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Editorial

Euphorion Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Provocări editoriale

Anul 2020 a fost așteptat cu nerăbdare de membrii re-
dacţiei Euphorion: revista împlinea 30 de ani de apariţie neîntre-
ruptă. Născută din dorinţa unui grup de scriitori sibieni (Dumitru
Chioaru, Vladimir Munteanu, Iustin Panţa și Radu Ţurcanu, că-
rora li s-a alăturat artistul grafic Mircea Stănescu și, ceva mai tîr-
ziu, scriitorul Ioan Radu Văcărescu) prin intermediul programului
Uniunii Scriitorilor din România de înnoire revuisitică, Euphorion
- alături de Apostrof - au fost singurele reviste din acel program
care au reușit să răzbată prin cele trei decenii.

În 2020 am reușit să digitalizăm „seria nouă” a revistei
(2015-2020, formatul „tip carte”) și am început digitalizarea nu-
merelor din anii 1990. Simpozionul „Actualitatea Cercului Literar
de la Sibiu” urma să fie dedicat nu doar păstrării memoriei cer-
chiștilor, ci și celebrării continuatorilor, printr-o ediţie de gală,
un exerciţiu și pentru Zilele Poeziei „Iustin Panţa” din 2021, eve-
niment care urma să ajungă la cea de-a douăzecea ediţiei. Erau
în plan câteva antologii din literatura publicată în paginile revis-
tei de-a lungul timpurilor, dar și din cadrul dosarelor și anchete-
lor tematice. Câteva proiecte depuse la Ministerul Culturii sau pe
Agendele Culturale locale urmau să aducă finanţare suplimen-
tară, astfel încât colaboratorii revistei și invitaţii evenimentelor
să fie remuneraţi. Toate aceste planuri urmau să se năruie mai
repede decât ne așteptam. Același lucru s-a întâmplat și pentru
colegii din alte redacţii, atât în ceea ce privește revistele, cât și cei
din edituri. Librăriile fizice și bibliotecile au pus, pentru o pe-
rioadă, lacătul pe ușă. Evenimentele culturale au fost puse în
stand by, la fel multe apariţii editoriale, iar cele care au văzut lu-
mina tiparului au cunoscut tiraje mult reduse. Timpul petrecut
mai mult acasă ar fi trebuit să încurajeze consumul de carte și
evenimentele culturale mutate în online. În luna iunie a.c. revista
Forbes prezenta un „top al celor mai importante edituri din Ro-
mânia în anul 2020”: cele 70 de edituri monitorizate au avut în
2020 cifra de afaceri mai mică cu 7.1% faţă de anul precedent,
multe dintre ele având „profit contabil”, situaţia care este puţin
probabil să se repete și pentru anul 2021. Cu toate acestea, scrii-
torii au continuat să scrie, revistele și editurile au continuat să
publice, iar cititorii să citească. Mai mult, în ultimii doi ani au apă-
rut „cărţi eveniment” și proiecte curajoase. Piaţa editorială s-a
adaptat și transformat în câteva luni mai mult decât a făcut-o
într-un deceniu.

Am încercat să abordăm câţiva actanţi din piaţa edito-
rială pentru a crea o imagine a lumii editoriale actuale și provo-
cărilor pe care le întâmpină. Am formulat zece întrebări la care
ne-au răspuns șase scriitori, traducători, critici, editori: Adrian
Alui Gheorghe, Bogdan Creţu, Gellu Dorian, Cristian Fulaș, Mircea
Pricăjan, Lucian Vasiliu. Dar înainte de a prezenta setul de între-
bări și răspunsurile, lăsăm mesajul primit de la un editor: „Salut,

e interesant, dar nu am cum. Raţionamentul e simplu: anul ăsta
poate fi ultimul pentru noi ca editură, ne facem toate mendrele, din-
colo de orice teorie editorială made in România, mai avem de scos
40 de cărţi (cât probabil că vor scoate împreună alte edituri impor-
tante) și totul e contratimp. Adică e posibil ca până apare numărul
să dăm faliment și nici nu mai contează atunci provocările. Să ajun-
gem în 2022 și răspund la orice.”

1. După ce, pentru ani buni, în ceea ce-i privește pe autorii români,
editurile au favorizat poezia, în ultimii ani mai multe dintre editu-
rile cu vizibilitate (Nemira, Trei, Humanitas, Litera) au lansat colecţii
de proză dedicate scriitorilor români (au apărut chiar și reviste, pre-
cum Iocan, dedicate prozei scurte). Cum vedeţi aceste decizii și care
sunt / ar putea fi rezultatele?

2. Anul 2019 a fost, cel puţin declarativ, „Anul Cărţii” – ce a rămas
din el?

3. Care (mai) este rolul revistelor literare?

4. Mai au o șansă / un atu revistele în format fizic în faţa celor
online?

5. Dar librăriile „brick and mortar” în faţa celor online?

6. Biblioteca publică, depozit de cărţi – Ce rol mai au bibliotecile pu-
blice în contextul în care este tot mai greu să fie aprovizionate, fiind
printre primele instituţii care suferă atunci când autorităţile vor să
facă economie la buget (să ne amintim doar cazurile recente de pro-
puneri de restructurare prin concedierea a o treime a salariaţilor
bibliotecilor judeţene din Oradea, Bistriţa, Sibiu sau a bibliotecii
municipale din Rădăuţi)?

7. În timp ce unele proiecte literare văd lumina tiparului în urma
unor finanţări AFCN, altele sunt sprijinite în urma unor campanii
de crowdfunding. Finanţările alternative sunt o soluţie de viitor?

8. Cui lăsăm literatura pentru copii? Dar paraliteratura?

9. Marketingul sau critica literară: cine mai alcătuiește canonul?

10. Cum a afectat pandemia de COVID-19 provocată de coronavirus
piaţa editorială românească?
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Adrian Alui Gheorghe

1. Omul are un suflet eminamente epic, să nu uităm că
poezia a fost, la începuturile ei, o poveste care dădea seama despre
suflete, despre lucruri, despre întâmplări mai mult sau mai puţin
memorabile. Odiseea și Iliada, plus Epopeea lui Ghilgameș, plus De
rerum natura, plus Upanișadele sunt povești care nu și-au epuizat
nici până azi rostul. Poezia este o esenţă de poveste, inaccesibilă
multora, un limbaj deseori criptic care nu ajunge la intelectul celor
care abia silabisesc un text, din acest motiv poezia nu va fi vreodată
un fenomen de masă. Omul, indiferent, de condiţia sa intelectuală,
are nevoie de povești, le va căuta, le va asculta, le va oculta. Buleti-
nele de știri cu grozăvii, cu accidente, crime, atentate sunt serii de
povești cu care multă omenire se hrănește astăzi, acestea înlocu-
iesc „grozăviile” din romane, epopei, povești, povestiri și schiţe. As-
cultându-le, omul are impresia că este parte la ce se întâmplă în
lume, eventual el este ferit de așa ceva, poate suspina oarecum fe-
ricit în colţul său de lume. Ce spun eu este o chestiune cu aer de ge-
neralitate...! În realitate, nu prea avem cititori de proză românească
așa de mulţi, ca să vorbim de un fenomen, cum nu avem nici de poe-
zie, ca să vorbim de o stare de graţie care i-ar fi cuprins pe cititorii
noștri la un moment dat. O carte de proză, azi, cu un tiraj conside-
rat bun, ajunge în România la două, trei mii de exemplare, iar dacă
împărţim la numărul de locuitori ai limbii române ajungem la un
procent ridicol de cititori. Dea Domnul ca să avem mulţi cititori de
proză, eventual românească, dintre ei se vor selecta și cititorii de
poezie. E o cale verificată.

2. Este anul în care a debutat (cu surle și trâmbiţe!) Covi-
dul, în China, nu-i așa? Personal, am sărbătorit „Anul Cărţii” chiar în
China, în august 2019 am fost la Beijing, la Târgul Internaţional de
Carte. În rest, am sărbătorit cartea așa cum am învăţat din moși
strămoși: citind. Dacă „Anul Cărţii” ar fi trebuit să fie un generic care
să dea frisoane instituţiilor „de profil”, după tumultul din societa-
tea noastră, am impresia că nu a fost decât o lozincă născută
moartă. Nu am auzit de programe naţionale de promovare a cărţii,
a lecturii, a scriitorului român, din păcate ne lipsesc instituţiile care
ar trebui să facă așa ceva, ne lipsește chiar un minister „al deștep-
tării naţionale” ...! Că dacă avem un imn care se numește „De-
șteaptă-te, române”, de ce nu am avea și un minister „al deșteptării
naţionale”? Iar deșteptarea să nu fie doar să ne ridicăm din pat când
sună ceasul, ci să ne trezim din letargie când ne sună viitorul la ușă.

3. Revistele literare sunt barometrul culturii, literaturii, la
un moment dat. Nu intră niciun scriitor (tânăr) în literatură, fără să
treacă prin proba publicării în reviste, de exemplu. Calitatea revis-
telor este dată, se poate vedea, de echipa redacţională, de cei care
o fac, de zonă, de apropierea de centrele universitare, de calitatea
redactorului șef (directorului), de capacitatea acestuia (acestora) de
a spune și susţine și demonstra că amabilitatea nu este un criteriu
de promovare în literatură. Susţinerea revistelor culturale/ literare

ar trebui să facă parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a
culturii naţionale, din strategia de salvare a naţiei, la un moment
dat. Din fericire, încă avem „un peisaj revuistic” extraordinar în Ro-
mânia, mult mai bun decât tot ce înseamnă efortul instituţional, mi-
nisterial, guvernamental. Este o reminiscenţă din alte vremuri, mai
sunt activi mulţi scriitori optzeciști, dispuși să facă reviste de mare
calitate, acoperind lipsa de reacţie, interes, potenţial etc. a institu-
ţiilor care ar trebui să se implice în susţinerea culturii. Cred că nici
în Papua Verde nu se întâmplă ca un scriitor să scrie într-o revistă,
fără să fie plătit. La noi, se poate. Cele mai multe reviste din Româ-
nia nu îi plătesc pe colaboratori, le trimit din când în când diplome
„de excelenţă”. Cu o asemenea diplomă un scriitor nu își poate plăti
nicio factură la gaz, la electricitate, la întreţinerea la bloc. La noi ta-
lentul pare să curgă la robinet, genialitatea se dă pe cartelă iar tra-
valiul artistic este un viciu care va fi, în curând, pedepsit.

4. Suntem încă într-o fază a dulcegăriilor cu acest format
on-line, care înseamnă că trebuie să dăm credit celor care dau vra-
bia din mână pentru cioara de pe gard ...! Nu contest calitatea de
„format online” a revistelor, care circulă foarte iute, dar contest ca-
litatea de cititor cu adevărat format/ informat a celui care se ra-
portează doar la „online”. Contactul fizic cu literatura, cu cultura,
trebuie să mai funcţioneze câteva zeci de ani, până când tactilul va
fi preluat, cu totul, de vizual. Cioara de pe gard pare, într-adevăr,
îmbietoare, este grasă și cu penajul strălucitor, pe când vrabia din
mână este, biata de ea, vlăguită ...!

5. Da, am cumpărat, în ultimii ani, cărţi din librării depozit,
pe on-line. Dar am știut ce să cer, cunoșteam autori, cărţi, știam la
ce să mă aștept. Dar cum poate un creieraș neformat cultural să
ceară cărţi, despre care nu a auzit nici în paradisul mamei lui, cum
poate să se decidă dacă nu are un contact fizic cu cartea, cu o pa-
gină care să îi miroase a cerneală ...! Un pui din clocitoare va avea
imaginea mamei lui, a prizei care le transfera lui și frăţiorilor tem-
peratura corespunzătoare. Cum să-i spui, mai apoi, că natura l-a
destinat nașterii de sub aripa unei cloști? Așa e și cu cartea online
...! Mai trebuie să treacă ceva timp până la o adaptare a celor cărora
le este destinată cartea online, exclusiv, care să le râdă în nas celor
care mai au nostalgia cărţii scrise pe hârtie. Vor/ vom ajunge și la
vremea aceea.

6. Bibliotecile publice sunt, din păcate, nu sub protecţia
unor legi ferme, care să aibă în vedere memoria culturală, ci sunt la
cheremul unor indivizi (președinţi de consilii judeţene, primari, fun-
cţionari etc.) care se întâlnesc cu cartea doar când se prăbușesc,
eventual, peste ei rafturile vreunei biblioteci. O lege a bibliotecilor
a fost formulată la nivelul anului 1997, de atunci toate formulele
ministeriale (ale culturii!) se chinuie să (își) formuleze o adaptare a
legii, numai că nu mai are cine să o facă, amatorismul și cumetria-

„Dacă avem un imn care se numește Deșteaptă-te, române,
e ce nu am avea și un minister al deșteptării naBionale”?
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lismul sunt pe cale să îngenuncheze România. Nu e o glumă, nu e o ironie, este un adevăr foarte trist. Din bibliotecile publice, judeţene
sau locale, lipsesc, dacă analizezi structura de personal, absolvenţii de filologie, de litere. Sunt angajaţi ca bibliotecari ingineri, psihologi,
absolvenţi de istorie, absolvenţi de „româno-americană”, de „Spiru Haret” și așa mai departe. Cum s-a ajuns la așa aberaţie? Cu legi
care au fost făcute cu dosul minţii, în România. De ce nu ai dat o șansă la post cu precădere absolvenţilor de litere, care mai știu ce în-
seamnă o carte, ca să lucreze în biblioteca publică? Ai făcut o lege ambiguă care să permită tuturor pilelor să fie angajate „la stat”, pen-
tru „vechime”...! Nu ne distruge nimeni din afară, exclud orice scenariu care ne-ar provoca disoluţia și distrugera naţiei noastre, din
orice punct de vedere, tot răul, dar absolut tot răul ne vine de la lipsa de profesionalism, de la lipsa de bun simţ, de la lipsa de patrio-
tism, de la lipsa de educaţie a indivizilor (nu pot să îi numesc politicieni!) care au încălecat lumea noastră. Din neatenţie și din prostie (a
noastră!) ne-am lăsat încălecaţi. Acum e prea târziu să îi mai dăm jos, sunt ca mușchiul parazit pe scoarţa unui copac, în final copacul
va cădea sub povara acestei pegre devenită „naturală”.

7. Nu știu dacă românii au auzit de Islanda, o insulă cu câteva mii de locuitori ...! Românii care au auzit, au aflat, lunile trecute,
că islandezii susţin material și promovează în Europa un autor de-al lor, Jón Kalman Stefánsson. Căutaţi pe internet, veţi vedea că au-
torul a fost și în România. Ce a făcut acest autor? El și-a făcut treaba și a scris niște cărţi. I-am citit o trilogie, tradusă la noi, fără prea
mari satisfacţii de lectură însă. Dar asta este o altă poveste! Islandezii, prin ministerul culturii din insula lor, vor să îl ducă pe acest autor
până la Premiul Nobel. Pentru asta îl traduc, pe bani guvernamentali, în toate limbile, în toată lumea. E o preocupare a unor oameni care
știu că doar prin cultură accedem în lumea bună. Se întâmplă așa ceva în lumea noastră românească? Niet! ICR-urile noastre se co-
coșează sub povara unui personal angajat cumetrial, politic, conjunctural, fără dimensiuni culturale de anvergură. Nu mai detaliez ...!
Finanţarea alternativă este o soluţie, evident, dar mi se pare că aceasta nu ar trebui să înlocuiască obligaţia instituţiilor abilitate, care
gestionează fonduri publice, destinate punctual susţinerii culturii.

8. Într-o literatură normală, literatura pentru copii este una care uzează de cele mai bune mijloace de scriere și promovare. Din
păcate, la noi multe cărţi pentru copii sunt din categoria celor care spun ceva despre „retardul” creativ al autorilor, care își imaginează
că minorii sunt niște persoane neformate, care pot fi păcălite cu tot felul de lucruri care pendulează între penibil și indigest. E ca și cum
într-un pământ bun ai arunca o sămânţă proastă: rezultatul va fi unul discutabil. Copiilor trebuie să le dai hrana spirituală cea mai bună,
așa cum le dai hrana, în general, punând bucăţica mai bună deoparte, pentru ei. Paraliteratura? Adică literatura de consum? E foarte
importantă într-o literatură naţională, e „capcana” care îl poate atrage pe cititor în smârcurile lecturii. Francezii, de exemplu, au o întreagă
industrie a literaturii de consum, cu colecţii de „literatură neagră”, „umor negru”, poliţistă etc. Nici literatura combinată cu benzile des-
enate nu e de lepădat, încă e un pas spre lectură.

9. În literaturile bine formate, și una și alta. Iau ca exemplu, iarăși, Franţa. Michel Houellebecq a publicat ultima sa carte în un
milion de exemplare. A contat, evident, marketingul. Dar a contat și calitatea scrierii. La noi nu cred că toate apariţiile editoriale dintr-
un an, de la toate editurile, adună un milion de exemplare. În acest caz, cum mai funcţionează și cum „se mai alcătuiește” canonul? Îm-
prumutăm canonul de la vecini, nu-i așa? Despre critica literară ce să mai spunem? Facultăţile de litere nu mai pregătesc critici literari,

cititori profesioniști, semioticieni, ci pregătesc absolvenţi „în general” care după terminarea studiilor se reprofilează și fac orice „pe
piaţa muncii”, ca să supravieţuiască. Nu văd în perspectiva imediată o „școală critică” în literatura română. Critica literară, în majorita-
tea revistelor, o fac scriitorii înșiși, impresionist, colegial.

10. Nu am niște date concrete, statistic, dar cred că la o piaţă aproape inexistentă de carte, ca la noi, nicio pandemie nu ne în-
viorează, dar nici nu ne face să dispărem. Rămânem în zona călduţă. Sub dictatură noi am fost foarte vioi cultural, dar nu-mi doresc o
nouă dictatură, firește. Pandemia este o șansă ca să ne redescoperim vulnerabilităţile și posibilităţile de supravieţuire. Omul nu este năs-
cut pentru fericire, neapărat, omul este născut pentru o continuă autoformare și reformare, pentru a-și transforma soarta în destin. În
„De Anima”, Aristotel consideră că sufletul uman are trei părţi: intelectuală, vegetativă și animalică. Dacă prin uzură și moarte părţile
vegetativă și animalică dispar, partea intelectuală este eternă și separabilă de corp. Dar ce te faci cu omul care nu acumulează nimic in-
telectual, cultural? Aristotel nu ne spune. Să însemne că prostia nu este eternă? Că este individuală și muritoare definitiv? Pare o senti-
nţă încurajatoare.



1. Am scris și eu cu niște ani în urmă, nu o dată, că partea
cea mai problematică, cea mai fragilă a literaturii contemporane o
constituie proza. De ceva vreme, simt nevoia să-mi revizuiesc ver-
dictul. Se simte un reviriment real al prozei, au apărut autori buni,
care, chiar dacă nu dau lovitura cu prima carte, poate nici cu a doua,
nu mai comit acele gafe specifice unui debut precoce. Sunt cumva
bine pregătiţi, au lecturi, au mână sigură. Asta fixează deja nivelul
prozei destul de sus. Chiar dacă sunt ani în care nu simţi, ca cititor
cu ceva experienţă, că există cărţi-eveniment, pentru care să bagi
mâna în foc à la longue... Faptul că în ultimii ani sunt mai multe edi-
turi care și-au deschis colecţii de proză contemporană (pe lângă Po-
lirom, căreia trebuie să-i recunoaștem meritul incontestabuil de a fi
relansat din 2005 încoace interesul pentru fenomen) e cât se poate
de îmbucurător: să nu uităm, ele sunt societăţi contemporane, deci
aceste colecţii se susţin finaciar. Asta înseamnă că există un public,
nu spun ca foarte numeros, care urmărește constant cărţile scriito-
rilor actuali. Or, aici dialectica e clară: câtă vreme va exista cerere,
va exista și ofertă.

2. Sincer, nu am un răspuns clar. Ezit. Pe de o parte, me-
moria noastră culturală e tot mai scurtă, a preluat ritmul trepidant
al reţelor de socializare, care îngroapă în scurt timp cutare titlu sau
eveniment sub alte și alte știri. Fetișizăm noul și asta dăunează cul-
turii. Dar, de ce să mint: nu a existat un eveniment de neuitat în așa-
numitul „an al cărţii”. Sigur, în afara câtorva cărţi realmente bune,
care nu depind însă de modul în care statul se ocupă de literatura
contemporană. Pentru că, de fapt, nu o face. Și ar fi foarte simplu,
s-ar putea gândi programe care nici măcar nu ar consuma sume im-
portante.

3. Rolul lor este să creeze o reţea de opinii, de dezbateri,
de polemici. Să dea tonus literaturii. Să facă legătura dintre scriitori
și cititorii care se vor informaţi. Și mai este unul, foarte important:
să arhiveze reacţiile epocii, să le conserve pentru mai târziu. Site-
urile, facebook eșuează aici, mizează pe imediat. Acum, să nu fiu
naiv: prea puţine reviste literare reușesc să ajungă la alţi cititori în
afara celor din strictul mediu cultural. Multe sunt moarte din na-
ștere, confiscate de anumite găști și grupări de interese, care se le-
gitimează de la autoritatea brandului cultural înscris pe frontispiciu.

Am relansat de curând la Iași revista „Timpul”, pe care o
vrem o revistă a tinerilor și foarte tinerilor scriitori. Spre surpiza
mea de om sceptic, interesul e mai mult decât încurajator. Nici o in-
stituţie nu dă atenţie, din păcate, literaturii celor aflaţi la început.

4. Nu prea, chiar și noi le citim online. Sigur că există bu-
curia foiletării, dar e clar că tot mai puţini fac efortul de a-și cum-
păra revista preferată la chioșc sau de a-și face abonamente. Și e
păcat.

5. E un fapt că foarte multe librării au dispărut. După cum
e clar că reţelele de librării din malluri vând mult mai multe obiecte
de papetărie, jocuri, ceaiuri, CD-uri ori alte cadouri decât cărţi. Pe de
altă parte, ele sunt spaţii plăcute, prietenoase. Problema nu e asta,
accesul la carte din marile orașe. Problema gravă e, după mintea
mea, absenţa acestor librării din provincie. Când aveam 6 ani,
mama a cumpărat Istoria lui Călinescu de la librăria din Cobadin.
Cartea aia m-a fascinat de mic, la început datorită dimensiunilor ei:
îmi doream să scriu și eu o carte atât de impozantă. (Încă îmi do-
resc...) Acum, asta ar fi imposibil.

6. Și aici e jale mare. Funcţionează cîteva biblioteci de tra-
diţie din orașele mari, cu centre universitare, de regulă. Și nu sunt
doar depozite de cărţi, ci, prin evenimentele pe care le organizează,
instituţii de cultură. Dar sunt foarte puţine. Iar fondurile de achizi-
ţii sunt meschine. O bibliotecă nu costă deloc mult, să fim serioși!
Dar problema reală e lipsa de viziune: o clasă politică total incultă
nu are cum să înţeleagă și cum să susţină bibliotecile publice.

7. Nu îmi dau seama, fiecare își face calculele și își deru-
lează afacerile editoriale cum crede de cuviinţă. Mi-e greu însă să
cred că se poate trăi la nesfârșit în acest mod, care e improvizat. Nu
există decât prin excepţie un sistem culturtal independent: și el de-
pinde tot de finanţările de la stat.

8. Cred că în ultimii ani mulţi dintre scriitorii contempo-
rani (poate chiar prea mulţi) au scris și cărţi pentru copii. E o pare
consistentă a pieţei de carte. Știu asta de acasă, îmi observ copiii,
citim împreună: nu mai reacţionează așa cum o făceam noi la titlu-
rile „sacre”, clasice. Nici la Dumas, nici la Jules Verne, Mark Twain
sau alţii... Au alt imaginar, alte reacţii, altă sensibilitate. Alt mod de
a perecepe provocarea. Piaţa s-a adaptat. Lupta e cu fascinaţia pe
care o produc ecranele. E greu să ţii un copil sau un adolescent lipit
de pagina tipărită, și nu de un ecran pe care se derulează ameţitor
tot felul de grozăvii și lupte interstelare. Or, aici trebuie să se stre-
coare literatura pentru copii și așa-numita paraliteratură. O face?
Nu am suficiente date ca să pot da un pronostic.

9. Care canon? Literatura se citește din atâtea unghiuri di-
ferite, cu atâtea interese distincte, încât e imposibil să mai ajungem
la un acord. Or, canonul înseamnă tocmai acord asura criteriilor, joc
de echipă. Critica literară este, însă, un câmp atomizat, care rar mai
ajunge la concluzii similare, care rar mai produce ierahii comune.
Marketingul e o altă poveste, miza nu mai e culturală. E mai agresiv,
repetitiv, poate păcăli, dar nu poate fixa.

Bogdan Cre3u
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10. Aici ar trebui să întrebaţi editorii. Eu unul nu am sesizat nici o catastrofă: cărţile au apărut, scriitorii au scris,
editurile au publicat. Sigur, fiecare cum și-a gândit strategia. Pentru scriitori, straniul, frica, incertitudinea nu pot fi decât pro-
vocări. Literatura reacţionează la criză. Și văd că o face.
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1. În privinţa publicării prozei scurte, romanului, beletris-
ticii în general aparţinând scriitorului român, vitregit, un timp, oa-
recum de editurile mari chiar la el acasă, editurile importante din
România (nu numai cele enumerate de cei ce realizează această an-
chetă) au politicile lor editoriale. Mi se pare că dintre toate editu-
rile din România care au dedicat colecţii întregi scriitorilor români
din toate generaţiile, cea mai generoasă în acest sens a fost şi este
Editura Polirom. Chestiunea nu este aceasta, ci cu totul alta. Dacă
priviţi cu atenţie plaja apariţiilor editoriale consacrate prozatorilor
români, editurile şi-au ales grupurile lor de scriitori, mereu aceiaşi,
cu puţine excepţii acordând atenţie şi altor scriitori mai puţin pro-
movaţi, dar de certă valoare. Vă dau doar un singur exemplu: Nico-
lae Breban, unul dintre cei mai mari romancieri români din toate
timpurile, a fost, un timp, cu puţine apariţii, în atenţia Editurii Poli-
rom, acum însă îşi scoate cărţile la aceeaşi editură, Ideea Euro-
peană, mai puţin vizibilă, mai puţin luată în calcul de marile reţele
de librării de la noi, câte or mai fi fiind. Cât priveşte Editura Huma-
nitas, poate cea mai râvnită de scriitorii români, poate!, are o mo-
dalitate şi mai severă de selectare a acestora, lăsând totul în seama
unui calculator, care, dacă scriitorul trimite o carte, i se spune in-
stant că dacă în termen de 60 de zile nu primeşte un răspuns din
partea editurii, înseamnă că nu va fi luat în vedere, fără nicio expli-
caţie; acolo selecţia fiind făcută din capul locului pe un număr foarte
restrâns, de regulă acelaşi, de scriitori români. Am dat doar aceste
două exemple care pot argumenta modalităţile prin care proza ro-
mânească este filtrată până la subţierea numărului de prozatori
promovaţi. Este evident că ceilalţi scriitori îşi găsesc căile de publi-
care – de exemplu Alexandru Vlad şi-a publicat cărţile la Editura
Charmides din Bistriţa, cu doar o singură apariţie la Editura Polirom.
Astfel, tirajele cărţilor de proză aparţinând scriitorilor români sunt
mici şi de cele mai multe ori prost difuzate sau lăsate chiar în seama
autorilor, care le împrăştie şi ei pe unde pot.

În ce priveşte revistele literare dedicate prozei, aici lucrurile
stau destul de prost. Proza însă este prezentă în celelalte reviste de
cultură din ţară, fie prin fragmente de roman, fie prin proza scurtă
parcă din ce în ce mai puţin ofertantă. Aurel Maria Baros a încercat
să scoată şi a scos chiar câteva numere din revista „Proza”, o revistă
a Filialei USR de proză Bucureşti, care n-a avut ecou, deşi se anunţa
a acoperi un gen generos în crearea portofoliului. De cealoaltă re-
vistă, amintită aici, nu ştiu. Ştiu că la Chişinău mai apare de două ori
pe an o revistă dedicată doar prozatorilor, coordonată de Nicolae
Spătaru. Însă, la fel, circulaţia acestora este modestă sau online,
fără semnale care să atragă atenţia în vreun fel.

Ceea ce este evident este faptul că, dacă ar dori cineva să

facă o istorie a prozei româneşti din ultimele trei decenii cel puţin,
ar putea, mai întâi, să depisteze grupurile preferate de edituri, apoi
să caute în întreg arealul prozei româneşti apărută pe la diverse edi-
turi obscure ori prin reviste, şi astfel ar putea realiza o astfel de is-
torie. Însă aşa ceva este aproape imposibil de realizat. Vor fi
prezenţi în astfel de istorii, ca de altfel aşa cum sunt prezenţi şi în is-
toriile literaturii române, aceiaşi scriitori promovaţi cu insistenţă,
chiar dacă, în timp, nu toţi au dovedit că sunt de valoare. Recupe-
rarea celorlalţi se va face, dacă se va face, în timp.

Nu ştiu dacă aceste decizii pot avea un rezultat bun. Ceea
ce se vede cu ochiul liber sunt câteva nume de prozatori români, de
la cei mai cunoscuţi, unii lăsaţi deoparte în ideea că sunt expiraţi, la
cei mai tineri, unii chiar promovaţi cu insistenţă cu tot felul de re-
ţete împrumutate de aiurea, alţii cultivaţi cu asiduitate de colegii
lor din redacţiile respectivelor edituri, încât, dacă ajung prin librării,
zac acolo cu anii, creând pierderi acelor edituri, care, chiar şi aşa,
merg pe mâna lor. Este astfel o încăpăţânare – nu o politică – edi-
torială deloc favorabilă dezvoltării beletristicii româneşti contem-
porane.

Un timp Editura Cartea Românească, editura Uniunii Scrii-
torilor din România, a publicat proză românească într-o proporţie
selectivă onorabilă. Nu a dat lovitura, fiind nevoită să treacă în ad-
ministrarea altor edituri. Acum este, se pare, pe drumul cel bun, în
administrarerea Editurii Art, care, cu circumspecţie, sondează piaţa
cu titluri şi autori români, fără să agreseze cititorul cu aceleaşi
nume, ci cu o politică de selecţie pe criterii de valoare şi promovare
susţinută. Chestiunea este şi aceea ce ţine de prejudecata cititoru-
lui român, care nu mai are aceeaşi deschidere spre proza româ-
neaacă, poate şi din cauza modalităţilor de selecţie a prozatorilor
publicaţi cu consecvenţă de acele edituri care fac piaţa de carte din
România.

2. Nu ştiu dacă anul 2019 a fost cu adevărat „Anul Cărţii”,
aşa cum a fost declarat. Ce a rămas după acel boom editorial pe
piaţa de carte din România ar putea-o spune încasările făcute de
edituri. Ar putea spune acelaşi lucru, dar din alt punct de vedere, şi
critica literară, ceea care a consemnat, a analizat şi a promovat în
spirit cu adevărat critic cele mai bune cărţi semnate de prozatorii ro-
mâni. Însă timpul este atât de scurt şi plaja atât de disipată şi fără
ecou imediat, încât ceea ce va rămâne cu adevărat se va putea
vedea peste ani. De rămas va rămâne ceva, aşa cum a rămas şi în
urma anilor mai sterpi din puct de vedere editorial. Şi mai este şi
vorba „non multa, sed multum”!

Gellu Dorian
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3-4. Rolul revistelor literare în promovarea prozei româ-
neşti este mereu acelaşi. Însă cum acestea sunt şi ele sub spectrul
proastei difuzări, chiar dacă numărul lor este semnificativ mai
mare, rolul lor nu mai este acelaşi ca pe vremuri când o carte im-
portantă semnată de un autor important sau mai puţin vizibil era
prezentă în campanii de presă de mare răsunet, cu semnături di-
verse şi opinii diverse, cu contestări şi evaluată până ce publicul ci-
titor era provocat şi căuta cartea. De aici şi acele cozi la libăriile de
altă dată, cozi care se mai pot vedea acum doar la unele târguri de
carte, dar acolo nu pentru că revistele literare au avut vreun rol în
această privinţă, ci pentru că formula nouă de marketing prin reţe-
lele de socializate este atât de mare încât doar ignoranţii nu se duc
să caute cărţile nou apărute – şi numărul ignoranţilor, din păcate,
este cu mult mai mare decât al iubitorilor de carte. Revistele îşi fac
datoria în continuare, promovează, propun nume noi, analizează,
fac anchete, dar ecoul este unul surd.

5. Librăriile şi ele s-au orientat. Mai ales în ultimii doi ani,
când pandemnia i-a sechestrat pe citorii împătimiţi în casele lor,
acestea s-au orientat, chiar şi cele care vindeau fizic la gondolă cum
se spune, spre vânzările online, care au adus profituri frumoase,
ceea ce, negreşit, va deveni o practică de aici înainte, existând deja,
prin promovarea proiectelor de editare, precomenzi, aşa cum fă-
ceau pe vremuri colecturile bibliotecilor, pe baza comenzilor cărora
se stabileau tirajele impresionante ale unor cărţi ale prozatorilor ro-
mâni.

6. Am spus şi mai sus, bibliotecile publice erau cele care
stabileau tirajele cărţilor. Acum multe din bibliotecile publice, şi aici
mă refer la cele comunale şi orăşeneşti, foarte multe la număr, care
făceau comenzi pentru cărţile autorilor români şi nu numai, acum,
deşi sunt în organigrama primăriilor şi adminstraţiilor locale, nu mai
fac acelaşi lucru, multe fiind locuri de muncă pentru sinecuri pentru
soţii de primari, de consilieri locali, pentru fiice, nepoate şi alţi apro-
piaţi ai celor care adminstrează finanţele publice, nu gospodăreşte
ci politic. Din păcate, cartea nu mai are căutare tocmai acolo unde
îi era menirea să fie, în biblioteci, iar acolo unde ajunge se află doar
prin strategiile marketingurilor editoriale, câte se mai fac, nu printr-
un interes bibliotecăresc, profesie ce e pe cale de dispariţie, ci prin
cunjucturi politice, lăsând loc pe acele posturi unor ageamii sau
analfabeţi funcţionali în domeniu. O lege a cărţii, o reînfiinţare a
colecturilor bibliotecilor, prin noile modalităţi şi logistică perfor-
mantă, ar rezolva una din marile probleme cu care se confruntă edi-
turile şi achiziţia de carte. Deşi există o asfel de propunere, nu se
apleacă nimeni să o pună în cadrul legislativ, să se poată rezolva o
problemă care, dacă rămâne aşa, se va vedea în timp, cu grave
efecte în educaţia şi păstrarea culturii de acest fel la un nivel ce con-
tează în standardele internaţionale.

7. Sistemul de proiecte culturale de la noi este unul extrem
de birocratic, cu o tergiversare a termenelor descurajantă pentru
cei ce propun astfe de proiecte culturale. AFCN a devenit un loc de
sinecuri, din păcate, chiar pentru unii ce s-au declarat iubitori şi oa-

meni de cultură, cobitîâd cu trâdăvela şi amănarea sine die. Proiec-
tele culturale sau de orice fel nu se propun, nu se trimit, aşa cum
spun regulamentele acelor orgranizatori sau funcţionari, în anul în
care ele se desfăşoară, ci cu un an înainte, să ai timp pentru alcă-
tuirea şi predictibilitatea unui buget, să ai timp pentru organizare şi
desfăşurare şi, mai ales, pentru decontare. Modalităţile de acordare
a acestora, aşa cum arată ghidurile, sunt greoaie, descurajante, in-
utile în timp necesar de cele mai multe ori. Rămân astfel pentru de-
rularea actelor de decontare şi chiar pentru desfăşurarea în sine a
acţiunilor, a proeictelor în fond, prin contracte ferme, la date clare,
doar două sau cel mult trei luni din anul îm curs, cu o birocraţie ce
nu poate fi câtuşi de puţin îmbietoare, cu avansuri finaciare şi
tranşe care nu ajută, ci mai mult încurcă pe organizatori. De aceea
cei mai mulţi dintre marii realitatori de proiecte culturale au re-
nunţat la a mai trimite astfel de poriecte la AFCN sau la Ministerul
Culturii. Trimit acolo proiecte doar ciupitorii de fonduri, care im-
provizează ceva, doar pentru a bifa că au făcut ceva ce ţine de o anu-
mită tradiţie, doar editorii care, la fel, scot doar semnale de cărţi,
încât cheltuielile pentru menţinerea pe posturi a celor ce aprobă
astfel de proiecte sunt mult prea mari pentru nişte neînsemnate ac-
ţiuni culturale, chiar dacă multe la număr.

8. Din păcate aici e greu de prevăzut ceva. Numărul scrii-
torilor pentru copii este din ce în ce mai mic. Patrimoniul lăsat de cei
care au scris astfel de literatură este mare, exploatat la maximum
de edituri. Însă cum celelalte mijoace de ocupare a timpului celor
cărora li se adresează acest gen de literatură sunt mult mai atrac-
tive, chiar şi decât o carte de colorat, mare viitor nu văd nici aici. Cu
paraliteratura se ocupă para-literaţii. Ce să zic, habar n-am.

9. Despre marketing am spus, este în expansiune şi se
ocupă mai mult de prosperarea editurilor decât a scriitorilor. Cei ce
produc literatură nu sunt în primă atenţia, paradoxal, celor ce se fo-
losesc de produselor acestora. Dezechibrul e mult prea mare. La fel
şi critica luterară, care, ce-i drept, acolo unde se ocupă de scriitor, de
operele lui, ar putea crea un echilibru pe piaţă. Însă ecoul ei nu
ajunge şi la cititorul de rând, aşa cum ajungea pe vremea când re-
vistele literare reuşeau să promoveze vizibil şi insistent scriitorii
care ieşeau pe piaţă cu cărţi ce aglomerau librăriile, bibliotecile, ocu-
pau frumos timpul cititorilor. Canonul se face acum, din păcate, pe
liste, pe liste de influenţă, şi mai puţin prin evaluări ce ţin strict de
regulile canonului literar. Cred că şi aici s-a aleterat regula.

10. Nu cred că o pandemie, fie ea şi de Coronavirus, ar
putea afecta în vreun fel scrisul unui scriitor, ci doar pe acesta, om
fiind şi el. Dar nu despre asta este vorba, ci, cred, tot despre moda-
litatea de editare, de promovare. Evident că unele edituri, dacă nu
toate, iar cele mai mici au şi dispărut, se plâng de efectele create de
pandemie pe piaţa de carte. Nici nu avea cum să treacă această
lungă stare de încurcare a tuturor lucrurilor fără să lase sechele în
urmă şi în acest domeniu.
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1. E de discutat. Acele colecţii au fost lansate, dar aproape
că nu mai supravieţuiesc. Câteva cărţi pe an, reeditări, practic la ora
asta vorbim mai degrabă de declaraţii de intenţie decât de lucruri
reale. Sigur că ar fi fost minunat să existe mai multe colecţii, dar,
dar... Hai să spunem zâmbind că pandemia a pus o frână literaturii
și să așteptăm, în fond acum orice discuţie e de prisos, datele din
piaţă ne spun să fim precauţi.

2. Ca din orice an „declarativ”, câteva declaraţii sforăi-
toare, câţiva oameni cu ștaif implicaţi în niște proiecte de care nu-
și mai aduce nimeni aminte, eterna alergare a hamsterului pe rotiţa
lui. Nici nu știu dacă-și mai aduce aminte cineva anul 2019, nu sunt
sigur de memoria de lungă durată a speciei pe care o reprezentăm
azi. Dar, din nou (am mai spus asta, mă repet), eu nu fac parte din
lumea literară decât în sensul muncii. Încerc să îmi văd de ale mele,
să construiesc un raft de cărţi, să nu mă amestec în intrigi și politi-
cianisme și găști sau grupări de orice natură. Mi se pare mai sănă-
tos așa, sigur că-mi rezerv dreptul de a mă... reorienta în spaţiu.

3. Dacă mâine n-ar mai exista revistele literare, probabil
scrisul nu ar mai avea chiar niciun rost. Sunt mereu minimalizate, se
discută despre lipsa lor de relevanţă în spaţiul public, dar pentru
bietul scriitor român ele sunt cam singura instanţă de validare a
faptului că va fi făcut ceva. Și asta nu e puţin lucru, spaţiul nostru
public nu e nici pe departe unul cultural și trăiesc cu senzaţia că
efortul uriaș de a scoate în continuare aceste reviste e esenţial, cru-
cial, nu am cuvântul potrivit, sper că se-nţelege ce vreau să zic. Orice
scriitor scrie și din vanitate, din dorinţa de a fi receptat, urmărind
evoluţia cărţilor lui chiar și în tăcere. Ei bine, nu știu ce ne-am face
fără aceste reviste, chiar nu știu, probabil am inventa altele doar
din instinct de supravieţuire.

4. Probabil că da. Cum spuneam mai sus, măcar pentru
breaslă ele sunt esenţiale. Și trebuie să continue să apară fie și sub-
venţionate de stat, din mediul privat, de oriunde. Fără ele paupera
noastră lume culturală s-ar prăbuși de tot, măcar asta mi-e limpede.

5. Aici, iarăși, nici nu încape discuţie. Oricât de comod ar fi
să cumpărăm online, sentimentul pe care-l avem într-o librărie brick
and mortar, cum îi spui, e inegalabil. Cărţile aliniate la raft, titlurile
care ne defilează prin faţa ochilor, plăcerea de a deschide un titlu de
care nu am auzit și de a citi un paragraf, o pagină, aspectul senzo-
rial al cărţii, legătura cu obiectul, atingerea, în cele din urmă toate
astea sunt lucruri care nu pot fi suplinite de o pagină de internet,
oricât de frumoasă și comodă ar fi. Și, a propos, suntem prea co-
mozi și asta într-o zi ne va dăuna.

6. La fel ca revistele, ca librăriile, bibliotecile trebuie să
subziste chiar și goale. Dacă un singur om simte nevoia să meargă
acolo și să împrumute sau să citească o carte, statul e dator să-i asi-
gure această nevoie. A, că trăim într-un mediu controlat de oameni
a căror legătură cu cartea e în mod sigur inexistentă, da, e adevărat,
dar asta nu trebuie să ne descurajeze. Cultura mereu a dus-o rău, nu
e nimic nou sub soare, nu e asta cea mai rea situaţie pe care-o
putem aminti, la urma urmelor. Dar atâta timp cât toţi știm regulile
jocului și continuăm să jucăm totul va fi bne, cultura oricum ne va
supravieţui într-o formă sau alta, piedicile de moment aproape că
nu merită amintite.

7. Orice soluţie e bună. Știu, poate ar trebui să-mi asum
vreo etică și să pun aici niște asteriscuri și să vorbesc despre Bine și
alternanţele lui, dar hai să fim serioși, orice soluţie care duce la apa-
riţia unei cărţi e nu bună, ci de-a dreptul minunată. A devenit un mi-
racol să fii scriitor pe-aici pe la noi, doar n-o să ne apucăm să
căutăm calul la dinţi și să spunem că unele soluţii sunt bune și al-
tele, vezi Doamne, sunt rele. AFCN, crowdfunding, self-publishing,
toate-mi par soluţii foarte bune la o criză care nu lovește în sistem,
ci în scriitor. Întotdeauna omul suferă în faţa sistemului, întot-
deauna e înfrânt, deci despre ce vorbim aici?

8. Literatura pentru copii o duce excelent. Nu cred să
existe domeniu al literaturii de azi cu tiraje mai mari și cu mize mai
serioase, indiferent de văietăturile breslei. Și domeniul ăsta crește
de la an la an, sunt zeci, sute, cu traducerile cu tot mii de titluri, pe
lângă literatura pentru copii cealaltă literatură e un punct pierdut în
zare, aproape că nu există. Iarăși, celălalt domeniu, hai să nu-i plân-
gem de milă, într-un fel sau altul lucrurile se rezolvă întotdeauna și
lumea merge înainte, plânsul de milă e doar un argument pentru
încă un succes, nimic altceva. Trăim totuși în siajul unei epoci a vic-
timizării, sigur că e greu de depășit, dar toţi știm cu ce se mănâncă
lucrurile astea.

9. Am râs. Am râs copios. Canon? Nu știu, din câte am înţe-
les eu ultima dată canonul era alcătuit pe criterii extraliterare, pur
politice. N-am citit respectiva bulă canonizatoare, hai să zicem că
nu am avut timp, dar așa am înţeles din discuţia publică. În rest,
sigur că e o combinaţie între cele două. Marketingul e slab, buge-
tele aproape că nu există, strategiile fără buget nu sunt marketing,
sunt altceva. Iar critica literară continuă să-și facă treaba chiar mi-
nunat aș spune, nu avem de ce să ne plângem, ar fi încă o ipocrizie.
Dar nu, nu cred că avem un canon, ar fi prea mult spus. Suntem și
vom rămâne foarte multă vreme o literatură a numelui mai degrabă
decât a cărţii, asta e limpede. Avem o lume literară teribil de mon-

Cristian Fulaș
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denă, deși la prima vedere nu pare. Aici e problema, adevărata problemă, inclusiv a unui eventual canon. Și mă tem că orice canon
e alcătuit mai degrabă ca un dicţionar de nume, nu ca o listă de cărţi, deci discuţia e oarecum pe lângă. O să mai vedem.

10. Cum ziceam mai sus, vreo câteva colecţii au binevoit să dispară sau să se subţieze până la o aparenţă a inexistenţei.
Altele au luat avânt. Numele din centru au continuat să publice ca-ntotdeauna, n-a fost nicio problemă. Nu știu exact cifrele – în fond
orice piaţă înseamnă o cifră totală de afaceri – dar sunt aproape sigur că lucrurile au rămas neschimbate sau au variat prea puţin,
irelevant. Viaţa merge înainte, la urma urmelor. Și nu o pandemie o va opri, eventual prostia speciei numite om va reuși asta, dar
sigur că nu putem ști acum.



1. Orice demers editorial care stimulează creaţia este bi-
nevenit. Într-o cultură eminamente poetică, prozatorii erau într-
adevăr undeva în umbră. Acum au ocazia să iasă la lumină, să
arate ce pot. Și pot. Mare parte din proza românească actuală mi
se pare sincronă cu timpurile pe care le trăim, aici și aiurea. Iar ci-
titorii obișnuiţi mai mult cu traducerile încep să se uite cu mai
multă încredere la scriitorii noștri. Acesta cred că ar fi unul dintre
cele mai importante rezultate ale desantului în proză din ultimii
ani.

2. La cum a fost 2019 Anul Cărţii, așa putem spune că a
fost/este și 2021. Nu l-am perceput așa și nici nu cred că a rămas
mare lucru-n urmă datorită acestei titulaturi. Pentru un impact
real, domeniul cărţii are nevoie de acţiuni concrete, punctuale, cît
se poate de... lumești – iar nu de panglici scoase pe gură cu dife-
rite ocazii festive.

3. Este același dintotdeauna. De interfaţă între citi-
tor și cărţi/autori. De anticameră a publicării în volum. Revis-
tele literare sînt un teren de încercare, un poligon de
antrenament pentru scriitori, iar pentru cititori este un sam-
pler al literaturii momentului. Sînt platformele unde se des-
fășoară discuţia din jurul cărţilor. Într-o formă sau alta,
revistele literare vor exista cu aceste scopuri întotdeauna.

4. Singurul lor atu rezistă doar în faţa celor care
preţuiesc și obiectul, forma, nu numai conţinutul. Dar într-ade-
văr văd un viitor în care revistele în format fizic le vor aparţine
doar abonaţilor aka colecţionarilor. Pentru că scopurile des-
pre care vorbeam în răspunsul anterior sînt cu adevărat mai
ușor atinse cînd revista folosește noile medii de publicare, cele
virtuale.

5. În România am impresia că încă se vînd mai multe
cărţi în librăriile fizice. Și asta pentru că ei mai mulţi cumpă-
rători nu prea știu ce anume caută, nu cunosc piaţa de carte,
se duc după diverse teme „la modă” (majoritatea de self-help
și autocunoaștere), nu după cărţi de autor. Cînd lucrurile vor
sta invers, da, librăriile online cred că vom ocupa prima pozi-
ţie. La urma urmei, s-a reușit comerţul online de haine. Cu că-
rţile ar trebui să fie mult mai simplu: dacă știi ce-ţi trebuie,
mărimea nu contează.

6. În cazul bibliotecilor nu cred că trebuie să inven-
tăm nimic. Ajunge să aruncăm o privire în vecinii mai apropiaţi
sau mai îndepărtaţi. Sînt lucruri pe care englezii, francezii, spa-
niolii și chiar ungurii le fac în acest domeniu de zeci de ani și
care transformă biblioteca într-un spaţiu comunitar, un centru
de activităţi culturale, dincolo de simpla depozitare a cărţilor.
Pentru asta e nevoie în primul rînd să renunţăm la pretenţia că
biblioteca este o instituţie – în sensul românesc al termenului.
Cînd va dispărea de la intrare anunţul cu „interzis accesul cu
cafea sau mîncare” vom ști că începem să umanizăm biblio-
teca. Cînd ne va păsa mai mult de cei care folosesc spaţiul
decît de spaţiu însuși vom ști că sîntem pe drumul cel bun. Bi-
blioteca poate și trebuie să fie un magnet pentru comunitate,
prin aproape orice mijloace, altfel își semnează singură con-
damnarea la uitare.

Mircea Pricăjan
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77..  CCrroowwddffuunnddiinngguull  eessttee,,  îînn  ffaapptt,,  oo  cchheettăă  ppee
ccaarree  oo  ffaacc  îînn  ssppeecciiaall  pprriieetteenniiii  aauuttoorruulluuii..  EE  uunn  ffeell  mmaaii  eellee--
ggaanntt  ddee  aauuttooppuubblliiccaarree..  NNiimmiicc  rrăăuu  îînn  aassttaa,,  ddaarr  ppaarrccăă--mmii
ddoorreesscc  ssăă  șșttiiuu  ccăă  oo  ccaarrttee  aa  aappăărruutt  ppee  ppiiaaţţăă  pprriinn  ggrriijjaa  uunneeii
eeddiittuurrii  ccaarree  îîșșii  aassuummăă  rriissccuull  eeșșeeccuulluuii,,  pprriinn  aassttaa  îînnţţeellee--
ggîînndd  șșii  ccăă  ppaarriiaazzăă  ppee  ssuucccceessuull  ccăărrţţiiii  îînn  ccaarree  iinnvveesstteeșșttee..
FFiinnaannţţaarreeaa  aalltteerrnnaattiivvăă  ee  oo  ssoolluuţţiiee  ddee  aavvaarriiee,,  nnuu  ccrreedd  ccăă
ppee  eeaa  ssee  ppooaattee  sspprriijjiinnii  ttoott  vviiiittoorruull..

88..  LLiitteerraattuurraa,,  ddee  oorriiccee  ffeell  aarr  ffii  eeaa,,  llaa  oorriiccee  nniivveell
șșii--aarr  ddeessffăășșuurraa  sseennssuurriillee,,  eessttee  ddeessttiinnaattăă  cciittiittoorruulluuii..
AAcceessttaa  ee  rroossttuull  ppuubblliiccăărriiii  eeii;;  aallttffeell  aarr  rrăămmîînnee  uunn  eexxeerrcciiţţiiuu
ddee  uuzz  ppeerrssoonnaall,,  șșii--aattuunnccii  lluuccrruurriillee  ssîînntt  ccllaarree..  DDaarr  lliitteerraa--
ttuurraa  ppeennttrruu  ccooppiiii  oo  llăăssăămm  ccooppiiiilloorr,,  eevviiddeenntt,,  îînn  ssppeecciiaall  ccoo--
ppiiiilloorr  ddee  aazzii..  CCîîtt  ddeesspprree  ppaarraalliitteerraattuurrăă......  mmăă  tteemm  ccăă
îînnaaiinnttee  ddee--aa  rrăăssppuunnddee  aarr  ttrreebbuuii  llăămmuurriittăă  ddeeffiinniiţţiiaa  tteerr--
mmeennuulluuii..  AAmm  vvăăzzuutt  vvîîrrîîttee  ssuubb  aacceeaassttăă  ppăăllăărriiee  mmuullttee  ggee--
nnuurrii  lliitteerraarree  ccuu  ttoottuull  oonnoorraabbiillee,,  ccuumm  aarr  ffii  lliitteerraattuurraa
ppeennttrruu  ccooppiiii  îînnssăășșii,,  aassttffeell  ccăă  mmăă  ffeerreesscc  ssăă  rrăăssppuunndd  ttrraa--
nnșșaanntt..  

99..  CCaannoonnuull,,  îînn  ccoonncceeppţţiiaa  mmeeaa,,  ssee  aallccăăttuuiieeșșttee  ppee
ccaallee  nnaattuurraallăă,,  îînn  ttiimmpp..  LLaa  ccoonnttuurraarreeaa  lluuii  ccoonnttrriibbuuiiee  șșii
mmaarrkkeettiinngguull  ddee  aaccuumm,,  șșii  ccrriittiiccaa  lliitteerraarrăă,,  șșii  pprrooggrraammaa  șșccoo--
llaarrăă,,  șșii  eevvoolluuţţiiaa  ssoocciieettăăţţiiii  îînnsseeșșii..  DDiissccuuţţiiaa  ddeesspprree  ccaannoonn
mmii  ssee  ppaarree  ffuuttiillăă,,  ddee  nnuu  cchhiiaarr  iimmppeerrttiinneennttăă,,  ffiiiinnddccăă  ppoorr--
nneeșșttee  ddee  llaa  pprreemmiissaa  cc--aarr  ffii  oo  ddiissccuuţţiiee  ccaarree  nnee  aappaarrţţiinnee..
OOrr,,  aașșaa  ccuumm  zziicceeaamm,,  nnuummaaii  ttiimmppuull  ppooaattee  ddeeccaannttaa  lluuccrruu--
rriillee..

1100..  AAmm  vvăăzzuutt  îînn  22002200  ddeecciizziiii  eeddiittoorriiaallee  ccuurraa--
jjooaassee  ((mmăă  ggîînnddeesscc  llaa  eeddiittuurraa  LLiitteerraa  șșii  llaa  CCDDPPLL)),,  ddaarr  aamm
vvăăzzuutt  șșii  mmuullttăă  pprreeccaauuţţiiee  ((mmăă  ggîînnddeesscc  llaa  HHuummaanniittaass  șșii  llaa
PPoolliirroomm))..  NNuu  șșttiiuu  ccuumm  aarraattăă  ssiittuuaaţţiiaa  îînn  cciiffrree,,  ddaarr  llaa  nniivveell
ddee  iimmpprreessiiee  ppaarree  ccăă  aauu  ccîîșșttiiggaatt  cceeii  ccuurraajjooșșii,,  ccaa  ddee  oobbiicceeii..
ȘȘii  nnuummaaii  ffiiiinnddccăă  llaa  eeii  aauu  aajjuunnss  oo  mmuullţţiimmee  ddee  ccăărrţţii  bbuunnee
șșii  ffooaarrttee  bbuunnee  ppee  ccaarree  cceeiillaallţţii  aaccttoorrii  eeddiittoorriiaallii  llee--aauu  aammîî--
nnaatt  ssaauu  rreeffuuzzaatt..  PPîînnăă  llaa  uurrmmăă,,  ee  îîmmbbuuccuurrăăttoorr  ssăă  vveeddeemm
ccăă  ppiiaaţţaa  nnooaassttrrăă  ddee  ccaarrttee  aarree  mmaattuurriittaatteeaa  uunneeii  aasseemmee--
nneeaa  ddiinnaammiiccii..  MMuulltt  mmaaii  ggrraavv  aarr  ffii  ffoosstt  ssăă  vveeddeemm  oo  îînn--
gghheeţţaarree  ttoottaallăă,,  uunn  bbllooccaajj  ccaarree--aarr  ffii  ppuuttuutt  eecchhiivvaallaa  ccuu
ffaalliimmeennttuull  uunneeii  iinndduussttrriiii  ––  mmoorraall,,  ddaaccăă  nnuu  cchhiiaarr  ffiinnaann--
cciiaarr..

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

143 / 2021



1. Nu putem generaliza. Sunt edituri și edituri. Unele foarte comerciale, compromiţătoare. Altele de buzunar, de apartament. Al-

tceva este EDITURA CARTIER din Chișinău (România de Est), cu Gheorghe Erizanu și Emilian Galaicu-Păun. Este firesc să nu trăim excesiv

din traduceri. Se cuvine ca fiecare editură să cultive CREATIVITATEA (poezie, proză, eseu etc.) Editura JUNIMEA publică volume în 22 de co-

lecţii, precum EMINESCIANA, HISTORIA MAGISTRA VITAE, DIALOG XXI. Trei colecţii sunt de proză (EFIGII, FICŢIUNE ȘI INFANTERIE, NUMELE

PROZATORULUI. Debut), șase colecţii sunt de poezie (ATRIUM, CANTOS, CUVINTE MIGRATOARE, EMINESCIANA. Bibliofil, EXIT, NUMELE POE-

TULUI. Debut).

2. „Anul Cărţii” poate fi și anul 3333! Rămân anii cărţilor, cu Shakespeare, Goethe, Dante sau Emil Cioran.

3. „Rolul frunzei în provincii toamna este foarte mare” (Ovidiu Genaru). Indiferent de formatul lor, de periodicitatea, de structura

sumarului, de calitatea colaboratorilor, revistele culturale sunt plămânii unei culturi (în perioada pașoptistă, în junimism, în interbelic, în

realitatea noastră, pe cât de frumoasă, pe atât de stresantă). Dacă ne gândim cel puţin la CULTIVAREA LIMBII ROMÂNE CORECTE și EX-

PRESIVE!

4. Fizica și metafizica. Suportul tradiţional, palpabil și cel virtual. Gutenberg nu se predă cu una, cu două. Vezi revista ALECART

(Iași), SCENA 9 (București), APOSTROF (Cluj-Napoca) sau CONTRAFORT (Chișinău). Dunărea, Nistrul, Tisa își văd de cursa lor europeană.

Lucian Vasiliu
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5. Totul este posibil. Înaintăm în viitor cu tehnologii surprinzătoare. Cine pierde trenul, nu mai are șansă să urce în harabaua („ta-

xiul”) Moșului Nichifor Coţcariu, pe malul nemţenei Ozana. Câmpurile modern (tradiţional, deja) și postmodern se completează cu post-pos-

tmodernul!

6. Restructurări au fost și vor mai fi. Dacă în Biblioteca din urbea Rădăuţi vor exista suficiente volume semnate de Matei Vișniec,

Lucian Dan Teodorovici, Liviu Papuc, încă e semn bun. Fără biblioteci (academice, universitare, școlare, publice sau particulare), comuni-

tatea își pierde verticalitatea! ȘI IDENTITATEA!

7. Prea multe englezisme dăunează sănătăţii! Orice finanţare transparentă, coerentă, curată este binevenită, etatizată sau par-

ticulară. Alternativa aparţine spiritului democratic.

8. Tot ce producem valoros rămâne copiilor copiilor noștri!

9. Canonul este util școlilor, universităţilor, celor dezorientaţi în câmpul valorilor. Canonul lui Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu,

G. Călinescu nu mai corespunde, în general, cu „geografia” curentă. Canonul trece, junimistul Ion Creangă rămâne!

10. Coviditatea nu a afectat piaţa culturală a lumii mai mult decât impostura, egolatria, ignaritatea, amatorismul, grafomania!

Locale, naţionale, universale!
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Iubirea cu genunchii obosiţi…
Și, ce credeţi ?
Despre toate masca a tăcut
Luându-le cu ea în trecut…

FFIISSUURRĂĂ  DDEE  MMEENNIISSCC

Încă o fisură în lumea aceasta
Ce mai contează
Când totul în jur e fisurat ?
Se văd fisuri în lună, în noapte,
În soare și-n zi,
Fisură în anotimpul
Ce nu mai e cum a fost
Se vede cu ochiul liber
Fisura dintre noi
O fisură e în piatră
Și gândul meu e fisurat
Și totuși merge
Convins fiind că va ajunge la tine
Liniștea fisurată de teamă
Somnul fisurat e de-un vis
Fisura din vorbele noastre dulci
Și din tăceri de cleștar
Fisura ploii înainte de toamnă
Copacul fisurat de-un dor
E o fisură în inima mea
Și dacă nu e fisură de menisc?...

ÎÎNN  FFIIEECCAARREE  ZZII  FFAACC  EEXXEERRCCIIŢŢIIII

Fac exerciţii pentru când vii
Fac exerciţii pentru când pleci
Fac exerciţii pentru când rămâi
Fac exerciţii de stat împreună
Fac exerciţii pentru când ne vom certa
Inevitabil
Fac exerciţii pentru când ne vom împăca 
Definitiv
Fac exerciţii de spate
Ca să știu să întorc spatele
Fac exerciţii de genunchi
Ca să nu mai stau în genunchi
Fac exerciţii de vară
Ca să fiu pregătită pentru iarnă…

DDRRUUMM  ÎÎNN  CCAARRAANNTTIINNĂĂ

Pe drumul pe care am vrut să merg,
De la marginea pădurii,
Scria mare, cu litere triste :
„Drum în carantină”
M-am oprit, într-un luminiș,
(care încă era permis)
Și, pentru o clipă, am văzut 
În faţa ochilor
Toate drumurile pământului
Care duceau spre tine
Și pe toate scria același lucru absurd
( oare cum e carantina drumurilor?!... )
Nu a mai venit nimeni
Cu care să schimb păreri
Semn că eram singurul rătăcit –
Poate că ceilalţi, toţi, au fost avertizaţi din timp;
Înţelegând, am vrut să mă întorc,
Dar, deodată, și pe drumul înapoi, 
Spre mine,
Pe toate drumurile înapoi către mine,
Scria același lucru :
„Drum în carantină”…

MMEEMMOORRIIIILLEE  UUNNEEII  MMĂĂȘȘTTII

Câte a văzut și câte a trăit și a ascuns,
Despre toate a tăcut
Ca un martor mut –
Gândurile se opreau
La poarta măștii
Nehotărîte dacă să plece
Sau să rămână ;
Toate măștile 
Pe care le-am purtat 
Și apoi le-am aruncat
Ar putea vorbi despre mine
Mai mult decât ar face-o 
O rochie sau o fustă
O pereche de cercei –
În dialogul meu cu masca,
Am încercat să aflu răspunsuri
La întrebări – ferestre deschise spre mine ;
Coborârea după lumină
Spaima de întuneric
Sufletul acela ascuns după ziduri

Elena M. Cîmpan
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SSCCHHEELLEETTUULL  DDIINN  DDEEBBAARRAA

Când mă dor oasele, mă gândesc cu blândeţe
La scheletul meu
Ca la mortul din debara,
Mă obișnuiesc cu el
Îl îngrijesc responsabil
Discret, să nu știe nimeni
De ce ascund,
Ca să nu mă arate cu degetul,
Ieșim la plimbare împreună
Ca două părţi
Una vizibilă și una invizibilă
Pe cea vizibilă, oamenii o salută
Pe cea invizibilă o potolesc eu
Ca pe un copil care nu tace și cere
Să fie băgat în seamă
La întoarcere, dau deoparte scheletul
Aerisesc bine și mă ocup de suprafaţa
Lumii, cu cărţi, cu ziare, cu scrisori…

BBIILLEETT  DDEE  TTRRIIMMIITTEERREE

Doctorii te trimit de la unul la altul
Și e imposibil să nu-ţi găsească ceva
Toate se leagă în bucata de humă ce sunt
Cum ar fi dacă profesorul de română
Când nu știi să scrii
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Te-ar trimite la cel de geografie, de istorie, de sport ?...
Cum ar fi dacă vânzătoarea de la magazinul din colţ
Când nu are mere, îţi recomandă ulei, pâine, conserve?...
Și vremea, ah vremea!
Cum vine ea pe rând
În loc să plouă, să ningă, să fie soare
Deodată
Dar doctorii, și aceia de suflet,
Te trimit de la unul la altul
Scriind citeţ doar
Bilet de trimitere…

VVAARRAA  GGEENNUUNNCCHHIIUULLUUII  SSTTÂÂNNGG

Nu știu dacă am stat mai mult
Pe genunchiul stâng decât pe cel drept
Nu știu dacă m-am rugat mai mult
În genunchiul stâng decât în cel drept
Dar știu 
Că, după ce îmi va trece,
Voi mai șchiopăta un timp
De teamă să nu-ţi strivesc sărutul…

(dintr-un nou volum)



ccoonnttooppiirree

cerul s-a strâns într-un cerc 
de lumină și carne
până la următoarea grupare a stelelor

în așteptarea echinocţiului de primăvară
se vor scrie poezii pe gândurile mamelor
se vor plânge cei ce nu mai sunt și-au vrut să fie
se vor decupa aripi de heruvimi
și se vor lipi de umerii muritorilor
grădinile raiului vor fi pline de cântece de copii
de adami și eve încă neizgonite
încă neprihănite

se va plânge cu lacrimi nevăzute
se va râde cu doruri neștiute

nouă luni se va trăi fără somn fără vis
viaţa începe cu revoluţii de-nvins

îînnggeerruull  oobbeezz

eu eram suplă
iar el era obez
de la o vreme 
văd că nu mă mai vezi
mi se tot plângea

îi simţeam doar aburul respiraţiei
în faţa mea dar când să-l reperez
dispărea sufla greu
făcea un efort incredibil
costodiafragmal
cum să-nţeleg un înger obez
și cum ar putea să mă protejeze
cu acele aripi obeze

dar pe măsură ce eu 
mă transformam într-un ulcior
el se subţia ca o lumânare
și după nouă luni așa de zbor
ajunse să mă-nvăluie cu soare

ggrraavviiDDIIttăăţţii  ppoossttmmooddeerrnnee  

să te potrivești într-o lume modernă
femeie tu cu oglinda de aur
câtă gravitate în jurul tău

privește

pentru tine s-au deschis spa-uri
mall-uri și coaforuri
dar s-au redus parcurile
maternităţile trotuarele

pentru a împinge un căruţ
e nevoie de aerodinamică
și tu ești singură
tu și copilul tău cu părul de aur

pentru necesităţile tale estetice
s-au inventat toate accesoriile posibile
dar în sala de nașteri te așteaptă
pereţi pictaţi cu mucegai
sânge ţipete și ameninţare
tavane prin care se revarsă cerul
mame cărora li se spune
că nașterea înseamnă doar chin
și nu vindecare

pentru orice confort în plus
trebuie să scoţi bani până la îndatorare
în timp ce la cumpărături
te așteaptă reduceri ameţitoare

ce mai contează că trebuie să plătești
dreptul la viaţă la a da viaţă

parcurile de joacă sunt învechite
și necurăţate
grădiniţele școlile betonate
securizate
dar spaţiile tv populate
cu imagini nefiltrate

femeile care alăptează în public
sunt penalizate și descurajate
cele care apar pe post în sânii goi
plătite și lăudate 

Mihaela Condrat 

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

3/ 202119

Poezie



muncești tot mai mult așa de mult
și-ţi mai rămâne așa puţin timp
pentru ceea ce contează cu adevărat
credem că mergem înainte
deși cu educaţia cu noi înșine
suntem mereu la început

femeie cu părul de aur
hai să privim fără iluzii în oglinda
ce ne-a mai rămas

și dacă vrem să schimbăm lumea
să începem cu noi cu nașterea noastră

pplleeccăărrii  ppee--oo  nnooccttuurrnnăă
ddiinn  GGaatt  SShhmmaanniimm

împachetez lucruri
nu ale mele

fotoliul pătat cu ketchup
de la indieni
o masă mică pe roţi
de la chinezi
de la arabi narghileaua
și un miros gros de tabac

cărţi despre holocaust
culese de prin toate 
anticariatele din oraș 
pereţii vopsiţi în alb
rămân
uși sertare mese scaune
care nu-mi aparţin

doar copilul care râde și plânge
e al meu
faţa care râde și plânge
e a mea
mâinile care râd și plâng
sunt ale mele

limba și ea s-a înstrăinat de mine
wir eine junge familie
suchen eine wohnung

toate se mută din mine
și rămâne un miros greu
greu de umbră 
care ar vrea să nu mai plece

nnuummeellee  mmeeuu  ee  aacceellaașșii

când am plecat 
mi-am luat numele de lume
ca să fiu același 
ca tine
cum ești tu
la fel de vulnerabil și de singur
eu printre alţii
ca mine
iubind zidurile
în lipsă de oameni
încrezându-mă în cărţi
mai mult decât în prieteni

ca să nu ne mai fie găsite toate aceste iubiri 
ca să ne fie ascunse urmele tristeţii
se zice că e mai bine să călătorim 
prin lume 
printre oameni
anonimi
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Bogdan S. Pecican

PPAARRAAVVAANN  DDIINN  TTAANNGG

În acest an al broaştei,

Primăvara prinde a zvoni printr-o mie de porţi

şi-o mie de poeţi.

Sus, pe frunza ulmilor,

călugăriţele şi-au devorat demult masculii.

Pagode,

Triluri şi nori.

Micii mandarini şerpuiesc în cortegiu

repejor

Până hăt, pe costişă.

Phoenicşi şi dragoni împletiţi:

Aur şi argint, argint şi aur.

De trei ori

Gongul 

în 

Pavilionul de Jad.

FFĂĂRRĂĂ  TTIITTLLUU

Acest bătrân
cu trecut de cerneală --
Scriitorul

BBOOCCEETT  PPEENNTTRRUU  FFEEDDEERRIICCOO  GGAARRCCIIAA  LLOORRCCAA

Ay, murit-a Federico, 

Marele meu coleg de copilărie!

Pe crupa clară a zorilor – trupul său, 

Întârziat într-un spasm al sincerităţii.

De-aţi putea

Să-i lipiţi pleoapele cu lună,

Ah, de-aţi putea!

Răspântie a strigătului, 

Pe lujeri – sângele răsculat;

Moartea zvâcneşte tandru în

Frunzişul măslinilor.

Grăbiţi-vă la Viznar, să ascultaţi

Cântecul argintat al fântânilor,

Şi, înainte ca groşii viermi galbeni

Să-i roadă felia de cer din priviri,

Îngropaţi-l pe Lorca

Într-o liră!

NNOOCCTTUURRNNAA  OORRAAȘȘUULLUUII

Haideţi în oraşul meu;

pe străduţele sale,

absenţa dezrădăcinează abruptele ţipete.

Această solitudine,

ce locuieşte-n abatoare

şi-n ochii galbeni ai vatmanilor.

Bătrânul paznic tot mai aleargă

după fantoma câinelui său

şi nu prea cred s-o prindă din urmă.

Aşa că spuneţi-mi:

cine, cine o să elibereze peştişorii de argint

ce se zbat în pieptul statuilor?

Femeia grasă mătură umbre

Femeia grasă mătură umbre

Ascultaţi febra ce roade pumnii degeraţi ai cerşetorilor,

prăbuşindu-se în puţul ascensoarelor

cu clinchet de cascadă.

Venit-a şi noaptea, cu ţipăt de sirene şi diguri de nori;

Şi dacă cei zece mii de coşari, gunoieri şi hingheri

vor reuşi, totuşi, să supravieţuiască,

aceasta e numai şi numai datorită ritmului interior al cartofului

şi unui muşchi secret al speranţei.

Luminile oraşului s-aprind şi se sting,

s-aprind şi se sting.

Atenţie, dar, atenţie!

