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Fără Iustin Panța

Stradelele pâcloase, casele cu lucarne și cariatide, curțile
interioare cu porticuri, și glasvanduri, și nuci bătrâni, și viță-de-vie,
zidurile cenușii și mucegăioase, lemnăria mâncată de cari, precari-
tatea mea mai încăpătoare sub opulența barocă a uneia sau alteia
dintre clădiri, dezorientarea făcută și mai labirintică de spațiile de-
odată deschise înainte, golurile amețitoare ale piețelor, toate pă-
reau mai ușor de metabolizat de la mesele cârciumilor tentaculare
din subteranele Sibiului. Aici am auzit întâia oară de Iustin Panța:
Iustin murise. Și murise așa cum mor poeții care se nasc sub sem-
nul soarelui negru. La mesele vecine, între chipurile sculptate de
tristețe indignată, dintre șoapte, răzbătea în răstimpuri, ca o man-
tră, numele: Iustin. Pentru mine, întâi a fost moartea, apoi a fost
poezia – ca o trecere în mit, ca o rătăcire în selva oscura.

Sunt douăzeci de ani de atunci și poezia lui Iustin mă
însoțește tot mai îndeaproape, mai caldă și mai prietenă. Sunt do-
uăzeci de ani de când Iustin Panța se întoarce mai cu seamă
toamna, și împrospătează culoarea eșarfei vișinii, și ne îngăduie să

privim cât de frumos arde focul lui. Sunt douăzeci de ani de când
numele lui și fascinația poeziei sale vin să facă drumul mai lin pen-
tru câte un poet debutant printr-un premiu aproape dintru începu-
turi cu greutate, râvnit, disputat. Sunt douăzeci de ani de când
redacția Euphorion face uneori eforturi serioase să ducă mai de-
parte ce s-a început grozav de frumos în anii 90 și câteodată
amenință să se sfărâme sub conjurații financiare, sanitare, locative,
administrative. Și în care orice răstimp de acalmie devine prilej de
celebrare a poeziei, a prieteniei, a pietății față de o literatură despre
care odioasele încă „ediții definitive” continuă să secrete viață ade-
vărată. Uneori, fericit, dăm ca-ntr-un miracol sau ca într-o festă de
tânăr care se ia în serios pe jumătate și numai și numai în poezie
peste însemnări pe vechi hard disk-uri – deși embrionare, deși lu-
dice –și ne bucurăm ca înaintea unor diamante să le dăm mai de-
parte. E totuși semnătura lui Iustin Panța. Ori a lui Mircea Ivănescu
recomandându-l pe Iustin Panța unor foruri oarecare, maestrul
lângă ucenicul vrăjitor risipindu-și cuvintele cu superbie princiară.         

Abia studentă, în 2001, mă sfădeam moldovenește cu lumina prea lăptoasă de septembrie spălând unghiurile acestui burg me-
dieval pe care nu prea știam de unde să-l apuc. Dintr-o complicată adolescență din care mai curând am fost silită să ies decât am făcut-
o prin proprie voință și care se încăpățâna să mă urmeze precum un câine flămând, cu morgă atent lucrată de poetă devreme
îmbătrânită și fără îndoială damnată, împărțită încă între un oraș nordic pe care-l lăsasem în urmă sperând să scap de multele dureri
și inutile, și inutilizabile mai departe de farmacopeea literară, sosisem de – poate – două-trei zile în Sibiu pentru începerea anului uni-
versitar. 
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Dumitru Chioaru

L-am cunoscut pe Iustin Panța prin 1985 în cenaclul revis-
tei Transilvania, unde m-am numărat printre cei care au salutat ex-
traordinarul său talent. Iustin era sibian, student pe atunci la
Facultatea de Electronică din Bucureşti şi membru al Cenaclului
“Universitas” condus de criticul Mircea Martin. Fiind oarecum la cu-
rent cu poezia nouăzeciştilor bucureşteni, am fost plăcut surprins să
constat că Iustin Panţa făcea figură aparte, scriind într-o formulă
marcată de şcoala lui Mircea Ivănescu, fără ca discipolatul să în-
semne mai mult decît descoperirea talentului şi dobîndirea încre-
derii în scrisul său, preocupat de a transmite, printr-o rostire foarte
firească în cuvinte, fiorul autentic de viaţă.

