
acoperă umbra Ta/ când treci dintr-un infinit în alt infinit/ îmi înalţi
spiritul însetat de lumină/ până în al șaptelea cer[...]/ de aceea stau
și aștept/ ziua care nu s-a scris/ încă în calendar/ umbra ei glorioasă
străfulgerând timpul” (ZIUA CARE NU S-A SCRIS ÎN CALENDAR, 41-
42); „îmi trec prin ochi vedenii vechi/ Noe îmbrăcat în aburul dimi-
neţii/ în prezenţa Ta în grădina dintâi/ – umbra ispitei păzită de
heruvimi –” (AMĂGIRE, 44). Varul Zidirii, într-un spaţiu coborât din
cerul amintirii ca din copilăria primordială: „în fiecare toamnă tata
cumpăra/ de la moţii ce își coborau din munţi/ căruţele cu coviltir o
baniţă de piatră de var/ în schimbul unei măsuri de porumb[...]/ tata
arunca pietrele în apă și varul sfârâia/ așa se încinge sufletul omu-
lui/ când trage să moară medita tata/ se topește strat după strat/
până când nu mai rămâne decât o părere// dar Tu îmi amintești că
sufletul nu se risipește/ albește aerul eliberat din plămâni/ și se în-
toarce în baniţa Ta din care a fost luat/ curăţit ca varul stins/ numai
bun de spoit pomii[...]/ sub privirea Ta smoala se topește ca piatra
de var/ și aduce în fiinţă uliţa pe care/ mă conduc pașii fără să pot
să îi opresc/ cine e copilul rătăcit strigă din colb pietrele[...]/ și eu
am vrut să văd gloria aburind pe fruntea Ta/ dar ai prefăcut desti-
nul meu/ în piatră de var nestins adusă sub coviltir/ din Golgota/ și
ai stins-o în sângele Tău/ s-a topit strat după strat până când spiri-
tul meu/ a devenit o pastă albă” (TRANSFIGURARE, 13-15); „Doamne/
sunt ca o piatră de var[...]/ din tăria făpturii mele nu a mai rămas/
decât o pastă albă/ pe care ai tăinuit-o să se sedimenteze/ în inima
Ta o vreme/ ca un aluat pentru o plămădeală nouă” (PIATRA DE VAR,
26-27). Promisiunea/legământul mereu înnoit și înnoitor al Tatălui,
luminate de splendoarea Învierii: „oricine va vedea/ în oglinda va-
lurilor/ cum toate lucrurile din jur/ s-au înnoit” (ÎNSETAT PRIN SA-
MARIA, 22-23); „fântâna nașterii va aburi din nou/ și mă va-ncinge
aura Ta/ de jur împrejur” (FÂNTÂNA, 24-25); „îmi prinzi mâna și mă
ridici din neant/ îmi arăţi feţele timpului/ spălate de apele Iordanu-
lui/ reflectate în veșnicie” (55). Sunt multe pepite de înţelepciune in-
spirată, aidoma Pildelor lui Solomon sau ale rostirilor Ecclesiastului,
mustind de recunoștinţă și mulţumire pentru darul vieţii: „că Tu te
întorci cu spatele la pământ/ să nu Te vedem cum plângi de mila
noastră/ când ne aduci și ne iei din lume/ o bocceluţă de suspine e
singura avere cu care plecăm” (39); „dar tot ce ducem cu noi în cer/
e doar trudă și durere/ o fărâmă de suflet mai ușoară ca un fulg”
(54); „Tu ai picurat în  săculeţul cu zilele mele o fărâmă de infinit/
peste clipa de nefiinţă/ dintre două lumi” (55).

Imaginile conţin frumuseţe genuină. Premiul «Cercul lite-
rar de la Sibiu» pentru poezie, acordat de Filiala Sibiu în 2011 lui
Ioan Barb se cuvine augmentat la nivel superior, actualizat pe ră-
bojul timpului, pentru performanţa la care arta sa a reușit să ridice
spiritualitatea pură, profund umană și etern umanistă, în lumea li-
terară românească de azi.

SSffâânnttuull  LLeeoonn  EEppiissccooppuull  CCaattaanniieeii,,  FFăăuurraarr  22002211,,  SSiibbiiuu--ppee--CCiibbiinn.
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INVITAŢIE
(după poemul Orb, așa scriu)

Scriu din inima New York-ului,
de acolo de unde mulţi
români porniţi
în căutarea Cuvântului
ar dori să scrie –
de aici altfel se vede
drumul spre poezie
și chiar și cine
nu crede
în tainele ei,
cum s-a mai întâmplat,
nu se mai abţine,
simţindu-se înaripat,
și scrie și scrie
de lumina Cuvântului
motivat –
firește
rămâne la latitudinea cititorului
dacă-l și citește

Eu scriu cu toate 
semnele de punctuaţie
poeticele cuvinte
încă din anii optzeci
și poate,
acum aadduussuu--mmii--aamm  aammiinnttee,,
chiar mai dinainte,
deci
pot să spun că
ttrrăăiieesscc  îînn  CCuuvvâânntt

Lucian Perţa
Parodii

Theodor Damian

adică
rroouuaa  ccăărrţţiilloorr, aici, pe Pământ,
îmi umple mie
pocalul existenţei
de muritor
cu poezie –
așa că, ei bine
și tu, cititor,
și tu, ca și  mine,
în vremea aceasta
de pandemie
poţi să guști fără teamă
din el

Orb ar trebui să fiu 
ca să nu văd defel
cum unii scriu
fără trăire,
acei ce nu cred că orice rostire
e un eexxeerrcciiţţiiuu  ddee--nnvviieerree ––
tu, cititor, îi lasă
în existenţele lor efemere
și dacă
spre soare-răsare
călătorești,
pe mine la biserică
în New York mă găsești!