Căci, de veţi aluneca în visul fetiţei mute,

printre duhuri şi borcane cu dulciuri fosforescente,

corabia încărcată cu spaimele oamenilor

nu va putea ieşi în larg nici acum!
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Iar de vă veţi privi pe întuneric

într-o oglindă,

păpuşa mecanică are să vă ia inima.

Ciclonul pulverizează 

strictele stăvilare ale sunetului;

Sub sticla termometrelor, 

se surpă mercurul.

Complexa revoltă a minutarelor

ce-şi denunţă exactitatea

să fie oare un semn că Prinţul Orelor

e pe-aproape?

Somnambulul numără

balustradele lunii

-- ce ciudat mod de a-ţi aduce aminte!

Există un tip de memorie

vecin

cu disperarea.

Vă vestesc că Moartea

are o aparenţă sonoră

şi miroase a eucalipt.

(Finis carminis)

ŞŞII  FFIIUULL......

Lui Trakl, ascunsul

Şi fiul deveni străveziu.

Un ţipăt căzu în apele-albastre.

Numai bătrânii leproşi se mai chinuie încă

să ucidă vântul.

Tăietorul de lemne calcă penumbra,

prăvălind peste zări aurul rău al surâsului.

Veni-va şi Fratele Moarte, pe poteci neştiute,

rupând echilibrul întunecat al trupului şi spărgând

a fântânilor nemişcată oglindă.

Jivine abulice în amurg

Şi solitudinea grea, retrasă-n cristale.



IINNCCEENNDDIIII  PPIIRROOMMAANNEE,,  SSPPRREE--AA  NNUU  TTEE  MMAAII  UUIITTAA

Dacă într-o zi ar trebui să-ţi donez un organ,
Ţi-aș oferi câte o coastă nouă pe an,
Din ea, realitatea, la rândul ei să nască,
Alte mulţimi de lucruri, în cuhnea boierească,
Ţi-aș mai dona o parte chiar din ficatul meu,
Să ungă mecanismul, când îţi va fi mai greu,
Și însăși bucuria ţi-o voi dona - ofrandă, 
Ce te va pierde toată prin lanul de lavandă,
(Mă rogi că ai nevoie urgentă de-un meninge,
Ţi-l dau, înfipt în huma ce-apoasă se prelinge,
Prin vena ta îngustă, fostă de mult albastră,
Când îţi vorbeam de boală, numai cu dumneavoastră),
Îţi voi dona emoţii, să-aprindă tâmpla ta,
Incendii piromane, spre-a nu te mai uita,
Ţi-aș mai dona plăcerea care mă copleșește,
Când șoldul tău sub palmă, suav se arcuiește,
De dorul tău aș frânge un curcubeu în două, 
Să-ţi ușureze splin-ul cu terapii de rouă,
Ţi-aș mai dona din ocnă, un bulgăre de sare,
Să-ţi îndulcească viermii ce mișună în zare,
Și chiar un bol de sânge - sau, hai, o picătură,
Să-ţi îmblânzesc trei sferturi din inima sperjură!
Mi-aș preleva și ochii, dar răsfăţaţi de tine,
Să nu-i orbești mi-e teamă, orbindu-mă pe mine.

GGUULLAAGG

Dintre toate, erai singura leoaică cu coamă,
Și păreai mai încoronată în salt,
Când îmi sfâșiai cu gheare dorinţa
Agăţată pe catargul cel mai înalt,

Flamură norilor, spinteca orizontul,
Rătăcind urmele colţilor tăi,
Răgetul tău făcea să îngheţe condorul, 
Peste delte, estuare și văi,

Gheara ta amuţea mai multe savane, 
Dar numai carnea mea o poftea,
De aceea te sărutam umil pe  labe,
Și făceam lună galera cu coama ta,

Atât de albastră, încât grumazul
Îl cuprindeam prin sfidare de zei,
Sub Olimp, coama ţi se învolbura mai tare,
Și mă ascundea de celelalte turme de lei.

PPSSAALLMM

Mi-am luat trupul în spinare,
Fără suflet, că-ntr-o zi,
Sufletul, pe o cărare,
S-a înălţat la ciocârlii,

Îmi lăsase trupul mie,
Să-l îmbrac doar cu pământ,
Subţirel cât o frânghie,
Fraged cât un palid sfânt,

Din cer, sufletul sihastru,
L-a privit uimit și până
Să-l așeze în albastru,
S-a făcut ușor ţărână,

Risipită prea departe,
De mi-a fost aproape greu,
Când a înviat din moarte,
Un alt trup și nu al meu,

Am privit, mirat, străinul,
Cum la piept ușor mă strânge,
Fin, l-am zgâriat cu spinul,
Pe obraz, dar n-a curs sânge,
Și atunci în palma stângă,
Spinul l-am înfipt - ce rană!
Străinul, fără să plângă,
A fugit, brusc, din icoană,

A-nlemnit pe crucea lungă,
Fiind de-acum un alt bărbat,
Vrând icoana să-l ajungă,
Bărbatul a lăcrimat!

Lucian Scurtu
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PPOORRFFIIRROOGGEENNEETTAA

Detest începutul vânătorii,
Cu micile capcane întinse pentru ea,
Căprioara care aţâţă ogarii,
Fără să știţi că e surioara mea,
Cornul în zare dirijează anemic,
Bătaia puștii îndreptată spre voi,
Hăitașilor, mereu ajungeţi cu întârziere,
La ţinta adulmecată cu greu de copoi,
Înrăiţi de aceleași rusalce bătrâne,
Alăptate acolo, lângă izvoare,
Ţintașilor, nu vedeţi că în vârful fagului,
Zace pocită o sperietoare?
Plumbii șuieră apusul ratării,
Pustie-i pădurea, pustiu și în tolbe,
Doar tu, căprioară, ciulește urechea,
Pentru tine mai am câteva vorbe,
Prin scrum, înainte de a te pierde,
La gât vreau să porţi arogantă, mereu,
Partea din lungimea cea mai ascunsă,
Și mai frumoasă a fularului meu,
De aceea te lasă înșăuată,
Prin codrii ursuzi, de vânt blestemaţi,
Să te pot călări la ceas de ursită,
Când brazii mă zgârie răi și uscaţi!
În zori se-arată din desiș, Trismegistul,
Cu buzunarele pline de licurici,
„Tu nu vezi omule, spuse sarcastic,
Că zilnic călărești o coadă de bici?”
Am vrut să îl biciui, dar m-a reţinut
Tridentul înfipt în mâzga răcoarei,
Mi-am scos, atunci, inima din piept,
Și am cedat-o, în genunchi, căprioarei,
Cu nara aburindă mi-a mulţumit
La marginea aceea ciudată a gurii
De rai, după care a dispărut
Prin inima nesfârșită a pădurii!

LLIIHHTTIISS

Pe faţa mortului  apar primele riduri, nu mă încântă,
Părul albește ușor, eroarea descântă,
Ochii închiși buchisesc, amar, depărtarea,
Zădărniciei,  împreunată cu somnul, uitarea, 
Pleoapele oţelesc umbrele, și o fac cu rândul, 
În faţa anomaliei corupte, ceea ce sperie gândul,

Picătura amară de transpiraţie apasă ușor,
Tâmpla înclinată spre icoană, prevestitor,
Topește cearcănul umezelii, forţat îl dilată ,
Travestit pe tavanul fantasmei, pată cu pată,
Plictiseala îi fumegă măruntaiele, dar încă e june, 
Coborârea spre neguri, spre miază apune,
Peste arte subtile, știinţe greoaie, legi încălcate,
În patria geometriilor încarcerate,
Unde lenea e dulce, pofta savantă, sinodul dorit,
De cel plâns, abandonat, dar mărturisit,
Aici, când noaptea cu mileniul se îngână,
Precum raza de lună cu trupul meu din ţărână,
„Torna, torna fratre!”, se aude ţipătul din depărtare,
Dar nu mă întorc, intru prăbușit în neagra uitare,
Acoperit de glorie, înveșmântat în stofe, simandicos, 
Să-mi fie bolgia răcoroasă și visul frumos!
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llookkii  aabbiissaall

de ce superlativul absolut îşi părăseşte în destin absenţa • intru în avisul poliedrelor cu umbra labirintică a întrebării • singur sigur nimic •
clovn fisurat de tandră anxietate – loki abisal • înveşmîntat în hlamida de silabe şi sînge – portal al nopţii cu venin de catifea • oglinda îmi
zîmbeşte cu arterele alterităţii – spre abstracţii mei strămoşi ce poartă tezaurul de fum şi somn al palidului prag • pasărea pufoasă a ier-
nii coboară-n nicăieri • ea – obsesia perlei insomniace ca amintirea unei crime nepedepsite – de demult • şi peste tot pe frunza zăpezii –
de mînă cu şoapta clipelor ce-or fi • monoschizofren tîrziu – mă subţiez ‘n imagini lineare • pîn’ cînd în mine neantul se sărută cu-infinitul •
şi-uitîndu-mi limita – înger absurd – mă cufund în orizont • cu doliul fisurilor descoperindu-mi imposibil – sub arahnean neştiutul • 

ssaalltt  mmoorrttaall  

sînt sunetele stranii ale meta-silabelor – praguri de durere – ori monade de absolut • de absolut evanescent – etern doar prin absenţă • e
tumefacţia monstruoasă a zborului – solitarul munte – o naştere prin care ochiul meu se coace pentru contemplaţie • sub zorii de metal •
oh! îmbrăţişează-mă cu moartea ta sublimă – maturitate devastată a geniului • cu treptele asemeni unor cărţi de joc ale destinului – prin
care ne dezbrăcăm de tot ce-i cunoscut • de toată această iubire întîlnită-n drum – mai adâncă decît pământul – şi decît paşii pictaţi de vis
pe cer • cîntec de lumină în care – odată cu marea – acostez • da, cărţi de joc – şi verde nebunie de nisip – şi nefiinţă • utopie cu blană sălba-
tică peste promisiuni abrupte • ţipăt mai aspru decît mersul pe tăişuri de sfinţi • căci în iarna ilizibilă a absenţelor – zăpada cu aripi de tăcere
mă poate străbate ca o fantomă • ea, peste tot întunecata – cu lampă de tenebră • singurătatea vîsleşte – picurîndu-şi seva pe clapele mi-
sterului • pluteşte pe nor cu neted de tulbure • în amiaza lui nimeni – pe care nici avisul fără formă n-o poate ghici • da, în peştera fără capăt
a inimii – unde potopul visează şi străfundurile plâng • tu, fereastră-ţi mai aminteşti de narcisismul meu frenetic – tu, oglindă, de labirin-
ticul meu salt mortal • îmi căutam printre silabe viaţa – această excepţie a timpului • rănile coboară pe pante – dinspre pierdute înălţimi •
toate scările sînt dezacordate – şi strigă sepulcrale precum strigoii închişi în chei de sticlă • mă dezbrac de simulacru şi de zeu – de răzbu-
narea umbrelor ce nu au fost • mă dezbrac de cavernoasa cavernă unde mirajele mor • încetinită, moartea mă caută • oh! depărtare, re-
varsă-ţi peste mine povara de lacrimi – şi tu regăsire, plîngi în mine cu crengile • 

ppllaaggăă  nneevviinnddeeccaabbiillăă  

zeul suflă ca-n sticlă prima lui lacrimă şi-o preface-n vioară • ah! sfîşiere înceată – cum cînţi • acelaşi e nimeni – cu cine • acelaşi prin timp
e inelul cu care urc cu ecouri prin cerc • acelaşi e unicornul ce mă străpunge cu porţi din toate direcţiile • cel mai puţin mă caut în limită –
cel mai mult în absurd cu papagali nocturni îmi scad în lacuri de lacrimi dorinţa • nimeni mereu minus celălalt – reîntoarcere mereu minus
lucru • există forme ale nebuniei care-s mînii – friguri de litere • monoschizofrenia e o rană albă – o fisură în ţipătul palorii • coşmar cu rugi
de chirurgi – pentru ce plagă nevindecabilă • doar murindă pasărea poate cu-adevărat să zboare • doar albit de avis – gardul spre care mă
pierd îmi zgîrie infinitul • îngerii cu aripi de cireş – plutesc ramuri de zâmbet • semnul infern interoghează din întîmplare pompele fune-
bre • şi iată-ne-n fine acasă cînd catastrofa a răsfoit un aionion de acoperişuri – un aionion de negru de marmură • şi cînd contemplînd si-
lueta străinului de pe aleea cimitirului îngropată în verde – putem pur şi simplu exclama: “dar e nebun!” • da, cînd luna ne ia în fine locul
în creier – ia subit locul creierului • şi putem deodată să strigăm – străbătîndu-i în salturi neverosimile depresiunile filmate cu încetinito-
rul • “un pas mic pentru umanitate – dar ce săritură în gol pentru om” • 

oo  ppiiccăăttuurrăă  ddee  mmaarrmmuurrăă  

cum picură durerea cu stropii pragurilor de neant • sfîşie-te inimă – infern, frînge-te cu adâncul • fărîmă-te abis în care strig – explodează

Ara Alexandru Şişmanian
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ddeemmoonn  nneeddeemmnn  ––  aabbaannddoonnaatt  ppîînnăă  şşii  ddee  ccrreeppuussccuull •• ssttrrăăiinnee  ccuu  mmîîiinnii  ddee  ccuuvviinnttee  ––  uunnddee  ţţii--ee  ţţăărrmmuull •• ccuumm  ssppeerrii  ssăă--ţţii  ssttrrîînnggii  îînn  ggîînndduurrii
vviizziiuunniillee  nneebbuullooaassee •• zzaarruurriillee  nneeggrree  aallee  zzoorriilloorr  ţţii  ssee  rroossttooggoolleesscc  ppee  ppiieellee  ––  şşii  îînn  hhaazzaarrdd  ttee  îîmmbbrraaccii •• dduubblluull  îîţţii  îînnttiinnddee  pprriivviirrii  ddee  oogglliinnddăă
şşii  ttee  vviisseeaazzăă  fflluuttuurree •• şşii  nniimmeennii  ttee  iizzggoonneeşşttee  ccaa  ppee--uunn  sscchheelleett  pplliinn  ddee  cceellăăllaalltt •• nniimmeennii  îîţţii  ggoonneeşşttee  ssiinngguurrăăttaatteeaa  ppîînnăă  ssee  pprreesscchhiimmbbăă
îînn  llaabbiirriinntt •• eell,,  pprreeaa--aapprrooaappeellee  îînn  vveeccii  oossttiill •• rrăăttăăcciitt  îînn  lluummeeaa  uummbbrreelloorr  ttiittaanniiccee  ddiinnttrree  eeuu  şşii  ssiinnee  ––  îînn  lluummee  rreeccaazzii •• şşii  şştteerrggee--ttee  ––  şşii  ssccrriiee--
ttee •• ddeeppuunnee--ţţii  iiccrreellee  mmeellaannccoolliieeii  îînn  ffuunndduull  vvaalluulluuii  ddee--oottrraavvăă •• ppiicctteeaazzăă  ccuu  vveerrddee  ddee  aallbbaassttrruu  ttăăcceerreeaa  llaabbiirriinnttiiccăă  aa  aallggeelloorr •• aavviissuull  lluu--
xxuurriiaanntt  ddiinn  ccaarree  ccrreeşşttii •• mmeellaannccoolliiee  nneeaaggrrăă  ––  lluunneeccăă  îînnttuunneeccîînndduu--ttee  ppee  ddeerrddeelluuşşuurrii  ddee  oogglliinnzzii •• lleeggaatt  ccuu  nnoodduurrii  ddee  lliitteerree  ––  nnuu  mmăă
rreeccuunnoosscc  îînn  cchhiippuurriillee  ccee  mmii  ss--aauu  lliippiitt  rriiccaannîînndd  ddee  ddeessttiinn •• îînn  cchhiippuurriillee  nneeiieerrttăăttooaarree  ppee  ccaarree  nniicciiccîînndd  nnuu  llee--aamm  ppuuttuutt  iieerrttaa •• ddaa,,  ccoomm--
pplleexxuull  mmeeuu  ssaarrddoonniicc  ––  dduubbiiuull  mmeeuu  vveeggeettaall •• şşii--aacceesstt  eell  îînnssuummii  ––  mmuulltt  pprreeaa  eeuu  ccaa  îînnssuuşşii  ssăă  ssee  bbăănnuuiiee •• ccooppaacc--ffeerreeaassttrrăă  ccee--nn  ddeezzlluummee
ssee  vviisseeaazzăă  aa  nnaaşşttee  ––  ddiinn  nneelluummiittee  ––  îînnffrruunnzziittee  ssiillaabbee •• şşii  uunn  ffrraaggmmeenntt  ddee  sseeccuunnddăă  ccăăuuttîînndd  uunn  ccuuiibb  iimmpprroonnuunnţţaabbiill •• oo  ffîîşşiiee  ddee  ddrruumm  llii--
ppiittăă  ddee  zzbboorruull  ddee  ppiiaattrrăă •• ccăăuuttîînndd  ssaauu  ppooaattee  ggăăssiinndd  oo  ddeessttrrăămmaarree  aa  ppăămmîînnttuulluuii  ––  uunn  oobbeerrlliicchhtt  aall  ssoolluulluuii  îînnttrreerruupptt •• oo  nneeşşttiiuuttooaarree  îînn--
ttuunneecciimmee  ––  ddeevvoorraattăă  ddee  fflloorrii •• oorrii  uunn  jjuuccăăttoorr  vvăărruuiitt  ––  ţţiinnîînndd  îînn  bbrraaţţee  pprreeccuumm  oo  ccîîrrmmăă  ––  rroottiittooaarreeaa  rruulleettăă •• îînn  ccaarree  vvooiinnţţeellee  nnooaassttrree
iinnuuttiillee  ssee  ssppaarrgg •• şşii  oo  ppiiccăăttuurrăă  ddee  mmaarrmmuurrăă  ––  ttoott  aattîîtt  ddee  îînnssiinngguurraattăă  ccaa  oo  oogglliinnddăă •• şşii  ttoott  aattîîtt  ddee  vvooppssiittăă  ccuu  dduubblluu •• ddaa,,  oo  ppiiccăăttuurrăă  ddee
mmaarrmmuurrăă  ––  ccuu  pprraagguull  ttoott  aattîîtt ••  

((ddiinn  AAbbsseennţţee  55,, uullttiimmuull  vvoolluumm,,  iinneeddiitt,,  aall  cciicclluulluuii  eeppoonniimm))

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

263 / 2021



Încă puţin, încă puţin, nu te mai foi, e bine acum? Mai spune ceva,
bun, cred că eşti gata, să nu uiţi ghiozdanul, şi, pentru orice, mă
suni, da? Înainte să-şi acopere copilul, îl îmbrăţişase de câteva ori,
astea erau îmbrăţişările de dimineaţă, puţine în comparaţie cu ce
urma când Dallas se întorcea de la şcoală, şi cu ce venea seara, la
culcare. Asta era numele, Dallas, bun şi de fată şi de băiat, unisex,
nume frumos, orice ar fi fost copilul.
Îi plăcea să-şi admire opera: întâi copilul, şi după ce îi fixa pânza pic-
tată pe el, îşi lăuda tabloul. Astăzi erau lalele pentru că se potriveau
cu lumina ceţoasă. Florile se vedeau clar, neşifonate, în schimb dacă
era o pictură cu oameni sau maşini, se crea confuzie. Pânza acope-
rea bine capul şi corpul, verifica de fiecare dată mama.
Când începuse şcoala, se treziseră câţiva colegi şi părinţi: ce-i asta?
Ne sperie copiii, aici nu e bal mascat, toată lumea trebuie să ştie
cum arată toată lumea. Noroc că directoarea era prietenă de-a ei şi
reuşea să le-nchidă gura, iar copiii s-au obişnuit repede. Ea îl ducea
şi-l aducea de la şcoală pe copil şi când mai întrebau câţiva: dar
măcar spuneţi-ne, doamna Carla, e fată sau băiat?, îi mângâia uşor
pe cap şi explica pe înţelesul lor, credea ea: e frumos tabloul pe
care-l vedeţi, aşa e? Eu l-am pictat, să veniţi la noi acasă într-o zi, vă
dau bomboane şi vă arăt tablouri. Dallas e Dallas, poate să fie băiat
sau fată, o să aleagă atunci când o să vină timpul. Tu, de exemplu -
spunea şi arăta spre unul dintre ei -, de unde ştii că eşti băiat sau
fată? Ţi-au spus părinţii prima dată, nu? Ai ştiut de la început pen-
tru că asta ţi-au spus ei, atâta tot. Ba nu, doamnă, sărea cineva, are
cocoşel, e băiat, vă spun eu, şi eu am, fetele n-au din-ăsta. Nu co-
coşelul, cum îi ziceţi voi, îl face băiat. Întotdeauna se suna şi n-avea
timp să-şi termine ideea, dar când Dallas se întorcea de la şcoală, ea
întreba, după câteva îmbrăţisări: te-au supărat? Au tras de tine? Ţi-
au făcut ceva?  Dallas râdea, acum i se vedea faţa plinuţă şi roz şi
părul fin, până la umeri. Nu, nu, ne-am jucat, în pauze ne jucăm cu
toţii, nu mi-au făcut nimic. Carla era mulţumită şi începea lucrul la
altă pânză.
Din când în când totuşi suna directoarea: era enervată pentru că
încă îi venea câte un părinte pe cap şi nu mai ştia cum să scape.
Carla se îmbufna: care-i treaba lor? Le face cineva ceva? Nu e că vor
copiii să ştie, ei vor, nu mai pot de curiozitate: ce-are Carla, faceţi pa-
riurile - fată sau băiat -, să ştim cum să ne purtăm. Directoarea se
auzea ronţăind ceva de fiecare dată, era o femeie planturoasă, i se
părea Carlei, mereu cu un coc ce-i acoperea tot capul şi cu nişte
mărgele prin care îşi trecea degetele. De câte ori se plictisea, înce-
pea cu aceleaşi întrebări: e frumos sau frumoasă Dallas? Carla zâm-
bea, se simţea zâmbetul în vocea ei: cum să nu fie, e un copil, şi
seamănă cu taică-su, şi aici se auzea oftatul ei. Deci e fată, spunea
uşurată directoarea, ele seamănă cu tatăl. De unde, uită-te la mine,
leit maică-mea, nu se ştie niciodată cum sar genele astea. Deci e
băiat, încerca iar directoarea şi Carla râdea. După câteva minute de
ronţăială, directoarea se scutura de firimituri, se auzea scârţâitul
scaunului în care  se îndrepta şi tot nu se stăpânea şi întreba, im-

aginându-şi că o să primească alt răspuns din care să înţeleagă ce
voia, pentru că dacă era ceva cu care se lăuda oriunde şi oricui era
puterea ei de a vedea dincolo de vorbe. De fiecare dată îşi formula
altfel curiozitatea şi credea că a găsit tactica potrivită: n-ar fi mai
bine totuşi să spui că e fată? Să aibă grupul ei de prietene, să se uite
galeş la băieţi, sigur are ochi frumoşi, poate să facă vreo cucerire, să
poarte fuste şi să împărtăşească secrete cu celelalte fete?
Tot timpul cât vorbea, Carla se plimba prin casă, ieşea des pe bal-
con, pentru că de-acolo vedea o parte a şcolii, chiar dacă ştia că Dal-
las are clasa pe partea opusă a clădirii, pe urmă se oprea un timp în
faţa noii pânze, se gândea la ce să răspundă şi la pânza care se tot
mărea, pentru că Dallas începuse să se înalţe, i se lungeau mâinile
şi picioarele şi trebuia să fie măsura perfectă, să nu rămână indicii
pe-afară.
Fată?, începea, de ce să fie fată, fată am fost eu, nu vreau să treacă
prin ce-am trecut eu, nu vreau să atragă atenţia prin frumuseţea ei,
asta e flatant la început, crezi c-o s-ajungi mare chestie pentru că
nu eşti ştearsă ca celelalte, pentru că ai părul cel mai blond şi nasul
cel mai drept şi formele cele mai atrăgătoare, dar nu.
În timp ce-şi trecea un deget prin gură, cum făcea de fiecare dată
după ce mânca, directoarea s-a entuziasmat. Stai, stai, m-am gândit
acum: bun, sunt de acord, dar de ce acoperit cu tablouri sau pânze
sau ce pictezi tu? Îl tunzi sau o tunzi până la ureche, să zicem, îi pui
haine neutre, şi gata, e acelaşi lucru, dă-o-ncolo de treabă, de ce să
chinuieşti bietul copil?
Carlei îi plăceau pânzele ei, acum se hotărâse pentru nişte maci: nu,
nu-i acelaşi lucru pentru că întotdeauna copiii au intuiţie.
Din partea directoarei a venit o pauză, s-ar fi putut termina foarte
bine conversaţia, dar de fapt amândouă mai aveau ceva de spus,
aşa că s-a auzit: cum vrei, cum vrei, să lăsăm asta puţin, dar e o che-
stiune pe care s-ar putea să n-o iei în calcul şi care o să-l afecteze pe
copil. Îmbrăţişările – ştii că-mi place să-i întreb pe toţi cât de afec-
tuoşi sunt părinţii, mereu le spun să le ceară o îmbrăţişare măcar
seara, dar Dallas are parte de aşa ceva, cum să zic eu?, în exces, se
bucură acum şi se laudă cu asta, mereu spune pe mine mama mă
îmbrăţişează de o sută de ori.
Carla dădea din cap şi râdea încet: aşa e, aşa e, şi? Ce nu e bine? Era
la pândă după ce-o să spună directoarea ca să poată aduce contra-
argumentul exact.
E bine, cum să nu fie, acum e bine, dar gândeşte-te: dacă e fată,
treacă-meargă, oricum le place, deci nicio problemă, dar dacă e
băiat de fapt, sigur ajunge gay, şi nu e că-i treaba mea, dar e că prac-
tic îl obligi, îl pui pe o cale pe care n-a ales-o singur şi doar ăsta zi-
ceai că e scopul - să fie alegerea copilului ce e. Deci nu ştiu, aici îi
limitezi alegerea, îţi dai seama? Nu exagerez, dar e logic, dacă o să
continui să-l îmbrăţisezi de enşpe mii de ori pe zi. Era mândră de ra-
ţionamentul ei, acum avea dreptul la o bomboană măcar. Întâi le
mirosea, le adulmeca, muşca dintr-un colţişor, doar o bucăţică, îşi
spunea, ca şi cum cineva vreodată s-ar putea mulţumi cu o bucă-
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ţică dintr-o bomboană bună, pe urmă se gândea mai bine, făcea
atâtea eforturi şi sigur avansa în munca ei, aşa că merita toată bom-
boana.
Carla a profitat că Dallas tocmai ajunsese de la şcoală şi a închis te-
lefonul. Copilul şi-a dat pânza jos şi s-au îmbrăţisat. Ar fi continuat
aşa mult şi bine, dar pe Carla o sâcâiau cuvintele de mai devreme,
trebuia să ia nişte hotărâri şi cel mai mult îi plăcea să vorbească tare
în timp ce pregătea prânzul. Dacă nu schimb nimic, directoarea n-
are ce să afle, totul normal şi bine, dar poate să deducă de aici că e
fată, nu? Că doar n-ar crede că intenţionat îl fac gay. O să tragă în-
truna copilul de limbă să afle dacă a scăzut numărul îmbrăţisărilor,
se pricepe să manipuleze bieţii elevi. Dacă află că a scăzut, deduce
că e băiat, ce fac?, a întrebat tocmai când Dallas intra în bucătărie
cu un caiet: a mea a fost cea mai bună lucrare din clasă. După oră
am mai stat un pic cu Tonia şi Niles.
Tonia şi Niles se apropiaseră cel mai mult de Dallas. Carla nu ştia
dacă era doar un instinct, cum au copiii uneori, sau curiozitate.
Tonia era mică şi slabă şi maică-sa îi împletea mereu părul în două
codiţe, cum probabil i se împletise şi ei când fusese de aceeaşi vâr-
stă. Niles era mic şi slab, dar lui nu-i împletea nimeni părul pentru
că era creţ-creţ şi roşcat. Carla auzise fără să vrea o ceartă între pă-
rinţii lui Niles: maică-sa voia să-i lase buclele să se mărească, să fie
mai clare şi vizibile, dacă tot era aşa frumos părul, iar tăică-su nu şi
nu, să-l tundă scurt de tot, că prea atrage atenţia şi şi-aşa nu se în-
ţelege cu ceilalţi. Carlei i se păruse caraghios, credea că şi ei o să în-
ceapă să râdă, dar n-a înţeles de ce au tăcut deodată şi femeia a
părut că plânge, astea nu era lucruri de făcut afară, şi Carla s-a bu-
curat că putea să n-o facă în văzul tuturor.
Voia să ştie cum sunt prietenii copilului ei, şi cum doar ăştia doi
erau, începuse să se intereseze. Fetiţa voia mereu să stea agăţată de
braţul lui Dallas, iar băiatul îi dădea mereu câte un joc video nou.
Primele lor întrebări fuseseră tot: eşti fată sau băiat? De ce mergi cu
asta pe tine? De ce nu ne arăţi cum arăţi? La prima întrebare Dallas
ridicase din umeri şi se mişcaseră florile de pe pânză în sus şi-n jos,
pe urmă râsese: mama zice că nu contează, asta e pictată de mama,
ea pictează foarte frumos, dacă nu o port, lumea o să-mi zică fată
sau băiat şi asta nu e bine.
De ce? voia să ştie Tonia şi încerca să distingă ceva prin pânză şi
chiar trăgea puţin de ea şi Dallas o lăsa.
Nu ştiu. S-a apropiat şi Niles şi a pus mâna pe capul lui Dallas: eşti
mai scund ca mine, deci fată. Toniei i s-a părut că vede ochii lui Dal-
las strălucind prin pânză, dar ei totul i se părea că străluceşte din
când în când. Eu zic băiat după voce, a spus ea, vocea mea e mai
subţire, o să fiu cântăreaţă.
Lui Dallas îi plăcea să stea aşa, cu ei doi şi să vorbească. Mama a
spus că pânza asta face vocea să se audă altfel, adică poate de asta
e altfel decât a ta, în casă nu sună la fel.
Aşa îi spunea Carla: numai eu îţi cunosc vocea adevărată, ceilalţi
când o să vină momentul, când o să te iubească orice ai fi, da? O
preocupa mult treaba cu vocea pe Carla, dintotdeauna. Ea, de exem-
plu, nu se recunoştea în vocea ei şi la fel nu-i recunoştea pe alţii
când le auzea vocea sau nu erau lângă ea. Suna un telefon şi se sur-
prindea, nu putea să pună egal între voce şi persoana pe care o ştia,
părea o voce mai tânără sau mai serioasă sau mai calmă, şi ea în-
cerca să-l facă pe om să vorbească mai mult ca să aibă timp să su-
prapună vocea peste om, dar de cele mai multe ori nu reuşea. Vocea
lui Dallas era nedefinită, era a unui copil vesel şi fericit, aşa spunea
Carla.

Nu se gândea cât o să-l trimită în lume sub pânzele ei, tot auzea că
se ştie când e timpul pentru ceva, aşa că se baza pe ştiinţa asta, care
de fapt trebuia să fie intuiţie sau decizie de moment. Deocamdată
se concentra să crească uşor dimensiunea pânzei ca să nu fie prea
strâmtă şi întreba: îţi place? Aştepta răspunsul privind copilul ca şi
cum de asta depindea totul. Îmi place mult, răspundea mereu Dal-
las.
Dallas o iubea pe maică-sa pentru că ştia că ea o iubeşte şi pentru
că îi făcea tartă de capşune, îi spăla cearşafurile şi pe urmă se dor-
mea aşa bine, şi spunea poveştile cele mai frumoase.
Carla era atentă la Tonia şi la Niles, trecuse ceva timp de când nu
mai puneau întrebările de la început şi nu mai încercau să-i dea
pânza la o parte, dar ea era la pândă, se putea ca fiind copii să fi ac-
ceptat mai uşor că Dallas e Dallas sau puteau să fie atât de vicleni
şi să aştepte să prindă momentul să-i vadă faţa. De asta prefera să-
i cheme la ea acasă şi să-i lase în sufragerie, dar ea stătea tot tim-
pul aproape. La început se înţelegea bine cu mamele lor, femei de
gaşcă, spunea, pentru că la primele întâlniri, când îşi aşteptau toate
trei copiii, vorbeau despre ei, despre ce să le tot gătească, despre
cursurile de istoria civilizaţiilor la care mergea mama lui Niles şi era
sigură că sunt foarte utile, deşi nu reuşea să spună nimic despre
ele, pentru că de fapt se ducea doar ca să nu stea singură în casă
când era în schimbul de noapte, şi despre contractele pe care numai
mama Toniei ştia să le încheie. Odată, la câteva luni de la începutul
şcolii erau doar Carla şi mama fetei, s-au mirat că cealaltă nu ajun-
sese, aşa că şi-au dat cu presupusul în timp ce-şi frecau mâinile şi-
şi strângeau pardesiele şi trăgeau cu ochiul la cizmele fiecăreia. Încă
erau frunze în copaci, unele chiar verzi, dar un verde uitat, de
toamnă, încă se auzea câte o pasăre în curtea şcolii, încă nu se bă-
gaseră ghivecele cu flori în case, încă n-avea miros de iarnă vântul
care sufla uşor. Carla a zis prima: poate doarme sau n-a ajuns de la
cursurile alea. Au râs amândouă şi şi-au privit ridurile din colţul
ochilor, fiecare fiind sigură că doar cealaltă are, la ea încă n-a venit
momentul. Mama Toniei s-a simţit datoare să aducă şi ea ceva amu-
zant în conversaţie, chiar dacă era pe seama celei absente, sau cu
atât mai bine, şi a găsit: aşa sunt mamele de băieţi, mai leneşe. Car-
lei i s-a părut că e privită cumva ironic sau întrebător. A zâmbit şi n-
a zis nimic un timp, privea curioasă în direcţia uşii pe care trebuiau
să dea năvală elevii. Pe urmă a răspuns: ce vrei să spui? Vrei să-mi
spui ceva? Crezi că Dallas e băiat şi prin urmare eu sunt leneşă? N-
am înţeles de ce-ai spus chestia asta. Mama Toniei s-a dat un pas în
spate, a privit acum ridurile dintre strâncenele Carlei, mulţumită că
ea sigur n-avea: nu, nu vorbeam despre tine, dar dacă tot suntem
doar noi două, să fiu sinceră: mi se pare o nebunie ce-i faci lui Dal-
las.
Parcă erai de acord şi ai zis că e cool. Ştiu ce-am zis, dar nu, chiar e
o idioţenie, adică nu poţi să-ţi baţi joc de copil în halul ăsta. Nu e li-
bertatea lui să aleagă ce e, e doar ideea ta absurdă. Aşa am fost lă-
saţi: unii bărbaţi şi unele femei, nu poţi să negi o realitate, e o
monstruozitate ce faci, râd toţi de copil, e o ciudăţenie, şi nu într-un
sens bun, nu în sensul în care credeai tu c-o să fie. Mai mult îl deru-
tezi aşa, e normal să ştie ce e.
Carla o privea pe mama Toniei ca pe un animal sălbatic şi deci peri-
culos, voia să-i răspundă, dar începuseră să iasă elevii. Şi-au îmbră-
tişat amândouă copiii, iar Tonia şi Niles au întrebat: putem să venim
la Dallas să ne jucam? Carla a zâmbit şi i-a mângâiat pe cap: sigur,
hai, dar fără părinţi.
Îi plăcea să-şi privească întruna copilul, pur şi simplu nu se sătura:
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îi plăcea şi când erau doar ei doi şi-i vedea ochii,
care erau identici cu ai lui taică-su, de când era doar
o mogâldeaţă putea s-o hipnotizeze şi să n-o lase
să facă nimic altceva decât să se uite la ochii ăia ve-
seli. Acum era cu Tonia şi Niles, care păreau c-au în-
ţeles sau au acceptat, în fond copiii iau lucrurile aşa
uşor, îşi spunea. 
Se jucau toţi trei în jurul mesei, se atingeau, îşi stri-
gau cuvinte, se îmbujorau - la Tonia şi la Niles se
vedea -, dar Carla ştia că şi Dallas e la fel, săreau şi,
când oboseau, se trânteau pe jos deodată, ca nişte
păpuşi aruncate, şi râdeau cât puteau.
Îi plăcea să se uite la copil şi când era ascuns de
pânza pictată de ea, ştia că nu-l incomoda cu nimic,
se mişca exact ca ceilalţi doi, vorbea, vedea perfect,
totul era bine, şi pe urmă, era aşa frumos colorată.
Copilul şi pânza ei acolo în faţă, sub ochii ei.
Când Dallas avea patru ani, cam pe atunci, da, îi
spunea tot timpul eşti cel mai frumos copil şi Dallas
râdea şi bătea din gene, cum văzuse în desenele
animate. De câte ori o auzea pe maică-sa spunând:
acum stai puţin cuminte, că mama lucrează, înce-
pea să plângă şi Carla începea s-o îmbrăţiseze: aici
sunt, nu plec nicăieri, doar mă vezi, stai puţin cu-
minte, că mama are o comandă, o termin şi ne
jucăm.
Dallas alesese o pânză, cea la care maică-sa lucrase

cel mai mult, sau aşa i se păruse ei, era
rigid materialul, dar îi plăcea cum mi-
roase, aşa că se înfăşurase în ea.
E a ta dacă vrei, pe asta n-o mai vând,
bine, iubito? Dallas se bucurase, dar se
plângea că nu e moale ca rochiţa ei.
Arăţi ca atunci când te-am arătat lui
taică-tu, în faţa blocului, erai aşa bine în-
făşată, că nu ţi se vedea decât vârful na-
sului. A spus că tocmai se întorsese,
balivernele lui dintotdeauna, şi a între-
bat: ce e? Fată sau băiat? Nu era să-i
spun. 
Părea că Dallas adormise în timp ce
maică-sa povestea, aşa că o dusese în
braţe până la canapea. După o săptă-
mână, când fata fusese mulţumită de
moliciunea noii pânze, îi ceruse să-l vadă
pe taică-su. Se smiorcăia, arunca pernele
pe jos, dădea cu mâinile în Carla, răs-
turna coşurile cu fructe şi în final se ui-
tase cu ochii mari la maică-sa: vleau,
vleau, vleau, şi când maică-sa dăduse
din cap că nu, Dallas se înfăşurase în
pânza cea nouă, îşi acoperise capul şi zi-
sese: nu spui ce sunt, nu spunem la ni-
meni.
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1. Chiar acel apartament de bloc de la etajul cinci, în care co-
mandantul fostei Miliţii din oraș ţinea cascheta, ca să nu-i fie inun-
date încăperile din cauza ploii infiltrate prin tavanul de proastă
calitate, și ca să nu se mucegăiască toate ideile progresiste de la fi-
nele veacului trecut, avea să fie achiziţionat, imediat după promo-
varea miliţianului undeva, sus, la judeţ, de cel care avea să-și asume,
odată cu debutul pandemiei, cognomenul de Celălalt Iona, cetăţea-
nul care, încă de la începutul stării de urgenţă, se încumetase să
pescuiască de zor, cu masca de protecţie pe figură, în cercurile fă-
cute cu creta, pe dușumeaua camerei din faţă a apartamentului
său, adică chiar în camera unde fostul locatar ţinuse, cu 30 de ani și
mai bine în urmă, cascheta. În spatele lui, a înrăitului pescar, poţi
vedea și azi, zic gurile rele din cartier, un acvariu imens, populat cu
pești normali, în care se află introdus un alt acvariu, ceva mai mic,
populat cu pești ceva mai mici decât în acvariul-mamă, iar în acest
al doilea acvariu, se află un al treilea acvariu populat cu peștișori
foarte mici, Scalari, Jandarmi ș.m.d., de toate culorile, înotând în apa
oxigenată la fix și dând veseli din coadă, ca și cum stăpânul lor,
adică Celălalt Iona, mascat, nu s-ar confrunta, ca toţi muritorii de
rând ai cartierul său , cu molima proaspăt venită din China.

Eu unul nu cred că acest autointitulat Celălalt Iona ar epata, așa
cum face Telectualu de la cinci, din blocul curb A, cu market-ul său
de remaiat măști de unică folosinţă folosite. Celălalt Iona, pe nu-
mele său Sabin Epure, chiar crede că prin tot ceea ce face,  cu toate
că unora li se pare ieșit din gama veacului 21, ţine coronavirusul de-
parte de el. Apartamentul său e foarte ușor de găsit. Urci la cinci, pe
scara C și vezi o ușă pe care scrie cu majuscule CELĂLALT IONA.
Când auzisem prima dată, una ca asta, așa am și făcut: m-am suit la
cinci, ca să mă conving că pe ușa fostului domn scriitor, dat afară
din USR, că începuse să critice vehement pecereul, scrie ce scrie, re-
pede m-am dus acasă și, căutând broșura cu piesa de teatru Iona a
lui Marin Sorescu, scoasă prin anii ’90, la editura Creuzet, am revăzut
primele pagini, numai ca să simt în aer atmosfera aceea stârnită de
prima didascalie în care Iona stă cu năvodul aruncat peste cercurile
de cretă, întors cu spatele spre întunecimea din fundul gurii pește-
lui uriaș și, lângă el, acvariul cu acvarii.. M-ar tenta, ce-i drept, să
ajung măcar o dată în viaţă, în apartamentul Celuilalt Iona, ca să
văd și eu dârele acelea bleumarin trase în tempera pe întregul tavan
al camerei cu pricina, spre a scoate în relief, alte dâre luminoase, în
care se oglindesc cercurile desenate cu creta, de pe dușumea, im-
itaţiile de bolovani și de bușteni căraţi de viituri și acvariul cu acva-
rii gemând de pești care explodează de sănătate, ca și cum toate,
dar absolut toate acestea ar reperezenta recuzita care închipuie ati-
picul habitat din burta unui pește uriaș. Sunt convins că nu numai
eu ca persoană, care nu are nicio legătură de prietenie cu Celălalt
Iona, văzând ce scrie pe ușa apartamentului său (oricine poate
merge să se convingă că este așa și că nu exagerez cu nimic, hai să
fim serioși!), am căutat mai apoi piesa de teatru a lui Sorescu, pen-

tru a o reciti cap-coadă. De asemenea, sunt convins că mulţi au pro-
cedat așa, ca și cum ar fi vrut să se transpună într-o lume atipică,
cea a cetaceului, care pe timpul pandemiei, în loc să lase omul pradă
vieţii dure, îl poate abstrage din creuzetul acesteia. Sunt convins că
un astfel de habitat îl poate ţine pe orice muritor departe de neno-
rocirile veacului acestuia, între care se circumscrie și banala infec-
tare cu Covid 19. Să-și imagineze cineva măcar cum e să respiri
ușurat, chiar și cu masca pe figură, spre a nu îmbolnăvi peștii și spre
a nu fi tocat nici de alte pandemii, că doară pandemia aflată acum
pe rol, nu e nici prima și nici ultima. Îţi poţi da seama de acest lucru
observând că, de zeci de ani, când să se simţi mai bine și împăcat cu
tine și cu lumea, vine câte o veste dură, anunţată cu zâmbetul pe
buze chiar de frumoasele spicheriţe la jurnalul tv., care ne averti-
zează în trombă, să fim atenţi, noi telespectatorii contribuabili, că
urmează imagini care ne „pot afecta emoţional”, despre o chestie,
pe cât de banală, cum ar fi papiloamele sau ciuperca de unghii sau
căpușele sau praful saharic, pe atât de periculoasă, chestie care te
face să simţi cum ţi se cuibăresc în cavitatea stomacală toţi aricii,
toate cârtiţele și toţi șobolanii posibili ai lumii ăsteia. Și să nu uităm
că toate astea vin pe fondul scumpirii utilităţilor, a alimentelor și
mai cu seamă a acelora pentru copiii mici sau pentru cei cu handi-
cap, sau chiar a hăinuţelor pentru copii, ca să vedem noi, contri-
buabilii, câtă grijă au guvernele astea de doi bani, pentru sănătatea
copiilor noștri și a persoanelor cu dizabilităţi. În cetaceu, cel puţin
îţi imaginezi că nu mai auzi cum își bate joc statul ăsta cu faţă
umană, de toţi cei nevinovaţi și suferinzi care, când să scoată capul
din bulboana nebuniei vieţii ăsteia, crezând că au ajuns la liman și
că vor respira ușuraţi, li se mai dă încă o lovitură de graţie în moa-
lele capului, umană și ea ce-i drept, ca să se ducă din nou la fundul
apei. Într-un cuvânt Celălalt Iona cu povestea lui, pare-mi-se, e tot
un mod original de a trăi într-un sac. Da. Îmi amintesc de persona-
jul acela, tot atipic și el, sătul de colcăiala mizeriilor din jur, care își
propusese la un moment dat să stea, în zilele de concediu medical,
cu capul într-un sac de rafie, pentru a vedea lumea altfel, ca și cum
ţesătura sacului ar avea capacitatea de a deduriza viaţa. Dar să nu
uităm că experienţa traiului în sac, fiind anterioară izbucnirii pan-
demiei, nu făcea altceva, decât să anticipeze urgia care avea să vină
în martie 2020. Oricum aș lua-o, tot ceea ce am auzit despre stilul de
viaţă a Celuilalt Iona, pentru mine, este mai mult decât o provocare.
Provocarea de a scrie în prezentul caiet, despre modul cum anumiţi
locatari din cartierul nostru, știu să scape de teroarea infectării cu
Covid 19. Până în zilele astea, când am reușit să merg spre a mă edi-
fica ce scrie pe ușa Celuilalt Iona, convingându-mă că există ceea ce
se află în blocul curb B, la etajul cinci, recunosc, n-am luat-o în se-
rios, trecând cu vederea cazurile pe care deja le cunoșteam. Fiecare
cu povestea lui. Ca și cum în afara poveștii, nimeni n-ar mai exista.
N-ar exista nici Domnul care se uită prin pumn locuind tot în același
bloc curb B unde locuiește și Domnul care nu se uită prin pumn. N-
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ar exista nici Locomotoru, nici Telectualu care locuiesc vizavi, în blo-
cul curb A, nici Spiritista Marmota și nici mulţi alţii care vor cu orice
preţ să rămână oameni. Unii se uită prin pumn, alţii nu se uită prin
pumn, dar scriu de zor reclamaţii și sesizări la 112 sau la O.P.C. Unii
remaiază măști de unică folosinţă folosite și alţii tricotează șosete
din PNA, în mers, pe stradă, sau abia așteaptă să treacă pandemia,
ca să poată merge liniștiţi la un „vaccin sigur”, pe terasa aflată între
Capela mortuară umană și Carnicomp-ul cu cei mai gustoși mititei și
virșli sau să se lăfăie jucând șaișase, șeptică sau Popa prostu în par-
cul central al orașului, mai solitar în ultima vreme ca niciodată.

2.  CÂT CE POSTASE pe Facebook, povestea cu Celuilalt Iona, Ciute
se așeză la mescioara unde-și bea de regulă, cafeaua, luă stiloul și
așernu pe hârtie, ca pe un fierbinte adio!, enunţul care demult îi stă-
tea în gușă: „Dăinuim atâta, cât dăinuiesc în noi, poveștile. Povești
care descind din alte povești, iar acestea, din altele, toate poveștile
lumii ăsteia dscinzând din Povestea dintâi, care aparţine acelui Illo
tempore confundat, la rândul lui, cu însuși Cuvântul. Nu întâmplător,
până și primul enunţ din Biblie ţine de poveste: La început, a făcut
Dumnezeu cerul și pământul”. Apoi ar voi să completeze: „Totuși, în-
ainte de cuvânt a fost tăcerea în care zăcea tolănit necuvântul”, dar
se abţinu. Închise agenda Corteva agriscience 2019, perimetrul său
de depănat gânduri, voind să vadă ce face Liana, când auzi telefo-
nul rămas în dormitor.
- Da, domnule Boilă... - răspunse Ciute luat ca din oală – nu vă im-
pacientaţi. Da. Cât ce vă fac cumpărăturile, vă dau un bip...
- Nu uita de chefir, domn’ profesor – se auzi vocea sclipicioasă a
domnului recunoscut în cartierul blocurilor curbe, cu numele de Lo-
comotoru, vestit „sciitor de reclamaţii și sesizări” - Și știi ce, dom-
nule? Mai cumpără-mi și câteva sticle de „vaccin”, adică, știi mata,
dacă găsești bere, bere. Dacă nu, vodcă...
Când să închidă, vocea adăugă:
- De fapt, știi de ce te-am sunat așa de dimineaţă? Am văzut ce-ai
postat în dimineaţa asta, pe pagina matale de Fesbuci despre Celă-
lant Iona. Adecă cum știe omu’ ăsta să ţie coronavirusu’ departe de
el, și unde ne-ai amintit și pe noi.
- Așa, și?...
- Bag sama, domnule, că ăsta o fi începutu’ de roman la care ai în-
ceput să scrii...
- S-ar putea, stimate domn – râse flatat profesorul – Da. Așa este.
Vreau să scriu ceva despre lovitura asta de graţie, pe care ne-a dat-
o pandemia și nicicum nu mă simt în stare...
-  Foarte bine că te-ai apucat, domnule profesor, dar eu m-am înţe-
les cu Domnu’ care se uită prin pumn și cu Domnu’ care nu se uită
prin pumn, din blocu curb de vizavi, să faci bine a ne băga și pe noi
în roman, așa, cum suntem noi, nește pensionari handicapaţi, co-
coţaţi în vârfu’ blocului sau, mai simplu, vieţuitori ajunși din izolarea
de handicap de până la pandemie, în autoizolarea din cauza la pan-
demie. Deci ne bagi în roman, domnule, sau nu ne bagi?
- Staţi liniștit, că vă bag, domnule Boilă...- răspunse profesorul spă-
lând ușor verbul a băga și abţinându-se abia, abia, să nu izbuc-
nească în hohote de râs.
- Alo! – sparse vocea din nou, receptorul telefonului - Am crezut c-ai
închis, domnule. Așadar și prin urmare, fă bine și bagă-ne și pe noi
în roman, că-ţi plătim cât trăbă, că doară nu ne-a făcut pe noi câ-
teva milioane...Știi ce? Bagă-ne macar așa, ca personaje simple, fără
pretenţii, da’ care mai știm și noi a scrie câte ceva...Că dacă am fi
avut noi bani ca lumea la bășcărău,  ne cumpăram și eu și Domnu’
care se uită prin pumn câteva acvarii cu pești și ne apucam și pes-

cuiam pe cercuri făcute cu creta, fiecare în apartamentu’ său propiu
din vârfu blocului, pănă ne pocneau urechile, da’ chiar atâţia bani n-
avem. Ș-apoi unde scrie că noi, chiar așa handicapaţi cum suntem
și bătrâni, nu ne putem salva de la nenorocirea asta, care-i pe rol?
Scrie undeva?
Apărută în vizor, Liana îi făcu semn soţului că e pregătită de plecare

și că ar trebui să cam grăbească convorbirea telefonică.
- Nu scrie...  – răspunse Ciute și apoi convorbirea se întrerupse.
- Unde vrei să pleci cu tusea aceasta și cu transpiraţiile astea, fe-
meie bună? – își auzi Ciute vocea departe, ca și cum încă n-ar fi ieșit
de tot, din telefonul mobil.
- Nu mai pot sta în casă, Relu. De aseară, mi-am mai revenit...
- Cum bine știi, deseară trebuie să fiu la Brașov și n-aș vrea să te știu
mai bolnavă deât acum...
- Stai liniștit, bărbate...
- În locul tău, eu aș fi mers la Urgenţe, Liana... – o somă soţul tra-
nșant
- Urgenţe înseamnă spital, omule, iar spitalul înseamnă îmbolnăvire
cu Covid 19 care, la rândul ei, înseamnă să mă întorc acasă în sac de
nailon, cum e moda azi, și să...
- Cine ţi-a băgat prostiile astea în cap? Trebuie să înţelegi, Liana...
Apoi ieșiră.

3. „DE CE TREBUIE să ajungi la o anumită vârstă, ca să fii convins
că iubirea nu ţine numai de carne și oase? De ce trebuie să fii con-
vins că statutul concret al ei trebuie căutat dincolo de persoana fi-
zică a omului? Nevoia mea de a o căuta pe Liana peste tot, chiar și
acum, când, de o vreme încoace nu mai aveam cum să fim îm-
preună, era o realitate, eu simţind-o totuși, mai aproape ca oricând..
Îi simţeam trupul plutind în aer. Îl simţeam deasupra patului nostru
conjugal. Îl simţeam în toate obiectele pe care ea le atinsese cân-
dva, aproape zilnic. Aveam senzaţia că, pipăind aerul livingului, dă-
deam întâmplător de rotunjimile trupului ei aflat acum, de câteva
săptămâni, în spital. Simţeam mâini duioase de aer, gene de aer,
sprâncene de aer, obraji de aer, umeri de aer, sâni de aer, coapse de
aer, respiraţie de aer, glas de aer. Toate tăbărau deodată pe mine,
învăluindu-mă și smulgându-mă, o secundă, din singurătatea în
care mă aruncase pandemia de ceva vreme, ca pe mulţi alţii. Mă cul-
cam și mă trezeam, mai abitir ca în anii tinereţii, cu Liana mea ală-
turi, întrebându-mă te miri ce. Coboram frecvent în conul
amintirilor, care, cu cât avea mai strâmtă circumferinţa cercurilor
aproape dantești, cu atât eram eu mai obligat să mă lovesc de aerul
tot mai greu suportabil al încăperii. Coboram scurt acolo, în vârful
conului și, aproape sufocat, ieșeam repede căutând balsamul oxi-
genului consubsatanţial cu ochii Lianei. În acele momente eram
convins că iubirea totuși, moare ultima (din modestie, nu puteam
pretinde că iubirea ar putea fi chiar nemuritoare) sau că ea trăiește
într-un timp paralel cu cel pe care îl considerăm prezent, timp de
care ne lovim, vrând-nevrând, cu toţii, zilnic și, din păcate, nu-l iden-
tificăm. Că femeia iubită trăiește în acel timp paralel (un fel de pre-
zent interminabil) cu prezentul banal și că e, pentru noi, asemenea
îngerului nostru păzitor. Sau invers. Îngerul nostru păzitor pare a
avea ceva din mlădierea mâinilor Femeii, a glasului ei și ceva din un-
duirea mersului acesteia. Acel mers parcă taumaturgic. Acel mers,
purtător de grijă pe scara îndumnezeirii omului dintotdeuna. 

Câteva secunde, aveam senzaţia că Liana dispăruse fără de urmă
din acea gaură neagră deschisă în tavan, care încă rămăsese căs-
cată chemându-mă: „Iubirea, nu poate fi înjosită – îmi treceau ful-
ger, concomitent, prin ţeastă, cuvintele mamei mele - , deoarece
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iubirea nu poate fi nici mare și nici mică; nici trecută, nici prezentă;
nici frumoasă și nici urâtă. Iubirea este Iubire și, de fapt, își este pro-
priul său etalon”. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât e vorba de Liana
care, în momentul căsătoriei noastre, devenise, pentru mine, ase-
menea biblicei Rut, chiar dacă eu nu fusesem niciodată în stare să-
i mărturisesc acest secret, fapt ce mă măcina din zi în zi, tot mai
mult. Să-i fi spus că în sufletul meu, ea a fost și este biblica Rut, nu
Liana! N-o făcusem, deși mă pregătisem să i-o spun atunci, la lo-
godnă, sub salcia acea pletoasă, la locul nostru de întâlnire de pe
malul pârâului care desparte cimitirele orașului. Pe cel nou de cel
vechi.. Pe cel modern de cel desuet. Pe cel neglobalist de cel globa-
list. Nu puteam să-i spun că ea nu era femeia, ci că era pur și simplu
Rut, adică Iubirea însăși deghizată în femeie. Că ea era cea spre care
mama mea, în vremea adolescenţei, obișnuia să-mi îndrepte pașii,
atât cu vorba ei domoală, cât mai ales cu rugăciunea, fără s-o fi cu-
noscut vreodată pe Liana.

- Ţine minte, copile – zicea mama – exiști în măsura în care nu ne-
cinstești iubirea...
Eu eram pe atunci, la vârsta aceea volburoasă, când nimic în afară
de ceea ce credeam că e concret (concretul zilei de azi, de care mă
loveam, era pentru mine singura realitate din univers) nu exista, iu-
birea rezumându-se în mintea tuturor băieţilor, exclusiv la pofta
inexprimabilă de carne, mânată, la prima vedere, de împăienjeni-
rea ochilor și de fluturii inerenţi din stomac și de...De câte ori nu dă-
deam din cap, aerian, și nu-i răspundeam cu glas stins: Bine, bine!
Adică bine, bine, în sensul că totuși, aveam să fac așa cum mă va în-
demna inima, nu cum mă învăţa ea. Pe atunci nu știam că și inima,
ca toate organele trupului nostru, poate avea mască, așa cum are
astăzi. Mi se părea că obiectul care, protejându-te, fie nu te lasă să
respiri suficient, fie te împiedică să cunoști omul în adâncurile su-
fletului său. Seara, când mama, convinsă că eu dormeam, stingea
lumina în camera ei și, în loc să se culce, începea să tot bolboro-
sească în șoaptă, mai apoi cu voce tot mai vie, dând impresia că vor-
bește cu cineva care se afla acolo, cu ea, în odaie. Îmi apropiam însă,
urechea de ușa întredeschisă, prin care comunicau odăile noastre,
și ascultam mai cu luare aminte dialogul mamei cu acel personaj
nevăzut. La ora aceea, mama își începea, într-adevăr, lungul șir de
rugăciuni, vorbind cu Isus, ca și cu o persoană concretă. Îmi amin-
tesc perfect cuvintele ei rostite în șoaptă: Dă-i, Doamne, fiului meu,
pricepere și înţelepciune, că numai la Tine este puterea și mărirea și
numai Tu îi poţi deschide ochii minţii, spre a vedea că Tu ești Iubirea și
că altă iubire nu este nicăieri. Te rog arată-i-o, așa cum i-ai arătat-o lui
Booz pe credincioasa Rut din Biblie, cea care strângea spice de orez scă-
pate pe jos de lucrătorii de pe pământurile acestuia. Ajută-l și pe copi-
lul meu să vadă că numai femeia care strânge spicele pierdute și se va
culca la picioarele lui, îi va putea da iubirea pe care tu o ai sămănat și
o sameni între oameni în vecii vecilor. Numai tu îi vei putea da iubirea
care e una cu credincioșia și cu cinstea. Amin! Nici astăzi nu m-aș lăuda
că aș putea reda fidel rugăciunea mamei mele, cuvânt cu cuvânt,
dar, din acel moment mi se păruse că atârn cu toată fiinţa mea, de
momentele acelea de concentrare maximă a ei, care vrând-nevrând,
nu rostea altceva decât o simplă rugăciune. Mai apoi, când mă de-
cisesem să o iau de soţie pe Liana, fusesem convins că  ea  e Rut, de-
oarece adunase după mine spice, ca Rut după Booz, numai că
spicele pe care ea le adunase, nu fuseseră altceva decât actele mele
de identitate pe care eu, aflat într-o excursie în munţi, alături de co-
legii de școală printre care și Liana, le pierdusem pe Brâna Bucegi-

lor, iar mai apoi, revenind la Cabana Caraiman și căutându-le înne-
bunit, aflasem că le găsise chiar fata aceea blondă cu ochi de apă
clară, din clasa a IX-a, pe care o salvasem într-o iarnă, din mâinile
băieţilor care transformaseră bulgăreala ca simplu joc, într-o  bat-
jocură diabolică.

Eram în stare să stau așa, întins pe spate, în tăcerea aceea abso-
lută, pe sofaua neîncăpătoare din living, pierzându-mă în gaura ne-
agră răsărită ca prin minune, în tavanul living-ului, unde o
întâlneam pe Liana, secundă de secundă, pas cu pas. Aș fi vrut să
merg la ea, la spital, unde se afla intubată, ca măcar s-o ating și să
revin mai apoi, acasă. Da. Numai să o vad și s-o ating! Să o întreb
cum e atunci când nu poţi respira suficient și când ţi se donează
plasmă. Să-i mărturisesc cum o întâlnesc eu zilnic și cum vorbesc
cu ea, cu toate că acum ne aflăm departe unul de celălalt, la câţiva
zeci de kilometri. Și totuși, chiar dacă eu aș fi mers acum la spitalul
unde se află ea, n-aș fi avut cum s-o văd, nepermiţându-mi-se să
intru în incinta acestuia, iar ea nici atâta, n-ar fi avut cum să se ri-
dice din pat și să vină măcar la una din ferestrele salonului, spre a
ne vedea.

Simţind că nu aș avea altceva mai bun de făcut, încercam să re-
memorez pas cu pas, discuţiile noastre chiar din seara precedentă
despărţirii, când eu tocmai mă pregăteam să plec, cu toată pande-
mia, la Brașov, pentru o întâlnire cu foști colegi de școală, urmând
ca după câteva zile petrecute în orașul de sub Tâmpa, la revenirea
acasă, să constat că soţia mea acuza deja o pneumonie tare urâtă,
ceea ce însemna ca amândoi să stăm în carantină. Ea, acasă, așa
cum precizau indicaţiile medicului, iar eu, undeva, departe de casă.
La început fusese simplu. Vorbind cu ea tot timpul la telefon, și cu
medicul de familie care monitoriza starea ei de sănătate, înţelese-
sem că eu eram nevoit să locuiesc una-două săptămâni, la hotel.
Așa și făcusem, cu speranaţa că voi auzi din partea soţiei, vești din
ce în ce mai bune. Din păcate însă, cu toate că ea trecuse de la ha-
puri la injecţii, pneumonia începuse să i se agraveze atât de tare,
încât doctorul fusese de părere să o interneze în spitalul din orașul
apropiat, așa cum și avea să se întâmple, chiar fără voia ei. Liana ar
fi făcut orice numai la spital nu s-ar fi dus, ca să nu se infecteze cu
Covid 19 și să moară chipurile, acolo. Este pur și simpu obsedată,
domnule Ciute – mă înștiinţase doctorul într-una din zile, la telefon
– Convingeţi-o și dumneavoastră. Ziceţi-i să stea liniștită și că, în mod
precis, nu se va infecta. Pe răspunderea mea!” Convinsă fiind extrem
de repede, Liana se internase cu o pneumonie foarte avansată la
ambii plămâni (pesemne o avusese și până să plec eu la Brașov, dar
nu-i dăduse importanţă, ca dovadă tusea aceea seacă, durerile în
spate, între omoplaţi, și arșiţa interioară, de care credea că va scăpa,
așa cum scăpase anterior de atâtea viroze, recidivaseră), care-i afec-
tase plămânii aproape șaptezeci la sută. Venise repede și pleașca: la
internare, făcându-i-se testul, soţia mea fusese depistată pozitiv cu
Covid 19. Prin urmare, ea avusese virusul până să se interneze în
spital, eu fiind mai mult ca sigur că ea mă infectase și pe mine, încă
înainte de plecarea la Brașov. 

Așadar, stând întins pe sofa, mă străduiam să-mi amintesc toate
replicile noastre, retrăind acele momente de plină sănătate, ca și
cum ceea ce făceam eu acum, ar fi putut disipa ceaţa oricărei ne-
norociri. Îmi auzeam într-un târziu, vocea, inimând a pagubă, pe cel
mai jos ton, ca și cum aș fi fost singur în camera aceea coborâtă în
semiîntuneric, unde televizorul mergea fără sonor, parcă numai
așa, ca să nu fim noi singuri: 
- Liana, ce ar fi fost de capul iubirii noastre și a oricărei iubiri din
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lumea asta, fără o memorie a ei, a iubirii?

Obișnuită cu astfel de întrebări care, credea ea, întotdeauna bat câmpii, Liana încerca să nu mă întrerupă, ca să nu mă simt
prost, acceptând să stea așa, în expectativă, pregătită să fie sufocată de o întreagă ploaie de întrebări – remediu taumaturgic
pentru urgia care lovise de atâta timp societatea umană. Într-adevăr, abia deschisesem interminabila serie a întrebărilor care,
simţeam, trebuiau etalate:

-  Și ce iubire nu are memorie, de fapt? 

Liana face un gest cu umerii, a nepăsare, strâmbând din buze, fără să-mi răspundă ceva anume.

- Pe de altă parte, Liana, în ce măsură memoria unei iubiri ar putea subzista fără memoria anilor de școală când practic, s-au
închegat prieteniile noastre, vegheate de sinceritatea adolescenţei? Niciuna. De aceea n-ar fi deloc deplasată următoarea în-
trebare: ce ar fi fost de memoria iubirii noastre dacă n-ar fi existat memoria școlii, a liceului nostru, posesoare ale tuturor me-
moriilor aferente: curtea școlii, clasa, coridoarele, băncile, catedra etc.?
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Nu știu să mai existe la noi (dar nu exclud) un alt caz de
lectură atît de patologic amoroasă precum cel al Angelei Martin și al
lui Pessoa. Pare să fi fost la bază un coup de foudre devenit apoi o
pură efervescenţă comunională. Lectura trece dincolo de empatie,
ba chiar și dincolo de entuziasmul empatiei și se transformă nu
doar într-un „discurs îndrăgostit”, ci de-a dreptul într-un discurs de
identificare (și literală și spirituală). O primă dovadă au constituit-
o eseurile-dialog din Lăuntrul ca scenă (Tracus Arte, 2020), în care,
trecînd peste limitele de convieţuire critică impuse de cutume, An-
gela Martin profesează exegeza ca iubire (și viceversa, iubirea ca
exegeză), transformînd interpretarea în incantaţie și atingînd, cu
toată strategia de cochetărie cuvenită, pragul extatic al schimbării
locurilor. Observaţiile de natură critică – spuse anume „necritic”,
într-o lectură-flirt, dar asigurînd portativul central al dialogului –
trec spontan în reverii anamnetice și-n filigranări lirice. Confesiu-
nea ne-confesivă a lui Pessoa o duce pe Angela Martin la propria
confesiune, astfel încît nu se mai poate ști sigur cine pe cine „des-
coperă” – Angela Martin pe Pessoa sau, dimpotrivă, Pessoa pe An-
gela Martin. În orice caz, drumul spre sine Angela Martin îl găsește
traversînd pasajul Pessoa. El e reactivul care provoacă revelarea si-
nelui - și pe care o transformă într-o efervescenţă confesivă. Eram
(aproape) sigur că reverberaţiile acestei lecturi-iubire, una de asi-
milare-identificare, s-au consumat în entuziasmul dialogurilor, dar
abia acum, în faţa noului volum – Dragă Fernando Pessoa, Editura
Vremea, 2021 -, îmi dau seama că nu era cum și că verva comunio-
nală pretindea un „nivel doi” al sublimării și transpunerea incitaţiei
și incantaţiilor în versuri calificate. (Nu exclud și un „nivel trei”, în
care Pessoa să nu mai fie direct cauzal – sau pre-textual, ci doar un
spirit de intermediar. Vedem pînă unde bate iradiaţia lui). Ca orice
îndrăgostită absolută, nici Angela Martin nu mai poate vorbi cu Pes-
soa în limitatul limbaj uman (critic sau nu); are nevoie de limbajul
sacralizat de poezie, de limbajul pe care toţi îndrăgostiţii și-l inven-
tează. 

În bună parte scenariul acestui dialog liric îl urmează pe
cel al dialogului precedent, fiind alcătuit din scolii și glose la citatele
preluate, în capul fiecărui poem, din Pessoa. Flirtul de idei continuă
și aici, pe același ton provocator-afectiv, bun prilej pentru Angela
Martin de a se audofini prin opoziţie și de a-și contura astfel pro-
pria identitate: „Îmi scriu textul literar/ așa cum îmi aștern operaţiile
contabile -/ cu minuţie și indiferenţă./ Daţi-mi voie să nu vă cred,/ Fer-
nando Pessoa, Bernardo Soares!/ chiar dacă să zic c-ar fi/ și-un dram
de adevăr/ în spusele voastre” etc. (Pe abilul tobogan al abandonării
de sine – versurile subiliniate sînt citate din Pessoa). E o partitură
destul de consistentă cea prin care Angela Martin se opune deplinei

cotropiri și prin care încearcă să nu se lase drogată. Dar asta numai
după ce, de fapt, a fost deja drogată. Mai întîi, cu „ideile” lui Pessoa,
„maestrul meu într-ale emoţiei estetice”, dar și cu problematica
identităţii lui (Angela atinge și ea condiţia multiplicităţii eului) și
chiar cu gramatica senzaţiilor. Persuasiunea e atît de eficientă încît,
firește, Pessoa ajunge într-o postură tiranică, drept care Angela
ajunge și ea să ricaneze: „Probabil nu-ţi dai seama/ că folosindu-te
de unul sau de celălalt/ ori combinîndu-le între ele/ fără nicio res-
tricţie personală sau socială/ ești în situaţia privilegiată/ de a-ţi per-
mite pur și simplu orice!/Și-apoi ce-i fi crezînd, oare?/ (Cînd te
pomenești în pragul imaginaţiei). Cu atît mai intensă e această răz-
vrătire cu cît Angela și-ar dori, de fapt, o simbioză totală, fără cen-
zură și piedici: „Ai o aroganţă a suferinţei care mă alungă/ cum îi
alungă de la sine norocul pe cei săraci/ ori de cîte ori mă apropii de
o coerenţă și de un adevăr/ ce scapă obstinaţiei tale de a te abs-
trage/ pentru a te pierde în numeroase, suprapuse,/ insondabile
irealităţi. Zadarnic vreau să cred că mă aflu lîngă tine” etc. (Ai o aro-
ganţă a suferinţei care mă alungă). Dialogul de „idei”, schimburile pre-
ceptuale și conceptuale, se duc însă deasupra unei stări de
zăpăceală specifice iubirii: ”mie prea mi-ai zdruncinat ideile/ spu-
nînd că privești lumea ca și cum ar fi ridicolă,/.../Și pe urmă,/ habar
nu mai am cine ești,/ dacă te definesc/ în măsura în care te cunosc/
sau te cunosc/ în măsura în care te definesc” (De cîte ori am debar-
cat). Asta e problema și-n dragoste, nu doar în lectură (sau invers). 