Schimbările social-politice din Decembrie 1989 ne-au găsit
de aceeaşi parte a baricadei în presa locală, legînd o prietenie ba-
zată pe solidaritate dar şi pe o inevitabilă rivalitate în lupta de a face
o revistă literară a tinerilor la Sibiu. Această revistă s-a numit Eup-
horion. Iustin era un tînăr frumos, înzestrat cu o fire iscoditoare şi
spirit ludic ce disimula o melancolie romantică, dîndu-i acel farmec
personal pe care a ştiut să-l pună cu generozitate şi abilitate în
slujba vocaţiei lui de poet. Avea să aibă, după un deceniu de suc-
cese ca poet şi redactor-şef al revistei Euphorion, destinul persona-
jului cu acest nume care, în Faust-ul lui Goethe, simbolizează Poezia.
Pentru totdeauna tînăr poet, Iustin Panţa a lăsat prin tragica sa dis-
pariţie la vîrsta de 37 de ani într-un stupid accident de mașină la în-
toarcerea de la un festival internațional de poezie organizat la mare
de Uniunea Scriitorilor din România în stațiunea Neptun, o operă
care, deşi scrisă cu o grabă mînată parcă de premoniţie, este în felul
ei desăvîrşită, oferindu-i un loc în prima linie a canonului poeziei ro-
mâne contemporane. Colocviul Zilele Poeziei ”Iustin Panța”, organi-
zat de revista Euphorion în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din
România și desfașurat de 20 de ani încoace în jurul datei sale de
naștere, 6 noiembrie, este menit să-i păstreze opera în actualitate
și vie amintirea omului.

*

Era pe la începutul lunii mai 1990, cînd tocmai ieșise de la
tipar primul număr al revistei Euphorion, înființată de Uniunea Scrii-
torilor din România la Sibiu, și primisem primul salariu de redactori.
După rezolvarea unor probleme de redacție, noi, cei patru redac-
tori: Vladimir Munteanu, Iustin Panța, Radu Țurcanu și eu, am ho-
tărît să sărbătorim evenimentul în oraș. Vladimir aflase că, la fostul
hotel-restaurant al partidului din Parcul Sub Arini (Silva de azi), în
apropierea căruia locuia, a adus whisky. Așa că îndată am ajuns
acolo, să sărbătorim cu whisky.

Înainte de Decembrie 1989, accesul în acest local era per-
mis numai cu legitimație. Acum restaurantul era deschis, dar puțin
frecventat, chiar ocolit, pentru că aducea aminte de regimul comu-
nist care abia căzuse. Noi ne-am așezat la o masă din mijlocul res-

taurantului, așteptînd veseli și glumeți să vină un chelner. A venit
repede unul mai tinerel care ne-a întrebat dacă vrem să servim
masa, pentru că era ora prînzului. Desigur, am spus eu, dar aduceți-
ne mai întîi cîte o sută de whisky cu gheață la fiecare! Atunci chel-
nerul și-a înălțat capul, spunîndu-ne că cu whisky servește numai
nomenklatura. Nu am apucat să ne dăm seama dacă vorbește se-
rios sau glumește, că Radu l-a și întrebat: Despre ce nomenklatură
mai e vorba în ziua de azi, domnule? Puțin încurcat, după ce și-a
rotit privirea pe deasupra capetelor noastre, dregîndu-și glasul,
chelnerul a răspuns întrebîndu-ne: Dar dumneavoastră cine
sunteți? Eu am scos din geantă revista și i-am arătat-o, spunîndu-i că
noi patru sîntem scriitori și redactorii ei. Mai servise el înainte de
revoluție redactori de la ziarul local Tribuna și scriitori de la revista
Transilvania, dar de revista...Euforia, cum i-a citit titlul, nu a auzit. Și
cînd era pe punctul să spună că nu ne poate servi, a intervenit Ius-
tin, Prîslea redacției, care tăcuse fumîndu-și țigarea: Domnule, să
știi că noi sîntem noua nomenklatură! Chelnerul s-a schimbat la față
și, făcînd stînga împrejur, s-a dus la bar, de unde s-a întors cu patru
pahare de whisky cu gheață pe o tavă, purtîndu-se de data asta
foarte amabil, cum era obișnuit să servească nomenklatura.

Am ciocnit paharele cu whisky ca după o victorie și am
băut din ”elixirul capitalist al zeilor comuniști”, cum l-am denumit în
hohote de rîs, izbucnite spontan, parcă să alunge duhurile rele din
tăcerea apăsătoare a localului. Și pe măsură ce se goleau paharele,
vorbeam tot mai însuflețit despre schimbarea de regim care ne-a
oferit libertatea de a face o revistă și speranța într-un viitor luminos.
Chelnerul a venit iar să ne întrebe dacă ne-am ales, în sfîrșit, felul
preferat de mîncare din meniu. Pînă ne mai gîndim, a zis Vladimir,
mai adu-ne cîte o sută de whisky! Tot mai amabil, chelnerul ne-a
servit încă de două-trei ori whisky cu gheață, pînă cînd și noi și el am
uitat de mîncare. Am cerut, totuși, după ce i-am simțit tăria, un pla-
tou de gustări ca pansament gastric. Și îmbătîndu-ne ”ca vechea no-
menklatură”, cum am tras concluzia în glumă la încheierea
programului, am achitat o notă de plată comună, aproape cît sala-
riul unui redactor de revistă nouă, și am plecat acasă. 

*

Din acea echipă inițială, Vladimir și Iustin au murit – vai! –
de multă vreme, iar Radu s-a reprofilat la Paris pe psihanaliză laca-
niană. Doar eu am rămas în Sibiu, continuînd să fac revista cu noi
colegi de redacție. Entuziasmul de la început a mai scăzut în timp,
fără ca munca de redacție să devină rutină, pentru că toți am făcut/
facem revista din pasiune. Nu sîntem noua nomenklatură, cum i-a
spus în glumă chelnerului Iustin, ci noua literatură. Căci de la pri-
mul număr, am trăit/ trăim la fiecare nouă apariție cu încrederea
că istoria literaturii trece pe la revista Euphorion și prin noi. 

O glumă a lui Iustin



Poezia lui Mircea Ivănescu îi influențase deja pe poeții optezeciști,
mai cu seamă pe cei din București, înainte să-l prindă în mreje pe
nouăzecistul Iustin Panța. Fascinația era garantată asupra lui Ius-
tin, care i-a stat în preajmă, l-a vizitat, l-a ascultat vorbind, l-a văzut
mergând pe stradă, Explicabil: a fost mult mai expus. Eu l-am cu-
noscut pe autorul volumului „Obiecte mișcate” în 1993, când am
ajuns student al Facultății de Jurnalistică și, având vagi preocupări
poetice, mai degrabă plăcându-mi să stau în preajma poeților, co-
boram destul de des în cel mai boem loc al Sibiului din acea vreme,
Crama Național. Plasarea aceasta cvasi-constantă în apropierea lui
Iustin (iată, am experimentat și eu ocazia majoră de a fi influențat
de poeții din proximitate) mi-a înrâurit percepția asupra sa: am
văzut mai degrabă diferența specifică, decât genul proxim. Pentru
mine Iustin era Iustin, nu o eventuală clonă a lui Mircea Ivănescu, pe
care l-am întâlnit, de asemenea, în carne și oase, ce-i drept, mult
mai rar, mai cu seamă la cenaclu și, câteodată, pe stradă, înaintând,
fapt cunoscut de tot orașul, cu o carte deschisă în mână, celebru ci-
titor ambulant. 