Efervescenţa indusă de vraja lui Pessoa se vede și mai bine
– are dreptate Rodica Zane în prefaţa numită Pessoapoemele Ange-
lei Martin – decît în acest „lirism al diferenţei” în „(auto)biograficul
poematic” stîrnit. Aici versetele lui Pessoa reprezintă doar un agent
care precipită reacţia confesivă și anamnetică, desfășurată apoi
într-o reverie luminoasă, făcută, la rîndul ei, din nostalgii tot mai
iradiante. E bun orice prilej ca declanșator, ca și cum amintirile ar
sta pregătite în block-startul poemelor. Ajunge să evoce Pessoa „lu-
minoasa cîmpie” care invadează Lisabona pentru ca, pe loc, Angela
să retrăiască luminozitatea de fruct a Aradului din copilărie: „Îmi
amintesc că am trăit și eu deseori/ același bizar sentiment al inva-
ziei,/ în copilăria mea, la Arad -/ orașul meu natal,/ moţăitor în tihna
fericirii lui/ ca o uriașă prună coaptă,/ spartă de coaptă,/ în mijlocul
cîmpiei Mureșului/ de un verde carnal” (Ca o uriașă prună coaptă).
„Mintea” îi „fuge” spontan „în copilărie” și poemele se scufundă cu
totul în limbajul și universul acesteia, retrăind-o ca pe o incantaţie
pură: „mama a cumpărat pe rînd/ absolut toate materialele exis-
tente în acea prăvălie,/ sub ochii mei:/ satin, tafta, barșon,/ organ-
tin, crepsatin, crepdeșin,/ in, stambă, chiffon, poplin” etc. etc. (De
cîte ori am debarcat). Reverii reanimate, fie că e vorba de cămara bu-

Al. Cistelecan

Despre
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nicii, de sala de cinema sau de concerte, de mersul la ștrand, de propria odaie ori de sala de clasă – reveriile Angelei Martin recom-
pun un mozaic luminos de stări. Distanţa e adesea suprimată de intensitatea nostalgiei/reveriei iar verbele prezentului le demit pe
cele ale trecutului: „Urc cîte două treptele, în fugă,/ ajung sus, îmi scot sandalele/ și pășesc cu tălpile goale/ pe scîndurile elastice scî-
rţîind prietenoase, răscoapte de căldură./ Deschid cabina 63” (Deschid cabina 63). Senzaţiile sînt de acum, nu din amintire: „Eu vin cu
tot soarele pe mine, cobor cîteva trepte/ intru pe ușa larg deschisă/ și dau de răcoarea densă/ ca de un perete umed de ciment/ și
mă înfior” (Zgomotul acesta are un miros pătrunzător). Verbele de evocare din prima parte a volumului dispar treptat, pînă dispar de
tot sub acuitatea cu care a retrăită copilăria: „Azi e duminică,/ am cîţiva anișori,/ sunt cu mama la Palatul Cultural,/ la concertul de
la matineu” (Cînd ne este dor). Așa cum se simte prinsă în „capcana Pessoa”, tot atît de intens e prinsă Angela și în capcana „copilă-
rie”, din care numai semnele ostilităţii realului o mai pot ajuta să perceapă lumea reală și propria condiţie: „Scena era atît de insu-
portabil de vie/ încît m-am agăţat cu privirea de gratiile/ pe care trecutul s-a grăbit/ să le aștearnă peste fereastra cofetăriei/ ca să
nu mai pot evada” (Ca o otravă servită de un sofisticat serviciu funerar). Efectul de real palpabil pe care-l produc propriile reverii se mul-
tiplică prin același efect produs de reveriile și senzaţiile trăite ”prin analogie”, fie induse de lectură, fie de imaginaţia stîrnită de
aceasta: „Fernando, spune-mi, te rog, nu ești de acord cu mine,/ că o bună parte din senzaţii le trăim analogic?/.../ Ce vreau să spun
de fapt?/ Că simulările/ ne gravează aproape cît senzaţiile autentice” (Poate că ai reţinut că mie îmi plac la nebunie cireșele). Corpora-
lizarea acestor senzaţii ar fi specialitatea Angelei, o senzualizare a inefabilelor puse într-o ecuaţie deopotrivă existenţială și de lec-
tură: „îmi pare numai că zăresc în asfinţit/ chipul tău dezertor/ care e cînd un biet zdrenţăros deambulînd/ cu aura-n desagă,/ tîrînd
pe nisip umbra numelui său decapitat,/ cînd un sîmbure hămesit,/ cînd un gînd înfumurat/ și viermănos/ ivit din transparenţa crudă/
a unui măr de sticlă/ pe cît de inexistent/ pe-atîta de gustos” (Chipul tău dezertor). Nu știu dacă Angela Martin și-a propus să devină
poetă sau dacă nu cumva Pessoa și-a propus s-o facă poetă. Iar cum lui Pessoa îi ies toate...
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Literatura cea mai nouă seduce și terifiază prin cea mai
brutală sinceritate. Depășește arogant minimalismul și glosează în
(contra)retorică de truisme. Își simplifică iritant limbajul. Îi forţează
cititorului aderenţa la banalitatea cea mai calpă. Îi testează dispo-
nibilitatea la cadenţe stranii și alienante. Îl transformă în receptacul
și filtru, în oglindă și lentilă pentru o realitate supusă unor contor-
siuni incontrolabile, lichidă. Îl permeabilizează, îi dă măsura în-
treagă a ceea  ce de curând a fost teoretizat drept bullshit receptivity,
toate mecanismele publicitare care îl fac să subscrie la unanimitate.
Literatura nu mai are nimic de descoperit în hărţile excepţionalis-
mului și ale atipicului. Acest nou tip de discurs se articulează în mar-
ginea faptului divers și autoindulgenţei. Se distinge prin aceea că,
fără a fi cu necesitate trivial, are adresabilitate universală: o poezie
care vorbește despre și prin emoţii cu totul și democratic recog-
noscibile, care nu provoacă nici prin inedit, nici prin complexitate,
care proiectează geografii internaţionale, aseptice, ca fundal ano-
nimizant, special conceput pentru colectivisme și gregarităţi. Dacă
până nu demult se vorbea despre autenticitate ca efect, astăzi lite-
ratura se face și se livrează cu sângele cald încă; viul, nu frumuseţea;
ceea ce pulsează încă, nu ceea ce imită viaţa; emoţia, nu naraţiu-
nea contrafactuală, nu înșiruirea muzeală de artefacte. Categoric, o
astfel de dinamică inventariere de stări și ipostaze este Nu mă în-
trerupe (OMG, 2021), volumul de debut al Cătălinei Stanislav. Cule-
gere care nu frapează prin noutatea frustă a expresiei poetice, ci
prin naturaleţe, Nu mă întrerupe propune un astfel de produs artis-
tic alcătuit din fraza cea mai puţin bombastică, din emoţia cea mai
puţin intensă, din semitonuri și penumbre care fac sinopsisul cre-
puscularilor dintotdeauna. Mai puţin ideologizantă decât literatura
congenerilor, poezia Cătălinei Stanislav, deloc naivă, dar voit senti-
mentală, vorbește – fără isterie și fără gesturi largi – despre dra-
goste, oameni, tranzienţă, volatilitate, vulnerabilitate. Frapant este
faptul că discursul informal, câteodată disfemistic, colocvialitatea
advertorială, memorabilă și tranșantă fac o poezie care se susţine
firesc, graţie unor ingrediente care-și lasă savoarea să lucreze ne-
știută. Impresia generală este aceea a unei poezii care se coagu-
lează în urma faptului de viaţă celui mai puţin eclatant, o poezie
instantanee, proaspătă, netrucată. 

De altfel, Cătălina Stanislav nu are nicio reţinere în a reda,
confesiv și imediat, notele acestei/ acestor iubiri subtonale, pate-
tice, conceptuale, corporale, melancolice. Decodarea se face în sur-
prinzătoare declaraţii amoroase, consemnate în registru moale
feminin, trist și sfios, fără ironie condescendentă și fără mimare de
intertext maximalist, și – mai ales – fără să se creeze impresia vreu-
nui artificiu livresc. Joc de frondă și jemenfichism, asumare a indife-

renţei – poate superioară, poate răsfăţată – faţă de practicile dis-
cursive și atitudinale ale vreunei tradiţii mai mult sau mai puţin osi-
ficate, și care nu deviază într-un histrionism de nonconformisme,
poezia Cătălinei Stanislav este un act a cărui aparentă lipsă de miză
(îi/ne) redă încrederea într-un discurs care se cristalizează pe mă-
sură ce se trăiește. Este o lirică de notaţie diaristică, eminamente
spontană, care se exersează pe ritmurile discrete sau neliniștitoare
ale unei dragoste care se reconstituie din reziduuri foarte oarecare,
imagini, gesturi, fizionomii, limbaje, așa cum se întâmplă Existential
girlfriend poem: „n-am vrut să zic că te iubesc/ aș zice că te iubesc
doar câteodată/ deși nu rareori, de multe ori/ mă gândesc că aș vrea
doar să mă-ntrebi dacă/ am încuiat ușa/ după ce am stins tot ne-
am pus în pat/ să mă enerveze, dar să mă ridic, că tu închizi ochii/
oricum/ și taci/ și dacă e descuiat, și dacă nu e/ (...)/ cum ne-am plim-
bat prin tot Amsterdamul cândva/ și ne-am întors panicaţi/ că a luat
foc mansarda mică de lemn în care oricum/ eram prea obosiţi/ să
facem sex decent, dar ne făceam poze când/ dormeam/ (...)/ mi-ai
descâlcit părul la duș după ce mi l-a încâlcit/ vântul pe bicicletă/
semnul orașului care începe și se întinde pe câmpii/ lungi/ semn că
începeam și noi iar și iar și iar/ și deși ești departe și eu poate-o să
încep cu altcineva/ singurătatea ta e și singurătatea mea/ vreau
uneori o primă întâlnire care să dureze forever/ în care să fii frumos
și sigur pe tine/ să mi se facă greaţă de câte ori îmi spui numele/ să
nu-ţi înţeleg cadourile să nu înţeleg cum/ se îndrăgostesc oamenii/
pentru că vine ca o tornadă mică în moalele capului/ și deși nu
vreau să scriu despre iubire mereu, nu pot/ să nu mă întreb/ cum
poţi să iubești și apoi brusc să nu mai iubești/ cum pot să fiu/ cea
mai tare femeie și apoi să fie altcineva cea mai tare/ femeie”. Mira-
culos este că aceste cadre puse laolaltă creează în cele din urmă
poezie adevărată, chiar dacă uneori ea se alcătuiește din redunda-
nţe, din recurenţe, din obsesii revizitate aproape patologic; miracu-
los este că ele se resorb într-o atmosferă de clarobscur erotizant,
care se susţine, sub ochi halucinaţi, în totalitate. 

Fără scăderi notabile – ici și colo, calchieri de limbă engleză
care artificializează limba, dar care dau, cumva, impresia că totul
este transcris la prima mână/ convulsiv/ la cald –, într-un ritm egal
și ultimativ, mai degrabă epică decât imagistică, tandru tranzitivă,
poezia Cătălinei Stanislav este, poate, cea mai asumat feminină din-
tre discursurile noi: alcătuită din disonanţe și schizoidii, din triviali-
tate și candoare, din umori și brutalitate, din emoţie și asprime de
limbaj, din entuziasm și dezabuzare, ciclotimică și paroxistică, este
o lume care nu lasă indiferent pe cel care citește. Adică, tot ceea ce
face un scriitor să existe. 

Rita Chirian

Critică literară
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DDee  llaa  uunn  pprreeaapplliinn  sseemmnniiffiiccaanntt  llaa  uunn  mmaaii--mmuulltt--ddeeccââtt--pplliinn--
sseemmnniiffiiccaabbiill

Ceea ce dă de gândit, în cazul cărţii Poetalul1, scrisă de
către Dorin Ștefănescu, este, în mod paradoxal sau nu, una dintre
afirmaţiile cu care această carte își devoalează finalul deschis al
acestui studiu minuţios de fenomenologie hermeneutică. Este
vorba despre statutul imaginii care, în clipa lecturii, nu se dezvă-
luie doar ca o proiecţie de sine stătătoare a universului poetic sau
epic și nu obturează sau limitează deschiderea ei spre zone ale unei
adâncimi invizibile, in-exprimabile: ,,Este vorba de o imagine in nuce,
de o infra-imagine sau un imagem în care transpare pentru o clipă
semnificabilul originar, trece prin evanescenţa unei transparenţe
care voalează, arată ascunzând, pune în vedere un fond inaparent
care răzbate prin structura diafană a acestui interval”. 

În consecinţă, analiza cărţii de faţă nu se dorește a fi un
studiu care să aibă în vedere ,,o poetică a imaginarului”, așa cum își
propusese un alt autor, Jean Burgos, în volumul său Pentru o poe-
tică a imaginarului, cu care Dorin Ștefănescu întreţine, pe parcurs,
mai ales în explicarea unor fenomene ale imaginarului poetic, o afi-
nitate electivă: ,,Ne despărţim însă de el atunci când propune, în
locul poeticii imaginii, o poetică a imaginarului, căci nu organizarea
imaginilor după anumite legi ne interesează, nu o gramatică a lim-
bajului poetic și nici ceea ce el numește o sintaxă a imaginarului”. 

Prezenţa imaginii doar ,,în forma apariţiei ca trup poetal
încă nearticulat” generează acel surplus semnificabil, care, nu este
însă identic cu preaplinul semnificant de simboluri, secvenţe stilis-
tice sau imaginative, pe care, de regulă, îl vizăm în orizontul de
așteptare al unei/unor interpretări de adâncime. Nu este nici acea
dimensiune a unui sens figurat a cuvintelor, căci, ,,ceea ce iese din
ascundere nu este sensul contopit cu imaginea”, în ideea în care  ne
vom situa pe un teritoriu terţiar al inaparentului, întrucât ,,semnifi-
cabilul inaparent ia trupul imaginii care îl manifestă în vizibil, im-
agine transparentă care îl voalează și îl devoalează totodată,
dându-l vederii nu ca un semnificat ce apare în simbolizantul con-
cret, ci ca loc originar al manifestării”. 

În consecinţă, vorbim de un prim nivel semnificat al textu-
lui delimitat, în cadrul unui poem, în strofe sau versuri, în cel al pro-
zei, în perspective sau puncte de vedere narative.  Un al doilea nivel,
cel semnificant, ar viza acele zone de semnificaţii simbolice sau es-
tetice, care configurează universul afectiv al operei, dimensiunea ei

insolită. Însă, aceste două niveluri sau etaje textuale sunt singurele
care menţin sau consolidează arhitectura textului, atât pe plan fe-
nomenologic, cât și hermeneutic? În consecinţă, mai poate fi posi-
bilă pătrunderea într-un nivel sub-adânc, terţiar, acolo unde se
manifestă, învăluite în înveliș inaparent, zone sau nuclee ale para-
bolicului, oniricului, vizionarului? 

De pildă, tot Jean Burgos, citat de autor, afirmă că înţele-
gerea poetalului, acest plan de adâncime semnificabilă, este cu
,,adevărat epifanie, apariţie și manifestare a unei realităţi auten-
tice”, care se devoalează ,,ca pe o faţă ascunsă” a imaginii poetice
dincolo de suprafaţa ei discursivă, descriptivă, evenimenţială. În
altă ordine de idei, poetalul aduce invizibilul la limanul vizibilului sau,
altfel spus, transfigurează latura semnificantului și o proiectează ca
apariţie în invizibilul semnificabil, una dintre dimensiunile posibil-
date în câmpul esteticului, al eticului și, nu în ultimul rând, al ficti-
vului. Așadar, o atare ieșire din  ascundere a preaplinului semnificant
poate fi depășită sau completată de un alt nivel de semnificaţii, care
îl precedă sau îl transcende și care se relevă ca un mai-mult-decât-
plin semnificabil: ,,în perspectiva Deschisului, imaginea e un feno-
men de substrat; se ascunde la începutul propriei putinţe de a fi, se
șterge însă tocmai pentru a pune început, în vederea surplusului de
realitate care definește epifania invizibilului în adâncul poemului în
intermediul translucid al unei originări”. 

PPooeettaalluull--  oo  ssccrriiiittuurrăă  ddee  ggrraadd  tteerrţţiiaarr

Pornind de la afirmaţia lui Vladimir Jankélévitch, cum că
,,apariţia, strălucirea și dispariţia nu formează decât un singur ful-
ger, o singură clipă în trei clipe”, Dorin Ștefănescu adaugă faptul că
vederea, acest instrument dezvăluitor al lumii poetale, pornește,
,,descalificând întreg universul vizibilului, care este cel al exteriori-
tăţii mundane”, căci ,,vederea nu mai vede, dar se lasă fulgerată de
invizibilul revelaţiei originare”. Iar, pe parcursul celor două părţi ale
cărţii, Inaparentul și Fenomenologia imaginii, autorul urmărește dez-
voltarea poetalului, plecând de la o diferenţiere netă între corpul

Citim noi, oare, poemul în litera sa poetală?

Savu Popa

Critică literară
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AAllbbuull  vviibbrraanntt  aall  iinnttuuiiţţiieeii

Dezbătută pe larg și în alte volume ale autorului, Poetica
imaginii, Poetică fenomenologică sau, unul dintre acestea intitulat
chiar Înţelegerea albă, în volumul de faţă, însă, paradigma acestei
gândiri albe configurează un teritoriu nicidecum pasiv, deșertic, în
înţelesul sintagmei lui Bachelard, care vorbește despre albul paginii
de hârtie ca un ,,deșert imens care trebuie traversat și care nu este
niciodată traversat”. Gândirea aceasta se manifestă între limitele
unei absenţe încărcate de potenţial textual, vibrant, aflat încă în
fază germinativă, pregătit a se configura scriptic, pre-stabilit, pre-
conștient sau pre-simţit: ,,Înţelegere non-intenţională și non-obiec-
tivantă, a purităţii sensului înaintea apariţiei sale ca atare în
gândire.” Sau, tot în termenii lui Bachelard, textul real sau realul tex-
tului transpare din ,,realitatea irealităţii”. Odată cu apariţia concretă
a textului ia naștere și pretextul acestuia, cel poetal-semnificabil,
care se întrupează în adâncurile sale și care, mai întâi, semnifică, își
spune ceva semnificabil sieși, ca, mai apoi, să își devoaleze existenţa
în măsura posibilităţilor intuitive, interpretative : ,,Imaginea poetală
în schimb, figură a abesenţei, nu e intrepretabilă decât în momen-
tul în care ea deja nu mai este, sau – altfel spus - ,,figurează” în sub-
textul ori mai degrabă în pretextul în care ea se ivește și semnifică
înainte de a fi”. De aceea, albul  își desfășoară un teritoriu fertil sem-
nificant, dar, mai presus de toate, semnificabil, întrucât poetalul se
întrupează, își aduce, nicidecum impune, prezenţa, eclatant, în lu-
mina înţelegerii albe, într-o durată de timp decupată din timpul obi-
șnuit, învestită cu o semnificaţie magic-aurorală: ,,Dacă
fenomenologia trupului și cea a întrupării pun în lumina o apariţie
para-doxală, atunci doar o arhi-înţelegere sau o înţelegere alba va fi
în măsură să dea seama de supra-semnificaţia care se întrupează în
propria revelare de sine”. 

În condiţiile date, întinderea albă va conţine o fluiditate
febricitară, anunţând și potenţând, dincolo de suprafaţa acesteia,
într-un vizibil ex-pus strălucirii potenţiale și deschis supra-înţelege-
rii poetale, teritorii ne-limitate ale unor inter-mundii în formare, ne-
pervertite de nicio înţelegere fisurată, neacaparate, ne-închistate
între limitele formale și viciate ale contingentului: ,,Prin urmare,
înţelegerea albă presupune absenţa vreunui obstacol de care să se
prindă vederea”, căci, ,,tot ce nu e manifestat în orizontul unui co-
gito tematizant nu e nemanifestabilul absolut, ci încă non-manifes-
tatul, datul originar al unui semnificabil ce nu apare decât în
evanescenţa oricărei înţelegeri a deja-cunoscutului, în vacuitatea
vizibilului care lasă vederea descoperită, expusă strălucirii unei lu-
mini orbitoare”. 

Totodată, fără a-și dezvălui, neapărat, limitele vreunei con-
otaţii nevrotice (ca în cazul lui Bacovia), albul generează o neliniște
creatoare, învăluitoare de supra-plinuri și prea-plinuri, pe care le
configurează într-o partitură muzical-interioară a așteptărilor cu po-
tenţial creativ, dar și al distanţei eidetice dintre devoalare și în-voa-
lare, dintre configurare și risipire, dintre aparenţă și esenţă:
,,Înţelegerea albă este intuiţia eidetică a conștiinţei lipsite de inte-
nţionalitate (acea subiectivitate a subiectului, în cuvintele lui Hus-
serl), tocmai pentru că obiectul nu mai este constituit și vizat, ci dat,
ca obiect pur dezafectat de conștiinţa intenţională... pre-dat unei

poetic și trupul poetal, percepută ca o inter-mediere, ca o între-pă-
trundere dintre structura de suprafaţă a acestuia și structura, să îi
spunem astfel, de adâncime adâncimii. Acest interval, care vizează
o ,,semantică profundă” (Paul Ricœur) a textului și care manifestă o
,,fiinţare a fiinţării” (Martin Heidegger), devine cutia de rezonanţă a
manifestării acelei ,,vederi sensibile” (Martin Heidegger), dedate
unei substanţialităţi, ,,care, în inaparenţa ei, face posibil ca ceea ce
apare să apară” (Martin Heidegger), căci învelișul poetal se lasă, to-
tuși, surprins în propria sa ne-surprindere, ne-constituire, verbală
sau scripturală. Descoperirea/ decriptarea poetalului poate fi posi-
bilă printr-o altfel de lectură, una încadrându-se între limitele unei
sensibilităţi insolite, o lectură care creează o ambianţă siderală, pro-
pice pătrunderii în semnificabilul textual. Aventura imersiunii în
poetal permite trecerea de la semnificant la semnificabil, de la o
simplă vedere a lucrurilor la o viziune a fenomenelor.

Dar, în ce moment al lecturii ne vom afla în măsură să de-
codăm zona inaparentului, cea care permite manifestarea poetalu-
lui? În mod paradoxal, atunci când surprindem posibilul unei
absenţe, când, printr-un exerciţiu creativ, surprindem, decodăm ab-
senţa care e figura de stil a inaparentului: ,,Inaparentul nu are re-
laţie cu fiinţa și cu prezenţa, ci cu absenţa sau chiar cu nimicul
revelat apofatic și a cărui epifanie are șoc în trupul poetal al imag-
inii”. Această revelare epifanică permite deschiderea suprafeţei pro-
iecţionale și intuirea poetalului, al cărui trup este cel al absenţei.
Însă nu a unei absenţe goale, despărţite de fondul unei înţelegeri,
ci o absenţă plină, încărcată de manifestări sau refulări ale semni-
ficabilului, cel care conferă caracter peren semnificaţiilor, le aduce
în lumina unei transcendenţe continue. 

La graniţa dintre aparent și inaparent, datorită rolului her-
meneuticii, natura imaginii poetice manifestă o deschidere orches-
trată și potenţată în deplin actul lecturii și relevă cititorului un sens
mult-prea-ascuns, aflat dincolo de, să spunem, sensul iniţial sau po-
sibil așteptat, pe care cititorul îl descifrează la o singură lectură apli-
cată. ,,Prin urmare, imaginea poetală nu e una de primă instanţă, ea
nu se impune ca prezenţă evidentă la suprafaţa textului, nu intră în
orizontul de vizibilitate al fiinţei textuale. Inaparenţa ei este un fond
clar-obscur, intermediul translucid al ivirii semnificabilului originar”.
Această deschidere nu se manifestă în înţelegerea interpretativă,
într-un mod liniar, coerent, dezvăluindu-se, doar prin sau ca formă
stilistică sau imagistică. Deschiderea aceasta se învăluie, se lasă
străbătută de energiile inaparentului, se configurează printr-o re-
torică a indicibilului și, datorită intuiţiei, se manifestă, se descoperă
trăirii contingente, revelându-i, dincolo de universul semnificant,
propriul semnificabil: ,,Dacă totuși ceva se revelează înţelegerii in-
tuitive... acesta nu e corpul manifestării reprezentative (corp al lumii
sau al unui text), al imediat vizibilului apariţional, ci ca trup nevăzut
al absolutului, în însăși dezvăluirea învăluită a ceea ce se dă ca sens
întrupat, inaparent, un imprezentabil acoperit în propria descope-
rire”.
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intuiţii care îl atinge în existenţa sa originară, adică în sensul în care
el apare”. Albul, după cele afirmate anterior, este, în fapt, o supra-
faţă a posibilului în stare de latenţă germinativă, o ne-cuprindere
ne-liniștitoare, o înscriere în tiparul imanent și, prin aceasta, o in-du-
cere de la invizibil la vizibilul de scurtă durată, însă, foarte puternic,
atunci când se arată sau poate fi în măsură să transfigureze su-
biectul privitor sau obiectul privit.

LLuummeeaa  ppooeettaallăă,,  oo  ccuuttiiee  ddee  rreezzoonnaannţţăă  aa  iinnaappaarreennttuulluuii

Am văzut că manifestarea gândirii albe este una vibrantă,
prevestitoare, dincolo de învelișul ei imaculat, atemporal, a unor
zone de semnificabil. Și totuși, vibraţia, neliniștea acesteia se pun în
spiritul unei așteptări creatoare, în posibilul întrezăririi unei deschi-
deri nu incisive, bruște, ca o tăiere sau fractură în corpul poetic, ci
ca o deschidere dezvăluitoare, revelatoare, până la urmă, a trupu-
lui poetal, întrucât ,,vorbim de o deschidere a posibilului, nu în sen-
sul însă de orizont al unei prezenţe care ar putea fi re-prezentată.
Imprezentabilul are natura inevidentului; el nu se arată dar mar-
chează locul trecerii posibile, al fiinţării semnificabilului spre fiinţa
care urmează să se împlinească”. Deschisul se oferă nu înţelegerii
mundane, ci comprehensiunii sensibile. El se manifestă ca proiecţie
interstiţială între poetic și poetal, între semnificant și semnificabil,
între vizibilul formal și format în lumina contingentului și  posibilul
fenomenal, al ivirii imanenţei care generează ,,starea genuină a
comprehensibilului confruntat nu cu survenirea fiinţei imaginii, ci
cu pr-fiinţarea ei inimaginabilă”. 

Consecinţa acestei deschideri interstiţiale rezidă în con-
vertirea imaginii poetice în viziune poetală. Înţelegerea devine o
arhi-înţelegere a faptelor sau ideilor poetice care consolidează arhi-
tectura ontică a poemului, iar luminozitatea care învăluie epifanic
orice impuls sau stimul semnificabil este mult mai accentuată: ,,Nu
putem vorbi însă de o apariţie propriu-zisă în lumina lumii căci dacă,
pe de o parte, poemul vine cu propria deschidere în întâmpinarea
lumii pe care o deschide, pe de altă parte trupul de lumină al sem-
nificabilului nu se vede în lumina lumii, nu apare printre fenome-
nele mundane”. 

Vizând, exclusiv, procesele interioare de configurare poe-
tală, deschiderea aceasta se realizează, totodată, în conul de clar-
obscuritate al simţurilor, al intuiţiilor pre-concepute, prielnice unui
fond de ,,imagini potenţiale, embrionare”, deoarece ,,inaparentul
nu este vizibil, nu are o imagine decât în retragerea pe care și-o im-
pune, revelându-se în distanţa deschisă în el însuși”, în spaţiul acela
în care ,,ceea ce se arată în retragere este imaginea trecătoare a
unei pre-veniri, semnul strălucitor al unei vestiri”. Prin deschidere,
imaginea intră în rezonanţa mai-mult-decât-exprimabilului, care
este, totuși, semnificabilul. În intervalul deschis are loc mai-mult-
decât-arătarea, acea revelare a unui conţinut ontologic manifestat
într-un cadru hieratic, irizat de o nebulozitate imanentă, înscrisă

într-o durată, mai degrabă, spirituală, detașată de orice formă mun-
dană de limitare sau caricatural: ,,Imaginea e vălul transparent; dar
ea este învăluită de semnele discursive în care apare. Astfel că, pe
de o parte, ea arată imposibilul apariţiei, constituindu-se ca posibi-
lul inaparent al unui semnificabil originar”. Fapt pentru care acţiu-
nea deschiderii nu este una zgomotoasă, concretă în vizibil, ci una
manifestată intuitiv, într-o intimitate învăluitoare, mirabilă: ,,Vor-
bind despre informaţii seminale ori matriciale, înţelegem prin aces-
tea mai degrabă in-formări genetice, predispoziţia informului de a
coagula în forme al căror tipar îl conţine și pe care îl generează în
actul semnificării de sine”. Cu toate acestea, deschiderea nu este
precedată sau succedată de vreo dinamică a unei totalităţi revela-
toare, ci, mai degrabă, de o stare invizibilă a unor împliniri pre-si-
mţite, pre-cugetate, nuclee de semn ontologic desprinse din
genetica inaparentului.

În cele din urmă, deschiderea nu este urmată de o închi-
dere? Întregul eseu al lui Dorin Ștefănescu poate fi proiectat sub
forma unui cerc hermeneutic, pe care privirea urmează o mișcare
circulară de la poetic la poetal, de la imaginar la imaginal, de la im-
agine la imagem, de la o deschidere a semnificabilului în plină des-
fășurare semnificantă la o închidere a acestui univers, însă nu
definitivă, ci temporară, până la următoarea lectură: ,,Bachelard
vorbește în acest sens de spaţiul poetic al imaginii, spaţiu imaginal al
limbajului trait la originea conștiinţei imaginante, aclo unde subiec-
tul ia cuvântul vorbește și gândește în imagini”. De aceea, a des-
chide înseamnă a revela în matricea stilistică, în stilul care, în
concepţia lui Blaga, ,,e mediul permanent în care respirăm chiar și
atunci când nu ne dăm seama”, acea matrice estetică a semnifica-
bilului inexprimat, cel care își va găsi un corespondent în câmpul de
sensibilitate estetică a cititorului, pentru care intenţia semnificabi-
lului rezidă din modul în care poemul spune ceva mai în adânc, sub
nivelul sensurilor figurate/poetice, la capătul celălalt al instanţei dis-
cursiv-expresive : ,,A lua, prin urmare, imaginea în fiinţa ei, nede-
terminată de nicio preexistenţă, înseamnă a pătrunde în chiar
deschiderea spaţiului poetic, în sfera unei sublimări pure, absolute”. 

Când presimţim cadrul unei perspective mai-mult-decât-
adânci, ajungem la acea lectură a poemului în litera sa poetală. Ast-
fel, prin intuiţie forăm spre zone de semnificaţie care preced atât
învelișurile exterioare ale textului, cele semnificate, dar trecem și
de cele interioare, generatoare de semnificaţii parcurse în timpul și
spaţiul interpretării și înscrise într-o continuă desfășurare a figura-
tivului, a conotativului, a sensibilului. După ce am trecut într-un
arhi-adânc semnificabil, înţelegem că poetalul, în cuvintele lui Ri-
cœur, ,,nu e o experienţă străină sau o intenţie îndepărtată, ci ori-
zontul unei lumi spre care duce opera.”

1 Dorin Ștefănescu, Poetalul, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2016.
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În anii comunismului, atunci când literatura reprezenta
fundamental o altă realitate decât viaţa de zi cu zi, genul știinţifico-
fantastic a căpătat o popularitate foarte mare în literatura română,
atrăgând nenumăraţi cititori. Drept mărturie stă numărul mare de
publicaţii SF, atât periodice, cât și romane. Lucrurile s-au schimbat,
însă, după 1990, când literatura știinţifico-fantastică românească a
intrat într-un con de umbră. Editurile ce au apărut mai târziu au de-
terminat un oarecare reviriment al genului, bazându-se, însă, pe tra-
duceri. Publicaţiile și autorii români de SF rămân, astăzi, o mică
parte a titlurilor ce apar pe piaţa românească de carte. Acest fapt e
explicabil din mai multe motive. În primul rând, SF-ul occidental (în
special cel american, se bucură de o popularitate imensă, din cauza
numărului ridicat de autori și de cititori). Apoi, direcţia e susţinută
și de cultura pop (cinematografie, reviste de benzi desenate, etc.)
care reușește să atragă și pasionaţi ai genului ce nu sunt neapărat
preocupaţi de literatură. Deși existentă în lumea românească,
această tendinţă e abia la început, iar reprezentarea lumii SF în
afara graniţelor literaturii rămâne încă la stadiul de experiment (de
exemplu, East European Comic Con).

Istoria genului SF își are începuturile mult înainte de 1930,
când Hugo Gernsback a folosit pentru prima dată termenul ce avea
să denumească, ulterior, un curent de gândire care, în secolul XXI,
atrage milioane de adepţi și a devenit un fenomen cultural. De la
satira iluministă a lui Swift din Călătoriile lui Gulliver, la elementele
de horror romantic ale lui Mary Shelley din Frankenstein, originea
genului SF e pe larg disputată. Cert e faptul că, la fel cu literatura
fantasy (de care genul SF este inexorabil legat), apariţia literaturii
știinţifico-fantastice coincide cu libertatea gândirii pe care o aduce
romantismul, cu depășirea normelor stricte în domeniul literar. Și
mai cert e faptul că, spre deosebire de fantasy, un text SF trebuie să
conţină acel element știinţific, acea trimitere la principii de natură
fizică, chimică, cibernetică sau biologică pentru a fi catalogat drept
aparţinând genului. De la autorii ce au premers conceptul, ca de
exemplu Jules Verne sau H.G Wells, la reprezentanţii definitorii, ce
au trasat principalele direcţii SF în secolul al XX-lea, ca George Or-
well, Isaac Asimov, J.G Ballard, Doris Lessing sau Octavia Butler, toţi
autorii SF redau explorarea unor lumi necunoscute, de multe ori dis-
topice, lumi în care principiile știinţifice nu se aplică la fel cu reali-
tatea înconjurătoare. 

Termenul „science  fiction” a intrat în uz general în anii
1930, o apariţie timpurie a acestuia fiind în  editorialul lui Hugo Ger-
nsback  din prima ediţie a revistei Wonder Stories (iunie 1929). Ger-
nsback definește literarura science-fiction astfel: „Prin «literatură
știinţifică» mă refer la autori Jules Verne, H. G. Wells și Edgar Allan
Poe și la un anumit tip de poveste  �o poveste fermecătoare, ames-
tecată cu fapte știinţifice și viziune profetică ... Nu numai că aceste
povești uimitoare sunt o lectură extrem de interesantă  � ele sunt în-
totdeauna instructive.”1 Noţiunea de SF ca literatură didactică și
progresivă, cu o bază solidă în știinţele contemporane a fost curând
revizuită de editorii genului, care au abandonat unele dintre clasifi-
cările lui Gernsback, păstrând însă accentul pus pe noţiunea știi-

nţifică. Un nou manifest a fost elaborat de John W. Campbell  Jr pen-
tru Astounding Stories. El a propus ca SF-ul să fie privit ca un mediu
literar asemănător știinţei în sine: „Metodologia știinţifică implică
ideea că o teorie construită bine nu numai că va explica fenome-
nele cunoscute, ci va prezice și fenomene noi și încă nedescoperite.
Science fiction-ul încearcă să facă cam la fel – și să scrie, sub formă
de poveste, cum arată rezultatele atunci când sunt aplicate nu
numai mașinilor, ci și societăţii umane.”2

Ulterior, la câţiva ani de la crearea termenului „science fic-
tion” s-a dezvoltat o adevărată subcultură a genului, formată din
scriitori, editori de reviste (și, mai târziu, editori de carte), recen-
zenţi și fani. Povestirile și romanele scrise în cadrul acestei subcul-
turi au drept puncte comune ipoteze, coduri lingvistice și tematice
care au fost încorporate în genul literar aflat în continuă expan-
siune, creând un sentiment de izolare de lumea exterioară, pentru
care aceste coduri au rămas criptice. Toată această matrice vie, nu
doar textele de ficţiune care au prilejuit-o iniţial, a ajuns să fie nu-
mită „science fiction”.

Odată ce categoria editorială a fost stabilită, cititorii și cri-
ticii au început să folosească termenul cu referire la lucrări mai
vechi, reunind toate poveștile care păreau să se potrivească speci-
ficaţiilor. Cu toate acestea, primul studiu major al precursorilor do-
meniului a fost realizat de o persoană din afara acestuia,
academicianul J. O. Bailey, fiind intitulat  Pilgrims through Space and
Time (11994477). Autorul și-a definit materialul de studiu, ficţiunea știi-
nţifică, drept  povestirea unei invenţii sa descoperiri imaginare din
cadrul știinţelor naturii, plasând criteriul știinţific în centrul preo-
cupărilor acestui tip de literatură. 

EEvvoolluuţţiiaa  ggeennuulluuii  sscciieennccee  ffiiccttiioonn
PPrreeccuurrssoorrii

Precursorii genului science fiction-ului pot fi găsiţi în tre-
cutul îndepărtat. Printre primele exemple se numără satiristul grec
Lucian, născut în secolul al II-lea, de origine siriană, care în Călăto-
rii pe Lună descrie navigarea pe Lună. Astfel de texte cu elemente
supranaturale ofereau un format popular, în care autorul să satiri-
zeze guvernul, societatea și religia, fără a risca acuzaţii de calom-
nie, cenzură și persecuţie. Cel mai cunoscut precursor al genului
este Cyrano de Bergerac, care a scris despre o călătorie pe Lună,
unde se găsește o societate utopică, lipsită de război, boli, și foame.
Călătorul lui Bergerac mănâncă fructe din pomul biblic al cunoa-
șterii și se alătură societăţii lunare ca filozof. După o scurtă întoar-
cere pe Pământ, el călătorește pe Soare, unde o societate de păsări
îl judecă pentru crimele umanităţii. Scopul prozei lui Bergerac este
de a face lucruri imposibile să pară plauzibile. Deși acest lucru și ce-
lelalte scrieri SF ale sale au fost publicate postum și în diferite ver-
siuni cenzurate, Bergerac a avut o mare influenţă asupra satiriștilor
și criticilor sociali de mai târziu. Două lucrări în special: Călătoriile lui
Gulliver (1726) ale lui Jonathan Swift și Micromégas a lui Voltaire
(1752) dovedesc influenţa lui Bergerac, prin similarităţi ca monștrii
ciudaţi, inversiuni ale normalităţii și satiră dură.

Literatura SF

Corina Gruber

Fantazia
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SSeeccoolluull  XXIIXX  șșii  îînncceeppuuttuull  sseeccoolluulluuii  XXXX
PPrroottoo--sscciieennccee  ffiiccttiioonn

În 1818, Mary Wollstonecraft Shelley  a făcut următorul
pas major în evoluţia genului SF, atunci când a publicat  Franken-
stein: sau Prometeu modern. Susţinătorii ideii conform căreia Shel-
ley este creatoarea science fiction-ului subliniază faptul că autoarea
folosește o schemă ficţională inovatoare. Abandonând specificul ro-
manului gotic convenţional, Shelley îţi transformă protagonistul
într-un om de știinţă (deși termenul „om de știinţă” nu a fost de fapt
inventat până în 1834). El este interesat de electricitate și vivisecţia
galvanică, două dintre tehnologiile avansate de la începutul anilor
1800. Chiar dacă reanimarea cadavrelor rămâne și astăzi o imposi-
bilitate știinţifică, Shelley reușește să dea poveștii un aer de plauzi-
bilitate știinţifică. Prin direcţionarea magistrală a orizontului de
așteptare a cititorilor, Mary Shelley pune bazele unei noi abordări a
scriiturii, creând senzaţii palpitante de uimire și frică.  Frankenstein
e o carte ce se tipărește continuu de la prima sa publicare și a fost
adaptată pentru film de mai multe ori, după prima versiune de film
mut din 1910. Un alt precursor marcant al genului SF din secolul al
XIX-lea a fost Edgar Allan Poe, autorul mai multor lucrări clasificate
ca science fiction. Farsa balonului din 1844, publicată iniţial în „New
York Sun”, este un exemplu al capacităţii lui Poe de a oferi descrieri
tehnice precise, menite să inducă în eroare și să impresioneze citi-
torii.

JJuulleess  VVeerrnnee

Foarte important pentru dezvoltarea genului SF a fost și
Jules Verne, care l-a considerat pe Poe o influenţă semnificativă pen-
tru scrisul său. Pe bună dreptate, Verne este considerat inventato-
rul genului SF. Primul roman al lui Verne,  Paris au XX-ième siècle
(Parisul în secolul XX) a fost scris în 1863, dar publicat abia în 1994.
Acţiunea are loc în anii 1960 și conţine unele dintre cele mai precise
prognosticări ale autorului: trenuri suspendate, automobile, mașini
de facsimil și mașini bancare asemănătoare calculatorului. Cu toate
acestea, reprezentarea cărţii despre o lume distopică întunecată și
amară, lipsită de artă a fost considerată radicală de către Jules Het-
zel, editorul lui Verne.

Hetzel, care a publicat o revistă populară de știinţă pen-
tru tineri, „Magasinu illustré d’éducation et de récréation”, a înţe-
les gustul public mai bine decât Verne. Cu îndrumarea editorială a
lui Hetzel, Verne a abandonat futurismul său îndepărtat și a început
să lucreze la primul dintre  romanele sale de călătorii fantastice,
Cinci săptămâni în balon (1863). În această serie de techno-thrillere
contemporane, cititorul află despre baloane, submarine, trenuri,
elefanţi mecanici și multe alte minuni inginerești, toate descrise cu
o precizie tehnică de neegalat și cu umor.

Romanele lui Verne au obţinut un succes internaţional re-
marcabil, iar autorul a ajuns celebru în toată lumea. Romanele sale
importante, care au fost adaptate pentru film de mai multe ori, au
rămas populare în secolul XX, iar „romantismul știinţific” a devenit
o coordonată constantă a culturii pop occidentale.

SScciieennccee  ffiiccttiioonn--uull  bbrriittaanniicc  ccllaassiicc

Marea Britanie, precum și Franţa, au cunoscut o înflorire
a imaginaţiei creatoare în anii 1880 și ’90. Repere literare ale pe-
rioadei au inclus lucrări inovatoare, cum ar fi Ciudatul caz al docto-
rului Jekyll și al domnului Hyde al lui Robert Louis Stevenson (1886) și
cele trei volume fenomenale ale lui Wells, Mașina timpului(1895),
Omul invizibil (1897) și Războiul lumilor (1898). Niciodată până atunci
evenimente fantastice plauzibile din punct de vedere știinţific nu
fuseseră plasate chiar în mijlocul vieţii de zi cu zi. Aceste lucrări au
folosit viziunea asupra lumii prezentată de știinţă pentru a rupe
agresiv ţesătura realităţii victoriene. Astfel, la începutul secolului
XX, multe dintre cele mai comune teme știinţifico-fantastice, ca, de
exemplu, călătoria în spaţiu, călătoriile în timp, utopiile, distopiile și
întâlnirile cu fiinţe extraterestre, purtau marca literaturii britanice.

LLiitteerraattuurraa  ddee  mmaassăă  șșii  SSFF--uull  ppeennttrruu  aaddoolleesscceennţţii

Realităţile lumii publicistice au adus o schimbare impor-
tantă în dezvoltarea genului SF. Cea mai importantă schimbare în
Marea Britanie a fost o scădere a popularităţii romanelor victoriene
și un interes crescut pentru revistele literare. Această schimbare s-
a dovedit extrem de avantajoasă pentru proza scurtă science fic-
tion. A luat astfel naștere un nou subgen, a cărui primă
reprezentare a fost povestirea lui George Chesney Bătălia de la Dor-
king (1871). Publicată pentru prima dată în „Blackwood’s Magazine”,
Bătălia de la Dorking a plecat de la premisa întunecată a înfrângerii
Marii Britanii de către armata prusacă din cauza slabei înarmări.
Astfel, a luat naștere genul tehno-thriller militar. Chesney s-a folo-
sit de naraţiunea sa despre viitorul apropiat pentru a avertiza îm-
potriva a ceea ce el a perceput ca simptome ale declinului Marii
Britanii.

Edgar Rice Burroughs a transformat SF-ul european într-
un gen american distinct, adresat unui public tânăr prin cu poves-
tirea sa Under the Moons of Mars (Sub lunile marţiene), din 1912.
Combinând elemente europene de fantasy și horror cu stilul ex-
pansionist al Americii de început de secol XX, Burroughs creează un
erou de clișeu, John Carter. În ciuda inconsecvenţelor narative, po-
vestirea (ce, mai târziu, a fost republicată ca roman) a rămas un ar-
hetip SF, în special pentru „operele spaţiale” din anii 1950. Ulterior,
succesul genului SF în SUA a dus la fondarea revistelor SF dedicate
publicului matur, fapt ce a mutat centrul de greutate al acestei li-
teraturi peste ocean. 

„„EEppooccaa  ddee  aauurr””  aa  sscciieennccee  ffiiccttiioonn--uulluuii

Hugo  Gernsback, un emigrant din Luxemburg stabilit în
New York era specializat, la începutul anilor 1910, în publicarea re-
vistelor tehnice pentru pasionaţii de radio și electronice. Observând
dragostea tot mai mare a publicului său pentru literatura dedicată
tehnicii,  Gernsback  a început să republice operele lui Verne și Poe
și scrierile timpurii ale lui H.G. Wells. Revista sa, Amazing Stories
(fondată în 1926) a deschis calea pentru multe alte reviste de același
gen, ce au reprezentat direcţia de cultură (sau, mai degrabă, sub-
cultură) a unei generaţii de adolescenţi. Ulterior, în 1934, acești ado-
lescenţi, deveniţi între timp adulţi, au sprijinit înfiinţarea Science
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Fiction League, o organizaţie de fani sponsorizată profesional de
Gernsback. Tinerii adepţi și-au publicat în curând propriile povești
și, odată cu trecerea timpului, au devenit profesioniștii lumii SF. Di-
verse grupuri literare și-au susţinut ideologiile în presă și au fost
puse bazele unor convenţii și societăţi, prin intermediul cărora SF-
ul a devenit un gen literar major, de multe ori repudiat de literatura
cultă, dar bucurându-se de nenumăraţi adepţi și cititori.  

SScciieennccee  ffiiccttiioonn  ssoovviieettiicc

Doar lumea uriașă a publicaţiilor de stat sovietice putea
să concureze cu producţia de SF din SUA. Din cauza promovării con-
ceptului de „socialismului știinţific”, în URSS s-a creat un spaţiu de
existenţă pentru science fiction. Pe de altă parte, natura adesea ale-
gorică a genului  a oferit scriitorilor sovietici multe oportunităţi crea-
tive pentru o exprimare relativ liberă.

Science fiction-ul sovietic a dat naștere mai multor subge-
nuri, cum ar fi povestirile tehno-thriller și multe așa numite „opere
spaţiale”. Genul s-a manifestat și în cadrul cinematografiei de înce-
put de secol XX (filmul mut constructivist „Aelita” din 1924 este
bazat pe romanul cu același titlu din 1923 al lui Aleksey Tolstoi). Cu
o scenografie și costume pline de imaginaţie, filmul și romanul au
influenţat cinematografia americană din vreme. O altă lucrare no-
tabilă a acestei perioade a fost  Mi a lui  Evgheni Zamiatin (scris în
1920, a circulat în manuscris și nu a fost publicat în limba rusă până
în 1952, fiind ulterior tradus în engleză sub titlul Noi în 1924). Dato-
rită traducerii, romanul a câștigat un mare număr de cititori în afara
graniţelor URSS, cu toate că  îndrăzneala satirică a  autorului a dus
la alungarea sa din ţară. Descrierea vieţii într-un stat totalitar din
roman a influenţat celelalte două mari romane distopice ale seco-
lului 20,  Brave New World (1932) al lui  Aldous Huxley și romanele lui
George Orwell (Ferma animalelor și 1984). 

SScciieennccee  ffiiccttiioonn  dduuppăă  al doilea război mondial
NNooii  ddiirreeccţţiiii  îînn  ffiiccţţiiuunnee

Filmele SF ale anilor ’50, cu câteva excepţii notabile  � de
exemplu, Ziua în care Pământul s-a oprit (1951),  Războiul lumilor
(1953) și Planeta interzisă (1956)  �au avut tendinţa de a rămâne în
sfera producţiilor ieftine și superficiale. În ciuda acestui fapt, pe-
rioada a dat și unele dintre cele mai importante nume ale genului,
care s-au bucurat de faimă internaţională. Nume ca Robert Hein-
lein,  Isaac Asimov și  Ray Bradbury sau britanicul Arthur C. Clarke
au devenit reprezentative pentru lumea SF. Deși piaţa de carte afe-
rentă genului era dominată de publicaţiile de limbă engleză, litera-
tura SF a găsit reprezentare și în alte limbi. Stanislav Lem, din
Polonia, sau Italo Calvino, din Italia au conferit noi direcţii genului,
alături de autori sovietici sau chinezi. Ulterior, la începutul secolu-
lui XXI, principala revistă science fiction din China  a revendicat un
public de 500.000 de cititori, făcând să pălească, prin comparaţie,
tirajul oricărei reviste SF europene sau americane.

FFiillmmee  șșii  sseerriiaallee  SSFF

Spre deosebire de deceniile anterioare, SF-ul tradiţional
de la sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor ’70 a atins o populari-
tate fără precedent în televiziune și în film. Serialele americane SF,

cum ar fi Star Trek (1966-69) sau lungmetrajele Fahrenheit 451 (1966),
2001: A Space Odyssey (1968) și Charly (1968), bazate pe romane de
Bradbury, Clarke și Daniel Keyes, au câștigat laude critice și au atras
un număr tot mai mare de regizori și actori ai genului. Încasările din
box-office-ul american pentru filme science fiction, fantasy și horror
au sărit de la 5 % în 1971 la aproape 50 % până în 1982; deși pon-
derea a scăzut oarecum în anii următori, science fiction-ul a conti-
nuat să fie unul dintre cele mai importante tipuri de film de la
Hollywood. În anii ’80 a apărut subgenul cyberpunk, o combinaţie
de elemente cibernetice (teoria comunicării, a controlului sistemu-
lui nervos uman) cu elemente punk (conștiinţă socială alienată).
Creșterea explozivă a lumii digitale de după 1990 a dat literaturii cy-
berpunk un sentiment de relevanţă imediată. Pe de altă parte, fan-
tezia eroică a început să captiveze din ce în ce mai mult cititorii și
spectatorii de film după 1990. Ca dovadă, în 1992, Science Fiction
Writers of America a devenit  Science Fiction and Fantasy Writers of
America, Inc., incluzând, astfel, nou-afirmatul gen fantasy. Romane
ca Harry Potter au ajuns la cifre de vânzări record, iar volumul lui
J.R.R Tolkien, Stăpânul inelelor, o carte de căpătâi a genului fantasy,
a fost adaptat în trei filme cu încasări spectaculoase (și premiate cu
Oscar).

CCââtteevvaa  tteemmee  șșttiiiinnţţiiffiiccoo--ffaannttaassttiiccee  
UUttooppiiii  șșii  ddiissttooppiiii

Termen creat de Sir Thomas More în secolul al XVI-lea, uto-
pia portretizează o societate ideală, aflată într-un spaţiu ipotetic și
imposibil.  Utopiile au prosperat pe fondul fascinaţiei exercitate de
progresul știinţific în secolul al XIX-lea. Asociate gândirii socialiste,
ele au devenit reprezentative pentru scrierile lui H. G Wells care, în
scrieri ca A Modern Utopia (1905) sau Men Like Gods (1923) prevede
existenţa unei societăţi raţionalizate și tehnocrate. Un alt tip de uto-
pii este reprezentat de utopiile pastorale, ce funcţionează ca un re-
fugiu imaginar faţă de forţele tehnologice care deformează peisajul
real al lumii înconjurătoare. Utopiile pastorale tind să fie liniștite,
prezentând o lume a satului ce se retrage din faţa elementelor mo-
derne, ca ziarele, băncile și mașinile enervante. Mai târziu, Ursula K.
Le Guin creează utopia SF modernă cu The Dispossessed (1974), o
lume ce descrie un stat anarhist care se străduiește să-și  îndepli-
nească  propriile idealuri. 

O dificultate centrală a ficţiunii utopice este lipsa unui con-
flict dramatic; o stare de perfecţiune este în mod inerent inegală.
Apare astfel contra-utopia, distopia, în care speranţele de mai bine
sunt înlocuite de temeri halucinante ale consecinţelor negative ale
comportamentului actual. Utopiile tind să aibă un luciu placid de
falsă bunăvoinţă, în timp ce distopiile afișează o atitudine cinică.
Utopiile prezintă în mod obișnuit personaje moderne ce trec printr-
o experienţă de conversie la mentalul utopic, după care toată acţiu-
nea se oprește. În distopii, un personaj care îi reprezintă pe moderni
este urmărit, persecutat, degradat și, de obicei, ucis. În Brave New
World a lui Huxley, un disident intelectual este identificat și exilat
de conducătorii lumii, ce doresc să-și păstreze statutul neștirbit. 

SSoocciieettăăţţii  aalltteerrnnaattiivvee

Dacă cineva renunţă la ideea că trecerea timpului trebuie
să înrăutăţească sau să îmbunătăţească lucrurile, spectrul posibili-
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tăţilor se extinde dramatic. Scriitorii de science fiction au depus
mult efort pentru a concepe societăţi care nu sunt nici perfecte, nici
oribile, ci diferite, străine de experienţa umană. Cel mai mare suc-
ces popular al lui Robert Heinlein, romanul Stranger in a Strange
Land (1961), prezintă soarta unui profet și reformator social care a
fost crescut de marţieni. Eroul ciudat al poveștii neagă aproape fie-
care obicei uman legat de sex, moarte, religie și bani. Din motive
evidente, opera lui Heinlein a fost o icoană a contra-culturii anilor
1960.

Mulţi scriitori SF, cum ar fi Heinlein, au avut o plăcere de-
osebită în a perturba principiile cele mai de bază ale condiţiei
umane. The Ophiuchi Hotline (1977) a lui John Varley este o arhivă de
metode de a spulbera vechile adevăruri ale existenţei umane: per-
sonajele mor și renasc în formă de clone, își schimbă sexul cu ușu-
rinţă, fac înregistrări de rezervă ale personalităţilor lor și suferă acte
drastice de intervenţie chirurgicală, toate acestea având loc într-o
societate care acceptă astfel de lucruri ca fiind normale.

SSeexx  

Genul SF a avut dintotdeauna o afinitate deosebită pen-
tru feminism, iar atracţia a fost reciprocă. În Mizora (1890), Mary
Bradley Lane a prezentat o  utopie feministă timpurie, iar în Her-
land, Charlotte Perkins Gilman (1915) a imaginat o societate de
femei care se reproduc prin partenogeneză. Subiectul a interesat,
de asemenea, unii autori de sex masculin. Venus Plus X (1960) a lui
Theodore Sturgeon a examinat limitele genului într-o lume în care
sexualitatea și reproducerea sunt suplimente chirurgicale. Una din-
tre cele mai atente explorări ale temei îi aparţine autoarei Ursula
K. Le Guin, în Mâna stângă a întunericului (1969), care a postulat o
societate umană pe o planetă îndepărtată, unde oamenii nu au
identitate sexuală, dar devin fiinţe sexuale pentru o scurtă perioadă
o dată pe lună; fiecare poate deveni bărbat sau femeie în această
perioadă. Le Guin analizează consecinţele acestui tip de societate în
detaliu antropologic meticulos într-un tur de forţă narativă.

Deși SF-ul feminist tindea să spere la dreptatea de gen, o
puternică școală distopică de science fiction feminist a sugerat că
relaţiile dintre bărbaţi și femei ar putea trece de la problematice la
de-a dreptul catastrofale. Misoginismul distopic al lui  Margaret At-
wood din  The Handmaid’s Tale (1985) este expresia cea mai clară a
acestei orientări. Desprinsă din tendinţele contemporane întune-
cate, lumea amară a poveștii femeii (redusă la condiţia de roabă)
este condusă de un regim religios american represiv. Această dis-
topie se prăbușește în cele din urmă din cauza propriei ostilităţi faţă
de femei – pentru a fi urmată de încă o epocă istorică. În acest sens,
The Handmaid’s Tale face pace parcursul istoric obișnuit și  trans-
cende  limitele obișnuite ale utopiilor și distopiilor.

ÎÎnnttââllnniirrii  eexxttrraatteerreessttrree

Deoarece fiinţele umane sunt singura formă cunoscută de
viaţă ce posedă ideea de sine, orice întâlnire cu inteligenţa non-
umană este în mod necesar speculativă. O cunoaștere mai com-
pletă a istoriei naturale a permis scriitorilor să-și imagineze că viaţa
pe alte lumi s-ar putea dezvolta diferit faţă de viaţa de pe Pământ.
Extratereștrii au fost astfel imaginaţi pentru prima dată ca fiind di-
feriţi faţă de formele de evoluţie darwiniste de către H.G. Wells, ai

cărui marţieni subţiri și sângeroși posedau intelecte „vaste, reci și
lipsite de sentiment”. Mai târziu, în Solaris al lui Stanisław Lem
(1961), existenţa de pe o planetă extraterestră este atât de înde-
părtată din punct de vedere metafizic de umanitate, încât îi face pe
investigatorii cosmonauţi să halucineze. Extraterestrul din Solaris
este o enigmă permanentă, complet de neînţeles pentru orice pro-
ces al gândirii umane.   

Motivele invaziei extraterestre persistă în science fiction,
ca în filmul Alien (1979) cu monștrii săi nemiloși și paraziţi. Cu toate
acestea, o tendinţă distinctă și în creștere în cadrul science fiction
plasează extratereștrii în ipostaza de colegi de muncă, ofiţeri de știi-
nţă, specialiști tehnici, prieteni și chiar personaje de care oamenii se
pot îndrăgosti. Două dintre cele mai proeminente exemple în acest
sens provin din seriale de televiziune, Star Trek și Alien Nation.

RRoobbooţţiiii

Roboţii reprezintă, în primul rând, invenţii tehnice speci-
fice lumilor SF, dar sunt, în același timp, figuri centrale în experi-
mentele de gândire science fiction menite să provoace dezbateri
despre locul umanităţii într-un mediu puternic tehnologizat. Isaac
Asimov, de exemplu, a creat un sistem etic complex pentru oameni
și roboţi. Celebrele trei legi ale roboticii ale lui Asimov sunt urmă-
toarele: „(1) un robot nu poate răni o fiinţă umană sau, prin lipsa de
acţiune, nu poate permite unei fiinţe umane să ajungă să facă rău;
(2) un robot trebuie să se supună ordinelor date de fiinţele umane,
cu excepţia cazului în care astfel de ordine ar intra în conflict cu
Prima Lege; (3) un robot trebuie să-și protejeze propria existenţă
atât timp cât o astfel de protecţie nu intră în conflict cu Prima sau
a Doua Lege.”

Asimov a reușit să obţină un set interesant de romane și
povestiri pornind de la aceste trei premise, chiar dacă legile sale im-
aginare nu au fost niciodată folosite pentru controlul vreunui robot
din lumea reală. Dimpotrivă, robotica secolului XXI este probabil cea
mai bine reprezentată de dispozitive militare semi-autonome, cum
ar fi rachetele militare special concepute pentru exploda când își
ating ţinta, făcând daune considerabile.

Există nenumărate alte teme specifice literaturii SF, ca de
exemplu călătoriile în timp și spaţiu intergalactic, universurile pa-
ralele, tehnologia avansată sau istoriile alternative. Varietatea
aceasta de subiecte, de tipologii de personaje și de abordări decurge
din numărul foarte mare de autori și de pasionaţi ai genului. Prac-
tic, literatura science fiction poate intra pe orice făgaș tematic, cu o
singură condiţie: să menţină prezenţa unui factor știinţific sau teh-
nologic în universul lumii create. Și, deși multe dintre textele care re-
zultă sunt pline de clișee narative și stilistice, uneori apar lumi
ficţionale de o complexitate și creativitate uimitoare, prezentate cu
mult fler narativ și populate de personaje memorabile. Pentru
aceste tipuri de cărţi merită să te pierzi în hăţișurile interminabile
ale literaturii SF.

1 Hugo Gernsback , Amazing Stories, aprilie 1926, apud
http://www.sf encyclopedia.com/entry/definitions_of_sf (trad. n.)
2 John W Campbell, Astounding SF, în Astounding Stories, 1940, apud
http://www.sf encyclopedia.com/entry/definitions_of_sf (trad. n.)
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Avatarele lui Orfeu

Pentru autorul volumului epocal CCuuvviinnttee  ppoottrriivviittee, apărut
în l927, poezia ţine de harul cu care este înzestrat poetul, iar versi-
ficaţia de meşteşugul său. În timpul creaţiei, poetul trăieşte o expe-
rienţă neobişnuită care îndumnezeieşte firea umană, făcându-l din
creatură creator. Harul, ca putere demiurgică, iscă în poet  -  măr-
turiseşte Arghezi în articolul ““TTaalleennttuull  mmeeuu””  – “liniştea de la început,
aceea în care plutea peste ape Cuvântul”.(1 Datorită harului poetul
participă la sacru, ceea ce înseamnă ieşirea din durata temporală
profană, pentru a se integra, - ca  să-l cităm pe Mircea Eliade - într-
un “timp mitic primordial devenit prezent”.(2 Procesul de creaţie se
desfăşoară, pentru autorul TTeessttaammeennttuulluuii care deschide volumul
CCuuvviinnttee  ppoottrriivviittee, în doi timpi: primul este sacru, reprezentat de
“slova de foc” primită ca urmare a revărsării harului dumnezeiesc în
om, iar al doilea, profan, constă în “slova făurită” printr-un travaliu
de “mii de săptămâni” asupra graiului moştenit din străbuni, spre a-
l transforma alchimic în “versuri şi icoane”. Cei doi timpi se între-
pătrund creator în nunta spirituală dintre spontaneitatea harului şi
luciditatea travaliului:

“Slova de foc şi slova făurită

Împerechiate-n carte se mărită,

Ca fierul cald îmbrăţişat în cleşte”.

Într-o lume desacralizată, cum este cea modernă, cu exis-
tenţă numai profană, poetul rămâne un mesager al sacrului. Ob-
stacolul dintre profan şi sacru poate fi depăşit prin har. Revărsarea
harului în poezie se aseamănă cu miracolul germinării materiei de-
gradate: “Făcui din zdrenţe muguri şi coroane”. Poezia resacrali-
zează existenţa degradată în timp. Existenţa profană îşi desfăşoară
ciclul ei material până la “bube, mucigaiuri şi noroi”, prin care se
manifestă triumfătoare moartea. Poetul este receptacolul harului
divin datorită căruia izbăveşte, ca un nou Mântuitor, umanitatea
coruptă şi osândită morţii. În cântecul său, el  preface timpul în eter-
nitate, moartea în viaţă:

“Port în mine semnul ca o chezăşie

Că am leacul mare al morţii tuturor”.

Autorul TTeessttaammeennttuulluuii are conştiinţa că harul/ puterea lui
se manifestă prin cuvânt. Ca şi la maestrul său Charles Baudelaire,
creaţia lui Arghezi ia înfăţişarea alchimiei verbale:

“Din bube, mucigaiuri şi noroi,

Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi”.

Acest “rod” miraculos – laitmotiv cu multiple semnificaţii în opera
argheziană – se traduce în “cuvintele potrivite” în timpul nunţii din-
tre harul sacru şi meşteşugul profan. 

Existenţa  istorică a umanităţii are un sens eschatologic
care se împlineşte, în viziunea lui Arghezi, ca şi pentru Stéphane
Mallarmé, într-o carte. Pentru autorul CCuuvviinntteelloorr  ppoottrriivviittee, cartea
reprezintă “hrisovul cel dintâi” care conservă, în eternitate, memo-
ria colectivă a neamului său vitregit de istorie. Cartea răscumpără
mesianic “durerea de vecii întregi” a neamului, purificând-o şi trans-
figurând-o în cântare orfică. Ea devine “treapta” de legătură dintre
generaţii, dintre străbunii robi şi urmaşii liberi:

“În seara răzvrătită care vine

De la străbunii mei până la tine,

Din râpi şi gropi adânci,

Suite de bătrânii mei pe brânci,

Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă,

Cartea mea-i, fiule, o treaptă”.

Poetul, ca urmaş liber al ţăranilor robi, a moştenit harul
lor poetic de-a trăi religios relaţia dintre cer şi pământ, exprimând-
o în “cuvinte potrivite”. Prin poet, neamul dobândeşte nu numai
schimbarea condiţiei sociale ci şi o mutaţie ontologică:

“Ca să schimbăm acum întâia oară

Sapa-n condei şi brazda-n călimară,

Bătrânii-au adunat, printre plăvani,

Sudoarea muncii sutelor de ani.

Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite

Eu am ivit cuvinte potrivite

Şi leagăne urmaşilor stăpâni”.

Datorită harului, prin intermediul căruia transcendentul coboară
pentru a aduce fertilitate în planul imanent al existenţei, întreaga
creaţie este îndumnezeită şi, periodic, primenită.

Manifestându-se în cuvinte, harul dumnezeiesc primit de
poet provoacă schimbarea la faţă a întregii existenţe. Arghezi este
cel mai naiv,  în accepţia acordată de Schiller termenului (3, dintre
poeţii români, pentru care procesul de creaţie se aseamănă cu fe-
cunditatea pământului, provocată de conlucrarea dintre graţia di-
vină şi munca ţăranului:

Dumitru Chioaru
Tudor Arghezi
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“Să-mi fie verbul limbă

De flăcări ce distrug,

Trecând ca şerpii când se plimbă,

Cuvântul meu să fie plug.

Tu, faţa solului o schimbă,

Lăsând în urma lui belşug”.

(RRuuggăă  ddee  sseeaarrăă)

În starea de har, poetul îşi asociază veşnicia drept complice al
gândurilor sale creatoare. El are conştiinţa puterii sale de-
miurgice, care poate reface sau concura opera divinităţii în
cântare orfică:

“Aş putea vecia cu tovărăşie

Să o iau complice gândurilor mele;

Noi viori să farmec, nouă melodie

Să găsesc – şi stihuri sprintene şi grele”

Deşi a moştenit religiozitatea de la neamul său de
ţărani, Arghezi nu trăieşte relaţia cu divinitatea  ca o certitu-
dine ci ca o continuă incertitudine. Conştiinţa umană este,
în viziunea lui Arghezi marcată profund de criza lui religioasă
ca zbatere continuă între certitudine  şi îndoială faţă de obiec-
tul credinţei, scindată între temporalitate şi eternitate. Sci-
ziunea ontologică nu este asumată de poet cu umilinţa
omului credincios, ca şi consecinţă a căderii în păcat, ci în-
seamnă cauza disperării eului care-şi caută împăcarea într-o
unire mistică, prin har, cu divinitatea transcendentă timpu-
lui. Substanţa eului arghezian devine această disperare defi-
nită de Kierkegaard, în TTrraattaattuull  ddeesspprree  ddiissppeerraarree, drept
sinteza dintre finit şi infinit.(4 Psalmistul Arghezi nu se reduce
la slăvirea divinităţii, cum a lăsat tradiţie regele David. Sub-
stanţa PPssaallmmiilloorr  săi se constituie din interogaţia inocentă,
cearta mascată în mustrare principială şi, în lipsa răspunsu-
lui, revolta împotriva tăcerii şi absenţei divinităţii. 

Drama lui Arghezi, atât de autentic şi original ex-
primată în PPssaallmmiiii răspândiţi în aproape toate volumele, iz-
vorăşte din conştiinţa intermitenţei harului. Pierderea
harului este cauza rupturii ontologice, a căderii din sacru în
profan. Lipsit de har, poetul întâlneşte iar timpul ca obsta-
col în calea împlinirii destinului său creator. Beatitudinea
mistică a eului din durata harului devine angoasă a înstrăi-
nării şi a  dizolvării lui în neant. Timpul profan este un inter-
val gol de fiinţă, trăit ca amintire sau anticipare a revărsării
harului. Acest miracol se produce spontan şi transcende tim-
pul, fiind trăit în ipostaza de poet naiv, având acces la sacru,
inconştient ca şi natura:

“La fiece cuvânt, o şovăire

Te face să tresari şi-ai aştepta,

Parcă trăieşti în vis şi-n amintire

Şi nu ştii cine a scris cu mâna ta”.

(FFrruunnzzee  ppiieerrdduuttee)

Poezia HHaarruurrii, din volumul de senectute FFrruunnzzee, în-
cepe sentenţios: “Osânda nu se schimbă, e pe viaţă”. Timpul
este deci osânda omului, care ia forma unei cărări “pentru
un singur călător”, devenind destin. O cărare cu unic sens,

ireversibil, care se şterge după fiecare pas al călătorului. Destinul
temporal al omului rămâne lupta cu veşnicia percepută ca neant:

“De când o umblu fără de răscruce,

Nu vreau să merg, şi ea mă duce.

M-aş odihni… Secundă cu secundă

Poteca înapoi mi se scufundă”.

( NNuu  mmaaii  zzăărreesscc )

Destinul nu poate fi cunoscut şi stăpânit de către om, ci doar să fie
trăit cu intensitate: “Nu mai străbat destinul meu la pas/ Ci furtunos
de-acum, şi iute” ( PPssaallmm ). Confruntarea dintre uman şi divin, din-
tre timp şi veşnicie, rămâne pentru om o dramă privată de finalita-
tea cunoaşterii: “Nu ştiu, trecând prin timp călare/ Nici cine sunt,
nici cine eşti” ( DDiinn  ddrruumm ). Între uman şi divin se află o limită onto-
logică, intermitent depăşită doar prin har. Dar harul însuşi primit
“în dumicarea timpului” este pentru Arghezi un mister trăit ca mis-
tică negativă. Restul este “pustia vremii”, metaforă care sugerează
absenţa fiinţei. Există însă forme compensative ale acestei absenţe:
avatarurile erosului şi mistica naturii.

Tiparul eternului feminin se poate recunoaşte în oricare
dintre avatarurile fiinţei iubite, numite de Ilie Guţan în cartea sa
TTuuddoorr  AArrgghheezzii..  IImmaaggiinnaarruull  eerroottiicc: mireasa virtuală, mireasa reală şi
mireasa metafizică.(5 Fiinţa iubită reprezintă o creaţie din lut, însu-
fleţită de pasiunea poetului pentru frumos, ca şi statuia sculptată
de Pygmalion, ceea ce îl determină pe Ilie Guţan să tragă concluzia
că “actul de creaţie este, simultan, act de posesiune erotică”.(6 În
ipostază de olar, poetul a dat lutului formele tiparului originar al fi-
inţei:

“Am luat pământ sălbatic de pădure

Şi-am frământat cu mâna de olar,

În parte, fiecare mădular

Al fiinţei mici, de cremene uşure”.

( JJiiggnniirree )

Apariţia erosului este  descrisă , în poezia MMoorrggeennssttiimm--
mmuunngg, printr-o inversare a rolurilor din mitul lui Otrfeu şi Euridice.
Iubita stăpâneşte aici puterea magică a cântecului care invadează
sufletul poetului şi întregul univers, erotizându-le. Erosul umple
“sertarele, cutiile, covoarele”, spărgând “zăvoarele” liniştii sufleteşti
asociate metaforic unei mânăstiri în stare de asediu. Puterea ero-
sului este o fuziune de senzualitate şi macabru, de viaţă şi de
moarte, într-o nuntă cosmică. Structural romantic, Arghezi vede în
iubire o integrare mistică, în care se reiterează mitul androginului.
De altfel, chiar imaginea androginului aparţine misticii, “căci în su-
fletul fiecărui mistic – afirmă Mircea Eliade în MMiittuull  rreeiinntteeggrrăărriiii – se
săvârşeşte o nuntă divină şi faţă de divinitate orice suflet religios se
comportă ca o mireasă”.(7 Melosul erotic feminin reface androginul
originar, transcendent puterii separatoare şi devoratoare a timpu-
lui:

“De ce-ai cântat? De ce te-am auzit?  

Tu te-ai dumicat cu mine vaporos -

Nedespărţit – în bolţi,

Eu veneam de sus, tu veneai de jos.

Tu soseai din vieţi, eu veneam din morţi”.
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Această imagine a androginului rămâne o virtualitate, căci Euridice
este predestinată să fie doar “logodnică de-a pururi, soţie niciodată”
(CCâânnttaarree). Existenţa ei înseamnă o taină răspândită în sufletul poe-
tului “ca o mireasmă într-o pădure”, fără să se dezvăluie vreodată în
formă concretă, temporală, lăsându-i gustul amar al unei iluzii:

“Tu te-ai pierdut din drumul lumii ca o săgeată fără ţintă,

Şi frumuseţea ta făcută pare-a fi fost ca să mă mintă”.