Dacă nu mă înșel spunând că un învățăcel cunoaște două etape în
relația sa cu maestrul, prima: admirație necondiționată și imitare
fără rezerve, a doua: efort de individualizare și de obținere a
originalității, cred că atunci când l-am întâlnit pe Iustin (avea
aproape 30 de ani), intrase deja în etapa a doua. Îl ajutau și timpu-
rile. De trei ani, România era o țară, cel puțin oficial, democratică,
scriitorii recâștigaseră libertatea de exprimare, poeții își puteau da
frâu liber imaginației, puteau utiliza toate cuvintele limbii române,
exprima toate sările de spirit, fără ca în fundal să mai existe ideo-
logia comunistă. fără să mai existe cenzura. Poeții cucereau treptat
ceea ce Gheorghe Crăciun a numit „tranzitivitatea” actului poetic,
directețea mesajului. Iustin Panța a evoluat în noile timpuri de după
revoluție și a fost un beneficiar net al noilor libertăți de care maes-
trul său nu se bucurase. Sigur, nu a întins atât de tare, până la ples-
nire, coarda lexicală, să zic așa, cum au făcut-o alți congeneri și, mai
târziu, o parte dintre douămiiști, dar este evident că poetul sibian a
reușit să-și marcheze un teritoriu liric propriu în noile condiții socio-
culturale. 

Cum am văzut eu conturat sau mai degrabă hașurat acest teritoriu?
Iustin Panța își orienta discursul tot mai evident către o poezie etică,
eul liric evolua cu un etos propriu la purtător, însoțit deseori și de o
poză aristocratică (recunosc, spășit, că îl tachinam uneori spu-
nându-i că Panza se numește scutierul și nu cavalerul). Relaționarea
acestui eu liric cu iubita, cu semenii și chiar cu el însuși este una
marcată de preocupări etice. Apoi, poetul și-a deschis discursul, ce-
i drept, nu în mod programatic, cum vor face un pic mai târziu
douămiiștii, unor conținuturi din realitatea social-politică imediată.
Țin minte un text în care evoca o grevă, un protest al muncitorilor,
evenimente la ordinea zilei în anii 90. Și, desigur, omniprezentă, mi-
tologia panțiană a obiectelor concrete, vii aproape, a „lucrurilor sim-

ple care nu dezamăgesc niciodată” și a gesturilor omenești sur-
prinse în cotidianul lor cel mai firesc. E ceea ce, influențați sau nu de
Iustin Panța, vor face mulți dintre poeții următoarei generații. 

Posibilitatea de creștere/dezvoltare a operei literare dispare odată
cu moartea autorului. Cât acesta este încă în viață și, firește, apt de
a crea, opera este încă în lucru, șantierul este deschis. Opera lui Ius-
tin Panța s-a încheiat în dimineața de sfârșit de septembrie, în mo-
mentul accidentului petrecut pe o șosea din jud. Călărași. A devenit
în acea clipă tragică acel „foc congelat” din Obiecte mișcate. De
atunci, un cititor simplu ca mine (dar fără calitatea obiectelor sim-
ple de a nu dezamăgi niciodată) și, mai ales, criticii literari de me-
serie și meseriași privesc acest foc încremenit, dar arzător pe mai
departe. Cine ar fi fost astăzi Iustin Panța? Întrebarea dvs. îmi
amintește de una dintre vorbele lui, când nu avea un răspuns sigur:
”știe-mă vulturul” sau, despre altcineva, „știe-l vulturul”. Nu-mi ră-
mâne decât să-l îngân și eu cu admirația și prețuirea care nu s-au
congelat niciodată: „știe-l vulturul”. 

Dumitru Bădița
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Sensibilitatea etică a lui Iustin Panța



cică un tren pierdut e ca un șut în cur care vine la timp și te propul-
sează... basme. niciun tren pierdut nu mi-a dat nicio propulsie, doar
repulsie și îndârjirea necesară pentru a merge mai departe...

...în ultimul an de studenție actoricească m-a acostat de câteva ori
un individ care zicea că are nevoie de un actor pentru un nou post
de radio local, primul independent. 1994. l-am refuzat de câteva ori,
dar într-o zi eram în toane bune și am acceptat să merg la studio, să
văd despre ce e vorba. spațiul era generos, amenajat cu tot ce are
nevoie un post de radio. am acceptat, deși în perioada respectivă
scriam la lucrarea de licență, repetam în patru spectacole de absol-
vire și colaboram cu teatrul național târgumureșean.

postul de radio nu intrase în emisie, mai urmau să treacă două sau
trei luni. jobul care mi-a fost oferit a fost de dascăl de vorbire pen-
tru viitorii angajați. mi s-a părut interesant. în timpul liber făceam
ore cu echipa. toți aveau prune în gură, ăăă-uri nenumărate, nu
știau să frazeze, bașca vorbeau într-o ardelenească târgumureșană
greu de invidiat... i-am zăpăcit, dar când a venit momentul emisiei
on line erau deja transformați, erau alții... când mi-am zis că munca
mea e gata, obosit venind de la o repetiție, m-am trezit felicitat și
îmbrățișat... mă numiseră redactor șef fără să fiu întrebat. le-am zis
să caute pe altul. ei au insistat că pe mine mă vor. ok!.

...apoi a început calvarul. la 5 pregăteam matinalul, la 8 era ședința
de redacție și îi trimiteam pe teren, la 9 eram la orele de balet, la 10
la repetiție, la 15 la radio la 18 la repetiție, la 19 la spectacol, la 1
noaptea înregistram reclame... aveam câteva spectacole și la tea-
trul național, iar în timpul liber scriam lucrarea de licență (despre
teatrul absurdului)... aveam și o emisiune de cultură, numai a mea,
săptămâna culturală târgumureșeană se chema... în direct... luni
seara...

în emisiunea asta, cu titlu puțin pompos, încercam să dau de știre
oamenilor despre revistele literare din ambele limbi, română și ma-
ghiară, despre spectacolele teatrelor române sau maghiare, aveam
un concurs de poezie,.. despre noile apariții de carte ale editurilor
din acea vreme... cărțile proaspete ajungeau la mine și eram feri-
cit... 

...în ziua când am primit vestea că poetul cristian popescu a murit
(21 februarie 1995) am hotărât să fac un moment dedicat lui. am in-
vitat-o în studio pe colega mea cristina toma, care îl cunoscuse. ..și
eu m-am întâlnit, o singură dată, cu poetul, la bucurești, prezentat
fiind de prietenul meu gavriil pinte, regizor, gânditor și scriitor... 

...după momentul arta popescu, cartea de prezentat pe care o ale-
sesem pentru emisiunea aceea era familia și echilibrul indiferent,
ed. arhipelag, 1995, de iustin panța. ..

..e fascinant cum se leagă unele lucruri în viață, cum hazardul nu te
lasă să dormi liniștit, cum aerul pe care îl respiri nu e numai al tău...
am jucat în două montări teatrale după scrierile celor doi poeți... un
tramvai numit popescu... astăzi nu de fumează...

...totul mergea strună. echipa se descurca tot mai bine. salariile
erau generoase.... până a venit perioada examenelor de final de fa-
cultate. jumătate din echipă avea de susținut ceva, așa că am rămas
cu cealaltă jumătate. toți erau cu ochii căzuți în gură de oboseală,
dar treaba mergea. eram lăudați, felicitați, iubiți, primeam tot felul
de cadouri, mâncăruri, torturi, sandwichuri, lăzi cu bere, sucuri,
flori, cărți, detergenți, etc...