(PPssaallmmuull  ddee  ttaaiinnăă)

Logodnica eternă râmâne pierdută “din drumul lumii” în orizontul
unui timp mitic, ca o fantasmă imaginară. 

Alt avatar, mireasa reală, reprezintă o “făptură întreagă/
de chin şi bucurie” (CCrreeiioonn)., împreună cu care poetul alcătuieşte un
cuplu. Dragostea cuplului se naşte – scrie tot Mircea Eliade  -

din “nostalgia androginismului”,  care “nu poate dura decât o
clipă”.(8 Aşteptarea iubitei se înscrie în durată cosmică: “Câtă vreme
n-a venit/ M-am uitat cu dor în zare/ Orele şi-au împletit/ Firul lor cu
firul mare”, iar apariţia ei provoacă sfâşierea poetului între dorinţa
de împlinire şi dorinţa de amânare a clipei de dragoste: “Şi acum c-
o văd venind/ Pe poteca solitară/ De departe, simt un jind/ Şi-aş dori
să mi se pară” (MMeellaannccoolliiee). Orice nouă întâlnire a cuplului ispăşeşte
culpa despărţirii temporale şi reiterează, totodată, bucuria regăsirii
androginului într-un ceremonial mitic:

“Şi de-am venit ca-n timpuri, a fost, ca înc-o dată

S-aplec la sărutare o frunte vinovată,

Să-nvingem iarăşi vremea dintr-o-ntărire nouă

Şi să-nviem adâncul izvoarelor de rouă”.

( TTooaammnnăă )

Avatar al dragostei demoniace, neliniştitoare prin arderea senzuală
a duratei, mireasa reală reprezintă nestatornicia eternului feminin.
Despărţirea cuplului se desfăşoară într-un ritual impus de redo-
bândirea conştiinţei individuale a timpului, ca amestec de senti-
mente şi gânduri contradictorii:

“Voiam să pleci, voiam şi să rămâi,

Ai ascultat de gândul cel dintâi.

Nu te oprise gândul fără glas.

De ce-ai plecat? De ce-ai mai fi rămas?” 

(DDee--aabbiiaa  pplleeccaasseeşşii)

Despărţirea definitivă a cuplului produce o tulburare a reperelor
temporale. Dilatarea timpului ca durată debordează măsura lui
obiectivă. În poezia intitulată chiar DDeessppăărrţţiirree, ceasornicul care mă-
soară mecanic timpul trăieşte şi el emoţia separării cuplului, liche-
fiindu-se ca într-un tablou de Salvador Dali, pentru a sugera
reverberaţia momentului în memoria afectivă:

“Când am plecat, un ornic bătea în ceaţă rar,

Atât de rar că timpul trecu pe lângă oră,

I-am auzit întâia bătaie amândoi,

Pierzându-se-n noiembrie prelungă şi sonoră”.

Ceasornicul se opreşte din funcţionare, indicând – ca să folosim o
sintagmă inspirată a lui Nicolae Balotă  - o “memorie încremenită”
(9 în momentul mitic al despărţirii şi făgăduind eterna reîntoarcere
a întâmplărilor din trecut:

“Poate mai bate încă secunda de atunci,

Poate-a tăcut îndată şi-aşteaptă să mai vie

Îmbrăţişarea veche, din nou, precum a fost,

Şi lacrimile tale, în gara cenuşie”.

Între momentul despărţirii şi singurătatea din prezent se întinde,
copleşitoare, “pustia vremii”, care se umple însă de
amintiri.Toamna, ca anotimp simbolic, creează decorul propice flu-
xului amintirilor. Amintirea timpului erotic este echivalentă cu ne-
putinţa de-a uita, care-l îndeamnă pe poet la blestemul întoarcerii
fiinţei încă iubite, din finalul PPssaallmmuulluuii  ddee  ttaaiinnăă:

“Ridică-ţi din pământ urechea, în ora nopţii când te chem,

Ca să auzi, o! neuitată, neiertătorul meu blestem”.

Mireasa reală devine, în volumul CCăărrttiicciiccăă  ddee  sseeaarrăă, soţia,
partenera de viaţă a poetului, într-un decor bucolic care aminteşte
de grădina plăcerilor nevinovate a paradisului. Viziunea romantică
a naturii, ca şi peisaj stihial reprezentând drama spirituală a poetu-
lui, “îşi găseşte – apreciază Pompiliu Constantinescu în prima mo-
nografie critică importantă despre Arghezi – rezervele primordiale
de candoare şi se fixează într-o mistică bucolică, naturistă, păşind
din planul contemplaţiei individuale în planul contemplaţiei cos-
mice”.(10 Euridice împrumută atributele Korei, zeiţa fecundităţii pă-
mântului, celebrată în versuri cu ecouri din mistica naturistă a
IImmnnuurriilloorr  oorrffiiccee  şi a CCâânnttăărriiii  CCâânnttăărriilloorr:

“Vrei tu să fii pământul meu

Cu semănături, cu vii, cu heleşteu,

Cu pădure, cu izvoare, cu jivini?”

(LLooggooddnnăă)

Cuplul se integrează, prin iubirea carnală, în ceremonialul mitic al vi-
talităţii naturii:

“Culcă-mi-te trândavă pe coarne,

Fă-te jugul meu de carne,

Stăpâna mea, frumoasă ca aurul,

De care tremură taurul”.

( MMiirreellee )

În schema mitului orfic, “căsnicia” reprezintă relaţia idilică şi atem-
porală dintre Orfeu şi Euridice. Ca şi în mit însă, fericirea o destramă
timpul, în urma morţii Euridicei. Acest avatar, mireasa metafizică,
trezeşte conştiinţa timpului ca obstacol care a separat, prin moar-
tea femeii, cuplul. Euridice devine “streina” sau o “nălucă” bântuind
insomniile şi coşmarurile poetului, care acutizează sentimentul că-
derii în timp. Timpul se desfăşoară ca aşteptare chinuitoare şi deş-
artă a întoarcerii ei din lumea umbrelor, pentru a alunga
pustietatea din “grădina” edenului casnic:

“De când nu mai trece streina,

Rămâne pustie grădina”.

( AAşştteeppttaarree )

Ca şi Orfeu, Arghezi vrea să recupereze fiinţa răpită de
“timpul gol” şi să-i fixeze chipul în eternitate prin magia cântecului/
scrisului. Încercând  să surprindă reflexele ei ( “fărâme şi crâmpeie”)
din sufletul său, acestea se risipesc ca şi secundele timpului. Timpul
nu-i decât cadrul gol al unui tablou, care vorbeşte despre absenţa fi-
inţei:
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“Creionul se munceşte să te prindă

Şi te arăţi şi pieri ca în oglindă.

Schiţând mereu profiluri şi conture

Începe timpul gol să mi te fure,

Dacă prin văl, tu, cea adevărată,

Ai tresărit şi ai pierit îndată.

Nici vocea, nici privirea nu mai vin.

Te-aud, te văd din ce-n ce mai puţin,

Şi risipită-n mine, fărâme şi crâmpeie,

Te-adun şi nu pot strânge din ele pe femeie”.

( NNăălluuccaa  ))

Rămâne speranţa că, pierdută în timp, fiinţa va fi regăsită în veşni-
cie. Umanizarea erotică a timpului este însă înfrântă de puterea
morţii.

Faţă de misterul morţii, Arghezi  a păstrat de-a lungul în-
tregii sale opere o atitudine de sacralizare gravă, completată de vi-
ziunea desacralizatoare din volumul FFlloorrii  ddee  mmuucciiggaaii. Noaptea
argheziană din DDuuhhoovvnniicceeaassccăă este epifania stării larvare a univer-
sului şi a vâscozităţii timpului: “Ce noapte groasă, ce noapte grea!”.
Este momentul comunicării tainice a poetului cu temeliile existen-
ţei: “A bătut în fundul lumii cineva”. Universul se umple de duhuri
care “calcă fără somn, fără zgomot, fără pas”, alcătuind un nevăzut
asediu. Poetul trăieşte un complex de vinovăţie şi spaimă infantilă
faţă de întoarcerea mamei defuncte, privind universul căzut în pa-
ragină:

“… S-au stârpit cucuruzii,

S-a uscat busuiocul şi duzii,

Au zburat din streaşina lunii

Şi s-au pierdut rândunelele, lăstunii,

Ştiubeiele-s pustii,

Plopii-s cărămizii,

S-au povârnit păreţii. A putrezit ograda…”

Prezenţa “în haine întunecate” poate fi chiar Prinţul Întunericului,
numit dintr-o superstiţie populară Cine-ştie-Cine. Poezia DDuuhhoovvnnii--
cceeaassccăă devine scenariul ispitirii, prin acutizarea nocturnă a senzo-
rialităţii în detrimentul raţiunii. Ispitirea constă în transferul gradat
al trăirii senzoriale în alter-ego-ul său nocturn , de la privirea scor-
monitoare a gândurilor ( “se uită prin întuneric la mine/ Şi-mi vede
gândurile toate”)  până la pipăitul cărnii vulnerabile ca o rană (“Cine
scobeşte zidul cu carnea lui/ Cu degetul lui ca un cui/ De răspunde-
n rănile mele?”). Căderea în ispită este o experienţă a timpului noc-
turn, care se opune înălţării spirituale ca imitatio Christi prin
mântuirea pe cruce. Scenariul ispitirii devine astfel trecere a fiinţei
în puterea Necunoscutului/ Sacrului ca negativitate. Criza spirituală
este depăşită, ca şi la alţi poeţi moderni, prin trecerea eului labil în
alteritate:

“Deschide, vecine,

Uite sânge, uite slavă.

Uite mană, uite otravă.

Am fugit de pe Cruce.

Ia-mă-n braţe şi-ascunde-mă bine”.

Poezia DDuuhhoovvnniicceeaassccăă  se structurează din întrebări tulburătoare
asupra misterului existenţei temporale, rămase  fără răspuns. Mis-
terul nu se dezvăluie în timp decât prin epifanii care pun la încercare
mintea iscoditoare şi totuşi neputincioasă a omului. 

Dezlegarea misterului este proiectată în “ceasul morţii”.
Sintagma “ceasul morţii” are, în context religios creştin, înţelesul
unei durate iniţiatice ca participare la Sacru. Este durata luptei cu
fiara apocaliptică, din care omul ştie a priori că va ieşi înfrânt.
Spaima apropierii sfârşitului se asociază cu sentimentul absurdită-
ţii vieţii, numită metaforic “închisoare”. Întocmai ca în viziunile or-
fice/ gnostice, moartea devine eliberare din timpul conceput ca
osândă la aşteptare zadarnică:

“Şi mi-e spaimă de ceva urât,

De o fiară, de un ceas pe care

Îl aşteaptă sufletul atât

Lângă viaţă, lângă închisoare”.

(DDeeşşeerrttăăcciiuunnee)

Această viziune a misterului morţiieste contrapunctată de
viziunea ludică din poezia DDee--aa  vv--aaţţii  aassccuunnss……Moartea se înfăţişează
ca un spectacol pus în scenă de tatăl care ştie tragicul adevăr, dar
mimează inocenţa copiilor chemaţi să se iniţieze, prin joc, în taina
ei. Jocul face suportabilă conştiinţa individuală a limitei şi drama co-
lectivă a absenţei nedeterminate a fiinţei:

“Deocamdată, feţii mei frumoşi

O să lipsească tata vreo lună.

Apoi, o să fie o întârziere,

Şi alta, şi pe urmă altă.

Tata nu o să mai aibă putere

Să vie pe jos, în timpul cât se cere,

Din lumea cealaltă”.

Dar jocul însuşi reprezintă un mod de existenţă care –
afirmă Huizinga în HHoommoo  lluuddeennss  – se înscrie în “sfera sacră”.(11 Jocul
de-a moartea suprimă timpul, devenind rit de trecere reiterat ca im-
itatio Christi ( “Aşa s-a jucat şi Domnul nostru Isus Christos” ) de toţi
oamenii. Acest joc dă răspuns estetic grozăviei şi umilinţei de a
muri.  În locul macabrului viziunii din DDuuhhoovvnniicceeaassccăă, reprezenta-
rea ludică a morţii din poezia DDee--aa  vv--aaţţii  aassccuunnss……, aduce un spor de
optimism prin promisiunea învierii atemporale a tuturor oamenilor
ca regăsire idilică a fiinţei:

“Toţi vor învia, toţi se vor întoarce

Într-o zi acasă, la copii,

La nevasta, care plânge şi toarce,

La văcuţe, la mioarce,

Ca oamenii gospodari şi vii”.

Momentul morţii poate fi confruntarea cu Absolutul. În
CCâânntteecc  mmuutt, acest moment coincide cu Judecata de apoi. Ritul de
trecere devine un spectacol, în care Dumnezeu, însoţit de toată ie-
rarhia  cerească, supune dreptei judecăţi existenţa temporală a
omului:
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“La patul vecinului meu

A venit aznoapte Dumnezeu

Cu toiag, cu îngeri şi sfinţi

……………………………

Şi toată noaptea a vorbit cu ei

Şi cu icoana Dumneaei

A de-a pururea Fecioare

De Dumnezeu Născătoare”.

Dincolo de toate aceste epifanii ale morţii se află vecia
“mare, deasă” ( OOrraa  ttâârrzziiee  ), inaccesibilă cunoaşterii omeneşti. Din-
coace rămâne timpul, dezvăluindu-se omului ca “marele ocol” către
moarte. Omul şi-l asumă drept neîncetată fugă de sine. Fugă oedi-
piană în care îşi epuizează posibilităţile existenţiale şi, în cele din
urmă, îşi împlineşte destinul de fiinţă muritoare:

“Pribeag în şes, în munte şi pe ape,

Nu ştiu să fug din marele ocol.

Pe cât nainte locul mi-e mai gol,

Pe-atât hotarul lui mi-e mai aproape.”

(PPssaallmm)

Chiar poezia rămâne o încercare zadarnică, dar mereu re-
petată, de îmblânzire orfică a firii lui Cronos şi a lui Thanatos. Moar-
tea, ca limită a timpului, devine melos-ul eliberator al fiinţei,
cântecul ei de lebădă:

“Nu lua în seamă cântecele grele

Cu care turbur liniştea de-apoi.

Sunt leacuri vechi pentru dureri mai noi

Şi cântă moartea-n trâmbiţele mele”.

Existenţa este doar aparent schimbătoare, datorită tim-
pului. Izvorul timpului, veşnicia, se reflectă în sedimentarea trecu-
tului, invitînd poetul la realizarea – spre a parafraza titlul cărţii lui
Michel Foucault12 – unei arheologii a timpului. “Osemintele pierdute”
care răsar din memorie sunt tot atâtea simulacre ale fiinţei: “Şi-ai re-
trăi trecutul întreg, cu ochiu-nchis/ Fără să simţi că-ncepe să se-
mene a vis” (SSttiinnssee  ssccâânntteeii ). Acestea nu vorbesc despre prezenţa
fiinţei, ci despre absenţa ei, căci trecutul se dezvăluie ca “mormân-
tul nimănui”. Căutarea fiinţei sfârşeşte într-o transcendenţă goală:

“Fântâna curge, ca şi-atunci, mereu.

Tu curgi, fântână, pe trecutul meu.

Şi toate sunt precum le-am cunoscut,

Rămase-aşa ca dintru început.

I-am spus că vreau să caut un mormânt,

Pe care l-am săpat, demult, cântând.

Şi mi-a răspuns că nu e în grădina lui.

E-adevărat. Nu este mormântul nimănui.”

(OOsseemmiinnttee  ppiieerrdduuttee )

Incertitudinile acestei arheologii a timpului alcătuiesc sub-
stanţa Cărţii sale. Eul se găseşte într-o permanentă incertitudine a
cunoaşterii fiinţei, datorită reperelor temporale continuu schimbă-
toare, ceea ce face ca a fi să fie identic cu a nu mai fi:

“Deschid cartea: cartea geme,

Caut vremea: nu e vreme.

Aş cânta: nu cânt şi sunt,

Parc-aş fi şi nu mai sunt”

( IInncceerrttiittuuddiinnee)

Cartea fixează însă în cadre atemporale un cogito temporal limitat
şi totuşi deschis spre a cuprinde “temeliile” existenţei. Prin alchimia
verbală a poetului, clipa trecătoare este imortalizată, temporalita-
tea se converteşte în eternitate, umanul în divin: “Am luat cenuşa
morţilor din vatră/ Şi-am făcut-o Dumnezeu de piatră” ( TTeessttaammeenntt))..
Singurul semn al existenţei trecătoare a poetului şi a umanităţii pe
care o reprezintă este ”un nume adunat pe-o carte”. Cartea rămâne
deschisă ca o Biblie a neamului, bază de tradiţie şi mijloc de cu-
noaştere prin cuvânt a fiinţei de către urmaşi.

NOTE:

1 Tudor Arghezi, AArrss  ppooeettiiccaa, Cluj, Ed. Dacia, col. “Restituiri”, 1974, p. 38

2 Mircea Eliade, SSaaccrruull  şşii  pprrooffaannuull, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992   

3 Friedrich Schiller, DDeesspprree  ppooeezziiaa  nnaaiivvăă  şşii  sseennttiimmeennttaallăă, în SSccrriieerrii  eesstteettiiccee,

Bucureşti, Ed. Univers, 1981 

4 Sören Kierkegaard, TTrraaiittéé  dduu  ddéésseessppooiirr, Paris, Ed. Gallimard, 1949. Pentru fi-

losoful danez, eul este “sinteza conştientă de infinit şi finit care se raportează

la ea însăşi şi al cărei scop este de-a deveni ea însăşi ceea ce nu se poate face

decât prin raportare la Dumnezeu” – p. 89 ( tr.n.)

5 Ilie Guţan, TTuuddoorr  AArrgghheezzii..  IImmaaggiinnaarruull  eerroottiicc, Bucureşti, Ed. Minerva, l980

6 Ibid., p. 45

7 Mircea Eliade, MMiittuull  rreeiinntteeggrrăărriiii, Bucureşti, Ed. Vremea, 1939, p. 107

8 Ibid., p. 106

9 Nicolae Balotă, OOppeerraa  lluuii  TTuuddoorr  AArrgghheezzii, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1979, p.

123

10 Pompiliu Constantinescu, TTuuddoorr  AArrgghheezzii, Bucureşti, Ed. Minerva, 1994, p.

102-103

11 Johann Huizinga, HHoommoo  lluuddeennss, Bucureşti, Ed. Univers, 1977, p.44 

12 Mă refer la Michel Foucault, LL’’AArrcchhééoollooggiiee  dduu  SSaavvooiirr, Paris, Ed. Gallimard,

1969. Filosoful descrie astfel conceptul de arheologie: ”În loc să urmeze firul

unui calendar originar, în raport cu care se stabileşte cronologia evenimen-

telor succesive sau simultane, a proceselor scurte sau durabile, a fenomene-

lor instantanee şi permanente, se încearcă  a arăta cum poate exista

succesiune şi la care niveluri se găsesc succesiuni distincte” - p.220 ( tr. n. )
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Grădina de piatră este cel dintâi mare roman al lui Nikos Ka-
zantzakis înainte de Viaţa și peripeţiile lui Alexis Zorba. Elaborată în
limba franceză (Le jardin des roches), în anul 1936, pe Insula Egina,
cartea aceasta apare abia în 1959, în Franţa, după ce o traducere în
neerlandeză fusese publicată încă în 1939. În mare, textul e inspirat
de experienţa călătoriei pe care autorul a făcut-o în Extremul
Orient, fiind un inedit amestec de jurnal de călătorie, roman de idei,
meditaţie filosofico-religioasă și poem în proză, aducând în faţa ci-
titorului câteva dintre temele și preocupările majore ale întregii
opere a scriitorului grec, de la opoziţia contrariilor și posibila lor re-
conciliere la imperativul libertăţii de gândire ori de alegere, semnul
distinctiv al existenţei umane. În plus, totul e plasat, aici, într-un
cadru oriental, marcat de descrierile minunatelor grădini japoneze
sau de peisajele Chinei pornite pe drumul spre modernizare, fără
ambianţa creștină care va domina creaţiile ulterioare ale lui Kazan-
tzakis, cum ar fi Hristos răstingnit din nou sau Ultima ispită a lui Hris-
tos.

Finalul textului, emblematic pentru scrisul lui Nikos Kazantza-
kis, având cadenţe apropiate de ritmurile prozei poetice, fixează
metafora inclusă în titlu, oferind cititorului și (cel puţin câteva) po-
sibile chei de lectură: „Amiază. O grădină de piatră la capătul unui
vechi ermitaj. Nici o floare, nici o frunză verde, nici o picătură de
apă. Această grădină este un deșert de nisip, și pe acest nisip, vreo
cincisprezece ăietre mari și mici, împrăștiate ca din întâmplare. Poe-
tul chinez care acum trei secole o aranjase avea o intenţie explicită,
să sugereze imaginea unui tigru fugind. [...] Un tigru, sau moartea,
sau iubirea, sau Dumnezeu. [...] Cineva sau ceva, de mii de veacuri,
urcă, urcă, urcă, neliniștit. Vreau să urmez ritmul său, să urc îm-
preună cu el, să-mi depășesc părinţii, să mă depășesc, în fiecare
clipă, pe mine însumi, să deschid în inima mea calea pentru acel ci-
neva sau acel ceva care urcă. Să-mi modelez o inimă liberă, după
imaginea acestei grădini de piatră!” Desigur, aceste cuvinte ne duc
cu gândul direct la celebrul epitaf de pe piatra funerară a lui Ka-
zantzakis, aflată pe Insula Creta: „Nu sper nimic, nu mi-e frică de
nimic. Sunt liber.” Dar, în egală măsură, la intensitatea ideatică din
Căpitanul Mihalis ori Fratricizii sau la densitatea filosofică din Raport
către El Greco, fiind evident că Grădina de piatră realmente pregăte-
ște simbolicul drum pe care scriitorul grec îl va urma în literatură. 

Interesant este, apoi, că în Grădina de piatră se regăsesc, trans-
formate sau nuanţate, numeroase fragmente cu care cei care cu-
nosc bine opera lui Kazantzakis sunt familiarizaţi din Jurnal de
călătorie: China, Japonia, publicat în 1935; dar apar și secvenţe in-
cluse în volumul intitulat Exerciţii spirituale, din 1927, tradus în en-
gleză ca Saviors of God (1960). Mai puţin cunoscut e, poate, faptul că
unele descrieri sau idei ori imagini din Le jardin des roches sunt pre-
luate din corespondenţa autorului însuși, mai cu seamă din scriso-
rile adresate de Kazantzakis soţiei sale sau prietenului Prevelakis,

de-a lungul călătoriei în Orient. Prin urmare, Grădina de piatră este,
privită astfel, un veritabil creuzet în care putem descoperi multe
dintre obsesiile tematice ori stilistice ale scriitorului. 

Corespondenţa oamenilor de litere e, în general, considerată a
se limita la aspectele biografice, iar critica literară manifestă ade-
sea tendinţa de a ignora scrisorile trimise familiei sau apropiaţilor,
pe temeiul că aceste texte ar fi subiective și nu ar reprezenta prea
mult din perspectiva evaluării creaţiilor artistice ulterioare. Numai
că, în cazul lui Nikos Kazantzakis, lucrurile trebuie privite dintr-o
perspectivă diferită, câtă vreme corespondenţa sa e un adevărat la-
borator al creaţiei, marcând încercarea autorului de a-și clarifica, în
primul rând pentru sine, perspectivele estetice, etice ori religioase
și de a le formula cu claritate. Studiile recente vorbesc chiar despre
scrisoarea înţeleasă drept expresie a unei așa-numite „gândiri no-
made”, încercare a autorilor (începând cu secolul al XIX-lea și până
în prezent) de a configura o viziune coerentă asupra sinelui, asupra
lumii înconjurătoare și asupra literaturii în ansamblu. Esenţial este,
însă, că această gândire nomadă (expresie modernă a străvechii
teme a călătoriei, cunoscută în cultura universală încă din Antichi-
tate) nu se limitează la anumite genuri sau specii literare, ci se re-
găsește, mai ales în cazul autorilor moderni ori contemporani, la
toate nivelurile și în mai toate compartimentele creaţiei, funcţio-
nând, la nivel stilistic și ideatic, asemenea unui „hiper-gen” ori ase-
menea unei literaturi capabile să ignore cu desăvârșire orice
condiţionări de gen, după cum afirma, încă de la sfârșitul anilor ’80,
Jacques Derrida. Toate acestea sunt evidente și la nivelul operei lui
Kazantzakis, mai cu seamă dacă ţinem seama de complicata reţea
textuală ce se stabilește între jurnalul de călătorie în Orient al au-
torului, corespondenţa sa, eseistica cu caracter filosofico-religios și
Grădina de piatră, un text remarcabil și dificil de clasificat, căci au-
torul pare a ignora programatic toate limitările sau rigorile impuse,
cel puţin teoretic, de genul romanesc. De altfel, analizând scrisorile
lui Franz Kafka, Gilles Deleuze demonstra că acestea sunt parte in-
tegrantă a procesului creator și reprezintă „marca expresivă a au-
torului”, aceeași pe care o regăsim în marile sale romane ori în proza
scurtă, fiind inutilă discuţia cu privire la posibilitatea ori necesitatea
includerii corespondenţei scriitorilor în ansamblul operei lor, câtă
vreme, cel puţin în cazul marilor nume ale literaturii universale,
epistolarul depășește cadrul strict al biografiei, situându-se de la
bun început în planul delimitat estetic al creaţiei propriu-zise. 

În plus, situaţia lui Kazantzakis e complicată și de faptul că nu-
meroase imagini, simboluri ori metafore din Odiseea. O continuare
modernă (1938), celebrul text ce cuprinde 33.333 versuri, sunt pre-
zente și în Grădina de piatră, dar străbat deopotrivă corespondenţa
personală a autorului. Scriitorul grec pare a se situa, astfel, în mod
deliberat, sub semnul pluralităţii creatoare, perspectiva sa asupra
scrisului (ca și  aceea asupra existenţei) fiind reluată obsesiv, nua-
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Carte străină

Nikos Kazantzakis. Călătoria spre literatură
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nţată de-a lungul timpului, și expusă în texte diferite ca struc-
tură, dar înrudite ca semnificaţie. Căci, deși scrisorile personale
ale lui Kazantzakis par a vorbi doar despre locurile vizitate și des-
pre impresiile pe care acestea i le stârnesc, lectura tuturor tex-
telor ce includ aceste imagini, preocupări și concretizări artistice
dezvăluie permanenta nevoie a autorului de a trece într-un sim-
bolic „dincolo”, de a depăși, deci, cadrul strict fizic sau impresiile
pasagere pentru a surprinde sensurile eternităţii, pentru a des-
coperi șansa fiinţei umane de a se salva din punct de vedere spi-
ritual, dar și pentru a afirma capacitatea creatoare a omului. Prin
urmare, nu trebui să căutăm, în corespondenţa lui Kazantzakis
sau în jurnalele, eseurile și romanele sale detaliile reale ale vreu-
nui peisaj sau spaţiu bine definit din punct de vedere geografic,
câtă vreme de fiecare dată, vorbind și scriind despre ceea ce
vede, autorul încearcă să transmită ceea ce simte și, mai mult
decat atât, ceea ce contează din perspectiva eternităţii, iar nu
din aceea a unui prezent temporal clar delimitat. Că aveam de-a
face cu calitatea transgresivă a discursului său literar e dincolo
de orice îndoială, cu toate că acest amănunt a fost arareori dis-
cutat în studiile critice care i-au fost dedicate. La Kazantzakis în-
tâlnim în primul rând calitatea „a-destinativă” a acestor texte,
care, tocmai de accea, trebuie privite global, în încercarea de a
ajunge la sensurile profunde ale creaţiei sale. Căci, pentru scrii-
torul grec, corespondenţa, fie ea și personală, rupe circuitul în-
chis al comunicării interumane, transformându-se într-o
structură prin excelenţă deschisă – să nu uităm, de pildă, nici că,
deși adresate formal soţiei sale, multe din scrisorile pe care Ka-
zantzakis le-a expediat acasă din Asia s-au transformat în mate-
rie brută pentru articolele pe care, ulterior, autorul le-a publicat
în cotidianul grec Acropolis, pentru ca, după aceea, ele să devină,
așa cum spuneam, parte integrantă din jurnalul său oriental, dar
și din Le jardin des roches. 

Descrierile cadrului oriental, senzualitatea accentuată a
unor fragmente, notaţiile cu caracter personal pe care le întâl-
nim în Grădina de piatră și care, simptomatic, sunt prezente și în
corespondenţa purtată de scriitor cu soţia sa nu mai au, deci,
doar menirea de a suprima, simbolic, distanţa dintre cei doi, ci în
primul rând, pe aceea de a se constitui într-un mesaj prin exce-
lenţă intelectual, de a contribui la definitivarea esteticii specifice
operei lui Kazantzakis și a poeticii atât de aparte pe care acesta
o propune (și o impune în contextul literaturii secolului XX). Car-
tea de faţă devine, așadar, în ciuda structurii aparente de roman,
un veritabil jurnal de călătorie, dar, în același timp, și o medita-
ţie lucidă – nu o dată amară – asupra realităţilor istorice, vizând,
de pildă, relaţiile extrem de complicate dintre China și Japonia
de-a lungul timpului, tensiunile fiind din ce în ce mai accentuate
la mijlocul anilor ‘30 ai secolului trecut. Aflat în căutarea drumu-
lui spre marea literatură, Nikos Kazantzakis înţelege, foarte de
timpuriu, că, pentru a-l găsi, trebuie să-l descopere în primul
rând pe acela spre el însuţi și, implicit, să caute neobosit sensul
existenţei și al luptei omului cu împrejurările potrivnice și, întot-
deauna, cu sine. De aici, desigur, predilecţia pentru anumite me-
tafore ori imagini, de la aceea a călătoriei înţeleasă drept
expresie a întregii vieţi (ori chiar a întregii evoluţii a umanităţii),
la cea a lui Ulise, eternul peregrin și permanentul descoperitor –
de locuri, lucruri și, mai ales, de înţelesuri ascunse. 

Marele model al lui Kazantzakis este, fără îndoială, cel ho-

meric, nu întâmplător poemul său de peste treizeci de mii de ver-
suri purtând titlul uneia dintre epopeile lumii vechi, nuanţat de
„o continuare modernă”... Dar tot de aici, din epopeea lui Homer,
provine și preocuparea autorului Grădinii de piatră pentru imagi-
nile feminine oarecum neașteptate. Căci, deși ne aflăm în uni-
versul oriental, comparaţiile implicite pe care le face scriitorul
conduc, de fiecare dată, spre cultura greacă, cele mai frecvente
asocieri fiind cu semnificaţiile apariţiei Sirenelor sau a vrăjitoarei
Circe. Ar fi vorba, pare a sugera Kazantzakis, despre coordona-
tele eterne, despre un veritabil univers al pre-arhetipurilor, exe-
geţii vorbind, în cazul acesta, despre întâlnirile obsesive ale
protagoniștilor din proza scriitorului grec cu femeia-ispită, cu se-
ducătoarea fatală prezentată sub diverse forme, cu marea ten-
taţie a fructului oprit, acestea reprezentând, de fiecare dată, câte
una dintre treptele cele mai importante ale parcurgerii drumului
(cu profunde implicaţii iniţiatice) ce reprezintă marea călătorie a
vieţii. Așa sunt portretizate japoneza Joshiro-san și chinezoaica
Siu-lan, expresii moderne ale gheișelor sau curtezanelor de la
Curtea Imperială, reţeaua de opoziţii dintre ele mergând și mai
departe și simbolizând situaţia foarte tensionată dintre cele
două ţări, care părea a imposibil de soluţionat exact în perioada
în care scriitorul grec ajunsese acolo. Iar întâlnirile protagonis-
tului cu frumuseţile Orientului sunt nu doar revelaţii cu privire la
capacitatea ţărilor respective, Japonia și China, de a-i seduce pe
călătorii care pășesc peste graniţele lor, ci au în vedere și evide-
nţierea eternei lupte (expresie a opoziţiei contrariilor) dintre
masculin și feminin, înţelese drept principii ordonatoare ale exis-
tenţei și ale întregului univers. 

Influenţat în mod vizibil de ideile lui Henri Bergson, Frie-
drich Nietzsche, Charles Darwin sau de filosofia buddhistă, Ka-
zantzakis descrie totul în mod alegoric, personajele feminine și
erotismul din întâlnirile protagonistului cu ele ducându-ne cu
gândul direct la viaţa fiecărui individ privită drept încleștare ne-
ostenită între materie și spirit, între trup și suflet. Ca și în alte
creaţii ale lui Kazantzakis (unele dintre ele reprezentative pen-
tru imaginarul creștin, cum ar fi Hristos răstignit din nou), bărba-
tul pare a se lupta ca să reușească să evite ispitele trupești
apărute în drumul lui sub forma frumoaselor femei (acum, asia-
tice și extrem de exotice), căci acestea l-ar putea duce pe un alt
drum decât cel al spiritului, determinându-l să cunoască ispita
erotică și, în acest fel, și să pătrundă, pe nesimţite, de pe tărâ-
mul lui Eros pe acela al lui Thantatos. Deloc întâmplător, într-una
din scrisorile sale celebre din Japonia, Kazantzakis vorbește des-
pre tentaţiile orientale și face o trimitere clară la ceea ce el nu-
mește „metoda lui Odiseu”, căci se știe că acesta, pentru a
cunoaște și, deopotrivă, pentru a se pune la adăpost de cântecul
Sirenelor, cere să fie legat de catarg, pentru a le putea auzi cân-
tând, dar pentru a nu putea părăsi corabia. Apoi, într-unul din
eseurile incluse în volumul Exerciţii spirituale, același Kazantza-
kis propune o altă soluţie, și anume nu aceea de a evita ispita, ci
de a le lua pe Sirene la bord și a continua călătoria alături de ele...
Așadar, oricât de departe s-ar afla scriitorul în Orient, canonul
occidental domină expresia sa artistică (gheișele sunt Sirenele
Asiei!) și, în plus, vocea narativă tinde să utilizeze stereotipiile ex-
presive (și de gândire) ce domină și spaţiul oriental, unde femeile,
la fel ca și în Grecia patriarhală, sunt considerate primejdioase
tocmai prin senzualitatea lor. În felul acesta, călătoria directă și
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cunoașterea nemijlocită pe care le regăsim în corespondenţa lui Ka-
zantzakis sunt reluate în Grădina de piatră, numai că, aici, totul e
trecut prin filtrul culturii, scriitorul construind o adevărată reţea in-
tertextuală, astfel încât graniţele dintre culturi, lumi, sexe ori limbi
să poată fi depășite – în primul rând prin acele experienţe esenţiale,
după cum autorul însuși le numește, anume cântecul, dragostea,
moartea. 

Simboluri precum șarpele, spada sau fructul oprit apar pe par-
cursul acestui text pentru a descrie fascinaţia exercitată de femeile
orientale, dar și pentru a sugera starea (fie ea și mascată) de război
al sexelor. Căci Nikos Kazantzakis, asemenea lui Nerval, din Călăto-
rie în Orient sau Flaubert din Salammbô, e tentat să identifice iluzia
orientală cu halucinaţia fatală, de natură să-l smintească pe călăto-
rul care s-ar opri să o contemple. În felul acesta, scriitorul grec se
apropie și de o adevărată tradiţie a literaturii secolului XX, care, prin
creaţiile lui André Gide sau Joseph Conrad, a impus reperele cultu-
rale ale unui Orient exotic, în care femeile seduc, dansează sau
cântă. Ori, dacă nu, poartă măști, căci iată cum reacţionează la un
moment dat protagonistul în Grădina de piatră: „- M-am săturat de
măști, am strigat eu dezamăgit. - De care măști? - De feţele japo-
neze. Toţi zâmbesc ca niște măști. Și nu știi niciodată ce fel de faţă
se ascunde sub mască. Doream să văd un chip carnal, cald, să râdă
sau să plângă, îmi era egal. Dar nu o mască!” Făcând aluzie și la mă-
știle buddhiste, secvenţa e sugestivă pentru că descrie, indirect,
complexitatea (și duplicitatea...) feminină orientală, evidenţiind și
cruzimea chipurilor vechilor curteazane, devenite, în perioada con-
temporană, spioane sau instigatoare politice. Asemenea vălului isla-
mic, măștile orientale reprezintă, deopotrivă, misterele feminităţii
ascunse privirii și, deci, cu atât mai dezirabile. În plus, în Grădina de
piatră, eterna luptă dintre cele două sexe (expresie a opoziţiei con-
trariilor) e simbolizată prin iubirea dintre japoneza Joshiro și chine-
zul Li Teh, iar eșecul relaţiei lor simbolizează și conflictul deschis în
care cele două ţări s-au aflat multă vreme. Textul lui Kazantzakis de-
vine, așadar, nu doar încă o expresie a preocupărilor sale literare, ci
și un veritabil exemplu de work-in-progress, creaţia ale scriitorului
grec fiind mereu în evoluţie, teme și motive dezvoltându-se unele
din altele și evoluând permanent, pentru a transmite cititorului po-
vestea tuturor protagoniștilor săi și deopotrivă pe aceea a unui
autor neliniștit și plecat, asemenea lui Ulise, în marea călătorie a
vieţii – și a literaturii.                                          

*

„Presimt că această carte nu va fi publicată în Grecia decât
mult mai târziu”, a spus Nikos Kazantzakis în 1954, la puţină vreme
după definitivarea romanului Fratricizii, pe care îl începuse încă din
1949. Temerea lui s-a adeverit, textul va apărea la Atena doar în anul
1963, repetându-se, astfel, situaţia altui mare roman al lui Kazan-
tzakis, Ultima ispită a lui Hristos. 

Abordând spinoasa (și delicata) problemă a războiului civil care
a marcat Grecia între 1946 și 1949, când confruntările dintre comu-
niști și forţele armate guvernamentale de dreapta (susţinute de An-
glia și de S.U.A.) au sfâșiat întreaga societate elenă și au ridicat
„fraţii împotriva fraţilor”, romanul acesta, tradus în peste douăzeci
de limbi și ajuns rapid la celebritatea mondială, demonstrează nu
numai capacitatea lui Kazantzakis de a se apropia și de problemele
stringente ale lumii în care trăia și mai cu seamă ale ţării natale, ci

și marea sa artă literară, aplecarea spre parabolă, dar și știinţa (na-
rativă și simbolică) de a vorbi, indirect, dar convingător, despre pro-
blemele oamenilor de pretutindeni. Textul nu e o lectură comodă şi
nici una de delectare, cu atât mai mult cu cât, depăşind nivelul ale-
goriei despre care s-a discutat adesea în legătură cu romanele pe
teme (parţial) religioase ale lui Kazantzakis, Fratricizii rămâne în pri-
mul rând un roman actual, vorbind despre greci (adică, despre oa-
meni!) aflaţi în conflict unii cu ceilalţi, despre ascensiunea ideilor de
stânga într-o lume aflată parcă în derivă, despre probleme sociale
grave şi despre o inegalitate de natură să determine nesfârşite – şi
aproape imposibil de rezolvat – tensiuni între cei de aceeaşi credinţă
şi de același neam.      

Protagonistul cărţii este părintele Iannaros, un preot care, după
câţiva ani petrecuţi la mânăstire, descoperă că acolo, oricât l-ar
căuta, nu-l găsește în adevăratul sens al cuvântului pe Dumnezeu și,
prin urmare, decide să plece în lume și să păstorească  oamenii, slu-
jind, în felul acesta, divinitatea. Ajuns, după ani de zile, la Kastelos,
un sat sărman dintr-o zonă muntoasă foarte aridă din Epir, el este
confruntat cu provocarea de a alege, de a se situa de o parte sau de
alta a baricadei: fie alături de insurgenţii „roșii” care atacă uneori
de pe culmi, fie de reprezentanţii forţelor guvernamentale. Dar si-
tuaţia se complică, deoarece conducătorul insurgenţilor din munţi
este însuși fiul său, Drakos. Mai mult, acţiunea e plasată în Săptă-
mâna Mare, iar părintele Iannaros ameninţă chiar că nu va mai ţine
slujba de Înviere, cu speranţa că, astfel, oamenii vor înţelege gro-
zăvia luptei fratricide pe care o duc, o luptă care, în opinia sa, nu va
determina nicidecum un trai mai bun, indiferent care dintre tabere
va câștiga, ci doar va perpetua sărăcia, mizeria și imensa nefericire
a micii comunităţi, care simbolizează, desigur, marea comunitate
elenă (și umană). 

De-a lungul întregii sale activităţi literare, Nikos Kazantzakis a
fost influenţat de filosofia lui Henri Bergson, fiind interesat mai cu
seamă de ideile filosofului francez cu privire la evoluţia creatoare.
După cum a mărturisit el însuşi, ideea prezenţei Divinităţii ori a „tri-
mişilor” divini în romanele sale i-a fost inspirată, chiar dacă oare-
cum indirect, tot de Bergson, scriitorul grec pornind de la noţiunea
bergsoniană de „élan vital”, acea forţă vitală preexistentă care tinde
să ajungă la un nivel superior de autodeterminare ori de conştiinţă.
Dar pentru a fi vie, însufleţită în adevăratul sens al cuvântului, ea
trebuie să coexiste cu materia, adică, altfel spus, să repună mereu
în discuţie întregul sistem dialectic. Din această perspectivă, abisul
sau tăcerea deplină vor deveni, pentru Kazantzakis, simbolice pen-
tru un soi de mare creuzet imaterial de unde, ulterior, acel elan vital
din filosofia lui Bergson (sau Dumnezeul din opera lui Kazantzakis)
poate reintra în lumea materială şi îi poate determina acesteia tra-
iectoria ascensională.    

Dialectica distrugerii şi re-creării străbate întreaga operă a crea-
torului lui Zorba, ideile sale filosofice fiind formulate prin interme-
diul romanelor pe care le-a publicat – mai cu seamă prin intermediul
acelora care aduc în discuţie, precum Fratricizii sau Hristos răstignit
din nou, complicatele probleme ale relaţiei dintre credinţa creştină
şi acţiunea umană propriu-zisă. Se întâmplă astfel şi pentru că
Nikos Kazantzakis era profund legat de tradiţia creştină – e cunos-
cut episodul din biografia sa când a petrecut câteva luni de zile pe
Muntele Athos, împreună cu Anghelos Sikelianos, în căutarea reve-
laţiei divine – dar, pe de altă parte, era şi convins că aceasta nu mai
reuşea să rezolve provocările cu care era confruntată fiinţa umană
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în secolul XX. De aici nevoia personajelor lui de a acţiona cât mai
autentic cu putinţă şi de a face tot ce pot pentru a uşura măcar
puţin suferinţele semenilor lor, pe care vor ajunge să-i privească, în
adevăratul sens al cuvântului, drept fiii lui Dumnezeu. Însă Kazan-
tzakis lărgeşte mereu perspectiva, iar fiecare nouă lectură a roma-
nelor sale dezvăluie noi semnificaţii ale faptelor relatate. 

Din această perspectivă, Fratricizii pare, pe alocuri, o extraor-
dinară colecţie de foarte bine gândite și construite fabule morale al
căror cadru de desfășurare e realitatea dură a sărăciei, a războiului
și a lipsei de speranţă a unor oameni pe care nici măcar cuvântul lui
Dumnezeu nu-i mai poate alina. Numai că, în încleștările acelor zile,
părintele Iannaros însuși începe să aibă îndoieli și nu mai poate
afirma că undeva există o lume mai bună. Îndoielile îi sunt accen-
tuate de vizita pe care i-o face fratele Nikodimos, cel care, grav rănit,
la capătul unui tensionat dialog, îi spune că „O lume fără Dumnezeu
nu poate fi întemeiată, dar o lume fără dreptate nu poate fi con-
dusă”, încercând să-și justifice, prin aceste cuvinte ce devin un ade-
vărat laitmotiv al romanului, situarea clară de partea comuniștilor,
câtă vreme el e convins că noul mântuitor a venit deja pe pământ,
iar numele lui e Lenin... Iannaros rămâne împietrit în faţa acestor
cuvinte, mai ales deoarece el nu mai crede, după atâtea suferinţe
câte a văzut, că iubirea mai poate salva lumea și omul, ci e convins
că doar încercarea de eliberare va tămădui sufletul celor atât de ră-
niţi, fizic sau spiritual, de confruntarea fratricidă; dar protagonistul
are în vedere o eliberare radicală, fiind vorba, în opinia sa, până și
de eliberarea de regulile iubirii creștine. Cu toate astea, oricât de
eretic pare crezul său, Iannaros e convins că încă face parte, în de-
plinul sens al cuvântului, din biserica greacă și că susţine cauza ei.
Numai că biserica greacă are propriile probleme și oferă oamenilor
speranţa unei vieţi veșnice abia după ce viaţa plină de suferinţe de
pe pământ se va fi încheiat, în vreme ce comuniștii promit utopia
aproape instantanee a unei guvernări a oamenilor de către oameni,
precum și împărţirea egală a bunurilor materiale – aici, pe pământ. 

Antinomiile sunt prezente la tot pasul în dialogurile persona-
jelor (adevăr – minciună, real – fals), ia ele pot fi raportate la ideile
lui William Blake, câtă vreme, asemenea lui, Kazantzakis era con-
vins că, în absenţa unei opoziţii a contrariilor şi a unei cel puţin tem-
porare reconcilieri a acestora, nu e posibil nici un proces de evoluţie,
în sensul pe care Bergson îl dădea termenului, şi nici perceperea
marii unităţi divine. În plus, unul dintre creatorii cu care autorul Fra-
tricizilor are profunde afinităţi este W. B. Yeats, cei doi împărtășind
aceeaşi mistică a permanentei căutări spirituale şi aceeaşi fascina-
ţie pentru călătorii – dintre care doar unele sunt fizice. Îi aduce ală-
turi ideea omului mereu consumat de flacăra unui ideal, de tentaţia
absolutului şi de dorinţa de a depăşi condiţionările pământescului.
De aici pasiunea şi patima – patimile – ce domină scrierile amându-
rora, dar şi noua dimensiune pe care scriitorul grec reuşeşte s-o dea
vechii dialectici dostoievskiene a păcatului şi a pedepsei, fapt evi-
dent în Fratricizii, mai ales la nivelul atât de frământatului părinte
Iannaros. Kazantzakis se dovedeşte, deci, un autor extrem de mo-
dern, având marele curaj de a pune în discuţie însăşi structura apa-
rent bine definită a realităţii şi de a o intrepreta ca pe o creaţie
subiectivă, în termenii proprii ai devenirii, aşa cum o înţelegea el,
pe urmele lui Nietzsche, scriitorul afirmând că „Lumea este în în-
tregime creaţia mea, căci toate cele văzute şi nevăzute sunt doar
un vis înşelător.” 

Așa cum se întâmplă mereu în opera lui Kazantzakis, fiecare
dintre personajele implicate în acţiunile din Fratricizii susţine pro-

pria versiune a adevărului pe care-l consideră absolut, idealizând
valorile unui viitor care, de fapt, în fiecare caz în parte, privite de
aproape, se dovedesc a fi, pe alocuri, greu tangibile. Simplitatea cre-
dinţei absolute a oamenilor din Kastelos în raiul care-i așteaptă, ca
și propaganda agresivă a comuniștilor sunt, în realitate, reprezen-
tări naive (și, sigur, în mod fatal incomplete) ale unor moduri de
gândire opuse, între care dialogul nu se poate înfiripa cu nici un
preţ. În acest context, părintele Iannaros are revelaţia supremă și în-
cearcă să le explice oamenilor că, oricât ar fi de aparent justificat
de ideologiile momentului, războiul nu va aduce niciodată salvarea
și eliberarea, ci va provoca nesfârșite suferinţe și răni tot mai
adânci, care ameninţă să devină, în timp, greu, dacă nu cumva chiar
imposibil de vindecat. Iar tragedia pe care romanul o pune în faţa ci-
titorului provine și de aici, câtă vreme deznădejdea ce marchează
ambele tabere, ca și violenţa dezlănţuită ce nu mai poate fi ţinută
în frâu ameninţă să transforme dușmănia fraţilor într-o luptă nes-
fârșită. Comparat de numeroși critici literari cu profeţii Vechiului
Testament, sfâșiat între sentimentul de iubire paternă pentru fiul
său și cel de datorie faţă de comunitatea pe care o păstorește și că-
reia decide să-i rămână, orice s-ar întâmpla, părinte spiritual, Ian-
naros are parte de inevitabilul (în condiţiile date) sfârșit, cartea
încheindu-se, într-un mod oarecum asemănător cu Hristos răstignit
din nou, cu tragica moarte a protagonistului decis să-și apere până
la capăt convingerile, dar și să-l salveze pe Dumnezeu – și omul.  

Aceste amănunte determină şi modul în care autorul tratează
alegoria, dar şi capacitatea sa de a se raporta la nivelul alegoric cu
totul altfel decât ar face-o un text religios. Şi tot de aici rezultă o ex-
traordinară calitate a scriiturii lui Kazantzakis, aceea de a rămâne
deschisă interpretărilor. Căci, dacă lecturile deceniilor trecute cău-
tau esenţa operei lui în depăşirea tuturor opoziţiilor prin transfor-
marea completă a materiei în spirit şi a trupului în suflet, cele mai
recente merg într-o altă direcţie, subliniind tocmai deschiderea pe
care autorul o păstrează în mod voit la finalul tuturor romanelor
sale, convins că esenţială pentru condiţia umană este tocmai deve-
nirea, înţeleasă ca permanentă redefinire şi reconfigurare a lumii.
Pus uneori alături de marii romancieri ai secolului al XIX-lea şi com-
parat, în ceea ce priveşte viziunea epică, cu Tolstoi ori Dostoievski,
sau raportat, alteori, la estetica modernităţii şi la proza lui D. H. Law-
rence, datorită tendinţei dionisiace care-i străbate opera, ori la tex-
tele lui Albert Camus şi Jean Paul Sartre, pornind de la spiritul de
alienare ce-i animă pe unii dintre protagoniştii săi, Nikos Kazantza-
kis rămâne imposibil de prins în vreo formulă critică simplificatoare.
Marcat de influenţele pe care le-a trecut prin filtrul creativităţii sale
(de la cea a lui Nietzsche, care clama că Dumnezeu a murit, până la
aceea a lui Bergson sau Buddha), el reprezintă un exemplu de autor
sfâşiat între tendinţe diferite şi răstignit, simbolic, pe crucea meta-
fizicii. Sfâşiere de care, probabil, doar credinţa în cuvintele încrus-
tate, ca epitaf, pe piatra sa funerară din Creta l-a putut mântui: „Nu
sper nimic, nu mi-e frică de nimic. Sunt liber.”           

NNiikkooss  KKaazzaannttzzaakkiiss,,  GGrrăăddiinnaa  ddee  ppiiaattrrăă..
TTrraadduucceerree  şşii  nnoottee  ddee  AAlleexxaannddrraa  MMeeddrreeaa--DDaanncciiuu,,  BBuuccuurreeşşttii,,  HHuummaa--

nniittaass  FFiiccttiioonn,,  22001199..
NNiikkooss  KKaazzaannttzzaakkiiss,,  FFrraattrriicciizziiii..  

TTrraadduucceerree  şşii  nnoottee  ddee  AAlleexxaannddrraa  MMeeddrreeaa,,  BBuuccuurreeşşttii,,  HHuummaanniittaass  FFiicc--
ttiioonn,,  22001188..

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

523 / 2021



53 3/ 2021

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

Deși, din literatura franceză creată la intersecţia secolelor
XIX și XX, nu lipsesc câţiva scriitori consideraţi canonici până în zilele
noastre, de-ar fi să-i menţionăm doar pe Rimbaud sau Apollinaire,
epoca s-a arătat a fi mai degrabă una de tranziţie. În interiorul ei s-
au consumat, de fapt, ultimele ecouri ale Renașterii, Clasicismului
și Iluminismului și se pregăteau, începând cu simbolismul, viitoa-
rele teritorii literare nu doar ale Europei, ci chiar ale lumii. Mai ve-
chile istorii ale literaturii franceze l-au privit și pe Anatole France ca
reprezentativ pentru perioada respectivă, nu fără a ocoli faptul că
romanul timpului îi avea la un capăt pe Balzac și Flaubert, iar la ce-
lălalt pe Proust. De altfel, chiar prestaţia scriitorului a cunoscut stra-
tificări semnificative în ordinea variaţiei accentelor și a orientărilor.
În comentariile sale vizând apariţiile momentului, reunite în mai
multe volume sub titlul Viaţa literară, dominante erau criteriile cla-
siciste, detașându-se atenţia acordată „scrierii artiste” dar, mai ales,
atașamentul său la rigorile iluministe, respectiv cele privitoare la
preeminenţa raţiunii și la refuzul religiozităţii. Cu toate că, încă de
tânăr, se arătase preocupat de proză, debutează, în 1873, cu volu-
mul de versuri Poemele aurite, texte cu vizibilă orientare parnasiană,
așadar de pe poziţii antiromantice. Se va consacra apoi prozei, fără
a trezi interesul criticii sau al cititorilor, el însuși considerându-le,
mai târziu, drept „reci și lipsite de suflet”. Dar va publica, în 1881, ro-
manul Crima lui Slvestre Bonnard, premiat de Academia Franceză,
moment  care îi va aduce o notorietate ce-i explică atât poziţia în
peisajul literar al al vremii, cât și prezenţa activă în câmpul revedi-
cărilor sociale. Îi va apare un lung șir de romane și nuvele, va în-
cerca – prin tetralogia Istoria contemporană – să aducă la zi imaginea
societăţii franceze oferită de Comedia umană a lui Balzac. În 1896 va
fi primit în Academia Franceză, iar în 1921 i se va decerna Premiul
Nobel pentru literatură. Influenţat de Jean Jaurès, va deveni mem-
bru al Partidului Socialist, va participa la dezbaterile care au avut
loc în jurul Afacerii Dreyfus, devenind apoi membru al Partidului Co-
munist (și înţelegem, pornind de aici, de ce multe din operele sale
au fost intens traduse la noi, ca și în tot lagărul socialist, dar și de ce
Vaticanul a condamnat întreaga sa operă pentru atitudinea ostilă
Bisericii). Ne va interesa, aici, doar unul din romanele sale, apărut în
anul 1914, Revolta îngerilor.

Romanul debutează balzacian, „Cuprinzând în câteva rân-
duri – cum aflăm din titlul Capitolului I – istoria unei familii franceze
din 1789 până în zilele noastre”, deci epoca dintre Revoluţia franceză
și începutul secolului 20. Totuși, trecerea prin timp a membrilor fsa-
miliei nu va fi urmărită în detalii, accentul căzând pe deambulările

mentalităţii diferitelor generaţii în raport cu religiozitatea, mai întâi
pe suportul raţionalist al Iluminismului, apoi – trecând prin mo-
mentele tulburatei istorii care a urmat – până la apariţia orientării
unei părţi a intelectualităţii franceze, imediat după Primul Război
Mondial, înspre zona ideologiei radical de stânga. Astfel schiţată,
mișcarea ideilor se constituie ca fundal al evenimenţialului roma-
nului care își asigură, iniţial, și tehnica înscrierii „în ramă”: primele
evenimente se vor petrece în biblioteca familiei d‘Esparvieu, se vor
extinde la nivelul Parisului, al Franţei și, în cele din urmă, vor depăși
limitele palpabilului.

Cum bine știm din istorie, urmând modelul arab, încă din
Evul Mediu, în Europa biblioteca devenise indice al nobilităţii, drept
care și cea aici în cauză fusese alcătuită de către „marele bărbat al
familiei”, baronul Alexandre d‘Esparvieu, în primele decenii ale se-
colului 19, ocupând o însemnată parte a marii sale locuinţe. Baronul
fusese membru al Academiei de Știinţe Morale și Politice, dar și vice-
președinte al Consiliului de Stat în perioada „Monarhiei din iulie”.
Fondul principal de carte provenea de la o mănăstire benedictină
(deposedarea sau cumpărarea de bunuri ale Bisericii erau frecvente
în epocă), avea profil eciclopedic și însuma 360.000 de manuscrise
și cărţi. Urmașii baronului, deși având mai puţine preocupări cultu-
rale, au continuat achiziţia de cărţi, au angajat și un bibliotecar, a
cărui misiunea era de a organiza și a ţine catalogul la zi, de a su-
praveghea și întreţine enorma acumulare de documente și scrieri.
După 16 ani de activitate, custodele Julien Sariette, legat de obiec-
tul activităţii sale cu o pasiune aproape maladivă, constată într-o
dimineaţă că, peste noapte, spaţiul bibliotecii, la care nimeni nu
avea acces în absenţa lui, fusese profanat: mai multe volume și ma-
nuscrise fuseseră scoase din rafturi, unele abandonate pe  podea,
altele înșirate pe masa de lcucru, având chiar pagini îndoite.

Deși vor fi luate măsuri sporite de siguranţă și suprave-
ghere, întâmplări similare se vor petrece în continuare, noapte de
noapte, volumele fiind risipite și prin alte încăperi ale locuinţei.
Apar, însă, și detalii a căror semnificaţie se va dezvălui doar în sec-
venţele narative ce vor urma: cărţile dislocate abordează, practic,
toate domeniile cunoașterii și ale gândirii (de fapt, prezentarea lu-
crărilor nu este străină și de o fină demonstraţie a „-autorităţii” in-
telectuale auctoriale); când bibliotecarul va  încerca să recupereze
unul dintre volume, acesta  îl va lovi brutal; un alt volum va părăsi,
plutind prin aer, spaţiul bibliotecii; iar Maurice, cel mai tânăr mem-
bru al familiei, va auzi o voce rostind: „Cunoaștere, unde mă duci?
Unde mă târăști, gândire?” Și, în sfârșit, un întreg capitol cuprinde o
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cţionat, suficient sieși în rigiditatea sa. Doar că, prin intermediul noi-
lor înţelegeri ale lui Abdiel, prin evocările și explicaţiile acestuia,
Anatole France rescrie, cu o destul de întinsă bibliografie, mitul în-
suși al îngerilor, pe care Biblia îl închisese „în litera” sa, dar îl lăsase
deschis pentru cei ce „știau să vadă” și să simtă în iradiaţile sale sub-
terane. Semnificativ, evocând îmtâmplări din lumea îngerilor, pre-
cum și refăcând ierarhia lor sau nisiunile fiecărei trepte ierarhice,
Abdiel menţionează titluri de lucrări și autori din zonele menţionate
și mai la începutul comentariului nostru, cum ar fi Sf. Augustin, Da-
maschin, Ieronim, Tertulian, Origen, Clement din Alexandria ș. a.,
ajungând până la prelucrările gnostice. Pornind de aici, ngerii au
fost creaţi înaintea Facerii, din Spirit, adică din acea „materie sen-
sibilă care poate schimba, calitativ și cantitativ, structura internă a
materiei palpabile, a „elementelor care o compun”. Probabil, menirea
lor a fost de a ajuta Divinitatea în actul Creaţiei, în ordonarea și su-
pravegherea celor apărute, întrucât numai cel dintâi, (numit de
către ceilalţi, conform Gnozei, „fiul lui Dumnezeu”) a avut și harul în-
făptuirii. Tot în acel timp a avut loc și o revoltă a îngerilor, când „cel
mai frumos dintre serafimi s-a revoltat din orgoliu”, considerând că e
nedemn ca – la valoarea și puterilor lor – urmează a deservi creaţii
și creaturi inferioare. Iar, în plus, au rămas „supuși greșelii”, astfel
încât, și astăzi, cei care „păcătuiesc” „cad din cer ca muștele” pe pă-
mânt. Este locul unde se va conjuga „păcatul” neobedienţei cu „pă-
catul” cunoașterii.

Iniţial destinaţi unui soi de agenturi cu funcţia de a in-
strumenta modelări prestabilite, îngerilor le-a fost blocată cunoa-
șterea: ei nu erau decât prelungiri operaţionale nesupuse evaluării.
Trimiși într-o altă realitate, fie cu misiune, ca „păzitori”, unii ai omu-
lui, alţii ai Bisericii, ai   credinţei și ai moralei creștine, dar denunţând
atribuţiile primite, fie alungaţi pe pământ ca urmare a încălcării sta-
tutului care le-a fost stabilit, îngerii nu mai trăiesc lumea lor, ci –
luând înfăţișarea oamenilor – sunt constrânși la integrare socială,
supunându-se unor prerogative care le sunt străine. Cum resem-
narea e însoţită, de cele mai multe ori, de pierderea memoriei (doar
puţini dintre îmgerii „căzuţi”, îndeosebi cei aflaţi în partea supe-
rioară a ierarhiei cerești, conservă amintiri din trecut), continuumul
pe care îl trăiesc le adâncește senzaţia permanentului exil. În coti-
dian, „aparenţa” îi definește ca oameni, preluând obligaţiile, atitu-
dinile și comportamentul acestora.

În acest peisaj, întâlnirea lui Abdiel cu biblioteca fusese un
accident, dar consecinţele înţelesurilor desprinse din cărţi, la con-
juncţia cercetării universului spiritual, metafizic, cu a universului
material, vor fi radicale. Când atingerea cunoașterii îl determină dă
abandoneze misiunea care i-a fost încredinţată și să pună în faptă
„adevărul” raţiunii și al știinţei (evocarea lui Lamarck și Darwin ne-
fiind întâmplătosare), de care „depinde soarta universului”, se va ri-
dica împotriva Celui pe care oamenii îl socotesc „creatorul tuturor
văzutelor și nevăzutelor”, pregătind a doua „revoltă a îngerilor”, fiin-
dcă „ce-au făcut odinioară, pot face din nou acum”. Iar de aici, ro-
manul lui Anatole France va evidenţia o altă paradigmă, mitul
îngerilor, coborât deja în concretul existenţial, devenind, mai întîi,
un pretext, operând ca instrument de transformare a mitului de
substrat în oglindă ficţională  a realului. Analizând, din perspectivă
literară, „Marele Cod” al Bibliei, Northrop Frye nu ocolea o atare si-
tuaţie. Dacă nu uităm că mitul îngerilor nu este un construct au-
tonom, ci degajat și, în ultimă instanţă, componentă a marelui “mit
biblic”, atunci „istoria” lui este indisolubil legată de „Istoria sacră”,
integrată și dependentă de aceasta. Modelarea unui mitem, efec-

amplă discuţie, prilejuită de restaurarea Capelei Îngerilor de la Bi-
serica Saint-Sulpice,  privind diferenţierile sesizabile în iconografia
creștină, de la modul realizării figurilor de către pictorii „primitivi-
smului” italian (numai aceștia „au întrezărit cerul”), apoi la cei din
Renaștere și la ceea ce a urmat („...tot ce concepe pictorul despre cer
e luat de pe pământ”). În roman, episodul reprezintă o deschidere, fi-
indcă ne apropiem de lumea îngerilor sau, mai exact, lumea aces-
tora pătrunde în realitatea noastră. Căci, într-o zi, întrerupând idila
amoroasă dintre Maurice și doamna Gilbert des Aubels, în micul
apartament al celui dintâi apare, din nimic, un bărbat gol, care se
prezintă ca fiind îngerul păzitor al tânărului d‘Esparvieu, purtând
numele de „Abdiel pentru îngeri și sfinţi, Arcadie pentru oameni”. Și
explică: „Duhurile cerești posedă facultatea de a se putea înveșmânta
într-o formă de aparenţă care le face vizibile și sensibile. Această formă
este reală pentru că este aparentă și pentru că nu există pe lume alte
realităţi decât aparenţele”. Iar îngerii „își aleg, după voie, un sex sau
altul, sau amândouă deodată”.

La o primă vedere, pare a se schimba și paradigma nara-
tivă: după episodul care nu ocolea abordarea evenimenţialului pe
suporturi balzaciene, urmat de solicitarea unor aliniamente apro-
piate de romanul poliţist, convocarea și adaptarea mitului lumii în-
gerilor, subsidiar mitologiei creștine, sugerează intrarea în zona pe
care teoria literaturii a privit-o ca intruziune a fantasticului în real,
astăzi ca dependentă de structurile imaginarului, în dimensiunea
„lumilor paralele”. Doar că, pe de o parte, mitul existenţei îngerilor
nu este constituit decât lacunar în textul Bibliei, impresionanta bi-
bliotecă de referinţă în acest sens cuprinzând numeroase texte apo-
crife (cum ar fi, de pildă, Cartea lui Enoh), precum și extrem de
numeroasele scrieri aparţinând Părinţilor Bisericii și teologilor. Iar,
pe de altă parte, în Revolta îngerilor, intruziunea mitului nu se pe-
trece prin „ruptura în semnificaţii”, cum denumea Tzvetan Todorov
procesul, ci prin adaptarea părţii translate la logica și la „naturali-
tatea” planșei realului. Altfel spus, scriitorul rămâne în orizontul
desfășurării „realiste”. Nu sunt evidenţiate, de fapt, nici „lumile
paralele”, ci una singură, în care funcţionează integrarea, nu fără a-
și releva și o parte necunoscută, dar nicidecum imaginară.

Fiindcă va renunţa la condiţia de înger păzitor, Abdiel are
nevoie de haine, drept care Maurice îi cumpără îmbrăcămintea
umui sinucigaș – precizare inutilă, nici măcar o premoniţie, deoa-
rece nu acesta va fi destinul noului posesor al veșmintelor, semni-
ficând doar necesara cădere în aparenţe pentru a se putea întâlni,
printre oameni, cu alte făpturi ale esenţelor Sacrului. Abdiel par-
curge, totuși, o schimbare de destin, proces desfășurat în condiţii
similare unei iniţieri: într-o lume, cea a îngerilor, care aproape s-a di-
zolvat într-o altă lume, cea a oamenillor, îngerii și-au pierdut, în
mare măsură, memoria și, mai ales, vibraţia superioară a originii și
necesara proiecţie a acesteia în durată. Când s-a cufundat în bi-
bliotecă, poate din curiozitate, poate din plictiseală, parcurgând
volum după volum, s-a descoperit mai întâi pe sine, apoi condiţia
diferită a lumilor, atingând și pragul de pe care începuse estompa-
rea identitarului. La contactul cu informaţiile despre apariţia, va-
rietatea, dezvoltarea și evoluţia religiilor, despre dinamica în timp a
mișcărilor din real și din ireal, despre existenţial și raporturile aces-
tuia cu gândirea și sensibilitatea, despre cunoaștere și confrunta-
rea cu înţelegerea funcţiei posibilului și a imposibilului în edificarea
perspectivelor, având și memoria reactivată, Abdiel se desprinde de
rigorile vechiului registru, conformist, limitat și limitativ, unidire-



tuată cu intenţia degajării unor noi semnificaţii, nu poate fi făcută
prin anularea sensului originar din care a descins – precizează Nort-
hrop Frye. Și acesta cu atât mai mult cu cât structura care l-a gene-
rat își afirmă „caracterul serios și implicat” al unui mit esenţial, „în
general acceptat”, cum este mitul creștin. Chiar libertatea scriitoru-
lui „este condiţionată de acest fapt”, îngrădind ficţiunea acolo unde
traseul actualităţii nu poate face abstracţie de determinările trecu-
tului. Or, soluţia la care apelează, în Revolta îngerilor, Anatole France,
este o dublă dislocare mitică.

Mai întâi, prin asimilare, mitul îngerilor se dizolvă în real,
pierzând toate marcajele lumii lor specifice, începând cu calitatea
invizibilităţii și sfârșind cu o completă adaptare la existenţa fizică.
Iar când până și imortalitatea le apare ca incertă, modùlul argu-
mentativ radicalizează demonstraţia, trecând-o, de fapt, în dina-
mica erorilor funcţionale ale sistemului primar, așadar ale mitului
de origine. Și tocmai fiindcă textul este centrat demonstrativ, uni-
versul biblic este abordat fragmentar, eludându-se faptul că, din cu-
tele decupajului, la o privire mai atentă, se insinuează contradicţia,
confuzia și chiar falsul. Când Abdiel spune, de pildă, că existenţa sa
„depinde de a lui [,,,], a dumnezeului (respectăm grafia din text – n. n.)
evreilor și creștinilor”, altfel ar cădea în neant, nu se precizează care
este această Divinitate de care – în prezentul romanului – este de-
pendent existenţial. Or, în Revolta îngerilor, singurul menţionat ca
„stăpânind imperiul ceresc” este Iahve, dar, fiindcă acesta este doar
„un demiurg neștiutor și îngâmfat”, căruia „cei care [...] îi cunosc ade-
vărata fire, îi spun Ialdabaoth”, nu poate fi nici „veșnic și nemărginit,
căci e absurd să concepi o existenţă care să nu fie finită în spaţiu și
timp”, nici nu se poate accepta „că el ar fi creat lumea; cel mult, a pus
rânduială într-o mică parte din ea”. Mai mult – și aici recunoaștem
accentele politeismului gnostic –, nici El nu a crezut „că ar fi dumne-
zeul unic”, cu atât mai mult cu cât „fiecare uriaș astral”, cum sunt
Aldebaran, Betelgeuse și Sirius, își are „dumnezeul lui indigen”.
Oricum, în întregul său, universul nu a putut fi creat de nimeni, el s-
a creat pe sine, creaţia așa-zis divină fiind posibilă cel mult la nivel
de teritoriu limitat.

Dar, contextual, sensul creaţiei din Biblie, deși stabilizat în
vreme, este transferat în nota minoră a unui proces aflat la inter-
secţia geografiei cu sociologia, deoarece numai în acest fel „a crea”
înseamnă „a pune rânduială” într-un spaţiu anume, cunoscut ante-
rior sau necunoscut până la un ,moment dat; reprezintă, totodată,
ordonare sau reordonare de situaţii și „obiecte”, unele reluate, al-
tele inventate, într-un demers în spatele căruia apare o populaţie ce
atinge stadiul unei dezvoltări sociale ierarhizate într-o oarecare mă-
sură, atât cât să se afirme ca subiect. La adăpostul materialismului,
prin scoaterea în relief  a autocreării universului și a puterii omului
de a-și crea mediul de fiinţare, întregul strat mitic al credinţei, al re-
ligiei creștine este este dus în derizoriul „explicaţiei fantastice”. Cu
alte cuvinte, „citim” un story, în care actanţi ireali se mișcă într-un
timp și într-un spaţiu inexistente, într-o „lume” configurată – pentru
un minim al înţelegerii – prin recompunerea modelului real. Este
„tehnica” poveștii și a basmului, cu finalizarea sensului deformată
până și azi, în acele zone în care – ignorând și accentele știinţei de
ultimă oră – tripla relaţie material-spiritual și imaginal (în accepţia
lui Corbin) se menţine declasată. De aceea, schimbând „realitatea”
mitului, și romanul lui Anatole France iniţiază o lume-copie după
modelul realităţii terestre: structura socială a „împărăţiei cerești” are
un conducător-dictator, înconjurat de „marii demnitari, miniștri, ge-

nerali” și armată, dar și de o majoritate, a celor „nemulţumiţi de
soarta lor și, mai mult sau mai puţin, contaminaţi de ideile secolului”.
Printre aceștia din urmă se află, în număr mare, și „spiritele de pe pă-
mânt”, cei exilaţi aici de-a lungul timpului, începând cu primii răz-
vrătiţi odinioară.