...în următoarea zi de leafă oamenii au înlemnit. aveau în plicuri 40%
din suma ce li se cuvenea. din plicul meu nu lipsea nimic. m-am re-
voltat. directorul a zis că nu sunt bani. i-am zis că îmi dau demisia,
dacă nu le dă oamenilor banii. nu avea de unde, cică. am discutat cu
oamenii și au zis că își dau și ei demisia împreună cu mine. așa am
făcut. ne-am rupt legitimațiile, eu primul, și am plecat... adjunctul
meu a fost singurul care a rămas. fiu de colonel de... n-am simțit
decât greață. dacă nu se întâmpla așa, poate că acum eram senior
editor la cine știe ce trust de presă. sau nu. experiența a rămas. atât.

...am gătat studiile, am dat concurs pentru un post de actor, pres-
tator de servicii culturale, împreună cu patru colege... una singură
a fost acceptată... cu două seri înainte avusese premieră, în regia
soțului ei. mie mi-a fost oferit un contract pentru șase luni. am re-
fuzat și am plecat la vama veche. 

...în toamnă m-am returnat la târgumureș. fără niciun plan, fără
nicio șansă, fără niciun gând... profesorul meu, radu dobre basarab,
de care unii își mai amintesc, mi-a sugerat să merg la sibiu, unde
era liber un post de actor... am dat concurs cu gavril cadariu, el re-
gizor (acum directorul teatrului ariel din tg. mureș)... am fost primiți
amândoi...

am descălecat la sibiu în luna octombrie 1995. aveam 30 de ani, 65
de kilograme, 183 centimetri pe lung, barbă, plete, eram suplu,
scriam, citeam, cântam la multe instrumente, fetele mă iubeau, as-
trele îmi zâmbeau... am lăsat totul în urmă... o viață nouă voiam.. vii-
torul e ce ai sub picior..

....

..împreună cu sculptorul mircea ignat făceam în crama național seri
culturale. acolo se adunau artiști de varii facturi, îndeobște literați,
teologi, filosofi, actori... cele șapte muze, dacă nu greșesc, de numea
adunarea... nu greșesc.

ai venit la sibiu ca să devii celebru?
Emil Cătălin Neghină
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lui iustin panța



...într-o seară am lansat două cărți scrise de doi poeți... florin oancea - cireozele.. și iustin panța - familia și echilibrul indiferent... iustin mă
privea cu ochiul matematicianului... matematician eram și eu. în seara aceea nu ne-am înțeles... el nu pricepea cum un actor, vinitură de
la mureș, i-o citit cartea,... eu știam. 

...ai venit la sibiu ca să fii celebru? ...întrebarea asta mi-a pus-o tot timpul. nu se mișca niciodată nimic pe chipul lui. eram un mic nimic,
știam din liceu că dacă nu ești într-o gașcă nu exiști. nu am cont facebook... cred că nici el nu ar avea... acum... iată că îmi amintesc... lan-
sarea aia de care am vorbit a fost filmată de doru dăncuș care lucra la nu mai știu care televiziune aflată la început ... sus, la ultimul etaj
al hotelului bulevard... 

...de-atunci l-am întâlnit pe iustin panța de multe ori... era șarmant. povestea într-un fel cum n-am mai întâlnit... aveam senzația că are

mereu teme de casă de rezolvat și mintea lui era în mai multe spații deodată. am ajuns să ne împrietenim... stăteam la povești ceasuri în
șir... avea un sac plin ochi cu povești, pilde, filosofie, poezie... toată lumea îl îndrăgea...