Coborât printre oameni sub numele de Arcadie, Abdiel
aparţinuse ultimei trepte a ierarhiei cerești, iar misiunea sa fusese
una dintre cele mai umile. Sub acest aspect, mărturisirea sa e una
de acceptare, oarecum neutră: „Există trei ierarhii de duhuri cerești,
compuse fiecare din câte nouă [corect: trei – n.n.] coruri; prima cu-
prinde Serafimii, Heruvimii și scaunele; a doua – Stăpâniile, Domniile și
Puterile; a treia – Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii propriu-ziși. Eu
aparţin celui de al nouălea cor din a treia ierarhie”. (Tabloul este con-
form celui alcătuit de Dionisie Areopagitul, utilizat – cu mici inver-
siuni și intervenţii în grafie – și în amplul eseu al lui Andrei Pleșu,
Despre îngeri, 2003). Miza cu care va intra în acţiune era, așadar, cu-
noașterea dobândită.

Prima întâlnire a lui Abdiel este cea cu arhanghelul Mirar
(acum: Teofil), soldată, însă, cu o deziluzie: proiectul lui Abdiel nu-l
interesează, Mirar rămânând fidel „creatorului său ceresc”, care îl
prăbușise doar în urma faptului că, alături de alţi îngeri, își pierduse
inocenţa, atras fiind de „fetele frumoase ale oamenilor”.În afară de
aceasta, el refuză până și ideea de a face politică – declaraţie care
poate fi semnificativă pentru viaţa de artist pe care o trăiește în exi-
lul său, dar este mai relevantă pentru înţelesul pe care îl va conferi
Anatole France , cum vom vedea, actului revoltei: „politicul” este cel
dintâi și mai violent, dar, cu siguranţă, nu și cel mai eficient de ag-
gresiune a ideologicului.

Dar, prin intermediul lui Minar, Abdiel se va apropia de cei
care își exprimaseră opţiunea și, deja, lucrau în favoarea revoltei. O
va cunoaște pe „arhanghela” Ithuriel (Zita), care „trecea drept nihilistă
rusă“: fără a respinge necesitatea revoltei, ea consideră, totuși, „pro-
paganda știinţifică” mai dificilă și insuficientă  în raport cu „propa-
ganda anarhistă”, mai directă și mai lipsită de scrupule. Abdiel va
avea, apoi, o relaţie mai strânsă cu îngerul Iștar, care aparţinuse
corului Heruvimilor sau Cherubilor, până când, “după un șir lung de
veacuri, se convinse că, odată cu universul, Ialdabaoth zămislise [altă
„corecţie” faţă de cele anterior menţionate – n. n.] și răul, și moartea,
Iștar încetă să-l mai iubească și să-l servească. Dragostea i se trans-
formă în ură, veneraţia în dispreţ. Îi strigă scârba în faţă și fugi pe pă-
mânt”. Aici își păstră numele de înger, Iștar, dar îi adăugase
titulatura nobiliară de Prinţ, echivalentă rangului avut în ierarhia
cerească. El iubea și preţuia oamenii, sprijinea „revoluţia socială” din
Franţa și Europa, „colabora la ziare anarhiste, lua cuvântul la întruniri
publice și reușise, ca antimilitarist, să fie condamnat la câteva luni de
închisoare”. Specializat, pe pământ, în chimie, el se va angaja, de al-
tfel, să furnizeze și armele necesare revoltei îngerilor, una dintre
acestea superioară fulgerului pe care îl deţinea StăpânulCerului.

În scurt timp, numărul îmgerilor pământeni angajaţi în re-
voltă se ridicase la câteva sute de mii, pregătirile erau aproape în-
cheiate, îndeosebi după ce Prinţul Iștar – printr-o presiune subtilă,
nu foarte departe de o insinuare pe pragul șantajului – obţinuse
sprijinul financiar al îngerului Sofar, conducătorul „celui mai mare
așezământ de credit din Franţa și din lume”. Intuind, însă, că reacţiile
emoţionale individuale ale insurgenţilor, ca și experienţele perso-
nale ale acestora sunt în măsură să asigure legitimitatea revoltei,
nu și instalarea unei noi ordini, Zita mai consideră necesară o întâl-
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nire cu îngerul Alaciel (Nectarie), la care va participa și Abdiel. Apa-
rţinând corului Stăpâniilor, Alaciel fusese alături de „cel mai frumos
dintre Serafimi”, de Lucifer, ngerul care „strălucea de inteligenţă și în-
drăzneală”, dar pe care „Iahve îl pizmuia”. Căci, deși creaţi din spirit,
primii îngeri – asemeni omului primitiv, despre care s-a pronunţat
antropologia – au dezvoltat, la contactul cu realul perceptiv, și un
epistem în parte pozitivist, vizibil în mărturisirea lui Alaciel: „DDuuppăă
lluunnggii  mmeeddiittaaţţiiii  aamm  îînnţţeelleess  ccăă  uunniivveerrssuull  nnuu  ssee  ffoorrmmaassee  ddeelloocc  aașșaa  ccuumm
pprreettiinnssuull  lluuii  ccrreeaattoorr  ssee  ssttrrăădduuiiaa  ssăă  nnee  ffaaccăă  ssăă  ccrreeddeemm;;  aamm  ddeessccooppeerriitt  ccăă
ttoott  cceeeeaa  ccee  eexxiissttăă,,  eexxiissttăă  nnuummaaii  ddiinn  ssiinnee  șșii  nnuu  ddiinn  ccaapprriicciiuull  lluuii  IIaahhvvee,,  ccăă
lluummeeaa  îîșșii  eessttee  ssiieeșșii  aauuttooaarree  șșii  ccăă  ssppiirriittuull  îîșșii  eessttee  ssiieeșșii  DDuummnneezzeeuu..  DDee
aattuunnccii  îîll  ddiisspprreeţţuuiiii  ppee  IIaahhvvee  ppeennttrruu  șșaarraallaattaanniiiillee  lluuii  șșii  îîll  uurrââii  ppeennttrruu  ccăă
ssee  aarrăăttaa  ppoottrriivvnniicc  aa  ttoott  ccee  ssooccootteeaamm  bbuunnii  ddeemmnn  ddee  aa  ffii  ddoorriitt::  lliibbeerrttaatteeaa,,
ccuurriioozziittaatteeaa,,  îînnddooiiaallaa..  SSeennttiimmeenntteellee  aacceesstteeaa  mmăă  aapprrooppiiaarrăă  ddee  SSeerraaffiimm,,
îîll  aaddmmiirraaii,,  îîll  ăănnddrrăăggiiii::  ttrrăăiiii  îînn  lluummiinnaa  lluuii..  CCâânndd  îînn  ssffâârrșșii  ss--aa  vvăăddiitt  ccăă  ttrree--
bbuuiiee  aalleess  îînnttrree  eell  șșii  CCeellăăllaalltt,,  mmăă  aallăăttuurraaii  ppaarrttiiddeeii  lluuii  LLuucciiffeerr  șșii  nnuu  mmaaii  ccuu--
nnoossccuuii  aallttăă  aammbbiiţţiiee  ddeeccââtt  ssăă--ll  sslluujjeesscc,,  aallttăă  ddoorriinnţţăă  ddeeccââtt  ddeeccââtt  ssăă--ii
îîmmppăărrttăășșeesscc  ssooaarrttaa”. Planșa explicativă reia ceea ce, de fapt, se afla
și pe cea alcătuită de Abdiel, după multele sale treceri prin cărţile fa-
miliei df‘Esparvieu.

Devenită inevitabilă, confruntarea dintre cele două tabere,
relatată în detalii de către Nectarie, în momentul în care, asupra în-
gerilor insurgenţi, aflaţi pe punctul de câștiga bătălia, Iahve arun-
case o ploaie de trăznete, arma supremă a multor Zei Stăpânitori, și
i-a prăbușit într-un spaţiu impur. Adresându-li-se după înfrângere,
Lucifer (acum Satan) explică: „Nu poţi domni asupra Firii, nu poţi
dobândi imperiul Universului, nu poţi ajunge Dumnezeu decât prin
cunoaștere. […] În locurile astea mute în care am căzut, să cercetăm,
să medităm asupra cauzelor tăinuite în lucruri. Dă observăm natura;
să o urmăm cu nestinsă ardoare și dor cuceritor; să ne străduim să-i
pătrundem măreţia infinită și infinitul unui fir de praf. Să știm când
este stearpă și când fecundă; cum zămislește cîldura și frigul, bucuria
și durerea, viaţa și moartea; cum contopește și cum divizează elemen-
tele, cum produce aerul subtil pe care-l respirăm și stâncile de diamant
sau de safir de pe care am fost prăbușiţi, și focul divin care ne-a înne-
grit, și gândul înalt care ne frământă spiritul”.

Iar Nectarie continuă relatarea, fiindcă – în acel timp fără
timp, „se năștea Pământul, sfera sa imensă, nebuloasă, din ceas în ceas
se strângea și se întărea”, apăreau flora și fauna, iar într-un târziu,
spăruse și omul. Îngerii căzuţi s-au ridicat și ei pe pământ, hotărâţi
să sprijine evoluţia omenirii. Numai că, în aceeași vreme, Iahve
crease „instrumentul” credinţei și al supunerii, Biserica, în ajutorul
acesteia și al puternicilor pământului fiind trimiși îngerii care îi ră-
măseseră fideli. Conflictul se reaprinde, de data aceasta într-o
formă pe care nu greșim numind-o „război rece”. Noua “poveste” a
lui Nectarie primește, acum, coloratura unei ample istorii a umani-
tăţii, în limitele unor decupaje care ilustrează permanenta con-
fruntare între Bine și Rău. Este schimbată și paradigma discursului:
dacă, până aici, narativitatea lăsa încă impresia că literatura se me-
nţine pe curbura romanului, aceasta avea să fie înlocuită apăsat cu
manifestul ideologic. Mai persistă, uneori, sedimente metonimice,
metaforice, simbolice, oarecum stimulative anterior, iar alegoria
este pronunţat transparentă, cu accente care o scot din zona dupli-
cităţii, a echivalenţelor, devenind „atributivă”, Mai mult, scriitorul
francez reușește dislocarea miturilor sub semnul cărora fusese ini-

ţiat romanul, mitul Biblic și mitul Îngerilor, subiacent, fie integrat, fie
doar complementar celui dintâi. Este blocat tot ceea ce, prin chiar
„programul” său constitutiv, implică prezenţa mitului ca efort de
acces la un „dincolo” simţit ca existent, dar necunoscut, inexplicabil,
respectiv inaccesibil modalităţii de cunoaștere aplicabile în cotidian,
în concret, – planșele de concretizare a lumii cerești și a lumii înge-
rilor se arată a fi de aceeași natură cu lumea reală, fiinţele de „di-
ncolo” sunt identice celor de „dincoace”. Spaţiul Sacrului, cu întregul
structurilor care îl ocupă, de la ce ar putea fi numită „organizare so-
cială” până la dirijarea comportamentală și supravegherea menta-
lului, se înfăţișează ca preluând, în còpii aproape fidele realitatea
vieţii umane. În atare situaţie, în care universul sacru își pierde ade-
vărata sa identitate, el se este reclădit ca integrat și determinat de
condiţionalizări ale materiei, cu toate echilibrele și dezechilibrele
cunoscute, perceptibile. Mitul este pierdut și el, cu toate „adevăru-
rile” sale, dezvoltând un bazin semantic nu doar artificial, ci unul
de-a dreptul distructiv. Și nu trebuie să uităm că bazinul semantic al
oricărei mitologii, ca și al coricărui mit sau mitem generate într-un
început de istorie nu este, nu poate fi o creaţie a prezentului (posi-
bile și acestea, după cum știm), ci sunt edificate pe și de către adânci
tensiuni arhetipale, care nu pot fi nici translate, nici transformate,
nici reconstruite, ci doar ca sursă a unor modulări, în ordinea unor
înţelesuri, sensuri și semnificaţii care trec prin timp, devenind en-
grame ale continuităţii, ale permanenţei, cu atingere nu la prefaceri
materiale, ci la un existenţial care nu-și refuză dreptul la spirituali-
tate. Iar literatura ănsăși, pusă în faţa transformării bazinului se-
mantic al mitului într-un alt bazin, cu funcţie de canal de emergenţă
politico-ideologică, se va contrage în nulitate.

Romanul lui Anatole France ne-a vorbit, de fapt, despre
necesitatea, despre justificarea unei revoluţii, cu un accent final
major în final: După ce masele de îngeri sunt convocate și pregătite
de noua insurecţie, având la dispoziţie arme superioare celor ale
Împărăţiei Cerului, și după ce Lucifer este convins să conducă bă-
tălia finală, acesta are un vis revelator, sfârșit în ideea că nu războ-
iul, nu forţa sunt instrumentele adevăratei schimbări. Drept care se
va adresa îngerilor revoltaţi: „Nu, prieteni, spuse  marele arhanghel,
nu vom cuceri cerul. E destul că ne stă în putinţă”. Și aceasta fiindcă
„Dumnezeu cel  învins va deveni Satan, Satan învingător va deveni Dum-
nezeu. Fie ca ursitoarele să mă cruţe de o asemenea soartă îngrozi-
toare! […] ... ce importanţă are faptul că oamenii nu-i mai sunt supuși
lui Ialdabaoth, dacă spiritul lui Ialdabaoth încă trăiește în ei, dacă ei
sunt asemeni lui pizmași, violenţi, certăreţi, stupizi, dușmani ai artelor
și ai frumuseţii...? În ce ne privește, noi, duhurile cerești […], l-am nimi-
cit pe Ialdabaoth tiranul, dacă am nimicit în noi ignoranţa și frica”. Pe
când, în prima noastră revoltă, „Am fost învinși pentru că n-am înţe-
les că victoria este Spirit și că în noi și numai în noi trebuie să-l atacăm
și să-l nimicim pe Ialdabaoth”. Soluţia, într-adevăr eficientă pentru a
scoate poporul de sub puterea opiumului Religiei, al Credinţei, al Bi-
sericii, se conturează ca fiind iniţierea  și dezvoltarea unei mentali-
tăţi pătrunse de undele raţionalismului și ateismului, ale
materialismului dialectic. Dar pentru cultura noastră, în chiar con-
temporaneitatea lui Anatole France, o atare construcţie textuală a
fost asociată, de către Titu Maiorescu, tezismului: pragul de pe care
noţiunea de literatură popate fi, la rândul ei, înlăturată.
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MMiirroossuull  ssuubbvveerrssiivv  aall  ccăărrţţiilloorr  șșii  lliibbeerrttăăţţiiii.. Ne mai despart
puţini ani de centenarul nașterii unui creator care are un loc sigur
în ierarhia criticii, istoriei literare și eseisticii românești. Opera lui
Nicolae Balotă (1925-2014), căci despre el este vorba, nu poate fi cu
niciun chip eludată, silogismele sale critice din eseuri sau însemnă-
rile diaristice au nu doar forţă persuasivă, ci și un farmec aparte,
indelebil al scriiturii, al rezistenţei estetice.

Absolvent al Liceului „Gheorghe Lazăr” din Sibiu și al Fa-
cultăţii de Litere și Filosofie din Cluj, cu un doctorat în literatură uni-
versală și comparată condus de profesorul și esteticianul Liviu Rusu,
devenit apoi asistent la aceeași facultate, Nicolae Balotă a avut o
biografie tensionată. Cunoaște mediul închisorii încă de tînăr, în
1948 fiind arestat și condamnat pentru caracterul subversiv pe care-
l aveau cărţile din propria bibliotecă. Este eliberat peste un an, dar
are deja însemnul de deţinut politic și este destituit din funcţia di-
dactică pe care o ocupase înainte de pușcărie. Cunoaște condiţia de
șomer, chiar dacă va fi cercetător la Filiala Cluj a Academiei RPR
(1950-1954).

Va fi din nou arestat, în 1956, de data asta pentru un me-
moriu redactat împreună cu nepoţii lui Iuliu Maniu, în care san-
cţiona regimul totalitar pentru abuzul asupra libertăţilor
democratice și religioase1. Vreme de șapte ani cunoaște pe propriul
corp ce înseamnă spaţiul carceral de la Jilava, Făgăraș, Gherla, Pi-
tești și Dej, dar și constrîngerile a doi ani de domiciliu obligatoriu la
Lătești, în cîmpia Bărăganului. Eliberarea survenită în 1964 va avea
preţul unui șantaj instituit de Securitate nu doar pentru el printr-o
regulă: va trebui să semneze un document de colaborare cu această
instituţie, așa cum au procedat mai toţi intelectualii pe care regimul
voia să-i îngenuncheze politic. 

*
Despre cei 24 de ani în care se presupune că Nicolae Ba-

lotă ar fi fost informator al securiţăţii (cu numele conspirativ „So-
meșan”) nu există pînă azi decît folclor probabilistic și „documente”
în care scriitura lor cazonă, șablonistică devoalează pe adevăraţii
autori. Oricum, dacă ar exista la CNSAS un dosar limpede, fără echi-
voc de turnător, unul al colaborării lui Balotă cu securitatea regi-
mului totalitar, el ar fi intrat demult în vizorul vreunui cercetător,
așa cum s-au petrecut lucrurile în cazul lui Ion D. Sîrbu, Ștefan Au-
gustin Doinaș, Alexandru Paleologu, Petru Comarnescu, Dorin Tu-
doran, C. Noica ș.a. Nu-l bănuim pe Balotă că ar fi fost simultan și
informator, și hacker al dezinformării asupra propriului dosar. E
drept că, în toată această perioadă (1964-1987), Nicolae Balotă, fos-
tul deţinut politic, a manifestat am spune doar rezistenţă cultural-
estetică (existenţa însăși a autorului era una estetică), nu și una
civică sau politică. Mai mult, dincolo de faptul că, după ieșirea din
penitenciar, devine redactor la revista Familia și cercetător la Insti-

tutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București, în
1979 va fi profesor invitat la Universitatea „Lugwig Maximilian” din
München, iar din 1981 va preda în Franţa literatură comparată la
Universitatea „François Rabelais” din Tours și la Universitatea din
Le Mans, facilităţi care par un fel de recompensă din partea regi-
mului ceaușist. Și tot în această perioadă va fi colaborator perma-
nent la Radio Europa Liberă, loc în care, se presupune, ar fi fost
infiltrat cu scopul de a convinge să se diminueze critica regimului
dictatorial din România. 

Din 1987 începe biografia fizică și intelectuală curat occi-
dentală a lui Nicolae Balotă, prin decizia sa de a cere azil politic în
Franţa, opţiune aprobată de statul francez.

*
Catacombele vieţii literare românești din perioada totali-

tară, ca și diversele forme de racolare a unor intelectuali de către
Securitate, toate acestea au o istorie întortocheată și enigme care
nu vor fi, poate, niciodată desecretizate. Cu varii dezvăluiri mai mult
sau mai puţin ambigue, un orizont blurat, în ceaţă stăruie încă asu-
pra informaţiilor furnizate de inși erijaţi în ofiţeri de securitate. Iar
poveștile cu dizidenţi fabricaţi și infiltraţi de regimul comunist în in-
stituţii din spaţiul occidental vor continua să alimenteze mult timp
numeroase conjecturi care alcătuiesc naraţiuni poliţiste cu suspans
și personaje insolite.

Pentru rîndurile de faţă, nu ne interesează însă aceste ur-
zeli conjuncturale, vectori care nu intră deloc în economia estetică
a operei lui Nicolae Balotă, ci fac parte, cel mult, din ghemul atitu-
dinii morale a scriitorului. E-adevărat că unele registre ale receptă-
rii textelor autorului n-au ocolit imixtiunea factorului moral, cel
transformat într-un fel de scut în calea răului generat de regimul to-
talitar, un rău devenit în cele din urmă banal, așa cum spune Han-
nah Arendt despre cazul Eichmann2.

UUnn  aarrcc  ddee  CCeerrcc  lliitteerraarr.. În acord cu perioadele biografiei sale
fizice, receptarea lui Nicolae Balotă a fost diferită. Debutează, cum
știm, în septembrie 1944, în cotidianul România nouă din Sibiu, pen-
tru ca tot în burgul transilvan să își înceapă cariera de critic literar
la Revista Cercului Literar (nr. 1, ian. 1945), publicaţie care, în puţi-
nele sale numere, va dovedi o rezistenţă îndeosebi de factură cri-
tică (vor face aici un fel de ucenicie Ion Negoiţescu, Cornel Regman,
Radu Enescu, Deliu Petroiu, Radu Stanca ș.a.). Vîrful de lance al gru-
pării Cercului Literar de la Sibiu va fi nu doar critica literar-filosofică
intens și oarecum agresiv promovată, ci și creaţia literară, prin aces-
tea dar și prin deschiderea axiologică europeană conturîndu-se, s-
a spus, un adevărat „model cultural” (Ilie Guţan; ipoteza este
disputabilă dacă o circumscriem doar la fragmentul sibian al Cer-
cului literar), o structură spirituală ce se voia funcţională într-o pe-

Ion Dur
Nicolae Balotă în bătaia criticii lăutărești

Ciorne și zile
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rioadă de confuzie valorică generată de invazia comunismului.
Atmosfera și personajele gurpării cerchiste, mai cu seamă

intransigentul și explozivul Negoiţescu, sînt îndelung comentate de
Balotă în Caietul albastru sau în Abisul luminat, mai puţin amintit e
Gary Sîrbu (?!), cel despre care Balotă spune că, la Sibiu, îl agresa pe
Nego „cu bîrfe ordinare pe la spate ori uneori cu injurii și batjocuri
pe faţă”3, sau că se lamenta despre istovitoarea muncă de miner a
tatălui său.  

La puţin timp după ieșirea din închisoare (1964) și după o
perioadă de tăcere fecundă, Nicolae Balotă începe să publice în re-
viste (1965), iar odată cu 1969, cînd îi apare culegerea de eseuri Eup-
horion, aproape în fiecare an tipărește cîte o carte, două sau chiar
trei.

*
Aminteam de relaţiile lui Balotă cu Cercul literar, o grupare

în care el nu era, o spune singur, un „membru de credinţă”, căci cer-
chiștii înșiși simţeau că ipostaza sa exprima o adeziune cu multe re-
zerve. În starea lui genuină, grupul cerchist a existat puţin, doar la
Sibiu, pentru că după aceea membrii lui s-au risipit, ceea ce a făcut
ca structura sibiană să subziste mai mult formal, cu excepţia celor
ce trăiau la Cluj, care, împreună cu Blaga, se mai întîlneau episodic. 

În afară de Negoiţescu, și asta mai tîrziu, Balotă nu se si-
mţea prea solidar cu ceilalţi în ceea ce privește gusturile culturale,
deprinderile sau limbajul. Participă sporadic la întîlnirile sibiene ale
Cercului, asta poate și din cauza unei insuficiente cunoașteri reci-
proce, reacţie care, judecată la rece, i se părea juvenilă, excesivă,
cumva nejustificată.

O atare răceală se simte și în colaborarea lui Balotă la Re-
vista Cercului literar. Aici publică un singur text, pe care-l vom co-
menta, ofuscat cumva de faptul că, pentru cel de-al doilea număr al
publicaţiei, oferise un eseu despre „Omul universal”, refuzat fiindcă
era „mult prea lung pentru dimensiunile revistei”, motiv suficient
pentru a retrage și un alt text, o însemnare despre „Lacurile japo-
neze”. Îl îndemna la izolare faţă de gruparea cerchistă și natura sa
umană refractară „la orice fel de directive”, care veneau dinspre ati-
tudinile intransigente ale lui Ion Negoiţescu, alias Nego, cel ce afișa
în multe privinţe o „vocaţie de manager literar”. Mai mult, cel ce era
în fapt singurul redactor al revistei credea în strategii dinainte
eșuate. Spre deosebire de Balotă, „incredul faţă de ofertele sedu-
cătoare ale comuniștilor”, Negoiţescu considera „că va putea rea-
liza ceva chiar cu ajutorul lor, că prin abilitatea sa va reuși să-i tragă
pe sfoară, să-i facă să finanţeze o revistă ce se situa pe poziţii la an-
tipozii celor marxist-leninist-staliniste”4. Nego va eșua însă cu o
atare iluzie, cum tot eșecul va fi finalul alianţei sale vremelnice cu
partidul comunist, episod aspru criticat de poetul Wolf von Aichel-
burg într-o scrisoare din 22 febr. 1947, unde-l acuza, între altele, de
faptul că el ar fi distrus Cercul literar5.

*
Privind însă retrospectiv mai atent, doi dintre cerchiști au

fost personajele de care Nicolae Balotă s-a simţit oarecum afin: Ion
Negoiţescu (Nego) și, parţial, Ion D. Sîrbu (Gary). Sentimentul meu
este că aceste raporturi s-au sedimentat mai cu seamă după pleca-
rea de la Sibiu, cînd practic Cercul literar nu mai exista. De altfel,
cred că mai toţi cerchiștii au avut nostalgia acelei perioade sibiene,
ceea ce s-a convertit în timp într-o subterană a solidarităţii intel-
ctual-valorice. Despre melancolia, romantismul și începuturile unei
aventuri spirituale, toate provocate de ambianţa Cercului literar de

la Sibiu, scrie redacţia efemerei reviste, un text semnat RCL, dar
aparţinînd, credem, redactorului ei, Ion Negoiţescu6. 

În Jurnal. 1952-53, scris pe cînd era profesor la un liceu din
Cluj, Sîrbu notează nu o dată ipostaze ale acestui triou. De pildă, în
12.III.1952, între altele, reţine: „Mâncat cu Negoiţescu şi Balotă o
brânză puturoasă la o bodegă. Miroase atât de îngrozitor, încât mă
revăd din nou în dormitorul acela din cazarmă, la ora când, după in-
strucţie, bateria îşi scotea cizmele. Sosesc acasă, Gigi mă miroase:
«Tu iar ai fost la femei!» Nu pot râde. Spectrul şomajului mă ur-
măreşte”7.

Cîteva zile mai tîrziu, însemnarea lui Sîrbu are conotaţie
ideologică: „Discuţii îndelungate cu Bal[otă]. Problemele adâncite,
filtrate de viaţă. Natural: noi şi comunismul. Emit părerea că, în
fond, comunismul e o etapă necesară în viaţa societăţii. Nu e un
simptom, un social insanity, ci ceva ca un Urphänomen al secolului.

I-am vorbit despre durerosul meu: «Dar dacă greşim?»”.
Ceea ce i-a precizat atunci Balotă e semnificativ pentru ju-

decarea chiar a biografiei sale sociale: „Un fenomen remarcat de
Balotă: faptul că orice carieră începe printr-o mare porcărie morală
– dar sfârşeşte prin a se curăţa în timp. Cu timpul, observăm că unii
ne-au devenit chiar simpatici. Nu cumva…”8.

Dialogul parcă se continuă spre sfîrșitul anului 1952 (3.XI): „Cred,
i-am spus aseară lui Balotă, că între omul-uman şi omul-biologic pur
(bestie socială) este o mai mare distanţă ontologică ca între om, ca
specie, şi gorilă.

Se va pune vreodată problema aristocraţiei spiritului?”9

Într-o altă consemnare, pe mai multe pagini (22.II.1953), dialogul
cu Nego și Balotă are conotaţii religioase și ideologice: „Discuţie
aprinsă în jurul problemelor de religie. Nego şi Balotă atacă cu ve-
hemenţă ortodoxismul pentru laşitatea lui, pentru pasivitate, pen-
tru «comunismul» său. Ridică în slavă catolicismul «sfinţit» prin
martiri. Cad în extremă; justifică tot: şi inchiziţia, şi clericalismul, şi
un anume dogmatism al gândirii şi al instituţiei.

Încerc să strecor în discuţie ponderea mea: sunt convins
că «instituţia» pământeană a ortodoxiei noastre a pregătit terenul
pentru comunism; că Biserica ei nu a fost la înălţime (ba, din con-
tră!); că a lovit şi s-a degradat murdărindu-se peste măsură. Dar mă
îndoiesc că – istoric – această biserică poate fi înlăturată sau «re-
formată»”1. Și încă: „M-am pronunţat apoi – cu oarecare cinism des-
pre atitudinea de „credinţă“. Nu poţi înlocui o dogmă prin alta; n-are
rost. Balotă îmi spune: «Credinţa se măsoară după fructele sale.
Dacă pe mine creştinismul mă fecundează în aşa fel încât eu dau
ceva înalt, ceva de valoare (şi numai prin religie se poate da ceva
înalt şi de valoare), atunci religia mea e bună». «Pentru tine», replic
eu – şi insist asupra schimbării termenului de credinţă-religie prin
cel de generală transcendenţă – sau metafizică! Se împotrivesc: ple-
dează pentru sutană, pentru patristică”1. 

Apelînd la sensuri cu încărcătură spirituală, Balotă con-
cluziona: „Nicu a emis o foarte justă părere despre războiul actual.
«Războiul care trebuie să vină este de fapt un război de tipul celor
religioase. Apusul – cramponat în ideea economică – nu vrea să vadă
aceasta. Nu poate (e obosit sau ratat) să pună în faţa armatelor re-
ligiei roşii – pornite din fanatism şi ură – o armată a unei credinţe
opuse. Islamului i s-a opus creştinismul; catolicilor, protestantismul.
Salvarea Europei şi a lumii nu poate veni până când Apusul nu va ri-
dica o cruciadă în numele unei credinţe opuse dogmei roşii. Un
Petru din Amiens ne trebuie şi nu un Eden...»”1.

PPaassaajj  ddee  nniivveell::  rreelliiggiioozziittaatteeaa  lluuii  IIoonn  DD..  SSîîrrbbuu..  Pentru că e
vorba de credinţă, vom spune – cumva în dezacord cu opinia lui
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Eugen Simion din „Introducere” la cele două jurnale – că Ion D. Sîrbu
este, în sinele său cel mai adînc, un spirit religios. Despre acest spi-
rit religios încă nu s-a spus esenţialul, sau nu se pot spune decît con-
jecturi. Constatăm că în anii senectuţii sale, cuprinsă de serenitate,
Sîrbu își îndrepta tot mai intens ochii spre Cer, trăind o religiozitate
difuză, asemenea lui Blaga, magistrul său („«meşter-grinda» con-
știinţei noastre cărturărești“, cum spune undeva). Va fi meditat mult
la Dumnezeu, mult mai mult decît lasă să se întrevadă scrisul său,
poate chiar în teza de licenţă despre Jung și Blaga, manuscris care
nu se găsește și în care sigur vor fi fost pagini despre cum concepea
pe Dumnezeu între arhetipuri psihologul și psihiatrul elveţian.

Nu știu dacă Sîrbu mergea regulat la biserică. Mărturisește
pe banda de magnetofon că are o „voinţă protocreștină”. A fost un
credincios pasiv, încrezător, probabil, într-un creștinism cosmic,
cum ar spune Mircea Eliade, „un biet creștin cu frica lui D-zeu”, cum
îi scria Elisabetei Pop (29 oct ‘983)1. Cel ce rămînea siderat „în faţa tu-
turor crucifixurilor din muzee”, ipostază ce-l făcea să-i spună Etei
Boeriu că va transforma „cuvîntul «calvarie»”1 în gen literar, acest
om credea în „pragul albastru”, în eternitatea acelei zi ne-nserate,
un Dincolo care are și un fel de Otopeni, acolo unde-l vor aștepta
fluturînd steguleţe prietenii lui plecaţi mai demult, Blaga, Ghibu,
Rusu, Roşca, Radu Stanca, Dominic  Stanca, Segiu Al-George, Cotruş,
Eta Boeriu (pentru ei, pune cîte o lumînare la biserică și îi evocă pe
rînd). Iată textul original, dintr-o scrisoare (3 iunie 1989) trimisă lui
Virgil Nemoianu: „Stau drept si curat în faţa dascălilor mei ardeleni:
cât am putut, am onorat încrederea acordată. Am scris mult despre
moarte – acum, de când am în buzunar și «ordinul de chemare» și
cel «de lăsare definitivă la vatră», mă simt eliberat de literatură. Mă
pregătesc pentru intrare într-o altă colectivă. Cred că prietenii mei,
plecaţi mai demult, Blaga, Ghibu, Rusu, Roșca, Stanca, Cotruș, Eta
Boeriu, pe Otopenii de dincolo, mă asteaptă, agitând steguleţe.

Eu mi-am meritat și ţara, și Limba !“1

Trăim – îi spunea lui Nicolae Boeriu după moartea tragică
a soţiei lui, cea care ducea cu ea în mormînt „singura mea autobio-
grafie completă” (24 nov. 1984) – „într-o corespondenţă continuă cu
Cerul, că Infernul e aici (de aceea nu am putut citi, pînă acum, nici
Purgatoriul, nici Paradisul), fiecare are parte de viaţa pe care o me-
rită”1. La care, după o lună, într-o stare de oboseală și depresie,
adaugă sastisit: „sunt foarte aproape de un vînăt crîng (aluzie la un
vers din Eta Boeriu, n.n.) la care mă gîndesc înfiorat și atins de trans-
cedent și moarte”, chiar dacă, zice Sîrbu, „am atît de lucru, nu vreau
să mor înainte de a muri”1, de aici și „modesta mea rugăciune: mon
bon Dieu, aide-moi à vivre jusqu’à ma mort” (30.III.1984)1.    

„Creștinismul meu, mărturisea într-o scrisoare pe cînd era
în viaţă divina Eta Boeriu (18 febr. 1982), (cu totul personal – eu con-
tinui să mă rog Mamei mele, ea îmi mijlocește pilele în cer, se pare
că are relaţii sus de tot, bursa din Germania pur și simplu mi-a așter-
nut-o la picioare) se reduce la a învăţa să mor, la a accepta Destinul,
la a crede că nimic, absolut nimic nu e întîmplător”1.    

În Ultimele..., în spovedania pe care o face în faţa unui mag-
netofon, Ion D. Sîrbu vorbește oarecum detașat despre moarte: „Nu
o dată am scris acea frază a lui Rilke, că există două morţi : moartea
cea mare, care se întâmplă în clipa în care restituim materiile noas-
tre prime materiei și moartea cea mică, care începe în clipa în care
ne naștem. Dar această moarte mică cunoaște momente de lucidi-
tate și de transfigurare, de presimţiri și încărcătură, lucru care mi s-
a părut că a existat și în verbul meu din ultima lună”2. 

Cine-l cunoaște superficial și nu ţine seama de atitudinile
omului Sîrbu, ai cărui părinţi au fost catolici, poate vedea în el un fel
de ateu agnostic, formulă declarată pleonasm în veacul al XIX-lea
de un autor ca Robert G. Ingersoll, cunoscut ca „Marele agnostic”2.
E drept că Ion D. Sîrbu a fost și a rămas un om de stînga, un liber cu-
getător cu alonjă de gînditor privat, spirit care recepta cu ironie ra-
portul dintre religie și regimul totalitar/ apocalipsa: „Să dăm
Cezarului ce-i al Cezarului și lui Dumnezeu ce mai rămîne”. Se ca-
racteriza, în cheia aceluiași sarcasm, ca fiind „o maimuţă a bunului
Dumnezeu”, iar Limpi, soţia lui devotată, vedea în el un „creștin fără
confesiune”.

Peste toate, sentinţa și rugămintea lui Sîrbu cad irevocabil
și cu umilinţă: „În momentul în care bunul Dumnezeu mă va chema
«la bară» înseamnă că suntem, cu toţii, la o grea și tragică cotitură”;
„Doamne, ai grijă de numele și scrierile mele”.

În cea din urmă propoziţie e un Dumnezeu justiţiar, și nu
cel al credinţei religioase. E aici și motivul pentru care nu acredităm
aprecierea lui Ion Vartic, laxă și neconfirmată de opera lui Sîrbu,
cum că, în viziunea dramaturgului și prozatorului, „întregul său corp
de corespondenţă ar trebui să fie publicat ca un «volum post-mor-
tem» intitulat Scrisori către bunul Dumneazeu”2. Putem admite opinia
cu un sens cumva metaforic – ca o aluzie la destinul în mare parte
imprevizibil al unei opere, destin care poate fi corectat doar de
Dumnezeu („e datoria bunului Dumnezeu să schimbe în așa fel lu-
crurile”). În rest, așa cum arată corpul relativ întreg al coresponde-
nţei editate de Toma Velici la Fundaţia pentru Știinţă și Artă (2013),
scrisorile lui Sîrbu, cele trimise, sînt ale unui gînditor privat (care tră-
iește într-o societate în care mintea oamenilor este colectivă sau
colectivizată), spirit care se adresează (și post-mortem) unei „pos-
terităţi răzbunătoare”, pentru a relua o sintagmă sîrbuiană. Iar în
ceea ce privește destinul cărţilor lui Ion D. Sîrbu, acesta are imagi-
nea creșterii și descreșterii valorice în funcţie de un anume context
al receptării, care augmentează sau nu greutatea sensurilor date
de opera însăși, cea din urmă fiind singura responsabilă de viitatea
(minoră, medie, superlativă)  sau aneantizarea ei.

GGaarryy  SSîîrrbbuu ––  NNiiccuu  BBaalloottăă::  oo  rreellaaţţiiee  rreeccee.. Să revenim la po-
vestea noastră despre referinţele reciproce dintre Balotă și Sîrbu.
Pe 1 Mai 1953, cînd foamea populaţiei era la apogeu pe fondul unei
penurii fără egal, după ce au defilat „ca o turmă lipsită de voinţă”,
eveniment la care participa și Blaga, unii dintre „manifestanţi” au
mers, flămînzi, la o kermeză, descrisă de Sîrbu cu vînă de drama-
turg și unde Balotă apare într-o ipostază inedită. Iată scena: „No-
roiul e groaznic – abia putem urca. Bătaie în faţa fiecărei barăci;
reuşesc să obţin trei fleici, însă le împart. Cineva mă împinge. Îmi
scap porţia în noroi. Îmi vine să plâng; ceilalţi muşcă flămânzi şi râd.
Ne-am cumpărat fiecare câte o franzelă albă, mare. Unt nu este,
zahăr, nici vorbă. Broşuri, câte vrei. Bem bere, din sticlă, primitiv.
Plouă. Suntem murdari. Enescu e beat, Balotă o ţine de gât pe fru-
moasa Eta, rătăcită ca o prinţesă între piraţi”2.

*
Este surprinzător, poate, dar numele lui Balotă, prezent

sporadic în Jurnal. 1952-1953, nu mai apare deloc în Jurnalul unui ju-
rnalist fără jurnal. 1983-1989; este doar menţionat că venea, și el, să-
l viziteze pe Blaga în „camera lui Faust” (sau „bîrlogul lui Faust”),
locul unde filosoful lucra ca funcţionar la Biblioteca din Cluj (vezi in-
terviul, cenzurat2, luat de Elena Ștefănescu în Suplimentul literar al
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Scînteii tineretului, 23 dec. 1985).
Apare însă Nicolae Balotă în corespondenţa expediată de

Ion D. Sîrbu prietenilor lui literari. Din perioada galantă, un proiect
comentat de Sîrbu într-o scrisoare trimisă (5 martie 1947) din Cluj lui
Deliu Petroiu, și anume, dorinţa și voinţa lui ca – alături de Nego
Ramon și Nic Balotă, acroșîndu-l, totodată, și pe Petroiu – să fugă
din ţară: „1) Dacă până la data când se dă vacanţa de Paşti nu se în-
tâmplă în politica internaţională niciun act care prin necontestabila
sa gravitate să poată determina radicale schimbări în ţară la noi
(clauza aceasta personal îmi pare exclusă) – atunci noi patru, eu, tu,
Nego şi Balotă, vom încerca o evadare spre Apus. 2) Vrem să
ajungem în Italia, unde avem toate şansele să ne aranjăm. Punctul
greu şi critic al acestei excursii e graniţa română-maghiară. Riscul e
foarte mare, totuşi sunt zilnic oameni care reuşesc să o facă”2. Și
înșira apoi pe ce mizau și care erau riscurile unei atare aventuri,
deloc „fantasmagorice”.

Nu știm ce s-a petrecut între timp cu frumoasele relaţii de
ordin intelectual. De altminteri, Nicolae Balotă nu prea vorbește lau-
dativ despre Gary Sîrbu. Și ca o atare excepţie să fie simetrică, ob-
servăm că nici dramaturgul-epistolier nu mai are faţă de Balotă o
atitudine empatică. Sîrbu credea însă în forţa intelectuală a fostu-
lui său camarad, căci iată ce-i scria (15 martie 1979) lui Dan Alexan-
drescu: „Valoarea pieselor mele, te rog să mă crezi, mi-o judecă cei
vreo 5–6 amici întru cultură, care, întâmplător, nu merg la teatru
(Negoiţescu, Regman, Al. Paleologu, Balotă, Sergiu Al-George – şi
cam atât)”2. 

Altădată, scriindu-i lui Nego (16 august 1981), vorbește sau
bîrfește despre o întîlnire întîmplătoare, pe stradă în București, cu
soţii Balotă: „El, slab, teribil semănând cu Louis de Funès (în civil),
îmbrăcat la solduri (gusturile vestimentare ale lui Balotă rămân un
capitol încă nelămurit al filosofiei culturii), ea, ruralizată, cu totul
altă Biancă, având aerul unei săsoaice din Turnişor care se ocupă
cu creşterea iepurilor albi… Veseli, falşi, hi-hi-hi, neştiind ce mască
să-şi pună repede, repede, modeşti, cuminţi, în banca lor…”2. 

Și o nouă schimbare de registru. În decembrie 1981, invi-
tat de Negoiţescu în Germania, Sîrbu, la rugămintea familiei Cour-
riol din Lyon, dă o fugă pînă în Franţa, prilej cu care îi comunică
prietenei sale, Eta Boeriu, ce va face: „Azi ne întoarcem la Lyon,
facem Revelionul în familie, apoi, în 2 ianuarie, cu simplonul mar-
seillez plec la Paris, voi sta pe Ribera, dar nu la Balotă – am trac,
parcă m-ar aştepta la Paris o comisie de bacalaureat, o iubită pe
care ai dorit-o toată viaţa...”2. 

Și alte scrisori stau mărturie pentru relaţia rece dintre
Gary Sîrbu și Nicolae Balotă. Cînd cel din urmă a cerut azil politic în
Franţa, Sîrbu le scrie soţilor Doinaș (4 aprilie 1987) o lungă epistolă
în care îi anunţă sec și oarecum bîrfitor că Balotă „a rămas”: „A
rămas şi a vorbit. Nu am voie să fiu rău cu nimeni, mă doare inima
după vila sa din Cotroceni, mă doare inima pentru banii ce i-aţi îm-
prumutat, mă doare inima pentru soarta celor cincizeci de tapiserii
ale Ilenei Balotă, variaţiuni pe aceeaşi moacă. Balotă a vorbit ca un
duhovnic iezuit, frumos, informat, cu duioase referinţe la lecturile şi
convingerile sale biblice”2. După care continuă în aceeași cheie
răutăcioasă: „M-am gândit la Nego, şi la ce ar fi putut să-mi spună
dacă ar fi fost aproape: la Köln, o noapte întreagă, mi-a înşirat o
cumplită lamentaţie de urâciuni şi trădări, meschinării şi minciuni,
toate legate de o mare prietenie şi de foarte multe lecturi făcute
paralel. Tartuffe e un dulce copil, zicea Ramon, pe lângă acest

armean marxisto-tomist. I-a făcut plăcere să-i spun că fiul lui Balotă
e scăpărător de inteligent, dar de o răutate şi un egoism ce m-a în-
grozit: am ochi de dascăl, copilul acesta mi s-a părut, nu un dar, ci o
pedeapsă.

I-am citit cărţile, mi-au folosit mult, sunt foarte informate:
dar le-am citit în lipsa unor enciclopedii de specialitate: la urmă, cu
puţină răutate ironică (am şi eu vreo zece anecdote păţite cu acest
prieten kezaro-crăiesc), mi-am şoptit în barbă: două lucruri îi lipsesc:
punctul de vedere personal şi talentul literar. Încolo, e un mare şi
foarte informat dascăl de catedră. Dacă vom avea o «universitate a
Cercului», lucrările lui Balotă vor fi obligatorii pentru candidaţii la…
admitere”.

Ironiile lui Sîrbu și Nego au doza lor de vapori de vitriol,
exagerările și ceva invidie se văd cu ochiul liber. Pentru Sîrbu, Balotă
rămîne un „mister antireligios”, iar despre anii lui de pușcărie nu-
trește sentimente nobile, și anume, „a trecut cu nota zece, după
câte ştiu: a fost demn, excelent dascăl de celule, nu i se atribuie ni-
ciun moment de slăbiciune sau laşitate. Ca după ieşire să devină un
hămesit al parvenirii şi gloriei şi un total lipsit de scrupule ipochi-
men al tuturor concesiilor. Şi-a pierdut caracterul, dacă aşa ceva se
poate pierde”. Mai mult, Balotă ar fi fost singurul care s-a împotri-
vit, în 1983, ca să-i fie acordat lui Sîrbu Premiul Uniunii Scriitorilor,
pentru motivul, mărturisit „în scîrbă” de Băieșu, că ar fi „hibrid din
punct de vedere ideologic”.

*
Cînd s-au întîlnit în Franţa, Sîrbu avea reţineri faţă de soţii

Balotă, vorbea cu el „prudent, circumspect, gura bate curu”, de
„parcă ar fi fost cel puţin colonel”, iar cînd a auzit că și-a dat foc
pașaportului, umbrele trecutului îl ameninţau: totuși, „undeva m-a
durut, Balotă, cu toate ale sale, face parte din tinereţea noastră, din
generaţia noastră”. Pentru ca, prin mai 1987, să-i mărturisească lui
Doinaș că îi e dor și de Nicu Balotă, și de Nego.

Odată cu trecerea anilor și bolnav fiind, Ion D. Sîrbu devine
mai concesiv faţă de Balotă. Iată ce scrie Marianei Șora în 25 ian.
1989, probabil după ce asculta radio Europa Liberă: „Nego m-a mâh-
nit, a vorbit total deplasat despre Buzura şi Eminescu; Balotă mi s-a
părut mult mai ponderat, mai academic şi mai latin. Nego trece din
extremă în extremă, fiind un mare fricos, devine categoric şi vindi-
cativ de îndată ce a reuşit să fugă din apropierea lupului cel rău. Îl
înţeleg – fiindcă îl cunosc – dar ar fi bine să-şi tempereze umorile
extremiste… Nu trebuia să plece, după a mea părere, el gândea mult
mai interesant cu picioarele sale în acidul sulfuric valah”3.

SSttuuddeenntt  îînn  iippoossttaazzaa  ddee  ccrroonniiccaarr..  Am lăsat la urmă un co-
mentariu despre singura colaborare a studentului Nicolae Balotă la
Revista Cercului literar. Apărută la rubrica intitulată „Cronica ideilor”,
recenzia lui la cartea Între două lumi (1943, București: Ed. Cartea Ro-
mânească) a lui Mihai Ralea, tipărită „într-un moment de înaltă ten-
siune a omenirii”3, este preponderent expozitivă, de informare, dar
cuprinde și rezervele exegetului faţă de unele idei suţinute de autor.

Subliniază, mai întîi, că Mihai Ralea își păstrează scriitura
sub forma eseului și că, graţie formaţiei sale intelectuale, „sub scli-
pirea fugară a aforismului”, se întrevede în volum „ceva din maniera
moraliștilor francezi din secolul al XVII-lea”. Oprindu-se îndeosebi
la veacurile XIX și XX, viziuna lui Ralea asupra culturii e înrîurită de
modul în care au judecat acest fenomen gînditori precum Dilthey
sau Spengler, acordînd preeminenţă criteriilor de ordin sociologic
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și psihologic, respingînd însă istorismul și estetismul, individualis-
mul și raţionalismul. Eseistul descifra astfel vreo trei tipuri de cul-
tură: eleată, heraclitică și europeană, cărora le acordă o garnitură
de determinaţii individualizatoare.

Ca și Ralea, N. Balotă insistă pe caracterele culturii euro-
pene din secolele 19 și 20, concentrate pe opoziţia radicală dintre
două mentalităţi sau Weltanschauung-uri, adică viziuni asupra lumii,
ceea ce creează o adevărată prăpastie între aceste două veacuri. În
deconstrucţia timpului în care au trăit Eminescu sau Caragiale, des-
coperă o forma mentis pe care o capătă rîsul, iar dezgroparea filo-
sofiei lui Kierkegaard face ca existenţialismul să se extindă întocmai
ca o epidemie. În plus, se instaurează o (altă) ordine tragică, și asta
pe fundalul a ceea ce s-a numit „moartea tragediei” (George Stei-
ner). Ralea, esteticianul, nu excludea din anamneza făcută culturii
europene nici soarta esteticii, cu avatarurile ei care au culminat cu
panestetismul veacului XX.

Am vrut să văd ce rezerve avea tînărul Nicolae Balotă faţă
de discursul din Între două lumi. Grila sociologică, mai exact deter-
minismul social specific artei i se pare inadecvat, limitativ. Consi-
deră exagerată valoarea acordată acelui Urphenomen specific
culturii europene, factor care-i imprimă un caracter dual ce vine toc-
mai dinspre starea civilă a socialului, mai precis dinspre structura de
clasă a receptorului cultural.

Lui Balotă i se pare „simplistă” și justificarea „dată unui
complex atît de încîlcit de fenomene”, mecanism care, în loc să spri-
jine descifrarea raţională a chestiunii, sfîrșește într-un fel de „mis-
tică pitagoriciană” care mizează pe cifra doi. Chiar apelul la
conceptul de mutaţie sau la legea „dublei frenezii” a lui Henri Ber-
gson i se pare insuficient pentru a explica unele transformări de-a
dreptul miraculoase. A confrunta doar două mentalităţi, rîsul și tra-
gicul, nu este de-ajuns pentru a revela varietatea și fluiditatea unor
fenomene atît de complexe sub raport cultural.

Prin urmare, obiecţia fundamentală pe care Balotă o face
discursului din Între două lumi este tendinţa de a interpreta arta ex-
clusiv din perspectiva social-economică: „Fenomene de cultură,
creaţii spirituale, mentalitate estetică, revoluţie în gîndire, totul are
la origine o ordine socială sau alta, un belșug sau o criză econo-
mică”. Chiar și optica dispreţuitoare asupra corpului sau fizicului
uman are o grosolană justificare materialist-istorică: „Oamenii
sătui, crede Ralea, convinseseră pe cei flămînzi că stomacul e un
organ rușinos. Nu era îngăduit unora să le fie foame sub pedeapsa
de a fi denunţaţi ca grosolani materialiști”.

Este amendată, totodată, judecata de gust a lui Ralea în
ceea ce privește estetismul, prin observaţiile precare făcute în ra-
port cu parnasianismul, simbolismul, literatura lui Anatole France,
Maurice Barrès din fazele de început, chiar Oscar Wilde. E aici un
orizont blurat, mărginit, care nu-i permite esteticianului Ralea („spi-
rit îndeobște larg înţelegător”) să constate că acești creatori și alţii
ca ei „au creat capodopere, deși nu-i mîna în acel timp fericit nicio
tendinţă etică, nicio dorinţă de răsturnări sociale”.

Și încă de o curioasă îngustime se detașa studentul-re-
cenzent Nicolae Balotă: deși acceptă ipotezele lui Ralea privitoare la
expresia individuală și socială în artă, el sancţionează drastic „acu-
zaţiile exagerate și tendenţioase care ating umanitatea” unor scrii-
tori cum ar fi Arghezi, Blaga sau Bacovia, la care descoperă atitudini
puerile, decorativism și snobism. Iată silogismele din Între două lumi
care, pentru Balotă, „sună strident și fals”: „Literatura noastră n-a

ajuns încă pînă la jocul de șah; s-a oprit la cutia cu cuburi. Ea nu în-
vederează nimic din preocupările omului matur: idei, judecăţi, ati-
tudini în faţa vieţii. Scriitorii noștri au trăit puţin, n-au experienţă
sufletească adîncă, n-au acumulat într-înșii acel contact profund cu
viaţa care călește încet sufletul și-i dă comprehensiunea umanităţii,
a vieţii și a morţii”.

Nu prea departe de tezele proletcultismului, alegaţiile de
acest fel, care-i trezeau studentului Balotă stupoare și tandră in-
dignare, erau consecinţa firească a unui discurs esetetic care nu
putea să scape de îngrădirile înţelegerii materialist-istorice a exis-
tenţei și rostului operei de artă. 

Dincolo de atare „erori” generate de „un exces de zel so-
cializant”, Balotă află în cartea lui Ralea și unele „lucide anticipări în
sensul idealurilor unei umanităţi ieșite din negura timpului de faţă”
(să nu eludăm momentul apariţiei volumului: 1943). Iar dacă ar fi
să alegem una dintre cele două lumi către care s-ar îndrepta auto-
rul, mai mult ca sigur că Ralea „e pentru cea viitoare”. Și-atunci, se
întreba retoric Balotă, „i se poate aduce vreo învinuire pentru
aceasta?” 

EEppiilloogg::  jjuuddeeccaattaa  ddee  ((ddeezz))gguusstt  aa  ddiiaassppoorreenniilloorr.. Nu e prima
dată cînd scriem despre atitudinea regimului totalitar românesc
faţă de creatori, dar și despre felul în care unii români din diaspora
discutau sau bîrfeau (o formă de receptare!), mai cu seamă înainte
de 1989, atitudinile unor personalităţi care fie manifestau obedie-
nţă faţă de regim (tipul Corneliu Vadim Tudor sau Adrian Păunescu),
fie practicau un fel de artă a compromisului, o echilibristică ideolo-
gică la adăpostul căreia să-și vadă în liniște de propria operă (lista
este aici mult mai lungă).

Receptarea operei lui Nicolae Balotă în spaţiul occidental
a fost nu o dată cu sabia lui Damocles deasupra ei, firul atît de su-
bţire fiind de natură ideologică. M-aș fi așteptat, bunăoară, ca eseu-
rile din Euphorion să atragă atenţia postului de radio Europa Liberă
în chiar anul apariţiei lor (1969). Constat însă că prima dată cînd
apare numele autorului în comentariile Monicăi Lovinescu este
atunci cînd semnalează „volumașul” scris despre sine de Iosif Con-
stantin Drăgan (v. Prin Europa, 2 vol., 1973-1974, Ed. Eminescu). Cri-
ticul crede (8 oct. 1977) că, alături de alţii (Traian Herseni, Boris
Buzilă, Vlaicu Bîrna, Zoe Dumitrescu-Bușulenga), Nicolae Balotă a
fost, și el, „sedus” de cel ce îngroșa naţionalismul românesc cu „tra-
cologia” lui, devenită un fel de tracomanie. Ne gîndim la revista Noi,
Tracii (tipărită în Italia la editura Nagard – nume care citit invers este
Dragan), titlu omonim și al unei cărţi din 1976, apărută la Scrisul Ro-
mânesc, cu subtitlul: „Istoria multimilenară a neamului românesc”. 

Drăgan ar fi făcut, împreună cu soţia sa, poetă publicată în
România, o vizită la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Căli-
nescu”, unde se desfășura o activitate cu «caracter știinţific», „în
cursul căreia Nicolae Balotă «a analizat stilul scriitorului inserînd
cartea lui Iosif Constantin Drăgan într-o lungă tradiţie memorialis-
tică»”; pentru ca la sfîrșitul întîlnirii, dna Zoe Dumitrescu-Bușulenga
să își exprime „bucuria integrării unor astfel de personalităţi în fa-
milia spirituală a membrilor Institutului «G. Călinescu»”3.

În dezacord cu acești „admiratori”, Monica Lovinescu avea
curiozitatea știinţifică de a ști ce teză de doctorat a avut ICD, după
cum le recomanda acestora să citeze, de data asta corect, textele
istoricului „de tinereţe cu un iz fascist care nu par a displace Curţii
comuniste de la București”3. 
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E limpede că Monica Lovinescu nu doar că nu-l agreea, dar
îl și ignora pe Nicolae Balotă. Pînă în 1977, de cînd sînt accentele cri-
tice de mai sus, eseistul tipărise vreo zece cărţi, însă despre niciuna
dintre ele criticul de la Europa Liberă nu rostise vreo propoziţie fie
ea și de respingere. Numele lui Balotă mai apare o singură dată în
textele Monicăi Lovinescu, și anume, cînd recenzează prima mono-
grafie (5 ian. 1979), se pare, consacrată lui G. Călinescu: Ileana Vran-
cea, Între Aristarc și Bietul Ioanide (1978, București: Ed. Cartea
Românească)3.

Nici Virgil Ierunca nu are altă atitudine faţă de Nicolae Ba-
lotă. Într-un comentariu intitulat „Progresismul retrospectiv” (apri-
lie 1978), concentrat pe analiza unei antologii alcătuită de George
Ivașcu și Antoaneta Tănăsescu, Cumpăna cuvîntului. 1939-1945 (1977,
București: Ed. Eminescu), el îl amintește pe criticul Balotă printre
cei ce se opuneau spiritului maiorescian, după ce, printr-o liberali-
zare fragilă survenită în deceniul șapte al veacului trecut, s-a produs
o „reinserare în cultură” a lui Maiorescu, alături de Eugen Lovinescu.
Deceniul opt, crede Virgil Ierunca, inversa vectorul receptării odată
cu intensificarea ideologiei partidului comunist, astfel că „recursul
la Maiorescu e iarăși pus în discuţie. S-au găsit oameni de cultură ca
Edgar Papu, ca Nicolae Balotă, ca să nu pomenim de Zoe Dumi-
trescu-Bușulenga, care să ne anunţe că momentul Maiorescu nu
mai e actual. Exact ca și în 1940 cînd o altă ideologie extremistă îl
stigmatiza”3.

Chiar dacă au fost unele sincope ale actualităţii spiritului
maiorescian, Virgil Ierunca îngroșa, totuși, unele tușe abia vizibile.
Istoria receptării lui Maiorescu a avut avatarurile ei, începînd cu pe-
rioada interbelică3 și apoi în anii proletcultismului, pentru ca în de-
ceniile șapte și opt din veacul trecut să aibă loc cu adevărat o
reabilitare deopotrivă a omului și criticului. În 1970 apărea la edi-
tura Cartea Românească teza de doctorat a lui Nicolae Manolescu,
Contradicţia lui Maiorescu, iar Liviu Rusu va tipări în 1979, la aceeași
editură, Scrieri despre Titu Maiorescu, exegeze care, alături de altele,
dau seama de, să reproduc formula Monicăi Lovinescu, „posterita-
tea contemporană” a mentorului Junimii.

Și tot despre soarta criticii românești vorbește Virgil Ie-
runca în decembrie 1975, cînd se împlinea un an de la Congresul al
XI-lea al Partidului Comunist Român, care aprobase un Program de-
venit un fel de document sacru pentru toate sferele de activitate
din România socialistă. Criticul invocă oportunismul politic expri-
mat de o serie de personalităţi, între ele și „hermeneutul Nicolae
Balotă” care „se convertește la materialismul dialectic confecţionat
în biroul lui Dumitru Ghișe”3. 

De altminteri, cu cîteva luni în urmă, în martie 1975, Ie-
runca se oprește la scrierile lui Balotă, fixîndu-i eseistului bornele
ideatice: „De la hermeneutică la materialismul dialectic”3. Vede în
criticul, eseistul și filosoful culturii un „caz mai mult decît ciudat,
unul dintre acelea ce pun pe gînduri”, și asta pentru că „sucirea”
produsă „depășește, poate, formele banale ale unui oportunism pur
politic”. Altfel spus, n-ar fi vorba de vreo ascensiune de rang profe-
sional sau politic, ci este un „alt registru al apostaziei: acolo unde
«voinţa de putere» cedează locul unei «voinţe de masochism» ideo-
logic”.

*
Să stăruim asupra acestui diagnostic pus de Virgil Ierunca

după lectura textelor publicate de Nicolae Balotă în Era socialistă
(„Responsabilitatea actului critic”), România liberă și Steaua. Calita-

tea de „intelectual integru” l-a costat pe Balotă ani de temniţă, iar
din aceasta din urmă a revenit în comunitate așa cum plecase, adică
„intransigent cu sine și cu ideile, gata să slujească spiritualitatea ro-
mânească în mod cinstit, ca un brav discipol al lui Lucian Blaga”.
Proba o află V. Ierunca în debutul editorial, Euphorion (1969), carte
care l-a consacrat drept „eseist desăvîrșit”, „critic subtil”, mai mult,
„o conștiinţă” cu clare exigenţe de natură etică. Sintetic spus, autor
la care esteticul (cel atît de mult ignorat pînă atunci) funcţiona într-
o fericită endosmoză cu eticul. Balotă are astfel un merit inaugural:
el instrumentează primul o critică hermeneutică, strategie prin
care, cum precizează în carte, „a interpreta o operă nu înseamnă a
o explica în modurile în care ea ne apare, ci a face ca opera să de-
vină ceea ce este”3. Prin hermeneutică, opera se deschide, ceea ce
presupune, sublinia Ierunca, „și potenţarea etică a operei și medi-
taţia filosofică asupra ei”. 

După ce remarcă însă eseul despre „Lucian Blaga, poet
orfic”, sau cel despre Mircea Eliade, după ce e amintită și întîlnirea
pe care va fi avut-o cu spiritul lui Vasile Pârvan, Nietzsche, Heideg-
ger sau Hölderlin, criticul de la Radio Europa Liberă își exprimă si-
derarea în faţa unor episoade din ceea ce numește „odiseea
netorturată a unei «căderi»”. Balotă se comportă ca un propagan-
dist de partid, punînd cîte o „căciulă ideologică” silogismelor sale
critice, agrementare făcută în spiritul politic al zilei, și anume, invo-
cînd faptul că grila de interpretare a unei opere presupune „analiza
materialist-dialectică a fenomenelor literar-artistice, precum și o vi-
ziune estetică marxistă” (citatul este din Balotă). Etosul creaţiei de
care vorbește în Euphorion (singura carte citată de Ierunca) este ast-
fel ghilotinat și așezat „în patul lui Procust al ideologiei de partid”.

Sau, cum procedează în România liberă, „după ce se referă
la șeful statului, Nicolae Balotă ne înștiinţează că, în sfîrșit, a des-
coperit «valorile socialiste în cele mai de seamă realizări ale litera-
turii noastre contemporane»”, literatură în spaţiul căreia, va scrie
în Steaua, era nevoie de o nouă conștiinţă literară și de o altă ierar-
hie axiologică.

Virgil Ierunca nu iartă nici apologia pe care o făcea Balotă
unor „opere de pură gazetărie politică” scrise de George Ivașcu,
Radu Boureanu, Al. Ivasiuc, Dumitru Ghișe, încît concluzia lui cade,
și ea, tot ca o ghilotină: „De la Dante, la Ivașcu și Ivasiuc – iată  unde
duce, în România, heremeneutica «lucidă» a lui Nicolae Balotă con-
jugată cu materialismul dialectic! Vorba lui Miron Costin: nasc și la
noi... hermeneuţi!”

*
Este simplu de observat logica oarecum unilaterală cu care

operează Virgil Ierunca atunci cînd decupează din textele lui Nico-
lae Balotă îndeosebi raţionamentele cu iz ideologic. O lectură făcută
sine ira sed cum studio, fără ură, dar cu părtinire. Ingredientele ve-
nite dinspre politic erau de găsit și-n discursul altor critici, căci re-
prezenta peșcheșul pe care-l datorau sistemului din ale cărui chingi
scăpau cu greu sau deloc. Aș spune că dacă poate fi vorba de o stra-
tegie în scrisul lui Balotă din acea vreme, aceea este a unui discurs
gazetăresc împănat ici-colo cu afirmaţii ideologice, preţul plătit pen-
tru cealaltă parte, cea mai grea, a operei sale. Căci e necesar să ob-
servăm, în acest paralelism, ce cărţi publicase Nicolae Balotă, după
Euphorion, pînă la acel rechizitoriu orchestrat de Virgilică Ierunca:
Labirint și Urmuz, 1970; Lupta cu absurdul (ce titlu subversiv!) și Des-
pre pasiuni, 1971; Umanităţi, 1973; De la Ion la Ioanide, Introducere în
opera lui Al. Philippide și Jakob Burckhardt – un umanist modern, 1974.
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Nu mai puţin de opt volume în cinci ani, nici unul singur dintre ele
nefiind îndatorat „opticii oficiale” a regimului, ci puse sub o siglă a
simbiozei dintre românesc și universal, așa cum învăţase criticul de
la maeștrii săi spirituali, sau de la scurta școală de critică a Cercului
literar de la Sibiu4. Pentru a nu mai vorbi de eseurile ce vor urma,
dar și de cele două recunoașteri produse în 1971 (Premiul „B.P. Has-
deu” al Academiei RSR) și în 1974 (premiul pentru critică al Unuinii
Scriitorilor din România).

Ignorarea acestor izbînzi în favoarea micilor abateri de la
etosul creaţiei ni se pare o critică nedreaptă, prea severă din partea
lui Virgil Ierunca, trecut el însuși printr-un interludiu de stînga4, ră-
tăcire pe care, de pildă, Horia Stamatu nu i-a iertat-o nici cînd îm-
părţeau deopotrivă spaţiul cultural al exilului românesc4. Un
derapaj peste care criticul Gheorghe Grigurcu pune însă dezinvolt o
altă grilă: „Episodul de «stîngism» al tinereţii sale (a lui Virgil Ie-
runca, n.n.), repede abandonat, reprezenta o primară tentativă de
apropiere de o Europă imediat postbelică, sedusă de o «stîngă» abs-
tractizată”; la care adăuga justificarea soţiei sale, Monica Lovinescu:
„Atracţia lui Virgil Ierunca pentru marxism, la un moment dat, a fost
determinată pe de-o parte de suprarealism, iar pe de alta de cioca-
nul dat de Stalin în capul lui Troţki“4. Scuze „feminine”, de-a dreptul
tovărășești, în locul unei critici severe, lipsită de menajamente de
castă familial-culturală.

*
Textele cu mici inserţii colorate ideologic nu erau o regulă

pentru Nicolae Balotă, compromisuri circumstanţiale făcute în tex-
tele de gazetă pe care niciodată nu le-a inclus între coperţile cărţi-
lor sale, acolo unde se cuvine să căutăm autentica etică a
convingerilor autorului. Efemeridele cu iz conjunctural-politic erau
nu altceva decît conjecturi fără de care nici alţi critici nu au scăpat,
gesturi care, e drept, au și o periferică semnificaţie morală. Dar ce-
ar fi să punem între paranteze critica lui G. Călinescu, ceea ce unii
au și făcut, pentru oportunismul său din cronicile optimistului, acolo
unde, între altele, asemăna turnurile silozurilor cu cele ale unor ca-
tedrale?!

Cine l-a citit sau l-a ascultat cu adevărat pe Nicolae Balotă
îmi va da dreptate. El nu s-a rugat pentru vreun frate Alexandru, cum
a procedat sibilic Noica, ci a amestecat din cînd în cînd grîul medi-
taţiilor sale critice sau de filosofie a culturii cu cîteva boabe de ne-
ghină, pe care lectorul atent și subtil le va îndepărta cu ușurinţă.
Oricîte urme de strabism etic ar expune unele texte semnate de Ba-
lotă în vreun cotidian, hebdomadar sau mensual, nimic nu ne împi-
dică să vedem cît de curate, de cristaline și profunde sînt cărţile
sale. De altminteri, eul moral pe care ni-l revelă opera lui Balotă (și
nu episodicele prestaţii jurnalistice) nu apare cu nimic înrîurit de
contextul politico-ideologic al regimului totalitar. Dimpotrivă. Scoica
operei a protejat cu grijă diamantul înlăuntrul ei. 

Cînd comentează relaţia sa „ambivalentă” cu grupul cer-
chiștilor, Nicolae Balotă invocă sinele său (acel ceva mai adînc decît
noi înșine, cum ar spune Sf. Augustin), cel care-l făcea să nu se lase
„încercuit”, ci „în tagenţă la cerc”4. Și asta, mărturisește el, „pentru
că funciar îmi repugna condiţia de membru al unui partid, al unei
asociaţii, al unei secte, școli sau coterii”; era o idiosincrazie orga-
nică, una care-l făcea să suporte cu greu „fidelitatea impusă prin
aderarea la o convingere politică, literară, culturală”. În schimb, sin-
gura aderenţă totală, cu fundament de ordin transcendent, se pe-
trecea în fiinţa sa creștină, ipostază deosebită de atitudinile

contingente și prin care, ne spune credinciosul neprefăcut Nicolae
Balotă, „sunt dispus să-mi ofer cu totul liber toată libertatea pentru
slujirea unui crez”.

Acesta era personajul pe care neiertătorul Virgil Ierunca
(„ginerele postum” al lui Eugen Lovinescu) îl punea în „Antologia
rușinii” (Ethos III, 1983), văzînd în el un fel de Ianus bifrons cu o artă
a compromisului, un autor care făcea, dar numai în ziare sau reviste,
unele fandări ideologice, poate ușor stînjenitoare în context, însă
cu nimic vătămătoare pentru fundamentele și conţinutul scrierilor
lui Nicolae Balotă.

*
Un alt diasporean care nu-l agreează mai deloc pe Nicolae

Balotă este poetul și publicistul Horia Stamatu. Ne-am referit într-
un alt context la felul în care l-a caracterizat în corespondenţa avută
de-a lungul timpului (1968-1989) cu Sanda Stolojan4. E curios însă că
amintește de Balotă abia într-o scrisoare din 22 ianuarie 1983, cînd
eseistul e invitat la un colocviu al asociaţiei „Hyperion”, unde vor-
bește despre Dostoievski. Plin de umoare, Stamatu îl consideră
drept „una dintre cele mai sinistre otrepe intelectuale între atîtea
otrepe ale regimului, care-și pupă stăpînii unde nu trebuie, pentru
blidul cu o lingură de linte-n plus”4. Pentru ca după cîteva luni să
persevereze în limbajul imund, demn de un ignar, spunîndu-i par-
tenerei sale de dialog epistolar că a rămas perplex cînd a auzit că la
simpozion s-a discutat despre prozatorul rus, conferinţa fiind „ţin-
ută de cel mai infect «linge blide» al regimului ceaușist, Balotă, care
a pupat toate șezutele partinice. Aceasta, cînd la Paris este un ade-
vărat specialist în Dostoievski, Cazaban. Nici vorbă să se discute ac-
tualitatea profeţiei lui Dostoievski” (16 aprilie 1983)4.

Horia Stamatu e agresiv de altfel cu Balotă mult mai de-
vreme, prin 1975, cînd îi impută acestuia atitudinea cu care co-
mentase în anul precedent (vezi Steaua, nr. 8, august 1974) trei
decenii de literatură română, „ceea ce corect s-ar traduce cu «lite-
ratură din România», prin pana D-lui Nicolae Balotă, apologist deli-
rant al pompierului de la Curtea Imperială, Evtușenko”4. Și pe Adrian
Păunescu, vajnic poet de curte, îl boteza, în corespondenţa cu Sanda
Stolojan, ca fiind un „mic Evtușenko al lui Ceaușescu” (21 febr. 1978).

Luînd ca pretext literatura română, și nu din România, ga-
zetarul de la Limite face o acoladă expozitivă a modului în care – în
cei treizeci de ani de după 1944 – a fost prezentată critic literatura
noastră. Au apărut vreo patru istorii, dintre care două alcătuite de
niște colective de „specialiști”, una pe la mijlocul anilor ’50, alta cu
un deceniu mai tîrziu, în 1964. În afară de acestea, să amintim și pe
cea în două volume scrisă de Dumitru Micu (1964-65), dar și com-
pendiul lui Călinescu (în mai multe ediţii, prima fiind în 1945). 

Cea dintîi dintre ele, care-l avea printre autori și pe G. Că-
linescu, era  un fel de „îndreptar” al literaturii române, care – după
Dumitru Popescu, mahărul culturii, supranumit „Popescu-Dumne-
zeu” – „depășise cu succes boala infantilismului revoluţionar” și ur-
mase neabătut calea „realismului socialist”. 

Și următoarea istorie a literaturii – cu un alt colectiv, din
care nu dispărea însă G. Călinescu – era croită cu aceeași foarfecă
ideologică și măsurată nu altfel decît procustian, ghidată deci de un
determinism care nu se abătea cîtuși de puţin de la tezele materia-
lismului istoric: „Sarcina principală a redactorilor este de a explica
cursul (se purta cacofonia de partid, n.n.) literaturii române prin
aceleași legi cu care explicăm contradicţiile antagonice și neanta-
gonice din societatea umană, respingînd interpretările idealiste și
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considerînd literatura ca o formă ideologică a suprastructurii, care
în ultimă instanţă este determinată de dezvoltarea bazei”4.

După aceste reglaje ideologice, Horia Stamatu ajunge și la
„raţionalistul” Nicolae Balotă care, în atare ipostază, „mai întîi gîn-
dește și pe urmă trăiește, nu viceversa, pentru că ar risca să trăiască
mai prost”. Decupează din textul publicat de eseist în Steaua un
pasaj, pe care-l reproducem pentru o mai atentă urmărire a co-
mentariului adiacent făcut de Stamatu: „O cultură există, supra-
vieţuiește intemperiilor istoriei, rodește, se înnoiește, durează și
devine universal valabilă atît timp cît știe să fie ea însăși”.

Cele două cuvinte subliniate devin calul de bătaie în ale-
gaţiile publicistului de la Limite, al cărui text se folosește obsesiv de
sintagma „ea însăși”, din care derivă apoi pentru varii idei pe „el în-
suși”, „ea însăși”, „ei înșiși”. Opiniile lui Horia Stamatu nu fac altceva
decît să descarce în pagina revistei ne-limitate reproșuri făcute cul-
turii noastre asuprite de ideologia marxist-leninistă, lucru pe care-
l știa prea bine și Nicolae Balotă, cel care, spre deosebire de
gazetarul diasporean, a simţit cu vîrf și îndesat pe propria piele ce
înseamnă agresivitatea nimicitoare a regimului totalitar.

Plecînd și întorcîndu-se la laitmotivul „însăși”, cu varii va-
riante, Horia Stamatu invocă și amestecă, ostentativ și astuţios, di-
ferite aspecte legate de „sovrom-ortografia” limbii române,
„șovinismul de grup ideologic”, proletcultismul, apariţia într-un pa-
rţial dezgheţ ideologic a „generaţiei ‘60”, tribulaţiile trăite de Blaga
cu opera lui pînă cînd a cunoscut reabilitarea, resemnificarea poe-
ziei lui Goga și povestea cu premiul retras de Rege sau de guvern,
„rezidenţa-castel a victimei burghezo-moșierimii Arghezi”, Rebreanu
„lăudat pînă la leșin, dar nu i se tipărește romanul Gorila” ș.a., ș.a.,
pentru a încheia citînd din ceea ce spune Mircea Vulcănescu despre
anatomia spiritului românesc, îndeosebi oroarea pe care o au ro-
mânii de hybris.

*
Cunosc publicistica lui Horia Stamatu, cu ecluzele prin care

acest tip de discurs a trecut în ţară și în exil. De aceea nu m-am
mirat prea mult cînd am citit, la Biblioteca Română din Freiburg, tex-
tul lui din Limite, la rubrica „Insectar”, prin care-l declară ironic pe N.
Balotă un „eliberator” cultural. Apărute în 1975, divagaţiile lui Sta-
matu nu cred că produceau efectul scontat de autor. Cu puţini ani
în urmă, se petrecuseră în ţară două evenimente care dăduseră ora
exactă – cea politică – a culturii românești: tezele partidului unic din
iunie 1971, care au declașat cunoscuta revoluţie culturală, și Con-
ferinţa scriitorilor din mai 1972, fără să fie secretă precum cea din
iulie 1955, ci cu participare „aleasă” de sus de tot. 

Nicolae Balotă – să-l numim un „tolerat” al regimului?! –
era în ţară, încă nu ceruse azil politic în Franţa, simţea și știa prea
bine tot ceea ce se petrecea în... lumina documentelor de partid,
pentru a relua resturi din limbajul de lemn al propagandei comu-
niste. Prin reiterarea unui fel de șperaclu pe care Stamatu îl desco-
perea în sintagma „ea însăși”, Balotă era făcut parcă vinovat de
nenumăratele efecte ale maladiei totalitare asupra istoriei și cultu-
rii române. Este persiflat cu variate epitete precum că ar avea o cul-
tură „cioclopedică”, „presupus «critic»”, „profet al lui
«Dumnezeu-Popescu»”, că „este, cum se spune, «un om citit», și
scrie mult, despre multe, cărţi întregi”, chiar dacă Horia Stamatu nu
pronunţă un singur cuvînt despre acestea din urmă, cărţi deloc obe-
diente ideologiei de partid.

Concluzia lui Stamatu este tot așa șubredă ca și arguţia în-

tregului său text: „Acest D-l N. Balotă spunînd Românilor că au ajuns
să fie ei înșiși prin idolatria aparatului de stat, în acest caz prin ra-
ţiunea marxist-leninistă, nu face decît să maimuţărească în cultură
o politică a puterii absolute”. Dacă textul lui Balotă din Steaua ar fi
fost concludent în acest sens, atunci gazetarul cita mot-à-mot pro-
poziţii și fraze, fără să recurgă la luarea cu penseta a unei singure
afirmaţii, pe care fie o decontextualizează, fie îi anexează artificial
varii contexte prin care gazetarul vrea să valideze ideile sale. Horia
Stamatu are ca pretext personalitatea lui Nicolae Balotă și încearcă
să-i decredibilizeze imaginea în anul de graţie 1975, punînd pe
seama lui nenumărate lucruri care, e drept, se petreceau în Româ-
nia socialistă, dar de care nu era răspunzător cel ce a scris Lupta cu
absurdul (1971), una din cele nouă cărţi publicate pînă atunci.
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32 Monica Lovinescu, Seismograme. Unde scurte, II, 1993, București:
Ed. Humanitas, p. 246.
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34 Idem, Posteritatea contemporană. Unde scurte, III, 1994, Bucu-
rești: Ed. Humanitas, p. 52.
35 Virgil Ierunca, Dimpotrivă, 1994, București: Ed. Humanitas, p.
118.
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și fără pașoptism”, Cariatide, 2007, Sibiu: Ed. Psihomedia, pp. 30-
46.
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nească.
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Cercului literar de la Sibiu”, Abisul luminat, ed. cit., pp. 473-487.
41 Vezi „«Păcatele» tinereţii: Orientarea spre stînga. Europa stîn-
gistă”, în Mihaela Albu, Dan Anghelescu, Necunoscutul scriitor Vir-
gil Ierunca, 2020, Craiova: Ed. Aius, pp. 37-41.
42 Cf. „Intimitatea unui spirit drastic”, în Ion Dur, Horia Stamatu
între exces politic și echilibru spiritual, 2020, Cluj-Napoca: Ed. Limes,
pp. 350-398 passim.

43 Gheorghe Grigurcu, „Centenar Virgil Ierunca”, România lite-
rară, nr. 45/2020.
44 Nicolae Balotă, Abisul luminat, ed.cit., p. 477.
45 Vezi Ion Dur, op.cit., pp. 350-398.
46 Horia Stamatu, „Scrisori către Sanda Stolojan (III)”, Buletinul
Bibliotecii Române, serie nouă, Freiburg i. Br., Germania, 2017, p.
259.
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Unul dintre cele mai importante proiecte editoriale din ul-
timele decenii este reprezentat de colecţia „O sută și una de poezii”
a Editurii Academiei, proiect personal al lui Dumitru Radu Popescu,
în care au apărut până acum peste o sută de antologii de poezie, de
la Eminescu la Blaga și Radu Stanca și de la Bolintineanu la Arghezi
și Cezar Ivănescu. Pentru această colecţie, pe care am mai prezen-
tat-o în paginile revistei noastre, am alcătuit în acest an o antologie
Mircea Ivănescu cu prilejul împlinirii a nouăzeci de ani de la naște-
rea poetului și a zece ani de la moartea sa. Din păcate, antologia nu
a mai apărut, din motive legate de drepturile de autor. 

Am antologat în acest volum poeme din volumele publi-
cate de Mircea Ivănescu între 1968, anul debutului editorial, și 1989.
Credem că aceasta este perioada de graţie a scrisului poetic ivă-
nescian. După 1990 poetul a scris puţin și a publicat versuri doar în
reviste literare (excepţia o constitue volumul în colaborare cu Iustin
Panţa), mai ales în „Euphorion” (la insistenţele noastre, ale tinerilor
care făceam revista în acele vremuri). De altfel, revista sibiană i-a
dedicat numere speciale și numeroase alte pagini, începând cu 1990
și până în prezent. De volumul din 2002, „Aceleași versuri”, apărut
la efemera colecţie „Poeţii orașului...” a Editurii Dacia, nu s-a ocu-
pat deloc, cedând insistenţelor îngrijitorilor cărţii ca aceasta să
apară, mărturisind adesea apropiaţilor că nu mai este interesat de
poezie și de cariera sa poetică. Era retras deja, aproape izolat acasă,
iar după 2005, după moartea Stelei, soţia căreia i-a dedicat toate vo-
lumele sale, a intrat într-o recluziune de câţiva ani, mărturisind
celor câţiva apropiaţi care îl vizitau că nu-și dorește să mai trăiască.
Nici nu mai putea să citească, rămânând doar cu o slabă vedere pe-
riferică. Dacă referitor la atitudinea sa faţă de volumul din 2002
putem să ne gândim oarecum la un alt „joc” ivănescian, în ultimii
săi ani jocul a dispărut, fiind înlocuit de mari suferinţe fizice și su-
fletești. În alcătuirea volumului am ţinut cont mai puţin de antolo-
giile apărute în decursul anilor din poezia lui Mircea Ivănescu, unele
bune, altele cu lipsuri majore, ci am ales poemele, pas cu pas, din
volumele originale, așa cum am procedat și în cazul antologiei „Ver-
suri alese” din 2010, apărută în colecţia poeţilor laureaţi ai Premiu-
lui Mihai Eminescu. Diferenţa constă în faptul că aceea antologie
cuprindea mai bine de 250 de poeme, în cazul de faţă fiind nevoit a
alege (și ce greutate mare a fost!) o sută și una de poezii, adică un

fel de esenţă a esenţelor scrisului me-ivănescian. 
Încercăm mai jos, din perspectiva unui om care l-a cunos-

cut destul de bine pe poet și care îi păstrează o admiraţie neștirbită
de nimic, câteva consideraţii, biografice și critice, într-un ritm ne-
sistematic și fragmentar, spre o cheie de abordare a unei opere poe-
tice care nu încetează să suscite un interes major și care, suntem
siguri, nu va înceta prea curând în a oferi cititorului și criticului pri-
lejuri de profundă reflexie. 

Mircea Ivănescu a murit în 21 iulie 2011. Este înmormân-
tat în Cimitirul central din Sibiu. Din păcate, casa în care a locuit la
Sibiu, pe strada Vasile Aaron (o zonă a Sibiului idilică altădată, cu
case și grădini patriarhale, nu mai există azi, iar strada lui Ivănescu
(casa nu era departe de Baza Hipică și de Liceul Energetic) s-a trans-
format, odată cu întregul cartier, într-un spaţiu „nou”, aproape ires-
pirabil. După moartea poetului, revistele Euphorion și Transilvania,
Biblioteca ASTRA și Filiala Sibiu a USR au solicitat autorităţilor locale
ale Sibiului cumpărarea casei și transformarea acesteia în casă me-
morială. Solicitarea a fost refuzată, iar la puţin timp aceasta a fost
demolată. O parte a bibliotecii poetului se află în prezent la Biblio-
teca ASTRA din Sibiu, într-un fond special. 

Locuiam doar la două străzi depărtare de strada unde stă-
tea Mircea Ivănescu, iar tata îl ştia destul de bine. Meseriaş vechi şi
binecunoscut în cartier, tata îi reparase gardul de la stradă dar şi
alte câteva lucruri din curtea şi casa unde poetul se mutase către
1980, venind de la Bucureşti, chiar la capătul dinspre şoseaua na-
ţională al străzii Vasile Aaron, la ieșirea din Sibiu spre Șelimbăr. O
casă frumoasă, destul de veche, cu grădină şi multă verdeaţă, mai
degrabă sălbatică. Mai târziu, de câte ori mergeam şi sunam la por-
tiţa dinspre stradă, îmi veneau în minte cei doi băieţi de saşi care au
locuit acolo, unul cam de vârsta mea, celălalt mai mic cu vreo doi
ani, în acele vremuri din anii şaizeci ai copilăriei noastre la marginea
de răsărit a Sibiului, chiar lângă Valea Săpunului. Toată lumea din
cartier, de la întretăierea Hipodromului cu Vasile Aaron, ştia că Mir-
cea Ivănescu e scriitor, ba chiar un prototip absolut al scriitorului:
foarte rar, pe stradă, în mers, unul cu paşi mici şi foarte rapid (o sin-
gură dată în viaţă l-am văzut mergând foarte, foarte încet, încât m-
am şi speriat şi nici măcar nu l-am abordat), fără să aibă o carte în
mână, mai mereu răsfoind-o sau citind din ea, de obicei o carte

Iluminarea făpturii în amiaza iernatică

Ioan Radu Văcărescu 
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foarte groasă – şi cam aşa şi sunt „Ulise” a lui Joyce sau „Omul fără
însuşiri” a lui Musil, ca să nu mai vorbim de vreun tratat de artă cu
ilustraţii gen Cornul de aur al băiatului - , cu ochelarii cu foarte multe
dioptrii aplecaţi pe nasul acvilin, sub fruntea înaltă şi părul albit de-
vreme, cu capul întotdeauna descoperit, chiar pe gerul cel mai pă-
trunzător, cu obrajii răniţi la bărbierit, în fulgarinul bleumarin de
fâş, cu sufertaşul de mâncare în cealaltă mână, sau cu o sacoşă în-
cărcată de peşte congelat pentru pisici (treisprezece în momentul
mutării la Sibiu, deşi se pare că una s-a cam pierdut pe drum, spre
disperarea Doamnei Stela) şi de ţigarete Carpaţi pentru Stela, care
fuma cam două pachete pe zi. Erau ţigări ieftine la vreme aceea,
însă spre sfărşitul anilor optzeci nu se prea găseau, mai ales cele de
Sf. Gheorghe. La un moment dat s-a reuşit chiar să i se facă Doam-
nei Stela, desigur, cu acordul ei condescendent, un anumit program
de un pechet pe zi, însă era foarte greu ca acesta să se şi respecte.
Era o situaţie oarecum specială, având în vedere că Mircea Ivănescu
nu a fumat niciodată. Doamna Stela nu ieşea din casă, stătea în ca-
mera cu vedere la stradă, într-un pat mare şi comod, şi citea enorm,
nu neapărat literatură „serioasă”, ci de orice fel, dar mai ales litera-
tură poliţistă. Şi asta a devenit la un moment dat o problemă, de-
oarece Doamna Stela se pare că citise tot ce s-a scris în istoria
genului, mai ales că ştia perfect vreo câteva limbi străine. Dar era la
curent cu tot ce se întâmpla în jur, din ziare sau de la radio şi tele-
viziune. Prin anii nouăzeci am pus rămăşaguri după rămăşaguri, pe
ciocolată, cu dânsa, pe teme politice, mai ales cu alegerile de po-
mină ale acelor ani. Am pierdut întotdeauna şi, desigur, m-am pre-
zentat de fiecare dată cu tableta de ciocolată la familia Ivănescu.
Domnul Ivănescu râdea mânzeşte, întins foarte degajat într-o rână
la picioarele uriaşului pat al Doamnei sale, atent şi politicos cu dis-
creţie şi solicitudine, ca la un moment dat s-o ştergem englezeşte ca
nişte puberi disperaţi la, cică, o plimbare prin cartier, care ducea
fără discuţie spre strada Luptei (strada copilăriei şi adolescenţei
mele, de unde eram mutat însă la vremea de care zic, undeva la cea-
laltă margine a Sibiului), la „Doi colonei”, restaurantul cu terasă şi
mese de tablă, lipit de complexul alimentar de pe strada cu pricina,
unde zăboveam „cumpărând” şi „consumând” o votculiţă mare sau
chiar două, ba şi bere la halbă, servită la bar. Acolo mi-a spus maes-
trul o dată, parcă într-o duminică dimineaţa, după ce mă întrebase
ce-mi fac copiii: „Domnule Văcărescu, să nu vă îndreptaţi copiii spre
cariera literară. E prea multă suferinţă.” Iar cuvântul acesta reve-
nea mereu şi mereu în conversaţia poetului, devenind cu timpul de
legendă, peste ochelarii şi dinspre albaştrii ochi ivănescieni: „Câtă
suferinţă!” 

S-au scris despre poezia lui Mircea Ivănescu pagini de
mare substanţă critică. Încă de la debutul editorial al poetului (des-
tul de târziu, la treizeci și șapte de ani, la vechea Editură pentru Li-
teratură), critici precum Nicolae Manolescu, Ștefan Aug. Doinaș sau
Matei Călinescu (prieten de-o viaţă al lui MeI) au observat inedita
reflecţie poetică ivănesciană, mult diferită de a contemporanilor săi
(aceștia, precum Nichita Stănescu sau Marin Sorescu, mult mai cu-
noscuţi și mai comentaţi în acei ani). Dintre cele mai importante
abordări critice cu privire la poezia lui Mircea Ivănescu, începând cu
criticii amintiţi mai sus, nu lipsesc Mircea Braga, Al. Cistelecan, Ghe-
orghe Grigurcu sau Ion Pop.

Sintetizând oarecum, putem abserva, azi, la peste trei de-
cenii de la apariţia ultimului volum de care poetul s-a ocupat per-

sonal (Poeme vechi, nouă, de la Cartea Românească, din 1989), un
aspect fundamental: de la început și până la sfârșit, poetul pare că
este mereu egal cu el însuși, nimic netulburând reveria și melanco-
lia me-ivănesciene, de-a lungul celor peste două decenii în care
aceasta și-a publicat opera, într-un ritm constant și într-un „format”
de mare noutate la noi, mai aproape de „proză” decât de „alambi-
cata” lirică „înaltă” și „pură” modernistă și neomodernistă, bazate
mai ales pe metaforism, ermetism și ambiguitate, narativitatea, bio-
grafismul și cotidianitatea fiind  elementele nelipsite ale poeziei ivă-
nesciene, care l-au înălţat pe piedestalul de maestru înainte
mergător al postmodernismului românesc (desigur, fără „voia”
acestuia, mai degrabă neinteresat de chestiune, deși avea și el atât
„plăcerile”, cât și idiosincraziile sale). 

Poate doar ciclul Mopeteiana să fi spart, totuși, „comenta-
riul perpetuu” ivănescian, prin punerea în scenă a unor „povești”
ironice și autoironice din perspectivă sentimentală, îmbinare ce
pare rară în cazul autorului nostru, dar care, la o lectură atentă,
chiar dă măsura poeticii me-ivănesciene, ivindu-se astfel, din fal-
durile jocului său spiritual, o heterotopie graţioasă și ritualică a Eului
mopeteean și a lumii sale, versus, adăugăm, acelui Noi „desuet”,
umil și discret, voce care își face apariţia în alte poeme, ca în „noi
vom aprinde din frunze uscate un foc ca/ un ţipăt spre ea din fun-
dul grădinii,/ și dansând în jurul ei invoca-o-vom...”. Ipostază care
face legătura cu cealaltă faţă revelatoare a „liricii” ivănesciene, în
care doar Ea este „cea care dă realitate”. Să fie Ea, faimoasa din Apo-
calipsul Sf. Ioan (12,1): „Și s-a arătat în cer un semn mare: o femeie
îmbrăcată în soare; ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o co-
roană de douăsprezece stele.” ? 

Bipolaritatea (dar, superb, doar de mână/ mâini stângi!),
„narativă” așa-zicând, de care aminteam, ridică o problemă de mare
importanţă oricând și oriunde în poezie și care îl poate ajuta pe ci-
titor să aleagă drumul cel mai curat al lecturii: cine este „naratorul”
din textele ivănesciene? Și despre ce „lume” e vorba aici? Ne aflăm,
desigur, undeva între vocea în oglindă a autorului, oarecum la ve-
dere, și lumea transcendentală, arhetipală, de dincolo de clasicele
trei dimensiuni, aceea a imaginalului (în sensul, desigur, al lui Henry
Corbin, adică o lume aflată dincolo de lumea sensibilă a celor trei di-
mensiuni „clasice”). Poate e necesar să amintim aici și admiraţia pe
care o avea Ivănescu pentru Camil Petrescu, odată sugerându-mi,
cu delicateţea-i obișnuită, de „rândurile” din „josul paginii” Patului
lui Procust: „Există indivizi care au anumite vise, un fel de realitate
transfigurată. Ca viziunea unei supralumi... Nu știu dacă e con-
struită numai cu elemente din realitatea imediată, sau e viziunea
unui alt plan de existenţă. E un peisaj diformat, dar nu într-un mod
vulgar...”. 

Între cele două lumi, cea a vocii din imediat și cea de din-
colo (sau dincoace) de vizibil și măsurabil, ni se dezvăluie imagina-
rul me-ivănescian, subtil și sofisticat, emoţional și emoţionant,
livresc și delicat, definiţie a inefabilelor sufletului omenesc apăsat
de o irepresibilă melancolie și de o insaţiabilă reverie, în care me-
moria, amintirile sunt magma din care se naște platoul de lavă al
poeziei ivănesciene, purtător al unei fertilităţi mai greu de aflat dar
greu de îndepărtat atunci când pătrunzi în vatra incandescentă și
înţelegi cât de departe te afli de monotonia atâta de mult clamată
cu privire la poezia sa.  Undeva între „dar sunt și amintiri adevă-
rate?” și „golul” existenţial (iarăși mult clamat, mai ales în legătură
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cu Bacovia) și descoperirea, pas cu pas, că acesta e de fapt un prea-
plin de desfoliat, ca și când eul ivănescian dublat de faţa sa imagi-
nală ar străbate un infern binecunoscut nouă tuturor și un
purgatoriu iernatic spre un paradis în care Ea apare străluminată, la
marginea unei păduri de mesteceni în flăcări: „(și mă gândeam, cu
un rânjet/ rău, ca într-o carte celebră, nu mai știu cine/ umbla cu
propriul său cap prin infern, luminându-și/ drumul). și parcă nu e
totuna?” Și: „am mai fost pe aici. a trecut vremea,/ stejarul se legăna
- și ploaia asemeni/ cu vântul foșnea printre frunze, foșnea./ m-am
sprijinit de copac. lumea/ era stridia mea./ oricând aș fi deschis-o,
știam/ că voi găsi chipuri,/ că ani întregi au trecut/ ca niște nimi-
curi.// și că pot iarăși porni/ către copacul în care/ am întâlnit de de-
mult, de demult/ lumina ei mare.” Și apoi: „și pe urmă, ea și-a întors
capul spre mine,/ și i s-au făcut ochii foarte înguști,/ și unde eram
eu, în spatele lămpii înalte,/ doar un cerc roșiatic./ a stat un timp
astfel, întoarsă/ spre lumina mea aprinzându-o obrazul/ - avea o
faţă de oarbă, atentă./ apoi și-a plecat încet capul,/ și părul i s-a în-
cărcat de lumină.” Sau ca în acest autoportret în oglindă și dincolo
de aceasta, la picioarele Ei, într-o realitate care nu poate fi dscrisă
decât prin intuiţie poetică:

depinde şi de data aceasta pe cine o înţele-
gem când spunem – 

ea –
dacă e aceeaşi fiinţă pe care o privim uneori
pe o fotografie, în stânga unui bărbat cu păr
alb abundent,
şi cu ochelari – şi urât – şi privindu-l de
acolo, din stânga,
cu ochii mari – şi sub fotografie scriindu-ne:
„primii ochi
din stânga, de ziua ta...“ ochii ei sunt mari
şi expresivi – aşa cum se cuvine pentru o fi-
inţă a cărei recunoscută
îndeletnicire este să fie elocventă în însăşi
fiinţa ei.
dacă ea este acea fiinţă, atunci putem
spune
că nu o visăm – ne gândim, fireşte, de multe
ori,
la ea, chiar şi cu ochii închişi, noaptea, când
ne regăsim
în pat, după somnul năclăit care este al nos-
tru.
dar dacă spunând – ea – o altă făptură invo-
căm
– una din multele făpturi care în vorbele
noastre
trec, pleacă, vin, râd, tac, îl privesc prin
oglindă
pe povestitor – atunci despre ea putem
spune că o visăm,
uneori, rar, şi am putea adăuga
şi că, în măsura în care viaţa e vis,
trăim câteodată alături de ea clipe dintr-o
viaţă

în care totul se petrece invers decât
în ceea ce ei numesc realitate.

Dacă un întreg Ev de dinaintea Renașterii s-a în-
fășurat mai ales în faldurile unor Artes Moriendi („această viaţă este
mai degrabă o moarte decât o viaţă; este un fel de Infern” scrie Sf.
Augustin), iar viaţa terestră a revenit în forţă, ca Memento vivere,
odată cu renașterea anticei inflaţii de carne și sânge, modernitatea,
îndepărtată de sacralitate și refractară la perioada de aur a vieţii
dezlănţuite, este o „ţară pustie”, o lume a tristei banalităţi, în care
viaţa merită cu greu de-a fi suportată, iar moartea nu mai e salvare,
chiar dacă, ironic și, doar, „estetic”, poate fi „frumoasă”. Pare și că
singura rezistenţă e acel cuvânt, banal și el, dar care, prin simplita-
tea dată de marile înţelesuri poate deveni „adevăr”. Lirica me-ivă-
nesciană nu-i altceva, în lumina stinsă a iernii, decât un comentariu
despre această reverie care se leagănă între logosul redescoperit
dătător de sens și moartea ca splendid creuzet al vieţii. Numai că și
acest simplu adăvăr poate fi doar o iluzie care se leagănă între cur-
gerea lui „ceea ce continuă” și umbra unei luminoase fiinţe nemi-
șcătoare: 

o fiinţă poate să fie prilejul
de a te despărţi de ceva – (şi asta înseamnă
în literatura, cam îndoielnică, doar că
fiecare fiinţă te schimbă – trebuie să se facă
un altul
– căci, scrie, dac-ai rămâne mereu acelaşi, ai
fi mort,
şi asta să însemne că schimbarea este viaţa.
– dar dacă
nici nu există mişcare, schimbare – şi nu
există decât
continuitatea care se numeşte adevăr
– cum repetai mereu pe vremuri – că numai
ceea ce continuă...?)
o fiinţă poate să fie, aşadar, prilejul
de a rămâne acelaşi – şi de a rămâne tot
neschimbată
fiinţa de-alături, ea însăşi? –
şi asta să-nsemne într-adevăr moarte? dar
moartea,
e, doar, forma cea mai dementă – adică cea
mai
intensă, şi splendidă – a vieţii...

Deşi pe vremea când eram la liceu şi apoi la facultate, îl
vedeam pe Mircea Ivănescu destul de des, trecând pe strada Luptei
dinspre complex spre Vasile Aaron, traversând strada Gheorghe
Gheorghiu-Dej, devenită după revoluţie Vasile Milea, l-am cunoscut
personal destul de târziu, abia după 1989. Cu o singură ocazie m-
am aflat foarte aproape de el, prin 1988, toamna târziu. Pe vremea
aceea mergeam în satul Şelimbăr (celebru pentru bătălia lui Mihai
Viteazul cu Bathory), aflat la câţiva kilometri de oraş, după lapte
pentru cei mici. Într-o seară, cu bidonul de lapte plin, m-am îndrep-
tat către staţia de autobuz pentru întoarcerea la Sibiu, iar acolo l-am
zărit imediat pe Ivănescu, era singura persoană din staţie. Nu mi-a
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venit să cred şi nu pricepeam ce-ar putea să facă Ivănescu în Şe-
limbăr. În zăpăceala mea, m-am apropiat şi i-am zis „Bună seara,
domnule Ivănescu”, ca unei persoane pe care o cunoşti de foarte
multă vreme. Mi-a răspuns firesc, „Bună seara”, acolo în ploaia rece
de noiembrie, deloc surprins că un necunoscut îl salută undeva în
bezna satului cu nume faimos. Era cu obişnuita sacoşă în mînă, iar
în autobuz a citit tot timpul, aşezat în spatele şoferului, unde era
oarecare lumină de la un bec chior de lângă volan. Mult mai tîrziu
am aflat, ba chiar din gura lui, că era o vreme în care îşi propunea
să nu meargă la restaurant nicăieri în Sibiu. Bun, dar asta însemna
că putea merge la Cisnădie sau la Şelimbăr. La Cisnădie a renunţat
repede, că era cam departe, la cinşpe kilometri, dar Şelimbărul era
aproape, la doar cinci. Povestea asta reală a şi devenit legendă, una
ivănesciană desigur, şi unde mai pui că în mediul rural dom profe-
sor sau dom inginer, cum îl alintau mandatarii crâşmelor de pe-
acolo, făcea rost mult mai uşor de ţigarete Carpaţi. Era o oarecare
disciplină în chestiunea asta cu abstinenţa în alternanţă cu preocu-
parea bahică, timpul şi spaţiul devenind palpabile la modul cel mai
real cu putinţă. Vorba maestrului: „Ce înseamnă să dai realitate?”
Ultima zi în care a mai avut loc o astfel de folosinţă pentru poet a
fost, se pare, ziua de 21 septembrie 2005. O perioadă destul de tri-
stă, cu obsesia morţii întipărită în suflet, şi din cauza dispariţiei de
lângă domnia sa a Doamnei Stela. 

De altfel, mergînd la Mircea Ivănescu prin vara lui 2007, ca
să-l invit, în numele lui Andrei Bodiu, la Maratonul de Poezie de la
Sibiu (pe când oraşul era Capitală Culturală Europeană, maratonul
avînd loc în octombrie), l-am găsit destul de trist şi obosit. „Din pă-
cate, nu mai văd”, mi-a spus, „şi pe dumneata te văd ca prin ceaţă”.
Tocmai îi citisem invitaţia pe care Andrei mi-o trimisese cu câteva
zile înainte şi îi promisesem prietenului de la Braşov că o să insist ca
Mircea Ivănescu să ne onoreze cu prezenţa la Maraton. Deşi eram
sigur că poetul o să decline şi această invitaţie, ca şi altele, de altfel,
în acei ani. „După cum ştiţi, domnule Văcărescu, nu mai ies deloc
din casă, şi nu mai văd.” Am schimbat vorba şi i-am povestit despre
hardughia modernă, zisă restaurant de lux, construită în locul fai-
mosului nostru local, „Doi colonei”. „Da”, mi-a spus, „aveţi dreptate,
toate lucrurile bune au pierit, pier...”. Am insistat apoi cu maratonul,
promiţindu-i că o sa-i citesc acolo câteva poeme. „Nu, lăsaţi... nu e
cazul, şi de fapt nu cred că din scrierile mele va rămâne ceva. E o
curgere lungă, lungă şi fără sens, din care poţi oricând decupa bu-
căţi de versuri, de oriunde doreşti...” I-am răspuns că n-are drep-
tate, dar m-a contrazis cu un gest al mâinii, aşa cum stătea întins pe
canapea şi ridicat pe cele două perne mari. „Nu, n-am avut nicio-
dată vreun poem favorit din scrierile mele, şi tocmai din motivele pe
care le-am arătat”, mi-a mai spus, după ce i-am reamintit de rubrica
mea din Euphorion şi de faptul că totul a plecat de fapt de la cartea
pe care mi-o făcuse cadou cu ani în urmă, Poet’s choice a lui Paul
Engle. „Şi totuşi”, m-a surprins imediat, „ar fi minciună?” ( din volu-
mul Alte versuri din 1972). Ştiam poemul, de fapt un „clasic” sonet
ivănescian, dar abia mai târziu i-am înţeles opţiunea. După care
poetul, zâmbind ca-n vremurile bune, jumătate melancolic, jumă-
tate ironic, mi-a amintit de conferinţa prietenului său Ştefan Stoe-
nescu, ţinută la Sibiu la Litere cu ani în urmă, cînd acesta a vorbit
despre poem ca despre unul cu „inserţii williamsiene într-o struc-
tură stevensiană”! „Desigur”, a încheiat poetul, „l-am rugat pe con-

ferenţiar ca, deşi eram în cadrul catedrei de engleză, să ţină confe-
rinţa în limba română, ca s-o înţeleg şi eu, pentru că, după cum bine
se ştie, eu nu cunosc limba engleză!” Şi parcă revăd acum acel gest
indescriptibil al mâinii poetului, stând întins pe canapea, cu ochii
albaştri privind spre altceva, undeva în ceaţă, pe o stradă străină. 

Adunând poemele ivănesciene pentru antologia din co-
lecţia poeţilor laureaţi ai Premiului Eminescu, am ţinut cont de su-
gestia lui Mircea Ivănescu din 2007, iar Al. Cistelecan a observat
foarte bine în postfaţa la acel volum că predomină acolo poemele
cu caracter funerar. De altfel, perechea aceasta tensionată, viaţă –
moarte, la care se adaugă alte două, adevăr – minciună şi realitate
– ficţiune, nu mai puţin fascinante, constituie prilejul de meditaţie
continuă în poezia ivănesciană. Şi nu doar atât, pentru că perechile
amintite, care sunt de factură existenţială, psihologică, morală şi es-
tetică, se complică metafizic-imaginal  atunci când se transformă
proteic într-un joc tragic al combinaţiilor cu formă fixă (viaţă – ade-
văr, viaţă – minciună, viaţă – realitate, viaţă – ficţiune, moarte – ade-
văr, moarte – minciună, moarte – realitate, moarte – ficţiune, adevăr
– realitate, adevăr – ficţiune, minciună – realitate, minciună – fic-
ţiune), care, prin descompunere şi recompunere, definire şi redefi-
nire, demitologizare şi remitologizare a realităţii înconjurătoare şi
a celei interioare, capătă proporţii mitice şi mistice, cu mijloace din-
tre cele mai simple şi bazându-se pe un  cotidian alcătuit din cele
mai banale gesturi, întîmplări şi cuvinte.

ce frumoasă e moartea – nu? – nodul în gât 
şi ochii măriţi – care te fixează deodată, 
şi mâna zvâcnită la rădăcina, migălos răsfi-
rată 
a durerii din piept – acolo, unde pulsează
urât 

carotida – şi vezi că nu mai poate, nu mai
poate 
să respire – şi stai – şi tu eşti aici, dincoace –
şi nu simţi 
nimic – (ai vrea, nelămurit, doar să fugi, să
fii într-altă parte, 
şi ce frumoasă e moartea – şi e un soare cu
dinţi 

foarte înceţi pe faţa care se face lividă – şi
ce 
friumoasă e moartea – (şi asta, de pildă, e 
o clipă, care trece, nu trece, – şi mai târziu 

tu faci vorbe – din astea –) şi ce frumoasă 
e moartea – şi chiar, sfinţi părinţi – ştiu – 
iadul e neputinţa de a iubi – de a simţi – şi
ce frumos –  

Legat de poeme „favorite”, trebuie să amintesc și de fap-
tul că, prin ‘93 sau ‘94, mi-a povestit despre fratele său, Emil Ivă-
nescu, şi despre toată aventura sinuciderii acestuia, completând că,
vezi, fratele său a fost cu adevărat genial, el, fratele mai mic, fiind
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departe de aşa ceva. Mi-a şi indicat un poem de-al său, pe care la
vremea aceea nu-l ştiam, despre o excursie la mare şi întoarcerea în
acelaşi loc după mulţi ani scurşi de la moartea fratelui şi a mamei
sale. E vorba de unul dintre cele mai frumoase și mai triste poeme
me-ivănesciene, „Poveste scurtă”, din volumul de debut. Copilăria și
amintirea ei reprezintă de obicei pentru scriitori un paradis pierdut.
Pentru Mircea Ivănescu pare că este la fel de banală și tristă (de
fapt, cred că acest sentiment domină în viaţă) ca și înserarea în care,
târziu, stă și „face vorbe” copleșit de amintiri, la marginea mării. Și
poate ar fi bine să amintim aici despre faimoasa aserţiune a lui Wor-
dsworth (din Prefaţa la Lyrical Ballads, de acum mai bine de două se-
cole) despre modul cum se naște poezia, despre faptul că poezia nu
e emoţie pură (pe care orice om o are) ci este „emoţie contemplată”,
este rememorare (idee care astăzi ar trebui înţeleasă mai ales de ti-
neri, care cred că poezia este visceralitate scoasă la tarabă). Lecţia
lui Ivănescu este aici: 

Acum foarte mulţi ani, am fost într-o seară în ora-
şul acesta
unde lumina soarelui este mai albă, şi marea
la capătul vreunei străzi se deschidea, cum cre-
deam eu
pe atunci că aveau să mă privească, cine ştie când,
mai târziu, în viaţă, ochii albaştri ai vreunei iubite.
Eram foarte mic. (Fusese o ocazie
să mergem în acest oraş, pentru două-trei zile,
şi mama se bucurase mult că mă putea lua şi pe
mine -
să văd marea.) Cum am ajuns, m-am îmbolnăvit –
(eu, în copilărie, aveam des crize de febră).
Seara mama a stat cu mine în camera hotelului –
mi-au adus de la restaurantul de jos un ceai
într-un pahar cu suport de argint.
A trebuit să plecăm – eu şi mama – a doua zi.
La amiază, eram acasă. Nici n-am prea fost bolnav.
În aceeaşi zi,
îmi amintesc, am stat lungit pe covor, în sufrageria
mare,
şi am citit cartea „Arcaşul Verde”. Îl invidiasem pe
fratele meu
– care rămăsese acasă – pentru că o citea în ajun.
Acum, după aproape o viaţă, sunt iarăşi în oraşul
acesta –
stau în restaurantul de jos – unde atunci n-am in-
trat –,
şi beau alcool tare. A trecut, într-adevăr, o viaţă.
Mama se bucurase mult de ocazia aceea să meargă
la mare,
fusese cu ani înainte, când fratele meu şi sora care
a murit
înainte de naşterea mea erau mici.
Mama a mai fost după aceea la mare o dată –
după ce s-a sinucis fratele meu – cam la cinci ani
după ce eu
i-am risipit acea bucurie, cu boala mea bruscă.
A mai vrut să meargă o dată, încă mulţi ani mai târ-
ziu,

în vara dinaintea iernii când a murit. Medicii nu i-au
dat voie.
Acuma, eu sunt aici. Stau la masă şi scriu.
E noapte acum. Astăzi a fost senin, lumină albă de
soare,
şi marea, albastră, la capătul străzii din colţul res-
taurantului.

Un poem care iese într-un fel din ritualul poetic ivănes-
cian, de data aceasta confesiunea fiind în prim plan iar jocularitatea
este lăsată deoparte, cam în stilul despre care îmi vorbea odată, ci-
tându-mi din memorie un pasaj din același „Pat al lui Procust”, din
„josul paginii” camilpetresciene: „Un  scriitor e un om care exprimă
în scris cu o liminară sinceritate ceea ce a simţit, ceea ce a gândit,
ceea ce i s-a întâmplat în viaţă, lui și celor pe care i-a cunoscut, sau
chiar obiectelor neînsufleţite. Fără ortografie, fără compoziţie, fără
stil și chiar fără caligrafie.” 

Dacă ar fi să vorbim de atmosfera me-ivănesciană, am
putea aminti două ipostaze: una ar fi atmosfera de interior burghez,
în clar-oscur, cum sublinia I. Negoiţescu, de genul „...e poate/ ultima
oară că mai privesc/ lumina pe care atâta de bine o știu cum se face
în odăi - / mată, bolnvicioasă” sau „înăuntru, hallul întunecos, cu
mobile grele, înghesuite,/ o oglindă adâncă, peste bufetul din fund”,
sau, cel mai bine, ca în „înnoptând într-o cameră plină cu cărţi”: 

înnoptând primăvara într-o cameră plină
cu cărţi – becul de la capătul patului iscând
doar un glob spart de lumină – şi curând
privesc spre fereastră, acolo pot să-mi închi-
pui o fină

ninsoare a mieilor. să nu fie decât un blând 
întuneric. însă aici în cameră, printre cărţi, o
nedeplină 
tăcere, cu foşnet mărunt, care se anină 
de gesturile încetinite ale mâinilor, când

întorc încet câte o filă. singurătatea acuma
umplând 
înţelesul unui portret în linii stângace,
strâmb sprijinit 
de unul din rafturile încărcate, înfăţişând

o fiinţă – stăpâna încăperii acesteia – cu
gest uimit 
al mâinii înălţate, surâzătoare pândindu-mă 
cum mă mişc printre cărţi, furişându-mă.

Cealaltă, peisajul citadin, și doar citadin, mai ales al Bucu-
reștiului sau Sibiului, cu străzi „bântuite de ploaie” sau curţi inte-
rioare, pasaje și străzi îngropate în zăpadă, într-un amestec de
toamnă și iarnă (de multe ori, întrebat ce mai face, MeI răspundea
„amestecat!”): „s-a făcut frig, și plouă - ploaie de toamnă,/ dar foarte
rece - căcă de fapt o ninsoare/ încă neajunsă în alb” și „cum/ mo-
pete amintindu-și apoi, mai târziu,/ de iarna cu ploi revărsate pe
străzile în trepte”, sau „în lumea cealaltă,// de afară, ninge imens -
și cu impuri/ ochi, fulgii zăpădoși de pe prichici privesc înăuntru,/ și
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tu ești singur aici, într-un gol cu ecouri tullburi.”, ca și în splendidul
poem „Sibiu”, orașul care l-a adoptat pe poet apărând aici în toată
splendoarea ruinităţii și voluptăţii melancoliei, o Veneţie decrepită
undeva în spaţiul transilvan, în care sfârșeala existenţială domină și
nici măcar amintirea nu mai e de vreun folos:

piaţa rotundă din faţa bisericii, urcând 
strada în trepte, printre ziduri urâte, şi încă 
faţada presbiteriului – la geam însemnări, 
şi copacii în cercuri de piatră, cerul de iarnă 
fără zăpadă – (amieze atât de aşteptate
odată) 
şi frig – (destrămându-se îndată clipa
aceasta, 
regăsită, înainte de a o recunoaşte deplin, 
ca şi cum ai clipi, şi-ţi alunecă încet gândul 
într-o altă lumină, posomorâtă, la fel). nici
nu mai vrei 
să-ţi aminteşti, să gândeşti mai departe. 
urci pe o stradă în scări într-o amiază de
iarnă, 
nici n-a nins. se pierde îndată 
clipa aceasta. piaţa cu pomi printre pietre 
se răstoarnă tăcută, nu mai este adevărată 
lumina rămasă între ziduri uscate.

Din păcate, în ultimii ani Mircea Ivănescu n-a mai scris
poezie. EA a rămas asunsă în faldurile în pătrate albe şi negre ale
versurilor de altădată sau întoarsă cu spatele, undeva, pe o stradă
cu ceaţă, într-un oraş cu „ziduri bătrâne, urâte...” Între timp, poezia
sa a devenit obiect de studiu, legendă, model, şcoală de gândire,
corpus al postmodernismului românesc. 

Am descoperit frumuseţea versului ivănescian cu greu, ca
și mulţi alţii, de altfel, iar odată cu asta, am descoperit poezia anglo-
saxonă, din care apoi am şi tradus, în multe cazuri din poeţi făcuţi
cadou de Ivănescu, ca Stevens, Williams, Sexton, Levertov, Lowell,
Gluck şi alţii. Ca atare, o adevărată şcoală de gândire.

Dar dacă n-a mai scris, nu înseamnă că Mircea Ivănescu
nu mai făcea poezie. Cu prilejul unei anumite vizite, puţin înainte
de vara lui 2011 (în martie 2011, puţin înainte ca poetul să împli-
nească optzeci de ani), când poetul a părăsit această lume, între-
bându-l de una, de alta, venind vorba despre ce altceva decât cititul
cărţilor, mi-a povestit că înainte cu vreun an a apelat iarăşi la o mai
veche metodă, aceea de a găsi pe cineva să-i citească. Nu era un
lucru nou pentru poet, el însuși citindu-i în numeroase rânduri Ste-
lei, întins la picioarele patului. Sigur, persoana a fost găsită şi s-a
apucat de treabă, o oarecare perioadă de timp. L-am întrebat dacă
a fost mulţumit, dacă a fost bine cu chestiunea în cauză, şi mi-a spus
atunci, stând acolo în patul de „suferinţă”, în faţa tetevizorului mut,
cu ochii îndreptaţi spre tavan, zărindu-mă probabil undeva într-o
parte, aşezat în vechiul fotoliu, cu vederea periferică de care încă
mai avea parte, timp în care o imensă energie pozitivă se ridica în
jur, vizibilă ca un val de ceaţă urcând pe curenţi de aer pe-o pantă
de munte: „era o tânără persoană pe care cred că o cunoşti, venea
de trei ori pe săptămână, după-amiaza, intra în cameră şi se aşeza

pe scaun picior peste picior acolo în spate, lângă bibliotecă, deschi-
dea o poşetă cochetă şi desfăcea o batistă albă, şi imediat se răs-
pândea în cameră un parfum ameţitor, punea batista la loc în
poşetă, lua cartea de pe măsuţă, se aşeza mai bine în scaun şi înce-
pea să citească de unde rămăsese cu două zile înainte, cu o voce în-
ceată şi suavă, cam monotonă, şi eu ascultam şirurile de vorbe iar
în cameră persista acel parfum, care, bineînţeles, rămânea aici şi
după ce lectura se încheia şi ea nu mai era aici, e, cam asta-i, amin-
tiri primăvăratice...”. 

În timpul vieţii, Mircea Ivănescu s-a aflat multă vreme într-
un nemeritat con de umbră, deși s-au scris pagini frumoase despre
poezia sa. Poate că acest fapt s-a datorat și mutării sale la Sibiu,
după 1979, în „provincie”. Încet, încet, steaua lui a crescut iar dincolo
de faptul că mai ales optzeciștii îl au ca maestru (dar și dintre poe-
ţii mai tineri, care au debutat după anul 2000), Mircea Ivănescu este,
putem spune asta acum cu cea mai mare convingere, unul dintre
marii poeţi români ai secolului XX. Cărţile sale sunt la îndemâna ci-
titorului de azi și de mâine, pentru că „vorbele” sale ”sunt făcute să
dăinuie” și nu să piară în flăcări. Și parcă-l zăresc acum pe MeI cum
se mișcă printre cărţi, ”furișându-se”, în camera cu bibliotecă de pe
Vasile Aaron, înspăimântat de „pactul” făcut cu memoria lumii, cu
amintirile personale, sfâșiat ca fiinţă duală într-o dantescă luptă. Și
în cealaltă cameră, în faţa ferestrei, Ea, cu faţa „întoarsă de la noi”,
invers decât ceea ce numim noi azi realitate („prăbușirea doctoru-
lui faustus”): 

adică, sigur, ar fi simplu să spun – cu mâna
mea 
am destrămat totul – eu am ales 
să răstorn faptele – şi privirile – şi cuvintele, 
cuvintele mai ales, ale mele, ale altora, în
minciună –
pentru că vorbele nu sunt făcute să dăinuie
– vorbele sunt minciuni pe care le aşezi cu
surâs, 
cu plâns, chiar lăuntric – dar care odată
spuse
în afară, înăuntru, suspini uşurat, şi poţi
apoi 
să te gândeşti să alegi altele, ar fi uşor 
să spui asta, numai că, vezi – nu tu – 
nu tu ai sfâşiat tapiţeria aceasta
– sigur, fără licornă – ci oboseala din tine,
neputinţa asta – care e poate demonul făcut
trup 
înăuntrul trupului tău, şi cu tine în braţe, şi
hohotind, 
se rostogoleşte mereu, fără sfârşit, în flăcă-
rile unde-ţi ard acum 

toate cărţile. 
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Dialogul răscolitor al plugarului cu moartea, scris la graniţa dintre Evul Mediu și Renaștere de Johannes von Tepl, și redescope-
rit de germanistul Konrad Burdach secolul trecut, este prezentat publicului de către regizorul Silviu Purcărete într-o excelentă montare la
Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Iași. Pretextul acestei înfruntări a omului cu destinul său implacabil, a profundei meditaţii pe tema
condiţiei umane este un eveniment dureros în plan uman, însă puţin semnificativ în ordine cosmică: moartea unei tinere femei, soţie și
mamă devotată, pe care soţul, rămas văduv, o plânge și o regretă, negăsind consolare în nimic și desfidând soarta crudă. Rugămintea lui
fierbinte („Încătușeaz-o, Doamne, pe cumplita Moarte!“) este exprimată atât verbal cât și în scris. De altfel, debutul spectacolului ni-l arată

În spectacolul lui Silviu Purcărete greutatea textului și forţa sugestivă a imaginilor se află într-un echilibru perfect. Moartea se
multiplică în „n“ ipostaze, referindu-se totodată la sine prin folosirea pronumelui plural „noi“, se alungește, căpătând proporţii gigantești,
se înconjoară de flăcări sau de zăpezi veșnice, șade la masă deopotrivă cu cei vii cât și cu cei morţi, se prinde la dans cu spiritul soţiei de-
functe, etc. Coregrafia trupurilor mumificate, târându-se sau împleticindu-se în mișcări convulsive, creează efecte vizuale de o mare ex-
presivitate, conţinând motive thanatice. Muzica și sound design-ul semnate de  Vasile Șirli însoţesc discret imaginile, uneori potenţând
solitudinea și angoasa plugarului, prin sonorităţi lugubre, bizare, înspăimântătoare (gemete, vaiere, zgomote), alteori introducând nua-
nţe delicate.

Lucru remarcabil în economia spectacolului este faptul că cele două personaje principale, Moartea și Plugarul, sunt interpretate
de același actor, Călin Chirilă, într-un one man-show extraordinar. El este la fel de convingător în ipostaza plugarului îngenunchiat de du-
rere cât și în cea a Morţii cinice, care îl privește pe om condescendent și îi bagatelizează revolta. Discursul Morţii este parcă desprins din

Plugarul și moartea
Teatru

Anda Ionaș
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pe plugar la masa de scris, „muncind“ cuvintele, așa cum obișnuiește să muncească și ogorul, căutând expresia cea mai virulentă, cu-
vintele care lovesc și acuză moartea nemiloasă, ce a secerat o viaţă în floarea vârstei. Nu lipsesc imprecaţiile, patosul, interogaţiile re-
torice. E tânguirea și revolta unui alt Iov, care vrea să înţeleagă ce e de neînţeles pentru mintea umană— misterul marii treceri, care vrea
să schimbe ordinea strâmbă a lucrurilor. Strigătul său de durere nu rămâne neazit, fiindcă Mortea însăși i se arată în ipostaza unui bar-
bat la patru ace, în costum negru, cu joben, baston și mănuși, ce îl privește condescendent și îl apostrofează ironic pentru lipsa lui de
înţelepciune.

La început, scenografia simplă, închipuind camera plugarului (masa de scris, un pat, un frigider, un dulap, tabloul cu soţia de-
functă, pereţii scorojiţi) dezvăluie intimitatea unei încăperi austere, lipsite de viaţă și de căldură, desprinsă parcă dintr-o pictură clasică,

impresie accentuală de peretele transparent ce desparte scena de sală, estompând contururile. Nimic nu prevestește ingenuozitatea cu
care scenograful Dragoș Buhagiar și designerul video Andrei Cozlac vor manipula spaţiul în scenele următoare, cu ajutorul holograme-
lor 3D și a proiecţiilor video, reconfigurând geometrii și sugerând ideea de transgresare a lumii fizice spre un teritoriu mai vast, în care
sălășluiesc spiritele celor plecaţi. Întregul spectacol e construit pe această ambivalenţă: lumea de aici și cea de dincolo, trupurile din carne
și trupurile create prin iluzii optice, ca efect al unui joc de lumini și umbre. Spaţiul devine mobil, iluzia de adâncime se datorează așa-nu-
mitei perspectiva artificialis, teoretizată de arhitectul Leon Battista Alberti în tratatul său despre pictură, apărut în același secol cu textul
lui Johannes von Tepl.  



Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Iași
SEZONUL ROMÂNESC

Text după: Johannes von Tepl
Regia: Silviu Purcărete
Scenografia: Dragoș Buhagiar
Muzica originală: Vasile Șirli
Video design: Andrei Cozlac
Asistent regie: Radu Ghilaș
Asistent scenografie: Vladimir Iuganu
Filmări chroma: Alexandru Condurache

Traducerea în limba engleză: Silvana Vulcan

Transmisie online, operator video, asistenţă filmări chroma:
Constantin Dimitriu

Distribuţia: Călin Chirilă, Diana Chirilă; Petronela Grigorescu, Irina
Răduţu Codreanu, Mălina Lazăr, Ioana Aciobăniţei, Camelia Bo-
gleș, Smaranda Hăisan, Robert Agape, Marian Alexandru Chicu-
liţă, Flavius Grușcă, Alexandru Maxim, Valentin Mocanu; Cântă:
Diana Chirilă, Diana Roman, Livia Iorga, Oana Sandu, Mălina
Lazăr, Ioana Aciobăniţei, Camelia Bogleș, Smaranda Hăisan.
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filozofia stoică, sau din scrierile unor învăţaţi antici precum Seneca, Epictetus sau împăratul Marcus Aurelius. Ea vobește despre mode-
raţie, controlul emoţiilor, acceptarea sfârșitului: „Nici iubirea prea mare, nici durerea prea grea și nici prea mult câștig nici prea multă
pierdere. Așa e plămădit omul înţelept. Nu este ăsta felul tău! [...] Mintea ta prea scurtă, cugetul tău ciunt, inima ta goală vor să facă din
oameni mai mult decât vor ei să fie. Omul este zămislit în păcat încă din sămânţă, hrănit în pântecele maică-sii cu spurcăciuni, născut
gol, mânjit și încleiat, maldăr de gunoaie, adunătură de balegă, drojdie de viermi, stârv împuţit, dulap de putregaiuri.“

Suferinţa umană însă are demnitatea sa. Plugarul se revoltă împotriva temporalităţii sale, efemerităţii trupului de carne, refuză
să se resemneze și să își recunoască nimicnicia: „Cum călcaţi în picioare și ce urât vă purtaţi și cât de mult necinstiţi voi nobleţea omului,
el dintre creaturi cel mai iubit de Dumnezeu! [...] Că i s-a dat stăpânirea peste toate și toate îi stau la picioare. [...] Așa îl huliţi și pe Dum-
nezeu!“ Prin rolul dublu oferit lui Călin Chirilă, regizorul Silviu Purcărete nu doar că îi oferă ocazia actorului de a exprima masura talentu-
lui său, dar alegerea poate oferi de asemenea sugestii privind o posibilă natură schizoidă a individului, o luptă interioară între conștiinţa
naturii sale căzute și răzvrătirea împotriva acesteia.

Textul lui Johannes von Tepl creează un pod peste timp între Antichitatea evreiască și modernitatea europeană, între cuvântul
Ecleziastului din Vechiul Testament („Deșertăciunea deșertăciunilor toate sunt deșertăciune“) și postulatul lui Heidegger („dasein-ul este
autentic doar în premergerea spre moarte“), inspirându-l pe acesta din urmă în scrierea celebrei sale lucrări, Fiinţa și timpul. Atâta vreme
cât oamenii vor vieţui pe pâmânt și moartea îi va pândi această temă va rămâne veșnic actuală și ea va îmbrăca nenumătate forme ar-
tistice. Între acestea, cu siguranţă spectacoul lui Silviu Purcărete, deopotrivă seducător și răscolitor, fantezist și gnomic, ludic și reflexiv
ocupă un loc special, meritând toată admiraţia.



monodramă

se dedică prietenilor care pleacă

personaj: o fiinţă umană 

sinopsis: ne aflăm în al treilea an de pandemie covid 19. lumea nu
mai e deloc cum a fost... o fiinţă umană vorbește prietenilor dece-
daţi...

îmi ziceţi: prieten drag, născut din idee și spirit, esenţă de zbor
prin lumină de gând de om,.. vă văd, vă recunosc.. 

văd ce sunteţi voi, moleculele de idei pe care eu le scriu în foile
mele, spuza rămasă după focurile aprinse stinse ale întinsei me-
morii,... 

voi sunteţi născuţi din jalea sufletului meu legat de trecut, căzut
în dizgraţia stearpă a vremurilor de unde lipsesc eroice lupte cu
buni cavaleri așezaţi în armuri... ca păpădiile din jurul casei, faceţi
semne spre tristeţea mea îmbrăcată de guvernatoarea penitenţă
citadină divină, legată cu lanţ de stăpânirea asupra împotrivirii ini-
mii, curând o să vin cu voi la picnic de timp trecător, să las inima
să cânte. pot... 

pot, dar cât de greu!... cam așa se întâmplă cu prietenii de altă-
dată, dispăruţi de bătrâneţe ori de boli, or... ei mă cheamă, eu îi
caut, speranţa regăsirii e vie, dar nu funcţionează totdeauna. sin-
gurătatea e tot mai mare, nu o singurătate bolnavă, ci una stranie,
bazată pe lipsă... ideile par că se zvârcolesc inutil în căutare de
sprijinul de altădată... 

din păcate, a venit ziua când au cam început să dispară prietenii...
de ce se duc prietenii, unde se duc prietenii, când se duc? în me-
moria mea sunt cu toţii vii, întregi, cu minţile vioaie, chiar conver-
sez cu ei prin nu știu ce metodă, nu știu s-o numesc, poate nici nu
are nume... unii poate chiar cred că numai nebunii pot vorbi cu cei
plecaţi... eu pot.... dar numai uneori, când mă concentrez până
peste puterile mele conștiente. 

știu că ei mă aud acum, mă simt, mă critică și mă laudă, dar ei nu
plâng... morţii nu plâng. cel puţin nu în public... eu îmi permit...

prieteni vechi, de veacuri străbateţi cărările stupide, dar faine, ale
lumii ăsteia, inimile vă cântă la harpe de nisip gândurile... joacă

suflete! nu v-aţi milogit de clepsidră să vină semnalul de adunare
pentru fiii risipitori! la momentul cuvenit, o să sune și pentru mine
goarna plecării... n-o s-o aud, n-o s-o simt... voi fi luat doar pe niște
aripi făcute din urcări și coborâri repetate, n-o s-o cunosc, n-o să
știu de unde vine,... voi simţi doar o mare dorinţă să mă îndrept
către nicăieri... apoi voi crede că mă voi răzgândi,... dar nu mă voi
răzgândi și voi vrea să fiu mai efemer decât oricare fiinţă ori ele-
ment din univers, să nu mă atingă nicio plecare a cuiva drag, nicio
speranţă să nu mă intereseze, niciun fir de praf stelar să nu mă
doară,.. dar până atunci, hai să jucăm îndoiala pe urlate în liniște...
vreţi? 

vreau din suflet, poate asta mă va înzdrăveni! am o dorinţă: să
știu că sunteţi bine acolo unde sunteţi, oriunde aţi fi... eu știu că și
regele moare, din când în când,... am învăţat că și sirenele cântă
frumos, chiar dacă speranţa lor de viaţă pe uscat este mică de
tot,... și știu bine că piroanele au un capăt ascuţit, să pătrundă
mai bine în carne, în lemn... și nici măcare nu trebuie să fie as-
cuţite... dacă trebuie să intre în ceva, vor intra... n-am nicio îndo-
ială că urletul meu e legat de plecările voastre. poate că nu am
crescut destul de... să suport plecările voastre... 

prieteni, sunt cald, nu am uitat de voi, de cei reci,... recișori, mai
degrabă,... ascunși în incubatoare de timp? aici, în imaginarul
meu, tâmplă lângă tâmplă cadavrele noastre zac ca-ntr-o glumă
morbidă făcută de cântăreaţa cheală călare pe rinocerul fugind al
speranţei depresiei finale... viermii voștri sunt mai grași, schele-
tele albe fi-vor curând, sunt deja... 

memoria e pajiște deasă, necosită, muștește de sângele vostru
crescut cu momeală din cărţi preparată,... e o pajiște de litere,
bastonașe, liniuţe, cerculeţe, puncte... puncte... vedeţi, visele rugi-
nesc de la saliva rinocerului... încă mă invitaţi la un turnir de
idei,... cu armele mele sclipitoare, cu armele voastre ruginite, ... să
facem scââârţ, scââârţ, până la capătul puterilor fără de capăt...
haideţi, vă rog, scârţâiţi încă o dată împreună cu mine! vă avân-
taţi?

mă avânt, alerg! sunt gata să devin cel mai aprig antierou din isto-
ria mea și să populez o antilume simpatică, cu sfârcuri moi și
acrișoare la gust, pur și simplu pentru alungarea părerii celor care
cred că farsa tragică modernă se leagă numai de concepte nega-
tive. vin, eu însumi, și mă ofer în exclusivitate duelului de drag și
de dor cu voi, cei care aţi sărutat farsa tragică pe buze și franţuze-

meteoriBi odihnindu-se

Emil Cătălin Neghină

Teatru
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ște, până când fiorul catharsisului v-a proiectat undeva între polul
nord și celălalt, care strigă... 

m-am răzvrătit toată viaţa, ca un bambus tânăr și prost, oare-
cum,... voi, bambuși bătrâni și înţelepţi aţi plecat, cum pleacă toţi
bambușii, când pleacă,... m-aţi lăsat singur și nedumerit,.. în bă-
taia vântului firesc al vremurilor... în bătaia..

fără voi drumurile nu au lungine, nici lăţime, nici capăt... nu au
nimic. drumurile nu au nimic. nici ele nu există și nu e nimeni ca-
pabil să le inventeze... de durere, la fosta răscruce a treia s-a creat
inima lumii în care ninge compact și pe pajiște nu mai pasc cai...
un iepure duce cu el două vâsle care aduc ghinion la pescuitul de
sturion din delta de taină amară... 

lui eugen ionescu nu-i plăcea brecht. un daimon, poate al lui so-
crate, își piaptănă părul cu răbdare, își scoate ochii și și-ii spală în
lapte de broască roșie virgină... cine spune că nu există alienare?

uneori, brusc, simt că nu mai am pământ sub tălpi, că îmi cresc
prelungiri la mâini și la picioare, că sufletul mi-e mai milos cu gâ-
zele și cu vieţuitoarele pădurii decât cu oamenii... alteori mă po-
menesc metamorfozat într-un fluture, nu în gândac, care e
străpuns de acul pentru insectar înainte de a fi mort... atunci... în
gând îngân lumină salvatoare, mă zbat aprins să zbor spre bec și-
ncerc să scap din beznă și să plec... dar, oare, merită această în-
cercare?... simt cum mi se scurge vlaga din trup, aripile devin
grele, totul se înceţoșează în jur... lumina nu-i și ea o beznă
oare?... se înfiripă-n neguri și dispare ca o iluzie visată... care
moare... palidă și oarbă demenţă-nșelătoare... 

în serile reci am senzaţia că numerele impare au chipul lui leo-
nardo da vinci... la colţul străzii, numerele pare se ţin de braţe, se
îmbărbătează unele pe altele și scandează în cor o înjurătură copi-
lărească dedicată lui kirkegaard... 

...să zbor, încet să mă înalţ spre ea, să o cuprind în aripi, s-o pă-
trund, s-o văd aici, de-o voi putea vedea... marea plecare, asta aţi
pus la cale prieteni dragi, veșnica și unica, spre... cu ea, în cercuri
ce se-trepătrund să mă-nfășor și ea m-o lumina până cădea-voi
muribund... 

oamenii au devenit fricoși, sclavi și fără umor... aţi luat umorul cu
voi... mă uit la fumul care îmi iese din pipă... îmi iese și din gură...
dacă vreau pot să-l scot din plămâni și pe nas... nu vreau... marele
nimeni există, suntem noi toţi... viaţa e ca o revistă... citește-o și
rupe-o, că poţi!

poate că sunt un prieten tragic,... viaţa e o mare tăcere zgomo-
toasă. voi plutiţi în acum, în mâine, în oricând, sunteţi meteoriţi
odihnindu-vă.. o pasăre e un rinocer, dacă vreţi. vreţi?

eu vreau și nu vreau! vreau invers, rinocerul să fie pasăre!... aș fi
putut să am prieteni de vârsta mea sau chiar mai tineri... aș fi
putut. se pare că n-am prea putut. la asta nu m-am priceput deloc.
afară e frumos. regina se pudrează. regina mă va iniţia în tainele
morţii. într-o sticluţă va pune licoare temporar omorâtoare, eu voi

bea-o, voi pleca un pic către voi, vom dejuca jocul nesperanţei, ...
după care eu mă voi întoarce la treburile mele lumești, care se
pare că funcţionează și fără voi, fără oricine,... nimeni nu e de ne-
înlocuit, nu-i așa?... mai puţin voi. și, credeţi-mă, am proprietatea
cuvintelor... proprietar de amintiri cu prieteni care nu mai sunt...

sfârșit

5 septembrie 2021, lunca bradului
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cu mintea în altă parte”, continuă aceeași voce, urmărind cum un
ospătar toarnă prea mult vin în paharul unui client. Și tot astfel,
aceste intervenţii se succed într-un corolar de ipostaze și tablouri vi-
vante care esenţializează gesturi banale și ritualuri cotidiene („Știu
o femeie incapabilă să simtă rușinea.”, „Știu un bărbat care nu avea
încredere în bănci și care și-a ascuns economiile în saltea.”, „Știu un
tânăr care nu-și găsise încă dragostea. ” etc.), până la micro-drame,
ce îl îndeamnă pe privitor să umple de unul singur vidul narativ,
printr-un exerciţiu de reconfigurare mentală a traseului protagoni-
știlor: „Știu un bărbat care a călcat pe o mină și și-a pierdut picioa-
rele. Asta l-a întristat foarte mult.”, „Știu un bărbat care a vrut să
salveze onoarea familiei sale, dar apoi a regretat acest lucru.”, „Știu
un bărbat care a implorat să fie cruţat.” etc. Câteodată, în toată
această mare de identităţi anonime, de destine mici, înghiţite de
malaxorul unei existenţe lipsite de sens, se strecoară anumite refe-
rinţe istorice mai precise – „Știu un bărbat care a vrut să cucerească
lumea și care și-a dat seama că va eșua.”, spune, de exemplu, nara-
torul, lăsându-ne să aruncăm un ochi în subterana unde Hitler își
așteaptă sfârșitul. O singură secvenţă spulberă, fulgurant, conve-
nţia acestui realism minimalist, periat până la os de surplusul na-
rativ: imaginea unui cuplu plutind deasupra unui oraș în ruină –
imagine ce reia una dintre picturile emblematice ale lui Marc Cha-
gall.

La o lectură rapidă a acestor inserturi didascalice, ne-am
aștepta ca întregul film să fie, de fapt, o comedie umană, ce sur-
prinde, asemenea unui Aleph borgesian, o panoplie de crochiuri ti-
pologice. Însă, pentru Roy Andersson, personajul devine, mai drastic
decât la oricare alt regizor contemporan, un pretext, o umbră lip-
sită de voinţă proprie, piesa finală a unui domino nevăzut care con-
știentizează neputincios, de pe buza prăpastiei, absurditatea vieţii.
În această încremenire a protagoniștilor, care par să experimenteze
în grade diferite terifianta epifanie a lipsei de sens, forţând, uneori,
limitele iluziei comice prin confruntarea spectatorului dincolo de ba-
riera celui de-al patrulea zid, se resimte, poate mai pregnant ca ni-
ciodată, filiaţia sartriană a regizorului suedez. De altfel, About
Endlessness este, pe toată durata sa, străbătut de un sentiment de
epuizare, de blazare în faţa vieţii, de o nesfârșită greaţă existenţia-
listă, de o monotonie care imprimă constructului cinematografic o
anume devitalizare, luând forma unui caleidoscop beckettian atins
de un spleen incurabil.

„Ce să faci când ţi-ai pierdut credinţa?”, se întreabă, la un
moment dat, un preot care cere, cu disperare, din partea medicilor
un tratament. „Ce faci când arta și-a pierdut sensul?”, pare să se în-
trebe Roy Andersson din culisele acestei scene dezolante pe care se
perindă umbre. Este greu de spus dacă cel mai recent film care îi
poartă semnătura ne oferă un răspuns convingător. Și, totuși, din-
colo de această tristă contemplare a descompunerii universale,
About Endlessness are capacitatea de a îndemna spectatorul la o per-
cepţie extrem de tandră asupra umanităţii pe care, nu-i așa?, poate
doar marile texte ale literaturii absurde reușesc să o facă.

About Endlessness sau „Ce să faci când Bi-ai pierdut credinBa?”

Andrei C. Șerban

Film

După ce Songs from the Second Floor i-a adus în 2000 Premiul
Juriului în cadrul Festivalului de la Cannes și, odată cu acesta, ieși-
rea sa dintr-un con de umbră al unei receptări extrem de nișate,
suedezul Roy Andersson a devenit rapid unul dintre cei mai apre-
ciaţi regizori ai cinemaului european, care și-a impus pe marile
ecrane un stil cu totul unic. Influenţat, pe de o parte, de estetica fil-
melor lui Fellini care modulează pe graniţa dintre carnavalesc și gro-
tesc destinele unor personaje inocente, iar, pe de altă parte, de
marii autori ai teatrului absurdului, Roy Andersson și-a dovedit în
fiecare film important al carierei sale preocuparea pentru frag-
mentarism, pentru micro-naraţiuni ce surprind asemenea unor
piese disparate de puzzle perspective deopotrivă tandre și cinice
asupra realităţii. Cel mai recent film al său, About Endlessness, din
2019, premiat cu Leul de Argint pentru cea mai bună regie la Festi-
valul de Film de la Veneţia, nu face excepţie de la acest program crea-
tor, continuând obsesiile tematice și formale ale realizatorului și
oferindu-ne încă un prilej de a ne bucura de stilul său inconfunda-
bil: realism imploziv, supus unei minuţioase deconstrucţii ce evită
principiile unei naraţiuni convenţionale; personaje vampirizate, de
o paloare aproape cadaverică, al căror statism amintește de conve-
nţia tablourilor vivante; cadre fixe și lungi (în general, planuri în-
tregi) ale căror geometrism, cromatică și luminozitate opalescentă
evocă stilul marilor pictori flamanzi; un montaj minimal ce operează
tranziţii simple, o defilare secvenţială gradată cu o precizie ingine-
rească.

Dacă în lungmetrajele precedente (cum este cazul celebrei
sale Living Trilogy, concepută între 2000 și 2014, ce conţine Songs
from the Second Floor, You, the Living și A Pigeon Sat on a Branch Re-
flecting on Existence), micro-scenariile propuse de regizor se funda-
mentau pe o minimă narativitate ce jongla cu principiile unui
varieteu în cheie absurdă, în filmul său din 2019, deconstrucţia
atinge un alt nivel. Practic, suita de crochiuri existenţiale ce alcătu-
iește cel mai recent lungmetraj semnat de Roy Andersson ni se pre-
zintă ca o panoplie minimalistă de tablouri în care intervenţiile
naratorului omniscient funcţionează asemenea unor didascalii pur
descriptive cât se poate de lacunare. Această esenţializare extremă
a intervenţiilor textuale aparent redundante, ce nu fac altceva decât
să redea la nivel discursiv ceea ce imaginea exprimă la nivel vizual,
coagulează oarecum un manifest al realizatorului suedez, pentru
care limbajul cinematografic pare că și-a epuizat resursele, iar sin-
gura cale de a supravieţui, de a-și prezerva onestitatea, este aceea
de a rămâne fidel unui realism frust, lipsit de ornamente spectacu-
loase. 

De altfel, toate intervenţiile naratorului se fundamentează
în jurul verbului „a ști”, care ipostaziază tocmai această imposibili-
tate de a depăși clișeul unei realităţi de care nu ne mai putem des-
prinde nici măcar prin mecanismele fictive. „Știu”, spune chiar la
începutul filmului vocea unei naratoare nevăzute, „un bărbat care
voia să-și surprindă soţia cu o cină festivă.” Însă această promisiune
nu este dusă mai departe; rămâne o simplă didascalie care înglo-
bează / substituie întregul conflict scenic. „Știu un bărbat care era
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În 26 iulie 2021, s-au împlinit 300 de ani de la nașterea lui
Samuel von Brukenthal, un personaj de anvergură istorică, fără în-
doială cea mai importantă personalitate culturală și politică a sași-
lor transilvăneni, cum afirma istoricul Adolf Armbruster, un
descendent de mai târziu al unei familii înrudite cu cea a baronului.

Despre muzeul pe care l-a întemeiat și care-i poartă nu-
mele s-a scris, se scrie și se va mai scrie în continuare, acest așeză-
mânt cultural fiind marea lui realizare, care în 2019 a împlinit 200 de
ani de la deschiderea oficială. Mult mai puţin este în atenţia mare-
lui public viaţa acestui ilustru personaj, o viaţă ce merită cunoscută,
spectaculoasă prin desfășurarea sa, prin succesele avute pe plan
social și ca politician, nu numai ca om de cultură și mare colecţionar.

Brukenthal s-a născut la Nocrich (judeţul Sibiu) și era fiul
judelui regal Michael Breckner, care a fost înnobilat de împăratul
Carol al VI-lea, datorită fidelităţii sale faţă de Habsburgi în timpul
răscoalei curuţilor (1703-1711), condusă de Francisc Rákóczi al II-lea
(1676-1735), primind numele aristocratic von Brukenthal. Tânărul
Samuel a început probabil școlarizarea în particular, după obiceiul
vremii, dar a urmat și școala primară, iar apoi cursurile gimnaziului
evanghelic din Sibiu și ale colegiului unitarian din Târgu-Mureș, în-
cheindu-și studiile pe la 1740. A fost o vreme funcţionar la cancela-
ria din Sibiu, apoi, moștenind o considerabilă sumă de bani din
averea părintească, a folosit-o spre a urma studii universitare de
drept vreme de doi ani (1743-1745), la Halle și Jena, în Prusia. Nu a
obţinut un titlu universitar (diplomă), dar acesta nu era obligatoriu
pentru ca studiile să-i fie recunoscute, iar în acele prestigioase uni-
versităţi germane, el s-a preocupat de istoria antică și istoria artei,
de știinţele naturale, numismatică și de literatura clasică greacă și
latină. O mare atenţie și o constantă preocupare a acordat istoriei
Transilvaniei, dar și studiilor de teologie, filozofie și știinţe politice.
Cu tact și abilitate, cultivând relaţii cu personaje importante, a ajuns
și în anturajul curţii de la Berlin, fiind iniţiat în masonerie și intrând
în loja masonică din Magdeburg și apoi în cea de la Viena. A înfii-
nţat mai târziu o lojă masonică și la Sibiu (cea mai veche din Europa
de est) pe care a și condus-o între 1773-1774). În anii de studii, al
doilea război pentru Silezia, izbucnit între Austria și Prusia (1744-
1745), îl face pe Brukenthal să părăsească teritoriul german, rămâ-
nând o vreme la Viena în anturajul curţii imperiale habsburgice,
apoi revenind în 1745, la Sibiu. A fost admis în administraţia locală
în posturi modeste, dar atent la scopurile și ascensiunea în cariera
personală, el urmărea să obţină cetăţenia orașului, iar condiţia ine-
luctabilă pentru aceasta era căsătoria cu o indigenă (sau dobândi-

rea unei case în oraș). De aceea s-a căsătorit (octombrie 1745) cu
Sophia Katharina von Klockner, care era fiica primarului Sibiului, iar
prin căsătorie a devenit și un om bogat, beneficiind de zestrea de
30.000 de guldeni a soţiei sale, dar și de proprietăţile imobiliare și
funciare din zestrea acesteia. Deși a intrat astfel în rândul patricia-
tului sibian, între 1745 și 1753, Brukenthal a ocupat în continuare
funcţii locale, fiind secretar II al judecătoriei, apoi secretar princi-
pal, grefier, iar din 1751, vice-notar al Magistratului (Sfatul orașu-
lui).

În anul 1753, lui Samuel Brukenthal i s-a oferit neaștep-
tata ocazie de a călători la Viena în cadrul unei delegaţii a sașilor
transilvăneni, prilej cu care a fost primit în audienţă de împărăteasa
Maria Theresia (1740-1780). Naţiunea săsească dorea să obţină un
secretariat administrativ propriu în cadrul guberniului Transilvaniei,
așa cum aveau deja ungurii și secuii. Însărcinat de membrii delega-
ţiei să pledeze cauza în faţa suveranei, Brukenthal și-a îndeplinit cu
succes misiunea: A obţinut nu numai aprobarea înfiinţării  secreta-
riatului, ci a fost împuternicit să îl organizeze el însuși, fiind apoi
numit (în ianuarie 1754), în influenta funcţie de conducere a aces-
tuia. A câștigat încrederea împărătesei, care i-a încredinţat de-a lun-
gul anilor, multe activităţi politice și administrative pe care el le-a
executat conștiincios și riguros, fiind de aceea promovat de suve-
rană.

Era harnic și tenace, bun organizator și administrator, răz-
bătător, energic și diplomat abil, el a fost pentru acea vreme un ade-
vărat self-made man, cum l-ar numi americanii. Căci pornind „de
jos”, de la modestul statut de mic nobil, a ajuns prin propriile forţe
și calităţi la rangul aristocratic de baron, la înalta funcţie de guver-
nator al Principatului Transilvaniei (1777-1787). Nu era lesne să devii
colaborator al Mariei Theresia, o personalitate majoră în galeria des-
poţilor luminaţi ai epocii, care era înconjurată de personaje din
marea nobilime a Imperiului, oameni bogaţi și cultivaţi, educaţi în
școli înalte și având uzajul vieţii de curte, administratori ai cancela-
riilor, ai finanţelor,  politicieni iscusiţi și experimentaţi, conducători
militari renumiţi.

Cum s-a scris de către istorici, împărăteasa nu era un spi-
rit progresist din proprie iniţiativă (cum se va dovedi mai târziu, fiul
ei care i-a urmat la tron, împăratul Iosif al II-lea), dar a trebuit să în-
treprindă unele reforme și să „modernizeze” Imperiul, pentru a
putea face faţă politicii agresive a vecinului ei, regele Prusiei, Frie-
drich al II-lea, numit mai târziu „Friedrich cel Mare”. Despre acesta,
istoricii spun că e singurul dintre despoţii luminaţi care ar fi rămas în

Tricentenarul Samuel von Brukenthal (1721-1803)

Valentin Mureșan

Artă
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istorie și dacă nu ar fi fost rege. Era un om de cultură, a scris cărţi,
a fost prieten cu Voltaire și alţi iluminiști, a fost și un mare cole-
cţionar de artă. Prusacul a întreprins reforme importante, în agri-
cultură, finanţe, administraţie și justiţie.1 Dar marele pericol pentru
Habsburgi era armata sa foarte instruită și disciplinată cu care Frie-
drich a invadat Silezia (o regiune dezvoltată economic și bogată în
resurse minerale, dintre Cehia și Polonia de azi) și a pornit o suită de
războaie cu Austria. Cu un astfel de dușman puternic, împărăteasa
și-a dat seama că statul trebuie reformat, pornind de la ideea ilu-
miniștilor că inteligenţa, capacităţile și talentele umane, nu sunt
apanajul unei singure clase sociale (aristocraţia) și că deci e nevoie
de ridicarea nivelului de instruire și școlarizare al unor pături so-
ciale mai largi (în speţă mica nobilime și burghezia), pentru ca un
număr mai mare de oameni să poată sluji societatea, administra-
ţia, armata, curtea și coroana. Astfel, împărăteasa a dat legi care sti-
mulau accederea în diverse funcţii și după criteriile „meritocraţiei”,
nu numai ale originii sociale. Este unul din motivele pentru care
Maria Theresia l-a sprijinit și promovat pe Samuel Brukenthal cu
consecvenţă. L-a remarcat în 1753, pentru că era competent și un
bun cunoscător al situaţiei din Transilvania, o provincie de la mar-
ginea Imperiului, pe care Austria o ocupase după războaiele victo-
rioase ale lui Eugeniu de Savoya împotriva turcilor. Apoi, prin
emiterea Diplomei leopoldine (1691), stăpânirea habsburgică a impus
organizarea administrativă  și legislaţia noii provincii, greu accep-
tate de către nobilimea ardeleană. De aceea, autoritatea Austriei
nu se bucura de multă stabilitate, căci în interior a pornit – cum spu-
neam – răscoala curuţilor, iar din afară, Transilvania era mereu ame-
ninţată și atacată de otomani.

Disensiunile dintre naţiunile transilvane, maghiari, sași,
secui, români continuau și sub stăpânirea habsburgică, fiindcă aici
nobilimea se bucura de toate drepturile feudale pe vremea când
principatul era sub suzeranitate otomană, iar politica austriecilor
de restrângere a privilegiilor și întărire a puterii centrale de la Viena,
stârnea nemulţumiri. Situaţia era în plus complicată pe plan reli-
gios, căci nu exista armonie între cultele recepte, catolicismul și re-
ligiile protestante, cu atât mai puţin între acestea și ortodoxia
românilor și creșterea importanţei greco-catolicismului în rândurile
lor. Sunt numai câteva dintre problemele pe care le aveau imperia-
lii în Transilvania. Or, Samuel Brukenthal, ca vernacular, știa bine
situaţia și o va fi consiliat pe împărăteasă în politica ei de echilibru
între constrângeri, concesii și compromisuri ce duceau la întărirea
stăpânirii și liniștirea tulburărilor interne. Înzestrările intelectuale și
calităţile profesionale, iscusinţa, râvna și seriozitatea sa l-au adus
între apropiaţii suveranei, aceasta înălţându-l în demnităţi care per-
miteau pe urmă promovarea pe plan ierarhic. Brukenthal a trebuit
să compenseze prin activitatea sa competentă și eficientă, mai
multe handicapuri sociale: era singurul sas protestant la curtea care
favoriza catolicismul, dar totuși nu și-a părăsit religia pentru a-și în-
lesni ascensiunea în carieră. Într-o lume în care rangurile nobiliare
continuau să fie o importantă cale de promovare în funcţiile înalte
(nu numai de la curte), el, provenit din mica nobilime rurală, va fi
suportat uneori ostilitatea, dispreţul, aroganţa nobilimii, dar nu s-a
lăsat dat deoparte, ci și-a folosit inteligenţa, relaţiile, abilităţile și vi-
cleniile, arta intrigii și supunerii ori lingușirii, în funcţie de situaţie,
personaj, împrejurări… După multele lui acţiuni politice, sociale, ad-
ministrative desfășurate de-a lungul vieţii și carierei sale, se poate
presupune că reușea să „citească”, să evalueze și să folosească sau

(când era cazul) să evite pe unii oameni din jurul său, să-și înfrunte
dușmanii așa cum fac marii conducători, care știu să mobilizeze și
stimuleze pe cei capabili, să îndeplinească anumite scopuri, activi-
tăţi, prin intermediul lor, câștigându-le încrederea, încurajându-i,
sprijinindu-i, plătindu-i pentru efectuarea unor servicii. Înșiruind
numai câteva din activităţile lui în timpul când ajunsese la zenitul
carierei sale, rămâi uimit când și cum le putea împlini în timpul li-
mitat al vieţii de zi cu zi. Fiind guvernator, conducea întreaga admi-
nistraţie a Principatului Transilvaniei, veghea și procura fonduri,
materiale, arhitecţi, constructori și ariști pentru edificarea palatului
său, administra proprietăţile imobiliare, se ocupa de terenul agri-
col (360 hectare), creșterea vitelor și herghelia sa de cai de la Sâm-
băta, de construirea, extinderea și apoi de dotarea și amenajarea
palatului, grădinilor și serelor de la Avrig, susţinea o corespondenţă
vastă prin tot Imperiul și în afara lui, pentru achiziţionarea colecţii-
lor sale de tablouri, gravuri, monede, curiozităţi naturale, geologice,
arme, și în același timp își îmbogăţea cu noi volume marea sa bi-
bliotecă.

A avut o soţie fidelă și înţelegătoare, care se ocupa de gos-
podăria și „onorurile casei”, dar ţinea și evidenţa cheltuielilor,  își
urma soţul de fiecare dată când era chemată, fie acasă, fie la Viena,
era se pare, soţia pe care Samuel și-a dorit-o. Probabil nu a fost o că-
sătorie din dragoste (pe atunci acestea erau rare), ci acceptată de
fiica supusă și cuminte a tatălui său. Ginerele era un om de viitor
(studiile universitare erau mai degrabă o excepţie) care și-a dovedit
calităţile încă de la revenirea acasă după studenţie. Socrul va fi pri-
mit angajamentul acestuia, să păstreze și mărească averea familiei,
ceea ce s-a și întâmplat. Dar tânărul ambiţios și capabil nu era sen-
timental când a contractat căsătoria, ci mai degrabă pragmatic, însă
inteligent și educat prin universităţi, umblat printre personaje aris-
tocratice distinse, el și-a însușit desigur manierele și rafinata poli-
teţe din acel mediu elevat, astfel încât privită din afară căsnicia celor
doi a fost armonioasă și liniștită. Totuși ei au fost loviţi de o mare
dramă, anume moartea (la 4 ani a) fiicei lor Sofia, urmată apoi de
încă o „pedeapsă divină” (așa era considerată în epocă!), aceea de a
nu mai avea alţi copii.

Lipsită de bucuriile maternităţii, cu un soţ veșnic ocupat,
deseori plecat la Viena pentru îndeplinirea multelor sale îndatoriri,
Sophia, deși își avea suferiţele ei, nu le-a făcut cunoscute și de aceea
unii istorici o consideră un personaj modest, trist, până la a părea
lipsită de relevanţă în timpul vieţii sale, dar uitând dictonul celebru:
„În spatele fiecărui bărbat de succes se află o femeie destoinică!”. 

Odată cu rezolvarea problemelor matrimoniale/familiale
și financiare, Brukenthal își urmărea cu multă grijă și atenţie ca-
riera, ascensiunea politică și intrat în anturajul împărătesei, a lucrat
la început în cadrul guberniului Transilvaniei, iar apoi la Viena. În
1765 a fost numit președinte al Cancelariei aulice și a devenit con-
silier secret al suveranei2, iar din 1774 a asigurat interimatul ca
președinte al guberniului Transilvaniei.

Imperiul angrenat în multe războaie europene avea mare
nevoie de bani, iar Brukenthal a propus în acea vreme o reformă
fiscală documentată și argumentată într-un studiu de 220 de pagini,
aprobată de împărăteasă, dar pe care (din cauza opoziţiei nobilimii
transilvane ce nu voia să renunţe la scutirea de impozite) a reușit să
o realizeze doar parţial. Totuși după reforma lui Brukenthal, statul
a obţinut venituri suplimentare de 1.350.800 de florini. Înzestrarea,
priceperea și rezultatele activităţii sale l-au făcut pe Brukenthal
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apreciat la curte și la un moment dat i s-a cerut sfatul și în chestiuni
ale altor provincii, ca în cazul problemelor urbariale din Boemia și
Moravia. Pentru a-i răsplăti serviciile și loialitatea, împărăteasa l-a
ridicat în rândul nobilimii, acordându-i rangul de baron în 1762. Aflat
într-o astfel de situaţie și bucurându-se de un mare prestigiu, în
1777 împărăteasa l-a impus pe Brukenthal în funcţia de guvernator
al Principatului Transilvaniei, drept recunoștinţă pentru strădaniile
și serviciile aduse coroanei imperiale. În această poziţie, el a deve-
nit locţiitorul în teritoriu al împăratului (care era și principe al Tran-
silvaniei), având atribuţii administrative și fiscale, dar fiind secondat
de un guvernator militar cu care colabora.

După încoronarea ca regină a Ungariei (1741), Maria The-
resia ajunsese la înţelegere cu nobilimea maghiară și primise spri-
jinul financiar și  militar (în soldaţi) al acesteia în decursul
războaielor pe care le-a purtat, astfel încât a decis să instituie în
1764 un important ordin imperial ce se acorda în provinciile Unga-
ria și Transilvania, pentru servicii și merite deosebite aduse hab-
sburgilor. Ordinul a primit numele regelui care îi creştinase pe
unguri şi a fost înfiinţat în 5 mai 1764, cu ocazia încoronării lui Iosif
al II-lea ca rege al Ungariei. Ordinul „Sfântul Ștefan” se putea acorda
unui număr de numai 100 de membri din întregul Imperiu. Un an
mai târziu, Samuel Brukenthal primește prima clasă a Ordinului, cea
de cavaler (cu crucea mică), ce era atribiută unui număr de maxim 50
de membri, printre aceştia putând fi şi burghezi, nu numai cei cu
ranguri nobiliare. Era anul în care Brukenthal devenise preşedinte al
Cancelariei aulice a Transilvaniei de la Viena.

Al doilea grad în ierarhia Ordinului era cel de comandor,
iar acesta se acorda numai nobililor. Decoraţia celei de a doua
trepte avea însemne legate de coroana maghiară, tot o cruce verde
cu chenar aurit, având deasupra coroana regală a Ungariei. Iar Bru-
kenthal, aristocratul sibian înnobilat de împărăteasa Maria There-
sia, a primit această treaptă a Ordinului „Sfântul Ştefan” în 1774. Ca
și atunci când a dobândit rangul de cavaler, baronul și-a comandat
un portret în care apare în ţinută cu adevărat aristocratică, pe piept
stându-i decoraţia, cu panglica bicoloră petrecută pe după gât.3 In-
trase astfel în rândul celor (numai) 30 de posesori ai acestui grad
din tot Imperiul. Această nouă poziţie în cadrul Ordinului îi dădea
dreptul de a solicita titlul de baron, pe care Brukenthal îl avea deja,
deci care îi era astfel deplin reconfirmat şi întărit.

Sunt anii de de glorie ai baronului, când muncește mult la
amintitul plan de reformă fiscală și îndeplinește conștiincios toate
numeroasele îndatoririle ce-i revin la guberniu, păstrând și chiar în-
tărind încrederea împărătesei în loialitatea și calităţile sale puse în
slujba Imperiului. 4 Ca urmare, este numit guvernator al Transilva-
niei în 1777. A fost singurul sas transilvănean care a ajuns la o fun-
cţie atât de înaltă.

Veniturile sale au crescut substanţial. Dacă la începutul
muncii în administraţie avea anual între 50 și 300 guldeni, ca șef al
Cancelariei Curţii a primit 2.000 guldeni, ca șef al Cancelariei Pro-
vinciei 7.900 guldeni, ca Președinte al Cancelarie Curţii Transilvaniei
9.900 guldeni, iar ca guvernator 24.000 guldeni. Cu o astfel de si-
tuaţie financiară și socială, își poate permite să înceapă (din
1778/1779) construcţia fastuosului palat care-i poartă numele, os-
tentativă etalare a puterii și bogăţiei, clădire ce va găzdui colecţiile
sale.

Nori negri s-au ivit însă pe seninul însorit al carierei și vie-
ţii baronului, după moartea în 1780, a Mariei Theresia, moment în

care pentru el începe decăderea lentă, dar constantă,  în dizgraţia
împăratului Iosif al II-lea, care urmează la tron mamei sale. Noilor
probleme legate de funcţia de guvernator, li s-a adăugat dureroasa
dispariţie a soţiei sale (1782), răpusă de o gripă extrem de violentă,
apoi starea lui de sănătate care a început să se deterioreze și ea.
Importante sunt și pierderile din gospodăriile și de pe pământurile
sale, lovite în anul următor de distrugătoare intemperii. Rămas fără
sprijinul imperial, dușmanii baronului s-au înmulţit, până și din rân-
dul conaţionalilor săi sași, ivindu-se acuzaţii că devenise curtean
supus și nu mai apărase comunitatea de unele abuzuri ale autori-
tăţilor de la Viena.

Împăratul Iosif al II-lea era adeptul „reformelor luminate”
rapide și profunde. Se considera el însuși „primul slujitor al statului”
și susţinea că reformele preconizate și prompt aplicate aveau ca
scop întărirea statului și creșterea bunăstării supușilor,  afirmând că
trebuie făcut: „Totul pentru popor, nimic prin popor!”. Într-un me-
moriu din anul 1783 adresat guvernatorilor imperiali, el le spunea:
„…cel care nu-şi pune iubirea în slujba patriei şi a cetăţenilor ei, care
nu se simte aprins de o ardoare personală pentru instalarea bine-
lui, acela nu este făcut pentru afacerile publice, nu este demn de a
purta un titlu onorific, de a lua un salariu.” (Cât de actuală este, și
în democraţie, această convingere a unui despot luminat!).

Mai mult decât în alte provincii ale Imperiului, în Ungaria
și Transilvania, nobilimea se opunea și tergiversa aplicarea refor-
melor ce le îngrădeau puterea și autoritatea. În 1781 Iosif a pro-
mulgat decretul ce anunţa abolirea șerbiei și apoi alte legi privind
posesiunile agricole, statutul social și juridic al iobagilor. Dar s-a
lovit din nou de  ostilitatea aristocraţiei, deja nemulţumită de res-
criptul de concivilitate, prin care desfiinţa privilegiile locale și sepa-
rările comunităţilor pe criterii naţionale și religioase, fapt ce a
afectat și pe sașii din Principat.

Răscoala condusă de Horia, Cloșca și Crișan a venit ca o
nouă și grea încercare pentru guvernator, care pentru a stăvili ex-
tinderea ei, a ameninţat / preconizat / aplicat măsuri severe (până
la pedeapsa cu moartea) pentru agitatorii ce îndemnau la revoltă,
dar și pentru localnicii care îi ascundeau sau îi lăsau să fugă. Cum
avea numai atribuţii administrative, nu și militare, baronul n-a fost
direct implicat în reprimarea răscoalei, pe care a înfrânt-o armata
imperială, dar prestigiul său a avut mult de suferit. S-a exprimat opi-
nia hazardată că răscoala (izbucnită în 1 noiembrie) a fost lăsată să
se întindă în Transilvania, chiar cu acordul tacit al împăratului, dat
la audienţa acordată lui Horea în aprilie 1784, așa explicându-se de
ce ţăranii răsculaţi nu au jefuit sau distrus proprietăţi, clădiri și alte
bunuri ale statului și nici nu au atacat sau ucis soldaţi, funcţionari
de stat... Abia la sfârșit de noiembrie trupele imperiale au atacat și
au început lupte cu cetele de ţărani, înăbușind revolta în 7 decem-
brie. Înspăimântată de răscoală și ororile ei, nobilimea transilvă-
neană a început să accepte reformele iosefine, mai cu seamă că
împăratul ar fi declarat că rebeliunea a avut loc tocmai fiindcă re-
formele sale nu fuseseră puse în practică. Cu intuiţia sa de om po-
litic, cunoscător de istorie și colecţionar, Brukenthal a realizat
importanţa evenimentului și a trimis la Alba Iulia pe pictorul Anton
Steinwald cu însărcinarea de a-i reprezenta pe cei trei conducători
ai răscoalei încarceraţi acolo și apoi a inclus cele trei portrete în co-
lecţia sa de tablouri. Sunt singurele reprezentări autentice ale unor
conducători de răscoală ţărănească din Transilvania, care există
până astăzi. 
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Alte dispoziţii imperiale ulterioare, apoi diverse reproșuri
aduse activităţii guvernatorului și în final discuţiile în contradictoriu
cu suveranul, prilejuite de cea de-a treia vizită a acestuia în Transil-
vania (1786), au dus la pensionarea oarecum forţată a lui Bruken-
thal în ianuarie 1787 și numirea ca guvernator a contelui Gheoghe
Bánffy. Înainte de pensionare, pentru a salva aparenţele și ca recu-
noaştere a meritelor, a „serviciului credincios” şi loial faţă de hab-
sburgi, împăratul îl decorează pe baron cu cel mai înalt grad al
Ordinului Sfântul Ștefan, Marea Cruce cu colanul de aur. Această dis-
tincţie se putea acorda (conform statutului ordinului) la numai 20
de personalităţi din tot Imperiul.  Era însă o recompensă aparentă
și de circumstanţă, căci cuantumul pensiei unui guvernator era sta-
bilit atunci la 18000 de florini pe an, iar lui Brukenthal împăratul i-a
acordat doar 4000 de florini.

Retras din viaţa politică și rămas singur în vastele săli ale
palatului din Sibiu, baronul continuă să fie la curent cu evenimen-
tele și consiliază în unele situaţii când i se cere sfatul. Dar principala
preocupare din anii de după pensionare devine administrarea, ca-
talogarea și sistematizarea diverselor sale piese și valori din bogata,
inestimabila sa „colecţie enciclopedică” și a vastei sale biblioteci.
Colecţia de tablouri, devenită una dintre cele mai mari din Viena
încă din 1774, din vremea când Brukenthal era șeful Cancelariei au-
lice a Transilvaniei, număra pe la anul 1800 peste 1000 de tablouri,
colecţie căreia i se adăuga și cea de de gravuri. Fostul guvernator,
deși cu sănătatea șubrezită se simţea mai bine în lumea creată de
el în mijlocul colecţiilor și cărţilor sau în palatul și grădinile de la
Avrig. Se ocupa alături de câţiva colaboratori de organizarea como-
rilor sale într-o expunere muzeală pe care a inaugurat-o în 1791 ca
muzeu privat, dar accesibil publicului. A fost primul muzeu de artă
ce s-a deschis pe teritoriul actual al României.

Samuel von Brukenthal s-a stins din viaţă în ziua de 9 apri-
lie 1803, iar prin testamentul său făcut cu câteva luni înainte de tre-
cerea în nefiinţă, el a dovedit că a urmat până la capătul zilelor
cunoscuta sa deviză: Fidem genusque servabo (Slujesc credinţa mea
și neamul [naţiunea, poporul] meu), sprijinind totdeauna, prin toate
mijloacele, comunitatea sașilor ardeleni, chiar mai mult decât
aceasta a știut pe-atunci. Iar prin donarea Muzeului (deschis pentru
public în februarie 1817) a confirmat pe deplin marele său atașa-
ment faţă de naţiunea sa, de biserica ei, împlinindu-și astfel și mi-
siunea asumată, de mecena și de ilustru reprezentant al
Iluminismului epocii, în chiar locul său de baștină, Transilvania.

BBiibblliiooggrraaffiiee  ccoonnssuullttaattăă

Adolf Armbruster, Opera culturală a lui Samuel von Brukenthal, în: Revista

de istorie, nr. 4 / 1978.

Walter Oppenheim, Habsburgii și Hohenzollernii 1713 – 1786 (trad. rom.

Roxana-Alma Duma), Editura ALL, București, 1995.

Erich Zöllner, Istoria Austriei (trad. rom. Adolf Armbruster), Editura Enci-

clopedică, București, 1997.

Walter Oppenheim, Europa despoţilor luminaţi (trad. rom. Roxana-Alma

Duma), Editura ALL, București, 1998.

Carl Gölner, Samuel von Brukenthal. Viaţa și opera (trad. rom. Gudrun-

Liane Ittu), editată de Forumul Democrat al Germanilor din România),

POLSIB SA, Sibiu, 1999.

Henry Bogdan, Histoire des Habsbourg, Édition Perrin, Paris, 2002.

Gudrun-Liane Ittu, Scurtă istorie a Muzeului Brukenthal, Sibiu, 2008.

1 Se spune despre el că, voind să achiziţioneze un teren pentru domeniul

său de la Sanssouci (Potsdam, lângă Berlin), s-a lovit de cerbicia unui mic

proprietar morar, care nu voia cu nici un chip să vândă. Regele l-a ame-

ninţat că i-l va lua cu forţa, dar omul i-a răspuns zâmbind: „Lăsaţi, ma-

iestate, că doar mai sunt judecători la Berlin”. Chipurile, omul știa și era

convis că legile vor trebui respectate chiar și de suveran.
2 Era echivalentul unei funcţii ministeriale și se mai numea consilier intim,

în sensul de sfătuitor foarte apropiat și de mare încredere. De aici a por-

nit probabil insinuarea că Brukenthal ar fi devenit amantul suveranei,

fapt neconfirmat de nicio sursă documentară. În această privinţă, aca-

demician Klára Garas de la Budapesta, cu prilejul organizării unei mari

expoziţii, Barocul Central European (1993), a atras atenţia că împărăteasa

a avut 16 copii cu soţul ei, împăratul Franz I. Stephan (von Lothringen) și

a trebuit să facă faţă numeroaselor și dificilelor probleme de conducere

a Imperiului, deși era mereu însărcinată. A emis și niște dure decrete îm-

potriva prostituţiei și a relaţiilor extraconjugale, adulterine și, devenind

văduvă, a păstrat doliu până la sfârșitul vieţii, așa încât nu e de presupus

că Brukenthal ar fi devenit „favoritul” ei. Pe de altă parte, s-a remarcat

faptul că baronul sibian a devenit membru al Ordinului Sfântul Ștefan în

1765, deci în anul morţii soţului împărătesei, iar ascensiunea lui Bru-

kenthal în ierarhia imperială a început abia după aceea. În lipsa unor

documente și dovezi credibile, părerea doamnei Garas rămâne cea ac-

ceptată de istorici.
3 Aceste portrete se află și azi în colecţia Galeriei Brukenthal, fiind eta-

late în cadrul expoziţie permante.
4 O reconfirmare târzie a rolului și prestigiului pe care le-a avut Bruken-

thal la curte, a încrederii și aprecierii pe care împărăteasa le avea în slu-

jitorul și consilierul său poate fi considerată și faptul că baronul apare

redat printre personajele de pe soclul monumentului Mariei Theresia

din Viena, așezat între Kunsthistorisches Museum și Naturhistorisches

Museum., realizat de Kaspar Zumbusch, Carl Kundmann și Anton Bře-

nek. Fiind inaugurată în 1888, statuia în bronz o reprezintă pe  împără-

teasă așezată pe tron, iar pe soclul din granit și bronz, apar, jur-împrejur,

statui și reliefuri ale unor personalităţi ce au sprijinit-o și slujit-o în acti-

vitatea și politica sa. Pe una din laturi e așezată statuia lui Friedrich Wil-

helm von Haugwitz, în spatele căreia, în basorelief, pe lângă Antal

Grassalkovich, Paul Joseph Riegger, Joseph von Sonnenfels, Karl Anton

von Martini apare și Samuel von Brukenthal. 
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MMaaiiccaa  nnooaassttrrăă

Maica noastră care eşti Pământul,
Fie numele tău cântat,
Preamărească-te tălpile noastre,
Alinte-te palmele noastre,
dezmierdându-ţi roadele tale.
Dă-ne nouă astăzi 
grânele iubirii tale.
Şi nu ne frânge aripile
cum le frângem noi
pe ale iubiţilor noştri acum
şi pururea.
Ci lasă-ne să dansăm luminos
pe câmpiile tale vindecate
şi ţine verde pentru noi 
în poala văilor tale
iarba de-o primăvară a iertării
în care să ne-ntoarcem cenuşă
cu toţii-mpreună.
Amin.

CCiirreeşşee

În vârful degetelor mele, tată,
degetele tale
pe care le ating 
abia…
Şi dorul de cireşe coapte
prea-nalte-n al copacului albastru.
M-ai înălţat pân-la oglindă…
Roşul acesta, la urechile mele, acest râs
pulpa buzelor tale…
Trebuia să ştim, să fi ştiut
că cerul
începe-n vârful firului de iarbă.

FFaapptt  ddiivveerrss

Spuneam :
codrii cei mari, negri,
şi ne-nfioram.

Nimic,
la ceasul nepătruns,
altceva decât crengi ce trosnesc –
răşină suprîncălzită.

Ochiul mărit caută un licurici,
reazemul unui gând.

Dar la lumina neonului 
brazii o şterg la trap.
Noaptea nu mai înfricoşează,
nici căpcăunul.

Copiii sunt ei înşişi
ucigaşi.

FFeettiiţţaa  ddiinn  FFéérroonnssttrrééee..  PPeennttrruu  ZZmmeeuurriiccaa

La grădina zoologică, recită o maimuţă 
jurnalul unei fetiţe cuminţi, 
ale cărui pagini toate – una nu lipseşte! –
încep cu cuvintele :
„Azi am fost la slujbă”.
Nouă ani, fără o greşeală de gramatică;
un scris strunit prin deprinderea cu  păpuşile, 
cu cusutul, cu temele scrise,
cu ascultatul.
Maimuţa în cuşca-i deschide
o gură cu dinţi nenumăraţi 
ca un rechin eşuat pe nisip 
la locul în care fetiţa scrie
ce mult îi plăcea să meargă s-alerge-n pădure,
s-alerge şi să strige, să strige, să strige …

Rose-Marie François
Traduceri
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VVăălluull  ssee  ssffââşşiiee**

Tropăim prin şpanul ce-l rugineşte pân’ la sânge-un soare
scund.
Între-ale taurului coarne, femeia sfârtecată revine din rapt.
Semnele-a le spăla, cutele sfâşiate-n uluci, pulberi, sudori,
subţirile-ale necrezării urme, gata din nou de-a răzbi. 
Cupolele-a le lustrui, fleşele-a le mântui de-acerbele ploi, dan-
telele.
Să ne-mpăcăm nainte de-a muri de străină mână, 
mercenară-nfrigurată-n a noastră soldă, fraţi certaţi. 
Pustiei să lăsăm răfuirea socotelilor, cine-a arvunit primul cava-
ler, cine-a 
rânduit cumpăna, iapa roşie, negrul armăsar.
[…]
Intre buzele metalice, pliant publicitar, se zdreleşte limba-n re-
clame.
[…]
Fi-vom noi oare pe drum din primul ceas când graniţele s-or
deschide, 
au fi-vom  acei ce-nsetaţilor ’nainte le ies? 
Obloji-vom noi rănile lor până la pierderea minţilor ? 
Pizmaşi ne face neştiinţa. 
Miraje-ngrămădite, ploaia cu tiv de tină pe margini face lumi-
nile a şovăi.
Călare pe streaşină, cu picioarele-n curgerea rece ca gheaţa, 
vezi ielele trecând, muşii sugrumaţi, jurnalele-ascunse sub foi.

*
Ţara tâşni-va ’nainte-ne din carte, din hărţi, din 
memorie, în ochi sări-ne-va, la beregată, în faţă. 
Fi-va ea drăcuşteţ cu resort ori patriarh cioplit, 
bilet slinos ori dulce chip matern, cine s-o prevază putea-va?
Ce stirpe avea-va norocu-ndărăt să se-ntoarcă, 
să afle locul subt beton, 
mărăcinişul să-l ardă, să-nzăpezească gropile, să 
pună-a sa mână pe cea mai naltă piatră ?

**punctele de suspensie aparţin autoarei

DDaannss  ppăăggâânn

Furtuna se stârni 
şi brusc,
turme de bizoni –
copitele lor străpung
nori groşi de pământ azuriu –
trec prin ocrul
tainelor lor.
Tună de se sfărâmă stâncile,
apoi ploaia
se revarsă şiroi peste silex.
Un zeu ne-nvăpăia
lumea întreagă;
noi goi dansam 
prin iarba cea naltă.
Şi nimic în mâinile noastre 
nu ne oprea cuvintele.
Strigătele noastre sunt inscrise
-n aducerea-aminte a pielii. 

SSccaattiiuu

Cobor din tren,
nimeni să mă aştepte.
Valizele mi le-am pierdut,
poşeta furată mi-a fost.
Mulţimea asta-n care mă sufoc, oraşul…
Recunosc un canal,
îndoitul său rând de copaci,
verdele veşted, cenuşiul veşted,
nemişcat, absent, monoton
gol, încremenit, ca pictat…
Pălesc
culorile nopţii noastre,
ca stelele 
la ivirea zorilor.

Aud scatiul.
Şi iarna noastră se duce, 
Sau, altfel  –
Martoră această roză-n ianuar –
iarnă pentru noi nu fu vreodat’.
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PPaarrccuurrss**

Un parc însorit e
ce izbucneşte-n râs.
Prinşi în joc ne lăsăm.
Ca vesele strigăte ne sună
pasul peanilor, greu,
bocancii ţintuiţi pe pietre.
Cărările şerpuiesc, se
hârjonesc, zgâlţâie lumina.
Scrâşnet de paşi pe pietriş, adio.
Poţi alerga, dar nu fugi.
Betonat este labirintul.
Nimeni din el să iasă nu poate
fără ca-nainte să se fi-nhumat.
Când parcul din nou va fi trezit
focul grecesc odată stins,
cel ce numără morţii zice-va că
şirul numerelor este infinit.

*După tabloul Labyrintischer Park de Paul Klee (acuarelă şi cre-
ion pe carton, 1939)

GGrrââuu,,  mmiieerree,,  ccooaaccăăzzee  

Nu mai avem vreme ? Nu avem vreme…
Poezia timpu-l străbate !
Trece de-a lungul timpului… de-a curmezişu-i !
Ascultaţi cum, într-o zi,
la Muzeul Naţional din Copenhaga,
poezia mi-a făcut dintr-o mumie-mbălsămată
o minunată surată : 

grâu, miere, coacăze

La optsprezece ani au culcat-o
’ntr-un stejar scobit.
La îndemână i-au pus
hidromel, un pocal, 
grâu, miere, coacăze, 
lângă scheletul calcinat
al unui prunc de fragedă vârstă.
Vitrina mă-mpiedică
să-ţi mângâi părul
ori lemnul aspru al capacului
atârnat
de prihănitoarele noastre priviri.
Curând vei împlini patru mii de ani.
Moartă-n dimineaţa rozelor,
tu n-ai putut să-mbătrâneşti pân’-la vârsta-mi.
Sunt  eu, în scule, legende ori peregrinări
cu patru mii de ani ca tine mai mare?
Fâşiile-acestea de piele cusute-mpreună,
fustă coapsele strâns cuprinzându-ţi …
Tu dănţuiai în soare…
Intră, aşează-te, te-ascult…

Se spune despre-acest copil :
„Poate, vreun sacrificiu ritual ?”
Tu râzi printre-ale tale lacrimi.
Că ochii tăi sunt de-un verde stins
ei n-o vor şti reodată.
Când l-au scos pe copil din jarul
peste care căzuse, fascinat de flăcări,
tu l-ai urmat pe celălalt tărâm,
aşa-i ?
(Cum facem oare schimb de limbă ?
Şi care-i graiul ce-l împărtăşim ?)
Trecerea-n partea cealaltă-n furtună se face.
Ca pescarilor pentru-ai lor peşti de-argint,
ţi-au dat un subţire rezil
pentru-al tău păr.
Spre el mâna mi-o-ntind, 
bălai-cenuşiu în umbrita lumină;
sunt cu tine de-o vârstă şi-mi zâmbeşti.
Degetele mele nu te-ating,
ci tu m-atingi pe mine.
E oare pruncu-ţi ori
fratele-ţi cel mic,
cel căruia nu-i puteai supravieţui ?  
Si la ce te gândeai când securile se abăteau :
peste stejaru-n sudori, la rădăcinile-i ?
Că nici el nu-ţi va supravieţui ?
Şi unde să-ntrerup şirul acestor morţi, aşa de bine rânduite ?
Dar nu…nici după patru mii de ani,
devremece
mâna mi-o-ntinzi.
Ascultă,
împrumută-mi mie capacul
şi luntrile noastre, pereche, de mal
s-or depărta deolaltă, bord la bord.
Umilele noastre năvoade
-n fundul timpului cad.
Ce să mai fie de prins 
în cea de pe urmă furtună?
De-un verde foarte stins erau ochii-ţi.
La asta însă nu luară-aminte.

CCuurrrriiccuulluumm  vviittaaee*

Eu subsemnata Rosalinde Franque de la Margerie,
solicit prin prezenta postul de damă de companie
(anunţul dumneavoastră publicat în Seara de luni, 12 august).
Diplomele mele :
master în limbile Evropiei şi Esopiei, Facultatea de Fantezii şi Li-
tere Fine,
cu mare Dispariţie ;
doctorat în fizica vocală, Facultatea de Ştiinţe Epidermice,
cu felicitări de la Furii ;
mai ştiu să fac lectură, ceaiul să-l servesc, la siestă ori şezători să
recit poeme
sau basme cu zâne să povestesc, să număr mieii-n ceasuri de ne-
somn ;
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şi mai ştiu să cos cu fir bătut, codrii cei ‘nalţi să-i prenoiesc,
cârlionţi şuviţele de păr să unduiesc,
la răstimp de preludii, la masă, franjurii să-i desucesc;
ştiu să înăbuş tocane, fructele după-anotimp să le cojesc,
cochet să-mpodobesc tartelete, bolul de unt, galete 
(când ne scapă banii printre degete).
Practic masajul armenesc, pe-al hârtiei satinate rug aprins;
ştiu decupa corect cărţile noi, un mango copt, parfumata misivă, 
să descifrez de-alfabete o duzină, 
să-ngân în vreo treizeci de limbi – inventate, aproape toate; 
cânt chiar cât e nevoie pentru-a nu muri,
ştiu şi-a tăcea, dar şi a chibzui
şi toate-oglinzile pizmuiesc iscusinţa-mi de-a le asculta.
Referinţe :
Lucrat-am la curtea reginei Hatcepsud, 
în Knossos, în cele alcovuri, ’n-ale Babilonului 
grădini, sub zidurile Ierihonului ;
Pe drumul către Compostella ocrotit-am lotri, vreo câţiva,
La căpătâiul doamnei Sévigné vegheat-am,
luat-am aerele Berthei de Utrecht 
şi R-urile Sofiei Rostopşcina des-rulatu-le-am;
pe malurile Rinului, la Bingen, iubit-o-am pe Hildegard, preadul-
cea.
Cu ea tradus-am al norilor limbaj şi-al corbilor, nainte de oraj. 
Servit-am la Lesbos ca-ntinzătoare-a corzilor de lire,
pe urmele porcilor umblat-am şi-a haite de lei tineri
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şi-ntins-am verde velur ‘naintea literei
de foc pe-a duioasei Sapho piele-nsemnate.
Distincţii :
sunt decorată cu Ordinul Dezordinii, 
cu Ordinul mie dat de-a nu tăcea niciodat’, 
cu ordinul solemn al unei ere-a bucuriei;
eu arborez pe sânu-mi geamăna rozetă 
şi-a prinţesei de Clèves de-amor buclă secretă.
Pentru-a-mi răspunde, (într-un cuvânt şi fără de sedilă)  

www.rosemariefrancois.eu

* Transcris de pe :
www.espace-livres.be

/IMG/mp3/ESP_FRANCOIS_ROSE_MARIE_LECTURE_CV_MP3.mp3

TTrraadduucceerree  ddee  MMiirrcceeaa  AArrddeelleeaannuu



SSeemmnnee  ddee--aa  lluunngguull  ddrruummuulluuii --  îînn  aammiinnttiirreeaa  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall
OONNUU  DDaagg  HHaammmmaarrsskkjjöölldd  ((11990055--11996611)),,  ddeecceeddaatt  aaccuumm  6600  ddee  aannii

Dag Hammarskjöld s-a născut la 29 iulie 1905 în orașul suedez
Jönköping. Fiind al doilea, în timp, secretar general al Naţiunilor
Unite (începând cu 1953), a conferit un nou profil acestei organizaţii
planetare prin introducerea intervenţiilor Căștilor Albastre și prin
angajarea sa în mișcarea de dezcolonializare și a devenit ţintă a
admiraţiei și atacurilor, ca cei mai mulţi politicieni de primă scenă.
Când Congoul (Zair, Congo-Kinshasa) s-a desprins de Belgia în 1960,
provincia sudică Katanga și-a declarat independenţa sub
conducerea președintelui Tshombé. În criza politică astfel
declanșată se apelează la Naţiunile Unite, dar fără a se putea
împiedica asasinarea infernală a lui Patrice Lumumba, primul prim-
ministru ales în mod democratic al Congoului. Democraţii congolezi
se simţeau lăsaţi de izbeliște iar intereselor economice ale puterilor
occidentale implicate în Katanga Hammarskjöld le stătea de
asemenea în cale. A murit în noaptea de 17 spre 18 septembrie 1961
în urma prăbușirii în condiţii neelucidate până astăzi a avionului
său în zona de graniţă între fostul Congo belgian și Rhodesia de
Nord, având intenţia de-a se întâlni cu Tshombé, președintele
provinciei secesioniste, ca mijlocitor în criza congoleză. Știa de
pericolul căruia i se expune și solicitase sprijin aerian din partea
Marii Britanii și Statelor Unite, fiind refuzat.

Numaidecât după moartea sa i s-a acordat Premiul Nobel pentru
Pace.

Nici după șaizeci de ani nu s-au lămurit cum se cuvine împrejurările
prăbușirii avionului. În timp ce multă lume a crezut într-un atentat
de la bun început și s-a format o comisie internaţională de anchetă
în acest sens, se menţine din parte oficială până astăzi versiunea
unei probleme tehnice a aparatului suedez Transair,1 mai ales că se
trăsese deja asupra lui în dimineaţa acelei zile deasupra regiunii
Katanga (Hammarskjöld nefiind la bord în momentul respectiv).
Declaraţii ale martorilor au stat sub cheie vreme de decenii; apoi,
noi documente au nutrit din nou suspiciunea complotului asasin,
pistă cercetată de o comisie prezidată de Desmond Tutu în Africa
de Sud și printr-o iniţiativă a norvegianului Simensen, finanţată din

sursă privată2 3. Ambele cercetări consideră ipoteza atentatului ca
fiind cea mai probabilă, însă totuși nu au putut-o demonstra. Și
cercetări mai noi s-au făcut, cu concluzii diferite: o investigaţie
suedeză sub conducerea lui Sven Hammarberg (2013) a întărit teza
accidentului. Documentaţia din Cold case Hammarskjöld (Pistă rece
Hammarskjöld) (2019), filmul realizatorului danez Mads Brügger,
sprijină, dimpotrivă, teza că aparatul de zbor s-a prăbușit pentru că
s-a tras în el. Autorii morali rămân necunoscuţi, dar suspiciunea se
îndreaptă împotriva unor companii ale ţărilor care, precum Belgia,
Marea Britanie și Statele Unite, își vedeau ameninţate interesele
economice și politice în bogata în resurse regiune Katanga. Această
versiune se potrivește cu primele mărturii oculare ale unor
cărbunari și poliţiști rhodesieni, ca și ale pasagerului sergent Harold
Julien, care a supravieţuit câteva zile prăbușirii avionului.4 În
toamna lui 2019 a fost publicat cuprinzătorul raport al lui Mohamed
Chande Othman, reputatul fost judecător al Curţii Supreme din
Tanzania, care a ajuns la concluzia că fie avionul a fost atacat înainte
de aterizare, fie a fost forţat la un fatal zbor la prea joasă altitudine.5

Între timp Othman este președintele unei noi comisii de anchetă pe
acest subiect a ONU.

După moartea secretarului general a fost găsit jurnalul său, care a
fost publicat conform voinţei sale („Aceste însemnări? - acum
socotești cu posibili cititori, poate chiar speri să-i ai”), mai întâi în
Suedia (Vägmärken, 1963), un an mai târziu în Statele Unite
(Markings, 1964) și în anul următor în Germania (Zeichen am Weg,
1965). A fost tradus în multe limbi, a mișcat sute de mii de oameni
și a rămas până astăzi de mare interes pentru oameni din toată
lumea.

*

Semne de-a lungul drumului îi oferă cititorului o întâlnire neașteptat
de intimă cu un om ce era considerat închis și retras. Dar elementul
personal trimite întotdeauna dincolo de sine iar densitatea poetică
ca și confesiunile formulate prin metaforă conferă meditaţiilor, în
ciuda deschiderii, o distanţă, pe alocuri chiar un caracter ermetic.
Gândurile se găsesc pe pagină reduse quasi-eliptic, fără context
narativ și explicativ și adesea nu au o legătură precisă cu biografia
autorului. Adresarea recurentă către un Tu poate să se refere la un
Celălalt sau la un Alter Ego, fără demarcaţie clară. Efectul ce

Birgit van der Leeden

Traduceri
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însoţește acest tip de retorică este acela că confesiunile ar putea
fi ale unui Incognito cu care cititorul s-ar putea identifica. Acest
dialog interior al jurnalului amintește prin natura sa de filosofia
Tu-ului a lui Martin Buber, cu a cărui operă Eu și tu Hammarskjöld
s-a ocupat în mod intensiv în ultimii ani.6

MMaaii  ccuu  sseeaammăă  pasajele lirice ale jurnalului dau mărturie cât de
importantă era pentru politician retragerea în natură - fie în
singurătatea insuliţei stâncoase Tjärö, în cea a casei de ţară din
Backåkra, în sudul Suediei, sau în cea a munţilor din regiunea
Norrland. Iar natura înseamnă pentru el mult mai mult decât pol
al liniștii și contra-realitate; ea devine alegorie. Imaginilor poetice
alese de Hammarskjöld le urmează, amintind uneori de poezia
expresionistă, de cele mai multe ori o deziluzionantă refracţie:
Dans de muște. Fumul coșurilor fabricilor./ Viperă cu cruce doarme
pe drumeagul/ spre locul cu căpșuni;7 apoi se recompun într-o
percepţie senzorială. Peisaj: doar în trăirea nemijlocită a
singularităţii îi oferi întregului un sol pentru încolţirea frumuseţii sale
în sufletul tău.8 Lăsându-se călăuzit de analogii imagistice,
Hammarskjöld face din experienţa naturii o componentă
întregitoare a neobositei sale căutări după cunoaștere.

Un pilon esenţial al jurnalului este combinarea reflecţiilor
personale cu citate din Biblie, din literatura suedeză și
internaţională ca și cu trimiteri la curente filosofice, teologice și
altele din istoria culturii. Pentru Hammarskjöld miza este mai
mult decât căutarea după cunoaștere, e vorba și de o etică
călăuzitoare aflată dincolo de orice diferenţe culturale și
religioase.

RReeppeerreellee  aaxxiioollooggiiccee  care unifică în această direcţie însemnările
jurnalului sunt influenţate de mistici medievali precum Meister
Eckhart și Thomas a Kempis. În două rugăciuni - una din 1954 și
cealaltă din iulie 19619 - aceste valori temelie sunt sintetizate
pătrunzător prin cererea de-a avea un spirit „curat”, „umil”,
„iubitor” și „plin de credinţă”.1 Dar nu doar în aceste rugăciuni se
exprimă apropierea lui Hammarskjöld de mistică. El îi opune
severei raţionalităţi pentru care era cunoscut ca politician o
„cunoaștere interioară, o filosofie a ceea ce e bănuit”.1 „În
credinţă, care este «unirea lui Dumnezeu cu sufletul», ești una cu
Dumnezeu”.1 Această unire conduce la o libertate interioară care
face posibile o „unitate într-o abandonare de sine fără nimicire a
sinelui”1 și o recunoștinţă de principiu în faţa vieţii. Și aici se face
simţită moștenirea eckhartiană: „... noi cei demult suprarăsplătiţii
cu orice fel de răsplată”.1

Nu în ultimul rând, notaţiile jurnalului poartă marca ideii de
sacrificiu, care are un rol important în mistică, încă de la prima lui
pagină, ţinând de anul 1925. Postulatul paulin de-a-și dărui viaţa
pentru alţii în urmarea lui Hristos devine pentru Hammarskjöld
maxima sa pentru făptuire: Viaţa are valoare doar prin conţinutul
ei pentru alţii.1 Concepţia că omul îl poartă pe Dumnezeu în sine
îl însărcinează încă de la o vârstă timpurie cu o ţinută a vieţii ce
e pregătită să cuprindă totul într-o jertfă simplă,1 însă el se

îndoiește în permanenţă dacă se ridică la nivelul propriilor exigenţe:
Te-ai rugat să primești poveri - Și ai scâncit când ai primit poveri în
cârcă. Te gândeai la altă povară?1 Dar misiunea și jertfa sa pentru
omenire știe să o și relativizeze, în aceasta putând fi iarăși remarcat
spiritul lui Meister Eckhart: Angajarea în lucruri mari este cu mult mai
simplă decât cea în lucruri mici de fiecare zi - dar prima ne închide
foarte ușor inima faţă de a doua și Este mai bine să-i faci unui om bine
din tot sufletul decât să te jertfești pentru omenire.1

FFaappttuull  ccăă avea ca reper înalte exigenţe etice este demonstrat atât
de activitatea sa politică, cât și de jurnal, pe care-l numește un soi
de „raport al negocierilor” sale cu sine însuși și cu Dumnezeu.1 În
mintea mea adastă uneori viziunea unui câmp de forţă sufletească
generat într-un veșnic Acum de către mulţii [...] trăitori în voinţa sfântă,2

scrie el în speranţa existenţei pentru lume a unei solide comunităţi
spirituale a căutătorilor, înainte ca, în anul următor, să intre în
postul de secretar general al ONU.

TTeennttaattiivveellee de-a găsi piloni de susţinere pentru acest câmp de forţă
sufletească se reflectă de timpuriu în biografia sa. Înainte de-a se
concentra asupra economiei și politicii, se dedică studiilor umaniste.
Poezia, artele modelatoare22 și muzica sunt foarte importante
pentru el de timpuriu. Conform cu acestea se va strădui mai târziu
și pentru a realiza punţile de legătură între partea spirituală și
culturală și realitatea prea adesea contrară a politicii. Iniţiativele de-
a înfiinţa o cameră de meditaţie în sediul ONU, de-a organiza
expoziţii și concerte și de-a face referiri la modelele sale spirituale
în discursurile sale ilustrează aceste străduinţe.

RRaarr se simte în însemnările de jurnal atâta încredere în propriile
capacităţi ca în prima perioadă ca secretar general: Bunătatea este
ceva atât de simplu: să fii întotdeauna disponibil pentru alţii, să nu
cauţi niciodată la ale tale,2 așa scrie Hammarskjöld, sugerând
imaginea unei lumi guvernate de structuri dualiste cognoscibile cu
care se întâlnește omul. Iată că chiar a venit ziua în care grija n-a mai
fost decât mică: Căci dificultatea cu care m-am confruntat a fost
nesemnificativă în lumina exigenţei lui Dumnezeu către mine și a spune
Da vieţii înseamnă a spune Da și sieși.2 Aici se poate recunoaște o
înrudire cu Albert Schweitzer, care îndeamnă la această
afirmativitate în ciuda perspectivei fără de iluzii asupra unei realităţi
marcate de nefericire: .....Afirmarea vieţii și lumii sunt ceva mai
cuprinzător și adânc decât optimismul și pesimismul, ele nu sunt un
mod de apreciere a lucrurilor, ci o direcţionare a voinţei.2

TToottuușșii  ggâânndduurriillee ajung ca și în anii dinainte din nou și din nou să
alcătuiască monologuri interioare și certuri schiţate, prescurtate
între Ego și un Alter Ego critic: Indiferenţă, necunoaștere, păsarea de
opinia unui public (fie și doar opinia celui din oglinda interioară) - din
astfel de motive te-am văzut luând asupră-ţi un risc și o
responsabilitate.2 Trăsături pe care Hammarskjöld și le atribuie
autocritic sunt trufia, ambiţia excesivă, compătimirea de sine,
micimea reacţiilor, gelozia și „pofta cărnii”,2 la care se face repetat
aluzie de parcă ar fi vorba de o lipsă de frâu caracterială.
Hammarskjöld nu-și ascunde vanitatea, amestecul său propriu de
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narcisism și autojustificare, de simţ euforic și disperat al Eului.
Uneori au loc dezvăluiri și acuze de-a dreptul înspăimântător de
demascante: Plăcerea de sine nu înflorește fără o protecţie. Poruncile
sunt simple: Nu te lega de nimeni și nu lăsa pe nimeni să se apropie.
Simplu și cu putere de destin. Plăcerea de sine creează în jurul Eului un
inel de gheaţă care roade încetul cu încetul spre miez.2 Ca persoană
devenită publică, pusă în faţa așteptărilor ca activitatea sa să
răsune pe scară planetară și să se poată impune, el consideră că
adesea nu se ridică la înălţimea exigenţelor sale faţă de sine însuși
cu privire la veracitate și autenticitate a caracterului: Nu
inadvertenţele permanente, nu neîncetatele piruete sunt cele pe care le
condamnă tribunalul interior - deși Dumnezeu știe că aici ar fi motive
suficiente de neliniștire și dispreţuire de sine -, ci e vorba de marele
păcat al falsificării acelui ceva din mine care este mai mult decât sunt
eu - din adaptare supusă la cerinţe străine.2

AAșșaaddaarr  curajul reformei se preschimbă într-o înţelegere dialectică a
lumii ce nu mai pare a putea fi biruită: Cea mai periculoasă
învăţătură: cum putem fi constrânși să reprimăm adevărul pentru a-l
ajuta să învingă.2 O astfel de sinceritate care încalcă tabuuri
dezvăluie însă nu doar îndoiala de sine, ci arată, și invers,
condiţionarea reciprocă între o critică productivă de sine și o
conștiinţă de sine echilibrată. Pentru aceasta e nevoie, crede
Hammarskjöld, în ciuda unor tendinţe elitare care se simt pe ici, pe
colo, de conștientizarea propriei mediocrităţi, nu într-o flagelantă
biciuire de sine, nu în înfumurarea de-a confesa, - dar ca un pericol
pentru integritatea acţiunii, în caz că ar fi scăpată din ochi.3

DDiiaalloogguull iinntteerriioorr  ddeevviinnee  ddiiffiicciill  și nu arareori melancolic atunci când
e vorba realmente de un Tu. Relaţiile cu alţi oameni par a fi fost mai
importante pentru Hammarskjöld decât au putut bănui mulţi dintre
contemporanii săi, numai că ele se petreceau mai mult ca întâlniri
mentale decât directe. Poate că o mare prietenie nu e niciodată
reciprocă. Poate că n-ar ajunge niciodată la maturitate de ar fi încălzită
și protejată de complementarul celălalt. Ea nu ne „dă” nimic. Dar în
spaţiul singurătăţii ei ne conduce la înălţimi cu largi zări interioare.3

Hammarskjöld întreţinea contacte cu ppeerrssoonnaalliittăăţţii precum Martin
Buber, scriitorul francez Alexis Leger (alias Saint-John Perse),
pictorul suedez Bo Beskow și luptătorul pentru drepturile omului
de origine saami Andreas Labba; de artista britanică Barbara
Hepworth (dintre operele căreia unele sunt expuse în casa
memorială din Backåkra, în sudul Suediei, și care este autoarea
sculpturii de bronz intitulate „Single Form” de la sediul din New York
al ONU) l-a legat de la sfârșitul anilor ‘50 nu doar un viu schimb de
gânduri, ci și o prietenie ce se adâncea. Totuși însemnările de jurnal
mărturisesc în deasă succesiune cu privire la predominantul
sentiment de singurătate, pe care Hammarskjöld a resimţit-o ca
povară a vieţii sale dar a și asumat-o ca șansă: La urma urmei
singurătatea ne lasă alegerea doar între a dispera în singurătate sau a
miza sus pe posibilitatea de-a ne cuceri un drept la viaţă într-o
comunitate deasupra indivizilor. Dar nu cere aceasta din urmă o
credinţă ce mută munţii?3 și Roagă-te ca singurătatea ta să devină
spinul care să te împingă să găsești ceva pentru care merită să trăiești

și suficient de mare pentru a și muri pentru acel ceva.3 Până la moartea
sa n-a putut, de bună seamă, scăpa de acest sentiment; câteva
săptămâni înainte de prăbușirea avionului notează: Obosit/ și singur.
Obosit/ până ce doare mintea,3 dar în ziua următoare îi scrie Barbarei
Hepworth o scrisoare care manifestă apropiere și concordanţă.3

Meditaţiile referitoare la apropierea și distanţa interumană devin
discurs filosofic cu privire la cunoaștere, la găsirea adevărului.
Experienţa de-a nu putea fi cunoscut de celălalt Hammarskjöld o
convertește într-un fel de avertisment de-a accepta ca pe-o
necesitate această formă a faptului de-a fi lăsat singur.

Din 1958 se densifică caracterul liric al notaţiilor jurnalului. Pe de-o
parte câștigă prin aceasta o dimensiune în plus de generalitate, pe
de altă parte pot fi interpretate în sensul că elementul personal vrea
să rămână și mai puţin cunoscut și deci poetizarea ar fi un mijloc al
criptării. Ambele alternative pot fi adevărate. Dacă Semne de-a
lungul drumului ar fi un jurnal ficţional, s-ar vorbi ca despre o
caracteristică compoziţională despre prevestirile morţii: Seară roșie
de martie. Veste de moarte,3 citim în jurnal; și în seara de Crăciun a
anului 1960 cu martirică amplificare: .... pentru înaintevăzător
Golgota este locul ieslei iar crucea ridicată încă din Betleem.3 Aceste
reflecţii ne lasă parţial perplecși în atitudinea lor ce dă impresia de
elitism, de-a se simţi un chemat. În autenticitatea lor par de-a
dreptul vizionare, unii le interpretează chiar ca sinucigașe.3 Deja la
o vârstă timpurie Hammarskjöld e preocupat de mișcările de cădere
ale vieţii, de destrucţia cu dinadinsul ca și de inevitabila trecere a
lucrurilor. Astfel, el scrie încă pe prima pagină a jurnalului: Mâine
ne întâlnim/ moartea cu mine - Își va înfige spada într-un om treaz.3

Astfel de reflecţii sunt captate în pandante peisagistice cu notă
consolatoare: Toamnă în pustietate nordică: viaţa, avându-se pe ea
însăși drept scop, în distrugerea ei individuală, claritate maximă a
priveliștii, liniștea a ceea ce se-apropie în stingere în faţa plutonului de
execuţie aș spune în această seară da, nu din oboseală sau sfidare, ci
cu luminoasa încredere a apartenenţei tuturor la toate.4

ÎÎnn  uullttiimmiiii  aannii de viaţă presimţirile morţii pot fi înţelese ca estimare
realistă a pericolului căruia i se expunea ca secretar general al ONU.
Astfel, în ziua zborului fatal s-a zburat spre destinaţie, din câte se
pare, făcând un mare ocol pentru a evita Katanga, pe deasupra
malului estic, care aparţine Tanzaniei, al lacului Tanganica.

SSaarree  îînn  oocchhii că între decembrie 1960 și Rusaliile lui 1961 lipsesc din
jurnal reflecţii proprii, sunt doar câteva citate din opere literare și
notaţii nedatate precum: Întrebat de am curajul/ să merg până la
capăt pe calea mea,/ dau răspuns fără/ încetare. [...] Mut, trupu-mi gol
poartă/ lovituri de lapidare./ Mut, fisurat,/ cu inima dezgolită4 iar la 8
iunie în cele din urmă întrebarea: Ale ceasurilor târzii de noapte/
întrebări de nesomn:/ Am acţionat bine? [...] fără a găsi răspuns,4

notaţiile nefiind integrate într-un context, ca întotdeauna.

CCâânndd  nnoorrvveeggiiaannuull  TTrryyggvvee  LLiiee,,  primul secretar general din istoria
ONU, renunţase la postul său, îl întâmpinase pe Hammarskjöld pe
aeroportul din New York, când acesta din urmă urma să preia
funcţia, cu cuvintele: Veţi prelua cel mai imposibil post de pe pământ4.
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La preluarea funcţiei Hammarskjöld a făcut ceva ce în politică nu se
vede aproape niciodată: rugămintea de-a fi corectat dacă s-ar
întâmpla să facă greșeli. Cuvântarea ce Hammarskjöld a ţinut-o în
lunile escaladării crizei congoleze în faţa Consiliului de Securitate al
Naţiunilor Unite are a fi citită ca o apologie a încercării Naţiunilor
Unite de-a împiedica în Congo un război prin delegaţie al marilor
puteri, purtat la umbra Războiului Rece. Dar se poate citi printre
rânduri mărturisirea posibilităţilor limitate și a neputinţei, atunci
când spune: Nu am soluţii noi de propus. Dar convingerea mea a rămas
ca stânca, cum că, pentru continentul african, singura modalitate
pentru a ne opune cu succes unei evoluţii tragice spre un conflict
internaţional este să ne adunăm în cadrul ONU în jurul unor obiective
comune.4 O însemnare diaristică anterioară vădea deja proporţiile
poverii pe care-a resimţit-o ca ocupant al acestui post: Cât de
îngrozitoare răspunderea noastră. Dacă eșuezi, atunci e ca și cum
Dumnezeu, prin trădarea ta faţă de el, ar eșua în faţa omenirii.4

IIddeeaalluurriillee  lluuii  HHaammmmaarrsskkjjöölldd par mai stranii ca oricând într-o
societate orientată spre Ego, căci lumea ce ne-am amenajat-o
posedă un spirit ce e diametral opus vieţii înţelese ca faptă
jertfelnică. Smerenia este pentru Hammarskjöld, fie că e smerenie
faţă de natură - Smerenia faţă de florile de la linia arborilor deschide
drumul spre pisc4 - sau maximă de acţiune în societate, la fel de
importantă. Prin smerenie el nu înţelege acea supușenie care
însoţește acest cuvânt cu un gust peiorativ, ci libertatea care constă
în a fi totodată liber de ceilalţi dar și pentru ceilalţi: Smerenia este în
aceeași măsură opusul umilirii de sine ca și al înălţării de sine./ Lauda
și critica, vânturile succesului și insuccesului, suflă fără a lăsa urme
deasupra unei astfel de vieţi și fără a-i perturba echilibrul.4 Există
păreri divergente cu privire la întrebarea dacă aceste „vânturi” chiar
nu au lăsat urme. În realitate era complet paralizat. Rușii și francezii
nu mai vorbeau cu el și o serie de alte persoane nu mai voiau să aibă
de-a face cu el.4 Însă Hammarskjöld credea în continuare în busola
morală din om.4 Ultima cuvântare, pe care o ţinu în sala ședinţelor
plenare a ONU la 8 septembrie 1961, pare a fi plină de speranţă:
Haideţi să muncim cu convingerea că munca noastră are o semnificaţie
dincolo de ceea ce este îngust-individual și că a însemnat ceva pentru
omenire.5

ÎÎnn  ccaalliittaattee  ddee  ccoossmmooppoolliitt  este un deschizător de drumuri într-o
privinţă ce rămâne complet nerealizată în ciuda oricărei globalizări
economice: respectul faţă de cei diferiţi. Substratul spiritual al
faptelor sale, al acestui jurnal și-al cuvântărilor sale va fi de-o
importanţă vitală pentru obiectivul unei păci solide. Sămânţa
terorismului global, ce umbrește lumea de astăzi, se află și în
senzaţia de neputinţă a unor grupuri etnice și religioase ce se simt
trecute cu vederea în soarta lor de-a fi oprimate, defavorizate și,
până la urmă, ignorate în identitatea lor. Kofi Annan, care are o
afinitate cu Dag Hammarskjöld nu doar pe baza faptului că Suedia
esta a doua lui patrie, îi aduce cinstire într-o cuvântare cu ocazia a
40 de ani de la moarte (2001): „Înţelepciunea și modestia sa,
integritatea sa fără semne de întrebare și dedicarea exclusivă
datoriei au stabilit o ștachetă pentru toţi slujitorii comunităţii
internaţionale la care e pur și simplu imposibil de ajuns”.5 Se pare că

Hammarskjöld e respectat în Africa, ceea ce s-ar exprima de pildă
într-un program al Zambiei prin care s-ar forma tineri africani în
spiritul lui pentru a deveni mesageri ai păcii.

ÎÎnn  SSuueeddiiaa  nnaattaallăă  arhitecţi și artiști saami, printre care și Andreas
Labba, au construit în amintirea lui Dag Hammarskjöld o capelă în
mica localitate Kaitum. În loc de tablou al altarului există aici un
perete de sticlă care privește spre deasa pădure de mesteceni,
stârnind în succesiunea anotimpurilor o reculegere în dialog cu
natura, simplitatea și liniștea acestei capele amintind de încăperea
de meditaţie de la sediul ONU din New York, care a fost realizată în
1957 după ideile lui Hammarskjöld și care este deschisă vizitatorilor
în Public Hall al sediului. De asemenea, cea mai nordică porţiune a
rutei de drumeţii numite Kungsleden, în Suedia, a fost denumită la
iniţiativa episcopului Rune Backlund după Hammarskjöld. Pe
drumul care poartă prin pădure de mesteceni și tundră fiind
înscrise pe pietre versuri în suedeză și saameză din Semne de-a
lungul drumului, acestea au devenit și la propriu semne de-a lungul
drumului.
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Scrierea Capul de obsidian1, circumscrisă autorităţii aucto-
riale, și critice totodată, a lui André Malraux, sub forma ei de reali-
zare, scriitură-mărturie, tip jurnal estetic, nu dezvăluie o mostră de
ekphrasis sau o serie de ekphrasis-uri propriu-zise, ci ekphrasis-ul în-
globează opera (proza); e descrierea extinsă a artei într-un univers
în care pluralitatea valorilor impune confruntarea lor sub semnul
anihilării, substituirii, răstălmăcirii, primatului uneia sau alteia, pe
scurt Marea Metamorfoză a Creaţiei, în care Picasso e fermentul,
generatorul emblematic al metamorfozei, „răsculatul model“2, iar la
nivel scriptural personajul-simbol al lui Malraux, capul de obsidian.

Universul în care „bântuie“ cu entuziasm scriitorul şi se
lasă bântuit e cel al Creaţiei, al Muzeului Imaginar. Într-o scrisoare
către Roger Caillois mărturisea „Sufletul Muzeului Imaginar este me-
tamorfoza zeilor, a morţilor şi a spiritelor [...] De unde un limbaj nou,
distinct de cele care au suscitat operele: limbajul corelaţiei specifice a
formelor şi volumelor, a formelor şi culorilor, corelaţia căutată de artişti
în propriile lor opere, şi regăsită în catedrale şi în grotele Asiei, în sta-
tuile sumeriene sau malteze, în idoli şi în măşti“3.

Raportul fundamental, pe care-l impune instaurarea lui Pi-
casso în esenţial, imemorial și emblematic (descătuşând teme-em-
bleme precum: naşterea, gravitatea, suferinţa, omorul, cuplul,
moartea, revolta, sărutul, care <vin de mai departe decât civiliza-
ţia>), îl constituie raportul dintre realitate şi mască, dintre esenţă şi
formă. A da formă, carnaţie unei „realităţi“ înspăimântătoare echi-
valează cu încercarea de a o domina, iar practicile străvechi, cere-
moniile cu măşti sunt revelatoare în acest sens. Masca, ca
instrument de posedare, captează şi mobilizează o forţă vitală mis-
terioasă, necunoscută, iar această forţă implică o bivalentă acor-
dare: cu seninătate („MMaassccaa  rroommaanniiccăă, era fără îndoială ceea ce făcea
sculptorul romanic dintr-o faţă acordată cu Dumnezeul său: cu ceea ce
venera în acest Dumnezeu, şi nu va cunoaşte niciodată,... adică sa-
crul...“) sau cu teamă („MMaassccaa  nneeaaggrrăă era acordată cu ceea ce-i înfri-
coşa pe sculptorii negrii şi iubeau şi ignorau în Duhurile pe care le
figurau“).

Ideea de necunoscut pe care o absoarbe masca se pliază
peste ideea de incognoscibil pe care o revarsă creaţia lui Picasso.
Acesta manifestă un incognoscibil („Incognoscibilul înglobează moar-
tea, sensul şi originea vieţii, sacrificiul, cruzimea; el amestecă ceea ce
omul speră să ştie, cu ceea ce nu va şti niciodată“) pe care nimic nu-l
va revela. Nu cunoaşte, nu va cunoaşte, „decât sentimentul pe care-
l inspiră acest incognoscibil. Sentimentul unui incognoscibil fără rugă-
ciune şi fără comuniune, un vid animat, ca al vântului. Această artă este
arta limitelor omeneşti... Pictura va aduce din adâncul necunoscutului,
ceea ce este destul de străin omului ca să ignore, destul de apropiat ca
să recunoască“.

Pe traseul căutării de semnificaţie, Picasso ia contact cu

sculptura neagră pe care nu şi-o asumă servil, ci o integrează evo-
luţiei sale creatoare ca viziune nouă asupra lumii, ca eventuală des-
chidere spre o realitate plenară, spre un Tot cotropitor şi totodată
pasibil a fi cotropit prin vraja exercitată de artist. Picasso e „singu-
rul care pătrunde cu adevărat în universul atât de specific al artei
negre“4. În Muzeul Trocadéro <Muzeul Omului> timpul fizic este anu-
lat şi pictorul e suspendat într-un timp esenţial: „Eram absolut sin-
gur. Voiam să plec. Nu plecam. Stăteam. Am înţeles că e vorba de ceva
foarte important... “, în care are revelaţia majoră a Creaţiei ce se lo-
veşte de o formă artistică necunoscută, respectiv sculpturile afri-
cane sau „sculpturi mişcătoare“ (cum le numea Jean Laude):
„adevărate cosmogonii ce regenerează timpul şi spaţiul, îl sustrage pe
om şi valorile sale degradării“5 plasându-l într-un circuit esenţial, în
care el însuşi e transfigurat, numeroasele sale regenerări reprezen-
tând tocmai luptele sale principale cu natura: „Îşi însușește orice fer-
ment de metamorfoză, şi schimbă în craniu de maimuţă un mic
automobil jucărie. Dar nu-şi însuşeşte nici fetişurile, nici zeii epocilor
străvechi, nu introduce prelunga figură etruscă într-o sculptură, ci se
războieşte cu ea“.

Obiectualul, realitatea constituie miza pe care artistul „nu
o caută, ci o găseşte“ pentru a o „viola“, a o lua în posesie prin exor-
cizarea ei în propria creaţie: „Pictorul ia lucrurile şi le distruge. În ace-
laşi timp, le dă o altă viaţă. Pentru el. Mai târziu, pentru oameni. Dar
trebuie să străpungem ceea ce oamenii văd, realitatea. Să sfârtecăm. Să
distrugem armăturile“.

Agresivitatea asupra realului marchează configurarea
unui areal ce are la bază „reflectare, exprimare şi invenţie“, este punc-
tul în care imaginea devine un <model> al raportului om-lume, iar
arta neagră trezeşte fascinaţie tocmai pentru că instituie „un raport
dintre imagine şi lumea din afară altul decât acela caracteristic clasi-
cismului greco-latin sau artei care s-a dezvoltat de la Renaştere şi până
la cubism“6, ea instituie <modelul>, e <raisonnable>, conchidea Pi-
casso, nu neaparat în sensul de raţională, ci pentru că „nu se canto-
nase în duplicat, în analogia strictă, în consemnarea exclusivă a
rezultatelor viziunii directe, ci că ea manipulase întotdeauana elemen-
tele realului conform cu tot ce ştia sau fusese învăţată să creadă des-
pre aceasta“7. Prin urmare, creativitatea africană loveşte anume în
senzualismul exclusivist al viziunii directe, atingând o libertate com-
pletă, libertatea manipulării şi figurării Totului căci „Negrii erau nişte
intercesori... Împotriva a toate: împotriva duhurilor necunoscute, ame-
ninţătoare. Mă tot uitam la fetişuri. Am înţeles: şi eu sunt împotriva a
toate. Şi eu gândesc că totul înseamnă necunoscutul, înseamnă duş-
manul! Totul! nu amănuntele! femeile, copiii, animalele, tutunul, jocul...
Dar absolut totul! Am înţeles la ce le folosea negrilor sculptura lor. De
ce să sculptezi aşa şi nu altmiteri. Doar nu erau cubişti! Cubismul nici nu
exista. Cu siguranţă nişte tipi inventaseră modelele, iar alţii îi imitaseră
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„Realitatea” dincolo de mască: Malraux, Picasso și arta neagră
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tradiţia, nu?“
Realitatea serveşte ca mijloc de exorcizare, de metamor-

foză, facila imitare fusese anulată încă cu un secol înaintea lui Pi-
casso prin Baudelaire: „prima sarcină a artistului este să se substituie
materiei şi să protesteze împotriva acesteia“. Picasso exercită asupra
realului un soi de magie, de transfigurare prodigioasă: „Toată opera
lui Picasso ar fi un urlet, dacă tablourile sale nu i-ar scăpa urletului prin
însăşi crearea lor“. Pictorul nu se aliază cu Creatul, nu i se adaugă, ci
imaginarul său descinde tocmai din „lupta figurilor sale cu Creaţia“,
„o lume care nu poate exista, decât prin sculptură... <Eu voi crea for-
mele care nu existau, care n-ar fi existat niciodată fără mine>“, „jucă-
riile lui Picasso... nu-i dezvăluie creaţia, ci o ascund“, „voinţa de creaţie
cu atât mai sălbatică cu cât combate creaţia ca atare, şi ştie acest
lucru“, „Spiritul lui Picasso vrea să se elibereze şi de formele care aui in-
spirat duhurile, să nu aştepte decât de la el însuşi propria lui magie“.

Artistul se află în consolidarea unei forme care să îmbrace
o „realitate“ esenţializată la o obsesie: „trebuie să găsesc neaparat
masca“. Masca pare a fi forma artistică satisfăcătoare care i-ar exor-
ciza şi metamorfoza obsesia, doar că acesta nu are nevoie de
„haină“, ci de denudare, startul său spre adâncirea şi prelucrarea
obsesiei nu porneşte de la realitatea lumii, ci de la cea a sinelui –
dincolo de mască. În realitatea fiinţei sale care se propune ca „rea-
litate“ primară, e realitatea Picturii: „N-a descoperit <masca>, a des-
coperit altceva... Picasso a pictat mult sărind zidul ca să intre la el
însuşi“, o realitate a Creaţiei, alta decât ceea ce s-a creat sau există.
Urmând unui proverb chinezesc, Picasso declară: „nu trebuie să im-
ităm viaţa, trebuie să lucrăm cu ea. Să lucrăm cu ea. Să simţim cum
cresc crengile. Crengile noastre, fireşte! nu ale ei! Asta fac şi acum, nu?“,
„<există viaţa, şi există pictura> [...] Semnificaţia tonului era: în faţa
vieţii, nu există decât pictura“.

În ceea ce-l priveşte pe Picasso, masca neagră constituie
contextul major de a se conecta bizarului unei alte lumi, anistorice
şi esenţiale, în care vraja e valoare dominantă ce are nevoie, evident,
de un vrăjitor, un magician, un demiurg care să declanşeze deschi-
derea spre acel sine puternic, pictural, dedat unor metamorfoze
continue: „faţa lui deveni brusc masca intensă pe care o lua când picta,
o mască de şopârlă bântuită de duhuri”. Masca devine astfel una in-
terioară, concentrată şi centrată doar pe lumea artistului: pictura.

Masca e totodată emblema Muzeului Imaginar ce figu-
rează „tablourile şi... sculpturile pe care le purtăm în noi“, „este în mod
necesar un loc mental. Nu noi îl locuim, el ne locuieşte“, „înseamnă în-
vierea invizibilului“, „Înglobant care a înlocuit natura, sau pe Dumnezeu,
naşte, într-o măsură considerabilă, opere create în scopul de a mani-
festa necunoscutul... are şi el istorii, dar n-are istorie“, „nu-i o tradiţie,
ci o aventură. El nu reclamă nici o ierarhie, şi mai ales nu pe cea a spi-
ritului, pentru că le înglobează pe toate”. Muzeul Imaginar tatonează
prin „existenţa“ sa un simbolism al interiorităţii multiforme şi ca-
meleonice aflată în postura de interogare a necunoscutului: „Acest
inexplicabil domneşte peste tezaurul Muzeului Imaginar; este ceea ce
face din opera capitală seamănul privilegiat al surorilor sale, dar şi sora
operelor de care totul o desparte – în afară de apartenenţa lor comună
la o lume încă necunoscută“.

Revenind la sculptura neagră, la fetişurile – descendente
din mediul african sau oceanic – ce aveau mai mult o valoare utili-
tară de arme, unelte prin care primitivul stăpânea şi controla lumea
invizibilă: „Dacă dăm duhurilor o formă devenim independenţi. Duhu-
rile, inconştientul, emoţia, toate astea înseamnă acelaşi lucru“. Artistul

Picasso extrage de aici legea ce conferă dreptul la arbitrar: „Formele
artei noastre au devenit tot atât de arbitrare ca şi cele ale sacrului... Ca
şi ele, eterogene faţă de aparenţă“, imperativul de-a exprima „reali-
tatea“ prin semne: „În pictură, lucrurile sunt nişte semne; noi spunem
embleme... Cubiştii au înţeles foarte devreme că mijlocul de expresie
privilegiat al picturii este semnul emotiv; libertatea lui Picasso a ac-
ceptat rareori să se elibereze de acest semn şi motiv. Arta lui are nevoie
de el ca să rivalizeze cu natura, şi chiar să o distrugă“. Constituirea
unui limbaj ideoplastic va viza un obiect care nu mai e obiect, ci
semn, <model>, iar pictura va fi „modalitatea privilegiată a poeziei“
(Vocile tǎcerii) întregind ideea lui Simeon Giedon: „Omul a creat în-
aintea artei, simbolul”. Creatorul negru nu a atribuit valoare estetică
măştilor sale, ci o valoare simbolică pentru a-şi combate „duşma-
nul“ interior, iar Picasso e unicul care înţelege această luptă: „Tot
asta m-a despărţit şi de Braque. Lui îi plăceau sculpturile negrilor, dar
ţi-am spus: pentru că erau bune. Niciodată nu i-a fost cât de cât frică de
ele. Exorcismele nu-l interesau. Pentru că el nu simţea ceea ce am numit
eu totul, sau viaţa, nu ştiu exact ce, Pământul? tot ce ne înconjoară, tot
ce nu este noi, nu i se părea duşmănos. Nici măcar, închipuieşte-ţi!
străin! Oricând şi oriunde se simţea ca la el acasă... Şi acum încă... el nu
înţelege deloc lucrurile astea: nu-i superstiţios!“, această încleştare ta-
cită din care se iscă dualitatea măştii: mediatoare între două forţe
şi indiferentă faţă de cel care va birui în luptă, captivul (duhul) sau
captatorul (creatorul). Pentru a evita posesia, efectul dăunător al
măştii, creatorul împlineşte o perioadă de pregătire, de purificare,
e perioada premergătoare substanţializării, împlinirii creaţiei: „Bra-
que îşi făcea pictura reflectând. Eu, ca să mă pregătesc, am nevoie de
lucruri, de oameni. El are noroc: niciodată nu a ştiut ce înseamnă cu-
riozitatea. Oamenii o confundă prosteşte cu indiscreţia. Dar asta-i o
boală. O pasiune, pentru că are şi unele avantaje. El nu cunoaşte viaţa:
niciodată n-a avut poftă să facă totul din tot“. 

„Realitatea“ din mască nu e doar malefică, implicând şi po-
sedarea, identificarea totală a creatorului, asimilarea lui fără pu-
tinţa de desprindere, e şi irelevantă, cea care contează e dincolo de
mască – o realitate fecundă: „Picasso care regăseşte în schimb for-
mele demonilor săi, şi ale Fecundităţilor sale“, instituind pivotul artei
moderne: „Subiectul trebuie să dispară, deoarece se iveşte un nou su-
biect, care le va alunga pe toate celelalte: prezenţa dominatoare a pic-
torului însuşi“ (Vocile tǎcerii). Anularea subiectelor impune anularea
surselor de inspiraţie: „Iau ce-mi trebuie de unde găsesc, exceptând
propriile mele opere... Totul este în noi, opera noastră este un fel de jur-
nal“8.

În această piramidă valorică e ineluctabilă conturarea
unor polarităţi: natura şi creaţia, Muzeul Trocadéro şi Muzeul Im-
aginar, masca africană şi Tarocii lui Picasso – reversul deschiderii
spre universul sinelui, al picturii, reprezentând deschiderea spre
neant, spre moarte, spre lumea de dincolo: „de când Tarocii îi ocupau
viaţa ca pe un oraş cucerit, el picta cu faţa spre moarte. Şi a picta cu
faţa spre lumea de dincolo, fie ea şi neantul, nu era totuna cu a picta cu
faţa spre această lume, fie ea şi lumea picturii“. 

Pe acest fundal al deschiderii spre lumea de dincolo se
iveşte simbolul absolut al capului de obsidian ce sugerează limita
Creaţiei, punctul zero al metamorfozelor: „el transcede mai bine ci-
vilizaţiile decât idolii mexicani din preajma lui... semnul unui dialog al
omului cu lumea de dincolo... simbolul care exprimă ceea ce nu poate
fi exprimat decât prin el. <Secretul lucrurilor, care nu se află în apa-
renţa lor>, spune Aristotel“.
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Asociat frigului, nopţii, tărâmului morţii, nordului – capul de obsidian se află oarecum pe acelaşi plan cu fetişul, la rân-
dul lui e divinizat, gândirea mexicană îl atestă ca fiu al cuplului primordial, care a patronat creaţia, iar gliptica maya îi conferă un
substitut, mâna, care poate fi şi mâna artistului „Sumbra lui strălucire luminează vrăjitoria operaţiei creatoare, asimilează stilul ba-
ghetei vrăjitorului. Ca să rivalizeze cu neantul, arta dezvăluie felul cum rivalizează cu destinul. Simbolul care impune omului sentimen-
tul cel mai profund al dependenţei sale: semnul morţii ne învaţă cum gheara capabilă să-l marcheze marchează cosmosul şi
incognoscibilul“.

Urmând şirul de semnificaţii, metamorfoza artei africane este absorbită de metamorfoza lui Picasso („obsedat mai pro-
fund de metamorfoză decât de moarte. Părea legat de ea tot asa cum vrăjitorii sunt legaţi de poporul celor de dincolo de mormânt“),
care la rândul ei e asimilată de Marea Metamorfoză a artei moderne „... în interogare, în inepuizabila dispută cu lumea operelor care
îl bântuie când spune, pe un ton inocent: <Ce-o să facă pictura când nu voi mai fi aici? va trebui să treacă oare neaparat peste trupul
meu? Nu va putea trece pe alături, nu?>“. Craniul de obsidian le impunea metamorfoza sa celorlalte figuri, iar craniul de obsidian
e Picasso, craniul de obsidian e Arta Modernă.

1 André Malraux: Capul de obsidian, Ed. Meridiane, București, 1977
2 Cuvintele lui Germain Bazin sunt citate în albumul Picasso: „Pentru el a picta înseamnă a încălca deopotrivă realitatea şi arta“, p. 11
3 Constantin Pavel: André Malraux. Literatura valorilor umane, Ed. Junimea, Iași, 1980, p. 78
4 Plutarh-Antoniu Mihăilescu: Întâlnire cu arta africană, Ed. Meridiane, București, 1968, p. 14
5 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant: Dicţionar de simboluri, Volumul 2, Art. Mască,
Ed. Artemis, București, 1995, p. 274

6 Plutarh-Antoniu Mihăilescu: Op. cit., p. 18
7 Ibidem, p. 20
8 Picasso, Ed. Meridiane, București, 1971, p. 11
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Poeţii imploziei sunt rari în literatura română. Verbul gă-
lăgios e la mare preţ, în parte şi datorită unei limbuţii congenitale a
poetului valah. Pentru majoritatea, mallarmeanul profil al Sfintei
Cecilia, „muziciană a tăcerii”, inaudibilul visat de puriştii şi devoţii
artei sunetelor, este de neconceput. Vocea poetului naţionale se vrea
adesea patronată de o sfântă boită pe la bâlciuri care încurajează
vocalizele şi lirismul ca spasmofilie de consoane. Andrei Zanca este
poetul român contemporan cel mai dedicat muzicii în solitudine, ca
formă de dialog cu tăcerea, nu doar cu cuvântul tăcere. Dar Andrei
Zanca nu mai locuieşte de mult în România...

Un poem definitoriu pentru volumul său de versuri cu un
titlu straniu, „ZZiiccuudduull” (Ed. Grinta, 2010), este cel în care un anaga-
min este singurul care ştie că „nimic mai vechi şi-n acelaşi timp/ mai
nou ca moartea...”. Dar ce este acest anagamin pe care poetul îl scrie
cu litere culcate, parcă spre a atrage atenţia asupra rarităţii lui teh-
nice, dar şi spirituale? Din poem aflăm (termenul e din budhismul
Therravada şi îl desemnează pe cel care nu se mai poate reîncarna
în lumea umană), că e „unul care nu se mai poate întoarce”, aşadar
un plecat în tărâmuri unde i s-a pierdut urma, unul ajuns în pleni-
tudinea cosmică. Să fie acesta poetul? Ecoul palid al artei sale? Dar
poetul are calitatea că, deşi plecat de cele mai multe ori, rămâne cu
noi, sau ne revizitează, ca un strigoi amabil – unul care ne cere să re-
vedem versurile sale. Sau poate este ceva mai înalt spiritual, a cărui
misiune s-a încheiat aici şi nu mai are treabă cu lumea noastră de
coji? Nu putem şti. Putem cel mult aproxima.

Cert este că în poemul imediat următor al culegerii, poetul
este fiinţa nocturnă în plină veghe, un pândar metafizic vorbindu-i
himerei în cuvintele rare ale solitudinii: „GGRREELLEE, cele mai grele-s
nopţile, poate/ de aceea le-am şi traversat în veghe// prăbuşindu-
mă abia când toţi/ se năpusteau în truda lor zilnică// şi cum pisica
e pură pândă/ încercam şi eu să te desluşesc/ în ochiul-radar al au-
zului// însă tu te-ai ivit abia când nimic/ nu a mai fost un trofeu,
când,/ în pupila în forma inimii/ pulsa neştiută moartea// omeneşte
răsfirată-n/ felurile de/ a muri./ Câţi se mai sting însă în patul lor?”.
Omul tern, prefabricat în laminoarele ideologiei lumii noastre, din
„Zicudul” (aceasta ar fi o explicaţie posibilă dată de poet titlului căr-
ţii sale) este fiinţa abandonată unei gestualităţi fără semnificaţie,
ruptă de autenticitate, precară la nivel ontologic, mizeră şi aruncată
în banalitatea răului de însăşi elanurile sale fals prometeice. Dacă
nu cumva totul va fi fiind o mască a poetului care se umple pe sine
de umilinţă, o kenoză personală, fără aroganţă şi fără profit ime-
diat. Totul se petrece aici, dar plata sau răsplata vin altădată, al-
tunde. O. Pecican remarca pe bună dreptate efortul de constructor
de la volum la volum al lui Zanca, tonalitatea vocii sale „...aparent
domolită prin construcţii hölderliniene, ritmate vizual şi sonor într-
un dispreţ faţă de rimă, dar cu o infinitezimală cântărire a develo-
părilor de stare din cutia de rezonanţă a subiectivităţii.” Însă există
un revers al personajului aflat în perpetuuă odisee lumească, acel
absent opus majorităţii prezente, un om îmbunătăţit ce umblă doar

ca promisiune prin versurile cărţii pline de semnificaţii esoterice,
candidat la tăcere şi la ruminarea în solitudine a gândului că „nu e
lesne să fii din nou/ pe potriva unui copil”. În fond, ceea ce caută să
protejeze acest poet este puritatea ultragiată a fiinţei, „rana cea mai
ascunsă a singurătăţii”, cu o capacitate rară de a suprinde esenţa
visului, ca martor al lui, ca oglindă a nenumitului. Poetul este un
mic iniţiat în ceea ce este rar şi esenţial, un febril nocturn care se în-
treabă dacă cel care vede într-adevăr trebuie să dea mai departe,
atins de şocul imperceptibil al cuvintelor care zidesc o lume lăun-
trică. Zanca este poetul cu diapazonul cel mai subtil dintre poeţii er-
metici ai generaţei sale, un armurier de arme fine care nu rănesc,
discret şi eficient în portativul unde trăirea este decenţă şi smere-
nie, reînnoită candoare: „DACĂ AR PREDOMINA ÎN FIECARE// ce cu
sfială am numit bunul simţ/ n-am mai fi nevoiţi/ nici să traversăm//
birocraţia şi spaimele morţii/ îngăduindu-ni-se pesemne chiar să
alegem/ singuri clipa plecării, cum/ înspre capătul pădurii/ umbrite
de ferigi se zăreşte o limbă de nisip/ şi tot ce-ar mai rămâne de spus/
după o viaţă de om// s-ar putea lesne înscrie/ în urma unui pas/ pe
nisipul/ umed.”

Ni-l putem închipui pe Andrei Zanca într-o reiterată imer-
siune în pliurile infrarealului, acea zonă de meditaţie şi de sponta-
neitate în care am putea afla, dacă am dori cu adevărat, chipul
tragic, trădat, al unei umanităţi degradate, dar nu mai puţin demne
de a fi salvată. În fond, Zanca vrea să ne vedem aşa cum suntem, nu
cum am fost altoiţi în laboratoarele artificialului epocii. Numai că
nu e atât de uşor, ne sugerează poetul; ceva de ordinul unei iniţieri,
o tradiţie de care depindea configuraţia noastră intimă, s-a pierdut.
Mai mult decât o tradiţie, poate, a dispărut acel firesc care făcea ca
omul să trăiască în acord cu creatorul său – iată ce fel de absenţă
produce acel vid existenţial, al zilelor, una după alta. Ceea ce face
forţa poemelor sale, dificile, dar obţinând la finalul unei lecturi con-
centrate elevate trăiri, este atenţia pe care o acordă gesturilor apa-
rent mărunte ale vieţii cotidiene, acea viaţă microumană a sfinţeniei
pierdute în care există eul nostru cel mai pur, revelat doar celor care
se ascultă, cu simţuri proaspete, pe sine: „CUM AI STA CALM într-o
încăpere/ în vreme ce fuioare de tandreţe/ freamătă-n jur deşi nu le
poţi zări, doar o vibraţie/ străpunsă de agerime, o solie,/ pe care-n
van o circumscriem închipuirii/ e un drept al naşterii// cum în
oglindă/ când nimeni nu se uită la ea/ presimţi o privire// mai veche
ca apa/ mai bătrână/ ca timpul”.

O amintire cu poetul Rolf  Bossert pe un pat auster, o im-
agine a unei agonii care transformă viaţa în deziluzie şi părere, de-
păşind pur si simplu omul prăbuşit în sine, îl duce pe Zanca în zona
unde poate crea profilul unui erou neştiut, aşa cum poate fi poetul
anonimizat de uitarea şi indiferenţa lumii: „ttee  rreevvăădd  îînnttiinnss pe un pat
de campanie/ într-o dimineaţă de vară bucureşteană// cu mâinile
răstignite alături de parcă/ te-ai fi prăbuşit// dintr-o încercuire de
oglinzi, nici o scăpare./ nici o ieşire. doar asalturi reluate de urlete/
schimonosite-n gurile rotindu-se ameţitor/ în apele lor/ zăceai zvân-

Nicolae Coande
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Andrei Zanca – Poetul ca anagamin
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dure (alături de câinele său credincios), în contemplările îndelun-
gate ale apei care îi arată, dacă are noroc, chipul dintâi, în sărutul
primit la trezire de cineva care nu este de aici și pe care are grijă să-
l păstreze pe chip întreaga zi, cu grijă să nu alunge starea de bună-
tate, în ascultarea inimii care se roagă prin undele sale, nu prin
cuvinte, oricât de meșteșugite. Este un orfic ascuns, poate, poate
doar un poet cu o sensibilitate care iese …: „[…] într-o anume
noapte/ când nu mai așteptam nimic/ m-a întâmpinat un luciu atât
de transparent// încât într-o fărâmă de secundă am zărit unduind/
trăsături și-am auzit limpede o insinuare de șoaptă:// chipul dintâi.
în zadar am încercat de atunci să-l revăd/ să-l refac cu ochii minţii,
tulbure totul, șters// de nedeslușit, însă el era acolo și-ntr-adevăr/
nimic, nimic nu-i rămânea ascuns/ căci mintea// poate anula teama
dar nu poate anula iubirea:// rostirea genuină e meta-morală în-
cercând să răsfrângă/ farmecul atât de ignorat al obișnuitului, și to-
tuși// simt cum te odihnești acum în inima mea/ și e noapte și e
târziu și de vechiul pod/ se apropie un copil.// gândurile rele obscure
sunt aliaţii noștri/ oglindindu-ne neajunsurile dându-ne șansa/ de a
renunţa la orice sentinţă/ la orice anatemă.// nu există distanţe.
doar teama și-un Eu/ le așează-ntre noi. niciodată, nicicând/ graiul
inimii străin oricărei acuze// și mă las încet în inima ta și e noapte/
și e târziu, iar peste pod/ un copil străbate somnul/ până la glezne
al orașului…” (călăuza).

*

„IInntteeggrraallaa  eeffeeccttuulluuii  ddee  fflluuttuurree” (Limes, 2017) continuă
preocuparea poetului pentru regăsirea identităţii ascunse, o călă-
torie în necunoscutul unde spiritul e călăuză, interpret, protector
suveran. În ciuda faptului că Zanca este pe cale, el este într-o per-
manentă descoperire de sine/de semne pe care le zărește peste tot,
ajutat de intuiţii acute, dar și pregătindu-se intens, cu fervori de ini-
ţiat, să vadă ceea ce lumea lasă ca amprente pentru ochiul și si-
mţurile leneșe: „sunt doar bătaia de aripă a unui fluture, am șoptit/
și m-am întins în iarbă întinzând ochii, glasul/ tău sosind cu întâr-
ziere, traversând parcă/ un lung coridor al morţii.// vorbeai de
orașul copilăriei, de străzile/ bătute de atâţia poeţi inspiraţi, de atâ-
ţia poeţi// expiraţi, străzi gâtuite de cârciumi obscure/ flancate de
platani peste buruiana trotuarelor/ în dimineaţa de duminecă, când
se adunau/ bărbaţii în jurul unei sticle clandestine/ pe malul apei//
murmurai necontenit una alta și eu/ tăceam ascultându-te, auzind
cum/ îmi bate liniștea în liniștea lungă.// și parcă străbăteam un
poem uitat/ și într-un târziu te-ai dus fără/ o vorbă de rămas bun.//
când poemul se scrie, se profilează undeva/ și cei ce-l vor citi și nu
vor mai fi aceeași.// nimic nu e întâmplător, eu sunt doar bătaia de
aripă/ a unui fluture […]” (efectul fluturelui). Persistă atmosfera de re-
cluziune din hotelul spectral-nocturn unde poetul își are locul de
muncă, dar și postul de observaţie, de fapt un avanpost al acestei
lumi în care o altă dimensiune a ei poate fi întrezărită, cunoscută,
acceptată, inclusiv în aparent în banala discuţie purtată cu un con-
aţional ce revine an de an aici, după moartea soţiei: „în noaptea asta
sacră de decembrie/ în care în salonul pustiu arde o lumânare/ în
mâinile unui înger de ghips, nu mai lipsesc/ decât un pahar de vin,
o carte bună de poeme/ și mai ales tăcerea și liniștea:// dacă un vin
bun se mai poate găsi oricând, o carte/ de poeme care să-ţi meargă la
inimă, mai rar, zice/ un conaţional care de când i-a murit soţia/ își pe-
trece de treisprezece ani crăciunul/ în acest hotel// se uită cu blân-
deţe la mine și adaugă în prelungirea/ unui lung taifas în doi: dacă
nimic nu e întâmplător/ într-adevăr, atunci de ce sunt mai toţi obse-

tat de sleire// cu faţa în jos, întins// pe patul acela rece, iar prin fe-
reastra deschisă/ unduia arşiţa, mirosul de bitum ars. roţile./ şi m-
am îndepărtat cu capul plecat...”

Luciditatea şi speranţa, chiar dacă cele două, combinate,
pot duce la izolare, sunt mărcile acestei poezii care se adresează
deja celor treji.

*

„Grele, cele mai grele-s nopţile” – acest vers-mantră era
etalonul cărţii anterioare a lui Andrei Zanca, o rugă repetată în izo-
larea în care poetul stă și (se) ascultă. În „IInnssuullaa  oorreelloorr  lluunnggii” (Ed.
Eikon, 2013) avem cheia lăsată sub ușă de poet: „Lucrez de 15 ani
doar noaptea la recepţia unui hotel situat pe o insulă a fluviului Nec-
kar, la o aruncătură de băţ de Lauffen, locul unde s-a născut Höl-
derlin. Nopţi tulburi, nopţi de acalmie, nopţi de acalmie deplină
deasupra acestei ape curgând înspre Heidelberg”. Tăcere adâncă și
nopţi germane, așadar. Începem – sau măcar încercăm – să price-
pem cum ia naștere poezia introvertitului Zanca: în ţinuturi retrase,
la orele mici ale nopţii când omul comun adoarme împăcat cu viaţa
sa diurnă. Nu omul comun, cel obișnuit. Nu cel obișnuit, doar ne-
obișnuit cu poezia, cu ascultarea tăcerii, cu mierea nopţii.

„Siajul lebedei”, respectiv „orele lungi” sunt acele braţe ale
cărţii, care se despart în preajma Insel Hotel unde poetul e un „bă-
trân paznic de far” ale cărui simţuri ascuţite de nopţile lungi adul-
mecă, dialoghează cu nevăzutele, în fond o comunicare simpatetică
cu ceea ce nu se vede, dar emană fluxuri subtile pentru fiinţa care
„are nevoie de o finitudine/ spre a putea gusta infinitul”: „dacă în-
tind noaptea mâna peste râu/ simt că undeva departe/ o altă
mână// se întinde fără de voie în dimineaţa plutind/ peste ape// nu
ne vom întâlni în această viaţă./ nu știu cine este. nu știe cine sunt.”
(dacă întind noaptea mâna). Dacă la poeţii optzeciști, cel puţin la
debut, era vizibilă o nevoie acută a exprimării, un sprint până la linia
de sosire a poemului, la Zanca (mai sunt puţini poeţi asemenea lui)
se simte vitala nevoie a comunicării, lipsa unei grabe anume. Poe-
tul nu are o paletă surprinzătoare, cromatic-verbioasă și nici stră-
luciri exotice care să-l menţină în centrul atenţiei aproape
hollywoodiene a publicului dornic de noutate. Zanca e poetul ira-
dierii lente dinspre exterior spre un interior susţinut, e drept, și de
lecturile sale din maeștri ai tradiţiei, pe care i-a internalizat și la care
se întoarce de fiecare dată. Tăcerea și ascultarea – iată ce îl ajută pe
Zanca să fie concentrat, atent la ceea ce apare din senin, fiinţe-me-
saje pentru cei cu inima mereu trează, solii ale unei lumi care poate
că ne place și ne dorește binele – dar câţi le pot vedea, simţi, as-
culta: „zorile încă mai ezitau când am ieșit/ pe câmpul năpădit de
iarbă./ în depărtare acoperișul unei case de ţară/ braţul lung al unei
cumpene în lumina crepusculară.// o pasăre s-a lăsat razant între
două șiruri de plopi/ în pârtia de ţipăt a altei păsări și deodată/ un
roi de orbs// a apărut dincolo de înfrunziri acolo unde luna/ încă mai
zăbovea în mireasma/ de iarbă și rouă, și totul/ totul a început să vi-
breze ca un trup/ ostenit de drum în oprirea unui răgaz/ vălul se sfâ-
șiase...” (orbs – mesaje). Poetul ne arată într-o notă a poemului că
orbs sunt „globuri de lumină care apar în văzduh ori în apele adânci
în preajma delfinilor atunci când vibrează în cei din jur o anume
emoţie, o muzică inspirată… ele apar celor inspiraţi, celor cu aple-
care spirituală ori pe placa fotografică a aparatelor digitale”. Zanca
este intercesorul unor asemenea semne, în lungile plimbări prin pă-
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daţi/ de rostul vieţii?// și soarbe din pahar și trage din ţigara lui/ cu
spitz de lemn deși n-ar avea voie/ să fumeze în holul hotelului. Ei,
na! [...]” (hotelul insulei).

„Casa de sticlă” e un lung solilocviu poetic, o autointero-
gaţie a cuiva care își aduce aminte convorbirile esenţiale cu priete-
nii sau cu cei dragi (bunicul, tatăl), un remember a ceea ce a fost
până să ajungă pe treptele actualei sale vieţi, acolo unde ochii mi-
nţii se deschid și înţelegerea coboară în inimă. Structurat în câteva
zeci de episoade, poemul provoacă în cititor descensiuni și (după
caz) ascensiuni ale conștiinţei sau canalizează empatii, adică stările
la care lucrează cel mai mult poemul lui Zanca. Tămăduirea, înţele-
gerea, cordialitatea sunt termeni care împing poemul în zona unei
confesiuni care nu are alt rost decât apropierea, intuirea unui rost
deplin, a unui sens al vieţii. Unii ar putea râde poate la vederea aces-
tui nou evanghelist poetic în plin post-umanism, dar Zanca e atletul
credincios al refacerii întregului din cioburile marelui vas spart cân-
dva. Pentru el, „agentul” uman este totul, chiar dacă în vremea din
urmă acesta e supus unei presiuni formidabile din partea „drăco-
veniilor” pe care tot omul le-a inventat. Chiar și atunci când obo-
seala  a intervenit și credinţa pare tot mai palidă, există speranţă în
puterea salvării în plin marasm contemporan. Prietenii ((poetului))
știu de ce: „Să ne tămăduim așadar amintirile, mi-am spus/ și-am
luat-o agale pe străzi de nebun și insomnie/după amar de ani de
trudă doar noaptea, bătea//  ceasul din turn ora doi și nimeni pe stră-
zile//  acoperite cu o pulbere galbenă, ameţitoare de acăţar//  și tei,
doar câinii mai lătrau când treceam prin faţa//  porţilor, și-am intrat
în casa veche, străjuită de un nuc.//  prin ușa deschisă lumina de
afară dezvăluia manuscrise//  risipite pe podele, sticle, farfurii și pa-
hare răsturnate//  pe jos, și el dormind pe o canapea cu părul nes-
pus//  de lung peste faţa hirsută. i-am pus mâna pe umăr//  și s-a trezit
cu un scâncet întinzând fără de o vorbă//  mâna după paharul pe ju-
mătate plin. l-a dat pe gât//  s-a sculat și s-a dus în bucătaria foșgăind
de gângănii//  și rozătoare întorcându-se cu un borcan de suc de
caisee//  și o sticlă de vodcă. am băut tăcând, și-ntr-un târziu//  m-a în-
trebat de ce refuz să arunc o privire peste niște//  foi, acolo în capi-
tală – n-am vrut ca puţinii mei prieteni//  să-mi devină amici și
treptat cunoștinţe, cum ai spune,//  când îi văd îmi pare că nu-i văd.
m-ar fi dărâmat//  să știu cine au fost, am spus – tămăduitoare
otravă//  și tragică splendoare. ‘nu te mai uita atâta în oglindă//  că te
smintești’, obișnuia să-mi spună bunica, doamne//  ce credem adânc,
ne va tămădui, ori ne va distruge//  după cum toţi sihaștrii abisului se
întâlnesc într-un//  luminiș, din orice vreme ori grădină dogmatică ar
veni.//  ’’ceea ce mă liniștește nespus e faptul că unii//  din prietenii
noștri, amici și companioni într-ale//  scrisului, geniali parafrazatori
se vor ivi cu siguranţă//  într-o zi în cabinetul cu figurine al d-nei Tus-
saud’//  mi-a mai spus, tocmai când eram cu mâna pe clanţă.” Mai
deloc ironic în poemele sale, decent mai mereu și lipsit de ostenta-
ţia poeţilor limbuţi, Zanca este aici persiflant (genialii parafrazatori
sunt vizaţi), un credo intim al său că scrisul nu este ceva premiabil
imediat și nici expus în vitrinele modei de care el, retras în lumea sa
ce refuză etichete, nu se sinchisește – invocă doar comandamentul
vechi al înţelepciunii: devino ceea ce ești.

*

Acest comandament stă la temelia volumului „PPaassaajj”
(Limes, 2019), asemănător și parcă, totuși, altfel în raport anterioa-

rele, din fondul-Zanca, al poemului care iese din cămașa realului și
cutează, al credinţei care schimbă percepţia liniară a trăitului – dar
trăitul nu face parte din viaţă? Zanca este un explorator impenitent
în lumile spirituale, neuitând ce trăiește, consemnând fragmente
de viaţă aparent anostă care pot căpăta aura unui eveniment, a
unui fapt cu caracter simbolic, a ieșirii din anomie, neutralitate, in-
coerenţă. „Pasaj” este cartea unei polemici implicite, dar mai acut
exprimate, un dialog între graniţele aceluiași poem între ceea ce ar
putea fi materia acestuia – lumea – și spiritul care cere participare,
miezul fiinţei, geniul inimii. Poemul „Grădina” este un preambul pa-
tetic, în sensul originar al cuvântului (compasiv, melancolic, marcat
de regret), o delimitare a acelui genius loci, inclusiv după exil, după
ieșirea din perimetrul ei protector: „… Și am lăsat în urmă tot ce mi-
era drag/ spre a îndrăzni saltul// în mireasma divină/ printre cei ce
nu știu decât să vândă/ până și frumuseţea ce li se dăruiește ne-
știutoare,/ inocentă […] Pe cei rari îi visăm rar.// Pe Hristos nu l-am
visat niciodată,// fiindu-mi mereu aproape, aici unde// dacă pășesc
pe drumuri pietruite, nu pășesc// din piatră-n piatră – din durere în
durere.// Iar dacă tratăm lumea drept reală,// nu e oare pentru că
visăm, fără de-a știi/ cu toţii, fotoni ai autoportretului divin/ însoţind
din miezul odihnei divine vântul/ de vară printr-un lan – foșnet de
cânt vizibil…”. Cartea are trei camere, „variaţiuni de iubire”, „varia-
ţiuni de transcendere” și „o decantare de umbre”, un triptic în
trepte/praguri de trecere, unde prima găzduiește poeme dedicate
legii universale a iubirii (poetul spune undeva că la început a fost
iubirea, nu cuvântul – Goethe l-ar contrazice: Im Anfang war die Tat),
poeme contrapunctice unde societalul este amendat prin parabole
poetice atinse de ceea ce franţujii ar numi la sagesse du coeur, înţe-
lepciunea inimii; a doua supune înţelegerii comune îndemnurile și
spusele lui Hristos într-o traducere germană cât mai fidelă origina-
lului aramaic, acesta pervertit de traducerile grecești și de alte in-
fluenţe care conturează în istorie o Biserică a puterii dominante,
plină de ambiţie și caracterizată de opulenţă și forţă. Nimic din
toate astea nu ţin de natura (?) adevărată a Fiului Omului: „Până și
un copil, când își cheamă mama/ nu ‘crede’ – are încredere că va
veni./ ‘hermanuta’ – încredere/ ’Fiica mea, încrederea ta te-a tămă-
duit./ Du-te-n pace! – Matei 9, 22, Marcu 5, 34, Luca 8,48’/ însă, cum re-
petentul repetă clasa/ repetăm și noi viaţa, revenind mereu/
sperând mereu într-o iubire/ trăită, nu declarată/ astfel treceam
alene sub bolta înverzită/ vorbind de unul singur/ un copil s-a oprit
privindu-mă/ și mama lui s-a smucit speriată/ de mână șoptind, hai
odată, lasă-l…”. Sunt poeme-scholii, însoţitoare ale spuselor lui Iisus,
restaurate de traducerea specialistului german, care dau o altă
notă, de bunătate a inimii și de caritate pentru cei umili, acţiunilor
și faptelor sale, o încercare de unificare a timpurilor în Timpul divin
la care participă cu intensitate poezia.

Andrei Zanca este un mărturisitor, unul care se califică
atât pentru redempţiune, cât și pentru poezia de calitate ca vehicol
al unei anumite vibraţii pentru care spiritul te „alege” și te supune
încercărilor. Din insula de noapte unde meditează, inclusiv pentru
noi, el ne trimite semnale luminoase pe care le putem pricepe fie-
care după biata noastră putere. Și calificare.
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Mihai Posada
Geo Bogza, O sută și una de poezii Recenzii

Pare nu tocmai ușor să alcătuiești întru neuitarea lui Geo
Bogza o antologie de poesie care „îl poate reprezenta azi, în faţa
unor noi generaţii de artiști și cititori, într-o măsură care sperăm să
fie cea dreaptă”. Ori tocmai acest lucru s-a încumetat și a reușit să
îl întreprindă Ioan Radu Văcărescu, autor al antologiei, al studiului
introductiv intitulat „Nici moartea nu putea să îl încapă.” (pp. 5-10,
din care am citat aici) și al selecţiei referinţelor critice din Addenda
(pp. 135-141), la volumul de 155 de pagini format 170x238 mm., girat
de Academia Română prin Editura sa, la anul 2020 și purtând titlul:
Geo Bogza, OO  ssuuttăă  șșii  uunnaa  ddee  ppooeezziiii.

Firește, nu sunt puţini acei care vor mărturisi în scris – în
calitate de directóri de conștiinţă critică, ori alcătuind volume de is-
torie literară precum și antologii din opera lui Geo Bogza – valoarea
operei originalului avangardist român, manifestată deopotrivă în
poesie și proză poetică reportericească. Amintim numele celor cu-
prinși de I. R. Văcărescu în secţiunea Fragmente din comentarii cri-
tice: G. Călinescu (din IIssttoorriiaa  lliitteerraattuurriiii  rroommâânnee  ddee  llaa  oorriiggiinnii  ppâânnăă  îînn
pprreezzeenntt, 1982), N. Steinhardt (din Geo Bogza: Un poet al Efectelor, Exal-
tării, Grandiosului, Solemnităţii, Exuberanţei și Patetismului, în volu-
mul: PPrriinn  aallţţiiii  sspprree  ssiinnee, 1988), Nicolae Manolescu (ROMÂNIA
LITERARĂ, Nr. 43, 1974) și Paul Cernat (din Prefaţă la PPooeemmuull  iinnvveeccttiivvăă
șșii  aallttee  ppooeemmee, 2010). În volumul VVaassee  ccoommuunniiccaannttee::  ((IInntteerr))ffeeţţee  aallee
aavvaannggaarrddeeii  rroommâânneeșșttii  iinntteerrbbeelliiccee (Iași: Polirom, 2018), Paul Cernat îl
declara pe Geo Bogza «cel mai radical poet al avangardei românești
de la revista unu», fapt recent amintit de Alexandru Ovidiu Vintilă în
studiul: Geo Bogza. Cântecul omului de vânzare – o cronică, în fapt, la
antologia cu același nume, alcătuită de Teodor Dună și apărută tot
în anul 2018 la editura bucureșteană Tracus Arte (BUCOVINA LITE-
RARĂ, Nr. 1-2-3, 2021). În același articol semnat de tânărul preșe-
dinte al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, în revista pe care o
conduce, mai găsim următorul autoportret al lui Geo Bogza, din vo-
lumul EEuu  ssuunntt  ţţiinnttaa  ((GGeeoo  BBooggzzaa  îînn  ddiiaalloogg  ccuu  DDiiaannaa  TTuurrccoonnii)), apărut la
editura bucureșteană Du Style, la 1996: «eu am râvnit ca un tigru, ca
o fiinţă sângeroasă, tot ce nu era al meu, și nu m-am dat în lături/
de la nimic ca să fie al meu/ iar prin aceasta m-am deosebit/ întot-
deauna de muritorii de rând». «Apoi am scris și un Psalm: îl rugam
pe Dumnezeu să nu îmi dea botul de crocodil cu care atâţia bătrâni
se încleștează de lucruri, de viaţă». În același număr al revistei de la
Suceava, Isabel Vintilă semnează portretul critic: Poetici ale avan-
gardei: Geo Bogza, din care extragem câteva pertinente observaţii
privind módul literar al erosului poetic bogzian: «Poezia erotică a
lui Geo Bogza se apropie, în foarte multe aspecte, de cea a supra-
realiștilor, însă deseori aceasta se revendică din mantaua dadaistă
a lui Tristan Tzara» și: «Iubirea în toate formele ei va rămâne în
opera poetică a lui Geo Bogza o sursă de inspiraţie pură, dar și un
act eliberator, depășindu-și confraţii suprarealiști printr-o creaţie li-
rică spectaculoasă în care erotismul se împletește cu sexualitatea
fără a intra în zona pornograficului». Acestei descrieri, azi, ca într-un
ecou de școală neoavangardist-bogziană, portretul acesta poetic i

se potrivește bunăoară, prin francheţea expresiei fruste, Marianei
+Codruţ, cea din PPuullssuull  nnuu  ppooaattee  ffii  mmiinniimmaalliisstt (2019). În dialogul cu
Diana Turconi, Bogza mărturisea, cu două săptămâni înainte de
moarte, pe patul Spitalului Elias, că, deși viaţa și-a trăit-o „cu exas-
perare, adeseori până în limita mistuirii totale”, părerile de rău nu
l-au ocolit pe acest revoltat al stângii: „că nu mi-am petrecut viaţa
într-o bibliotecă austeră; că am strâns la piept oameni care nu-mi
meritau prin nimic iubirea, că nu am scris toate cărţile pe care aș fi
vrut să le scriu; că nu am ascultat cuvântul lui Dumnezeu de câte ori
a fost rostit, ci am urmat alte îndemnuri deșarte”.

Revenind la studiul introductiv al antologiei GGeeoo  BBooggzzaa,,  OO
ssuuttăă  șșii  uunnaa  ddee  ppooeezziiii, ne întrebăm, odată cu Ioan Radu Văcărescu
atunci când vorbește cu irepresibilă melancolie despre „vestita,
odată, CCaarrttee  aa  OOllttuulluuii”, dacă Geo Bogza, cel care la 1939 face „cele-
bra excursie cu bicicleta de-a lungul Oltului, de la izvoare până la
Dunăre, care va da naștere cărţii CCaarrtteeaa  OOllttuulluuii, probabil cea mai cu-
noscută operă a lui Bogza” – dacă neliniștitul Bogza ar fi putut să își
facă documentaţia într-o austeră bibliotecă și nu așa cum și-a făcut-
o, la faţa locului, printre coclauri și oameni. Pentru că cel care „de-
butează și în volum, în 1929, cu volumul de mare noutate și impact
în epocă JJuurrnnaall  ddee  sseexx..  PPooeemmee”, tipărit la Paris de Ilarie Voronca, era
mai mult un om al timpului său, decât șoarece de bibliotecă. După
revenirea în București – scrie I. R. Văcărescu – și intrarea în „cercul
avangardiștilor care se întâlneau în locul care mai târziu se va numi
Lăptăria lui Enache (proprietatea lui Dinu Enache, tatăl Poetului
Stephan Roll)”, Geo Bogza „se împrietenește cu Sașa Pană, avan-
gardist de frunte, colaborează la revista de avangardă «Unu» și la
argheziana «Bilete de papagal»”. Urmează experimentele publicis-
tice cunoscute, în compania celor doi iniţiatori, Bogza și Pană. Apoi,
cele două arestări și încarcerări la Văcărești: prima, doar câteva zile,
după apariţia volumului PPooeemmuull  iinnvveeccttiivvăă (1933), sub acuzaţia de
pornografie; a doua, «la plângerea Academiei Române», în 1937,
după apariţia volumului de poeme IIooaannaa  MMaarriiaa. Academie care îl va
primi în rândurile nemuritorilor săi, după limpezirea orientării ideo-
logice a poetului de partea Brigăzilor Roșii în Războiul Civil Spaniol
(17 iulie 1936-1 aprilie 1939) și aderarea sa totală de partea gândirii
antifasciste. I. R. Văcărescu explică pacifist: „În acest sens, al unui
înalt umanism și al împăcării și cu toate ale lumii, Dan Cristea scrie
excelent: «Împotrivirea, răzvrătirea sau deznădejdea sufletului
cheamă în scrisul său [al lui Geo Bogza, n.ns., m.  p.] imaginile re-
confortante ale măreţiei omului și universului, producând liniștea,
calmarea și consolidarea spiritului»”. Umanismul acesta, al autoru-
lui, îi poate aduce liniștea personală, desigur fără a justifica în vreun
fel excesele criminale sau rateurile sociale al niciunei ideologii, fie ea
și stângismul internaţionalist. Și de aici, concluzia lui Ioan Radu Vă-
cărescu, despre: „volumul Eu sunt ţinta: Geo Bogza în dialog cu Diana
Turconi, o confesiune la fel de «concisă și amară» ca și întreaga sa
operă”.

E de reţinut precizarea antologatorului: „În cazul poeziei
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lui Geo Bogza, există două moduri de a-i antologa și publica opera
poetică. O primă modalitate este aceea de a urma chiar dorinţa
scriitorului. Asta pentru că Bogza însuși și-a revăzut integral lungul
și spectaculosul traseu poetic, revizuindu-și poezia și publicând vo-
lumul antologic Orion în 1978. Cea de a doua modalitate este aceea
de a-i retipări poemele așa cum au apărut ele în revistele vremii și
în volumele originare. Am ales să alcătuim această antologie de ver-
suri ţinând cont de dorinţa poetului, deci urmând cuprinsul și va-
riantele poemelor din Orion”.

Antologia alcătuită de Ioan Radu Văcărescu din poesia lui
Geo Bogza începe cu textul Preludiu la mizeria veacului (din volumul
UUrrmmuuzz, 1928-1932) și se încheie cu Orion (1978), rămânînd în totul
de actualitate și întru totul necesară cititorilor de limbă și literatură
românească. Pentru toate motivele mai sus descrise și într-un mo-
ment în care nu doar lui Geo Bogza, dar întreg fenomenului cultu-
ral al avangardei acordându-i-se un loc favorizant, meritat, în istoria
spiritului și sensibilităţii umane.

Geo Bogza (6 februarie 1908, Blejoi, Prahova – 14 septen-
brie 1993, București), călător în Spania, în 1937 „în plin război civil”,
spune I. R. Văcărescu: „Este perioada în care Bogza trece cu arme și
bagaje de parte stângii internaţionaliste, el rămânând până la
moarte, dar într-un stil propriu, inconfundabil, pe care l-aș numi
umanist, de partea ideologiei de stânga, cu, bineînţeles, o puternică
atitudine antifascistă”. Prefaţatorul-antologator nu uită să ne rea-
mintească, în repetate rânduri, umanismul original al poetului de-
venit în 1955 membru al Academiei Române și autor al volumelor:
PPaazznniicc  ddee  ffaarr (tablete apărute în CONTEMPORANUL, 1974) și SSttaattuuii  îînn
lluunnăă (poeme, 1975), însoţit de o undă de maleabilizare: „Atitudinea
sa nu mai este acum tot atât de dură la adresa contemporaneităţii,
dar păstrează aceeași tendinţă spre umanism, exprimată, iarăși, cel

mai bine de el însuși: «De ce scriu? Ca să-i tulbur pe oameni, să le
reamintesc că sunt oameni»”. Apoi, anul 1978 îi aduce poetului Ma-
rele Premiu al Uniunii Scriitorilor, îi apare antologia de autor OOrriioonn.
„care reface integral traseul său poetic. Un alt volum de tablete
umanist-culturale apare în 1984, cu titlul CCaa  ssăă  ffiiii  oomm  îînnttrreegg. Anul
1989 îl găsește ca adversar al regimului ceaușist, Bogza fiind unul
dintre semnatarii scrisorii cunoscute ca Scrisoarea celor șase”. Cu
precizarea că, potrivit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scrisoarea_celor_%C8%99ase, scri-
soarea, publicată de posturile de radio BBC și Europa Liberă pe data
de 11 martie 1989, este un document conceput de fostul demnitar
comunist de rang înalt Gheorghe Apostol și semnat de alţi cinci foști
membri marcanţi ai Partidului Comunist Român: Alexandru Bârlă-
deanu, Corneliu Mănescu, Grigore Răceanu, Constantin Pârvulescu
și Silviu Brucan.

Unei vieţi tumultuoase, trăite în vremuri de zbucium isto-
ric ori, cum spunea însuși autorul: de revoltă, de dragoste și moarte,
antologia GGeeoo  BBooggzzaa,,  OO  ssuuttăă  șșii  uunnaa  ddee  ppooeezziiii – alcătuită de Ioan Radu
Văcărescu și girată de Academia Română – îi aduce poetului român
avangardist omagiul meritat din partea urmașilor în literatura ro-
mână și efigia eternităţii scrijelită pe faţa „muzeului imaginar” pro-
clamat magistral de Malraux, cel care emitea părerea că: „Secolul
XXI va fi religios, sau nu va fi deloc”.

Vom încheia citând din inegalabilul poet Geo Bogza textul
Alerg: «Moarte,/ Alerg spre tine cu braţele deschise,/ Să nu mă
prindă din urmă/ Bătrâneţea». Dacă a trăit, totuși, 85 de ani, mai
puternică decât durata acestei vieţuiri rămâne opera poetică, din
care mai cităm aici doar o strofă superbă: «Octombrie urcă din nou
peste grădini/ Înaltele-i catarge cu vârfuri de platină/ Și toată iarna
corabia de lumini/ Deasupra lumii uimite se clatină» (Orion).
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O trilogie de amploare cuprinzând impresii de călătorie, re-
portaje, interviuri, recenzii, articole și studii de interes cultural, Ame-
rica visului românesc1 se constituie într-un document autentic,
martor al existenţei pe cele mai diverse coordonate a comunităţii
românilor stabiliţi pe continentul american. Călătoriile pe care Anca
Sîrghie le face de peste 20 de ani peste Atlantic pentru a-și revedea
copiii s-au transformat în experienţe de cunoaștere, dar și de im-
pulsionare a vieţii spirituale a românilor care și-au rostuit traiul de
mai multe generaţii pe pământul Lumii Noi. Al treilea volum apărut
de curând stârnește interesul cititorului prin ancorarea cu priori-
tate în prezent, o actualitate la care suntem chemaţi să participăm,
la invitaţia cu braţele deschise ale autoarei, așa cum se regăsește pe
copertă, ca prim element de semnificare.

Aflată sub semnul aceleiași dedicaţii către familie cu
care se deschid cele două volume apărute anterior, a treia piesă de
rezistenţă în această monumentală construcţie memorialistică,
America visului românesc, vol. 3 este o mărturisire a modului în care
autoarea își percepe locul în cele două lumi în care se simte ,,acasă”,
atâta timp cât limba română îi rămâne modul de comunicare cu
,,prieteni de viaţă și de condei” de peste Atlantic. De aici și senti-
mentul responsabilităţii și al necesităţii de a se implica și a parti-
cipa – numeroasele texte probează o diversitate de iniţiative, în
formă și în conţinut. Pornind dintr-o motivare biografică, lucrarea
nu se cantonează însă la acest nivel, ci permite o lărgire a orizontu-
lui de cunoaștere a spaţiului american, așa cum se înfăţișează călă-
torului contemporan, care  intră în contact cu realităţile materiale
și spirituale specifice unei lumi a tuturor posibilităţilor.

Recursul la actualitate se impune din primele pagini ale
volumului, când autoarea plasează sub titlul Sens și contrasens în
media – literatura în anotimpul pandemiei o generoasă pledoarie pen-
tru depășirea restricţiilor impuse în lume de evoluţia sanitară, prin
activităţile culturale  desfășurate online. Argumentele sunt de ne-
combătut, căci Anca Sîrghie exemplifică prin evenimente deja de
notorietate, cenacluri, conferinţe, lansări de carte, care punctează
sistematic pași pentru victoria creaţiei, a inteligenţei și spiritului oa-
menilor, uniţi din colţurile lumii în faţa încercărilor și a pericolelor.
Este un semn de optimism și încurajare pentru folosirea noilor po-
sibilităţi de comunicare, adresat oricărui cititor.

Un Cuvânt –înainte semnat de pr. prof. univ. dr. Theodor
Damian, intitulat Cu Anca Sîrghie, prin America, este un valoros
preambul care facilitează accesul spre conţinutul volumului. Por-
nind de la indicarea prin linii sigure a calităţilor autoarei, ,,curioasă,
deșteaptă, harnică și întreprinzătoare”, prefaţatorul justifică inte-
resul pentru cunoașterea lumii de peste ocean nu numai prin fap-
tul ca este locul unde profesoarei universitare din Sibiu i s-a integrat
familia, ci și pentru că aici a descoperit ,,un tezaur de cultură ro-

mânească insuficient explorat, prea puţin cunoscut”2 la cercetarea,
dezvoltarea și încurajarea căruia simte că trebuie să se angajeze. O
muncă ,,misionar-apostolică”, după cum apreciază pr. Theodor Da-
mian. 

Cele peste 400 de pagini menţin într-un crescendo bine
controlat interesul pentru cunoașterea dimensiunilor tot mai largi
în care dezvoltă prezenţa spirituală a comunităţii românilor-ameri-
cani. Autoarea procedează organizat și temeinic pentru stabilirea
acelor coordonate care definesc o colectivitate cu amprenta ei spe-
cifică și de neconfundat, vrednică de a se înfăţișa lumii, ca factor
decisiv în păstrarea identităţii naţionale. 

Un prim capitol de 10 Reportaje semnate de Anca Sîrghie
cuprinde o varietate de aspecte: descoperirea chipului multicolor
al Americii în pragul Crăciunului și înfiinţarea primului cenaclu al
românilor din Denver, Co., vizita la cea mai mică școală din Pensyl-
vania, unde elevii află pentru prima dată de România, lansarea de
cărţi și dezbateri despre lirica românească la cenaclul ,,Mircea
Eliade” din Denver, și tot pentru prima dată, la Universitatea Har-
vard, o amplă manifestare știinţifică despre viaţa și opera lui Mihai
Eminescu. De altfel, după cum specifică autoarea, datele aniversare
din biografia poetului nostru naţional sunt permanent marcate prin
activităţi de răsunet, precum este Simpozionul din 12 și 13 ianuarie
2019, desfășurat la New York, organizat de Institutul Român de Teo-
logie și Spiritualitate Ortodoxă, cu Societatea Română Creștină
,,Dorul”, sub auspiciile Academiei Oamenilor de Știinţă din Româ-
nia, filiala USA, și ale Mitropoliei Ortodoxe Române a celor Două
Americi – redutabilă asociere de valori și forţă culturală, în orches-
trarea și coordonarea sistematică a pr. prof. univ. dr. Theodor Da-
mian, președintele Cenaclului ,,Mihai Eminescu” și directorul
revistei ,,Lumina Lină” de la New York.

Un spaţiu generos de reportaj este atribuit celui de-al 33-
lea Congres al Academiei Americano-Române de Arte și Știinţe (ARA)
care a avut loc la Universitatea ,,Alma Mater” din Sibiu, în anul 2008.
Cum este firesc, în atenţia profesoarei din orașul de pe Cibin s-a
aflat școala, sistemul de învăţământ american fiind privit cu inte-
res, pentru a descoperi secretul, literă de lege, datorită căruia nimic
nu trebuie să umbrească bucuria copiilor de a veni la școală și de a
învăţa.

Sub observaţie se află și activităţi culturale de amploare
și prestigiu din Canada, precum cele ocazionate de aniversarea a 15
de ani de activitate la Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români, din
Ottawa în 2016, cele desfășurate în anul 2019 de către  Societatea
Culturală ,,Graiul Românesc” din Windsor, dar și o restrânsă, însă
emoţionantă sărbătorire a zilei de 8 Martie în comunitatea români-
lor din statul Michigan. Descrise în amănunţime în  desfășurarea
lor, cuprinzând nume și informaţii precise, evenimentele surprinse
în reportajele Ancăi Sîrghie se constituie ca adevărate documente,

Ada Stuparu
Anca Sîrghie – ambasadoare a culturii românești peste Atlantic
America visului românesc, vol. 3

Recenzii
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jurnale de viaţă, importante pentru o istorie a existenţei românești
în contemporaneitate, în spaţiul american. Surprinde însă și impre-
sionează mereu tonul cald, farmecul observaţiei, inteligenţa  și sen-
sibilitatea interpretărilor care așază aceste texte, în mod
incontestabil, în specia reportajului literar.  

O contribuţie importantă la fundamentarea teoretică a
unor concepte se regăsește în  doilea capitol, consemnare a unor
conferinţe susţinute de Anca Sîrghie în America, Studii și eseuri pen-
tru diaspora, unde se oprește asupra  aspectelor din viaţa și opera
poetului nepereche, completând astfel exegeza care o poate situa
între cei  mai reputaţi eminescologi contemporani. De data aceasta,
scriitoarea abordează într-un text inedit, după o temeinică cerce-
tare, o temă prea puţin abordată, ,,Biserica, o instituţie naţională
identitară, în optica lui Mihai Eminescu”, pentru ca un alt consistent
eseu să se refere la riscurile încercărilor de ,,demitizare” a poetului
naţional. Adevărat curs de istorie literară de ţinută universitară, pri-
mul text explorează jurnalismul lui Mihai Eminescu, în ipostaza de
patriot, apărător al Bisericii Ortodoxe și al memoriei Mitropolitul
Andrei Șaguna, pentru ca al doilea să aducă în discuţie unele tendi-
nţe  de denigrare a celui pe care Nicolae Iorga îl considera ,,expre-
sia integrală a spiritului românesc”, iar Constantin Noica îl numea
,,omul deplin al culturii românești”. Angajată cu hotărâre și spirit
critic în dezbaterile generate de acele interpretări neavenite din pe-
rioada postdecembristă, Anca Sîrghie aduce argumente pentru așe-
zarea lui Mihai Eminescu în locul cuvenit la vârful literaturii române,
constatând iniţiativele diasporei de a organiza evenimente care
,,reunesc într-o aceeași simţire pe compatrioţii noștri din întreaga
Americă, în jurul unui simbol naţional, cum este simţit acolo Emi-
nescu�3. 

Spiritul critic al scriitoarei sibiene se exersează și prin in-
vestigarea unor volume apărute sub semnătura unor scriitori ro-
mâno-americani, mereu ca un act de încurajare a disponibilităţilor
creatoare, dar și de asumare a responsabilităţii pentru o autentică
valoare. Cele pe care le pune sub observaţie, de data aceasta, sunt
Zodia Cameleonului de Dan Ghiţescu și Noapte bună, domnule pro-
fesor! aparţinând Alinei Diaconu. Cercetătorul autentic nu pornește
fără o bună documentare, astfel încât informarea se desfășoară în
toate direcţiile – pe verticală, în diacronie, când se precizează că
Zodia Cameleonului aflată la a doua ediţie, a apărut în anul 1997, dar
și pe orizontală, în universul creaţiei, cînd aflăm că scriitorul este și
autorul unui volum de mare succes, Un om care vine din Est, drama-
tizat și pus în scenă la Teatrul ,,Al. Davila” din Pitești, tradus în limba
franceză și lansat la Salonul de carte de la Paris. La fel se procedează
și în cazul Alinei Diaconu, prozatoare argentiniană, din ale cărei con-
fesiuni se menţionează primele încercări din copilărie de a scrie
poezii în limba română, pentru a ajunge autoarea a opt volume
scrise în spaniolă, unele traduse devenind accesibile și cititorilor ro-
mâni. Tot astfel, în mod sistematic, sunt oferite informaţii despre
,,povestea” de viaţă a autorilor și a cărţilor în atenţie: Dan Ghiţescu
își împlinește chemarea de om de teatru și televiziune la Montréal,
preluând în Zodia Cameleonului ipostaza de martor al întâmplărilor
dramatice traversate de cei  care au cunoscut gulagul comunist, în
timp ce Alina Diaconu, ajunsă pe tărâmul Americii de Sud, se con-
fruntă cu restricţiile dictaturii militare, dar opera ei o impune – deși
cenzurat, romanul Noapte bună, domnule profesor! a fost premiat.
Cu aceeași acribie și intuiţie axiologică Anca Sîrghie  identifică pro-
cedeele originale de construcţie epică și realizare a tipologiilor

umane. O invitaţie la lectură!
Așa cum a procedat și în primele două volume despre

experienţa în lumea americană, autoarea volumului, neobosit re-
porter interesat de a cunoaște oameni și povești de viaţă, repro-
duce o serie de Interviuri și dialoguri cu români din Lumea Nouă;
dintre acestea numim pe cele cu anglistul Ștefan Stoenescu, cu pro-
fesoara Elena Vasiliu, cu Lavinia Ball sau cu scriitoarea Alina Dia-
conu, fiecare ilustrând destine aparte, oportunităţi de realizare și
împlinire pe continentul de peste Ocean. 

Constituit, la rândul său, în trei secvenţe, capitolul V,
Ecouri ale dialogului diasporei cu ţara reproduce reportaje, interviuri
și recenzii la cărţi lansate în străinătate, marcând opinii despre eve-
nimentele culturale care reușesc să unească, sub cupola iubirii de
neam și de limba strămoșilor, românii, oriunde s-ar afla. Autoarea
are conștiinţa importanţei și respectul faţă de litera scrisă. De
aceea, acordă unor texte inedite sau prezente până acum în presă
sau online, șansa de a depăși vremelnicia. Astfel, ea păstrează și
transmite bogate informaţii despre sărbătorirea semicentenarului
de la Câmpul Românesc din Hamilton, Canada, apoi dă cuvântul,
pentru a vorbi despre numeroasele activităţi pe care le-a iniţiat,
unor personalităţi, modele de implicare în mod constant, precum
pr. Remus Grama, Muguraș-Maria Vnuck, Veronica Pavel Lerner, Sil-
via Popescu, Doina Popa. Despre scriitoarea Anca Sîrghie vorbesc și
interviurile realizate de Victor Neghină și Mihai Posada, după cum
pentru recenzarea unora dintre volumele sale lansate în America și
prezentarea de evenimente semnificative  se regăsesc alături per-
sonalităţi din România și de peste Atlantic, prezenţe permanente,
active în toate formele de manifestare culturală, precum Sebastian
Dorneanu, Gheorghe Mircea, Antonia Bodea și Dorin Nădrău.  Într-
o Privire poliedrală asupra românilor Americii, scriitoarea clujeană An-
tonia Bodea observa că în America visului românesc ,,întreaga
informaţie este străbătută de fiorul emoţiei  descoperirii noului,
poate a tărâmului miraculos imaginat în copilărie”4. Pentru Anca Sîr-
ghie – un vis împlinit!

Cu impact vizual, dar mai ales emoţional, este și boga-
tul grupaj de imagini însoţite de explicaţii din finalul acestui al trei-
lea volum dedicat existenţei românilor din spaţiul american,
mărturie a unei implicări exemplare, care a îndreptăţit afirmaţia lui
Theodor Damian: ,,Anca Sîrghie este un ctitor de cultură și spiritua-
litate românească în marea diasporă româno-americană”5.

1 Anca Sîrghie, America visului românesc, vol. 1, Cuvânt-înainte de pr.
Gh. Naghi, Editura D*A*S, 2017, 408 p.; vol. 2, Cuvânt-înainte de Mi-
haela Albu, Editura D*A*S, 2019,  487 p.; vol. 3, Cuvânt-înainte Cu
Anca Sîrghie, prin America de prof. univ. dr. Theodor Damian, Editura
D*A*S*, 2020,  421 p.
2 Anca Sîrghie, America visului românesc, vol. 3, ed. cit., p. 15.
3 Ibidem, p. 120.
4 Ibidem, p. 341.
5 Ibidem, p. 18.
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INCENDII PIROMANE, SPRE-A NU TE MAI UITA

Dacă-ntr-o zi mi-ai cere să-ţi scriu o poezie
Ţi-aș oferi o mie, online și pe hârtie,
Din ea, realitatea iubirii pentru tine,
Fiind toate inspirate și-scrise cu aldine,
Ţi-aș oferi și-o parte din dreptul de-autor
Și spre a le-nţelege, să-ţi fie mai ușor,
Ţi le-aș citi eu însumi, cu vocea sugrumată
Și de COVID, desigur, dar și-emoţionată.
(Îţi mai aduci aminte, prin nouăzeci și șase
Când debutam cu versuri, mmăărrttuurriisseesscc**,,  frumoase
Ţi-am dedicat volumul și-ntreg ţi l-am citit,
Că tu erai bolnavă, puţin parc-ai răcit)
Cu mmâânnaa  ssiiaammeezzăă  l-am scris, cu-atâta foc,

Lucian Perţa
Parodii

Lucian Scurtu
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Că provocam incendii de nu aveam noroc
Hârtie ignifugă să-mi pună editorul,
Salvând așa volumul și astfel, cititorul.
De dorul tău fiind scrise, minune au făcut,
Că după lecturare, toţi criticii-au tăcut.
E-un rreeggnn  aassccuunnss  în ele, cu-atâta frumuseţe
Creeată să te-ncânte și ochii să-ţi răsfeţe.
Dacă-ntr-o zi mi-ai cere. . .  dar nu-mi mai ceri nimic,
Îţi iei, că-mi ești soţie, și. . .  ce mai pot să zic?!

*Cuvintele cu aldine reprezintă titluri, sau fac referire la titluri
de volume ale autorului

Activitatea revistei Euphorion și a Uniunii Scriitorilor din România - filiala Sibiu
SSiimmppoozziioonnuull  NNaaţţiioonnaall  „„AAccttuuaalliittaatteeaa  CCeerrccuulluuii  LLiitteerraarr  ddee  llaa  SSiibbiiuu””

În data de 25 iunie a.c., în Sala Studio a Teatrului Gong din Sibiu a avut loc cea de-a XXI-a ediţia a Simpozionului Naţional „Actualitatea Cer-

cului Literar de la Sibiu”, ediţie dedicată Centenarului I. Negoiţescu. După cuvântul de deschidere al redactorului-șef Dumitru Chioaru, au

urmat lansările numerelor de revistă dedicate Centenarului I. Negoiţescu (2/2021 – prezentat de Dumitru Chioaru), Centenarului Radu Stanca

(3/2020 – prezentat de Ioan Radu Văcărescu), celor Șaizeci de ani cu șaizeciștii (1/2021 – prezentat de Rita Chirian) și Euphorion 30 (2/2020 –

prezentat de Bogdan Federeac).

La masa rotundă I. Negoiţescu și Cercul Literar de la Sibiu moderată de Dumitru Chioaru au participat Mircea Braga, Rodica Braga, Niu He-

rișanu, Francisc Lörinczi, Emil Cătălin Neghină, Maria Daniela Pănăzan, Savu Popa, Mihai Posada, Lazăr Zăhan, precum și membrii reda-

cţiei.

Evenimentul s-a încheiat cu un recital susţinut de actorul Emil Cătălin Neghină din lirica lui Radu Stanca.