... i-au plăcut versurile mele și s-a oferit să mă ajute să le public. ne-am întâlnit în fața bisericii ursulinelor cu o seară înaintea plecării lui
spre neptun, de unde nu mai avea să se întoarcă... ploua mărunt, amândoi eram zgribuliți și uzi, nu aveam umbrele sau haine de ploaie...
am stat preț de două țigări sub copacul din piațeta unde este statuia lui nicolaus olahus... i-am dat poeziile pe o dischetă, m-a încurajat,...
a zis că nu are nicio poftă să plece la neptun, dar că nu are de ales... ne-am luat rămas bun și mai departe știe toată lumea ce s-a întâm-
plat... în 27 septembrie 2001... era cu două luni și două zile mai bătrân decât mine...

prietenii nu l-au uitat... din 2002, an de an, organizează la sibiu colocviul național zilele poeziei „iustin panța“... puțini poeți trecuți în alte
sfere au parte de o astfel de gingășie din partea celor rămași în urmă... e un mare semn de apreciere și recunoaștere... 

... de-atunci rostesc textele lui iustin în fiecare noiembrie... ore în șir, adunate... aș fi preferat să le petrec împreună cu el viu și alături de
uiuiu, mitru, jean,... 

...despre celebritate? ... nu există celebritate...
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După moartea sa prematură, în 2001, la 37 de ani, i-au
apărut lui Iustin Panţa două cărţi postume, la care se adaugă volu-
mul „Intenţiile tăcerii”, o surpriză târzie apărută prin grija lui Al.
Uiuiu, carte care ar fi trebuit să fie, aflăm de la îngrijitorul ediţiei
apărute la Charmides de la Bistriţa, volumul de debut al lui Iustin. 

Prima dintre aceste cărţi este „Cealaltă obişnuinţă”, anto-
logie alcătuită de Dumitru Chioaru, aparută în 2002 la Editura Dacia
(cea veche), şi în care regăsim, în prima parte, o selecţie din volumul
de debut al lui Iustin Panţa, Obiecte mişcate (1991), urmată de
poeme alese din Lucruri simple sau echilibrul instabil (1992) şi din Fa-
milia sau echilibrul indiferent (1995). Nu însă şi din Banchetul – echili-
brul stabil (1998), volum care incheie tetralogia lui Iustin Panţa,
„sistem” poetic proiectat de la bun început de poetul român, reali-
zat pe fundamentul unei „şcoli de gândire” (aşa cum îi plăcea scrii-
torului să spună) în centrul căreia se afla atât experienţa cenaclului
„Universitas” de la Bucureşti (condus de criticul şi profesorul Mir-
cea Martin), din anii studenţiei, cât şi „maniera” ivănesciană asimi-
lată mai târziu la Sibiu.

Cea de-a doua carte este ediţia de opere complete de la
Editura Vinea, din 2002, în două volume masive, semn că opera lui

Iustin Panţa s-a conturat nu doar calitativ, ci şi printr-o cantitate re-
marcabilă pentru puţinul timp în care Iustin a scris literatură, unde
sunt publicate integral volumele amintite mai sus, dar şi, desigur,
cartea scrisă în colaborare cu Mircea Ivănescu şi ultima carte publi-
cată de Iustin în timpul vieţii, Manual de  gânduri care liniştesc, ma-
nual de gânduri care neliniştesc (2000), la care s-a adăugat piesa de
teatru Strada Euclid nr. 8 („jucată” ca spectacol lectură în cadrul Fes-
tivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu în 2008, de o trupă ame-
ricană, în traducere engleză). Sigur, spontaneitatea (uneori jucată,
alteori pură şi simplă), evoluţia substanţială şi expresivă, trăirile in-
tense şi multe altele au avut importanţa lor în conturarea tetralogiei
panţiene, a familiei şi a obiectelor familiale/familiare. 

În volumul de la Dacia, din 2002, nu sunt cuprinse nici
texte din volumul în colaborare, Limitele puterii sau mituirea marto-
rilor (1994), carte-dialog M. Ivănescu - Iustin Panţa, sau, mai bine,
„duel liric” între maestru şi discipol (vezi şi excelentul comentariu al
lui Al. Cistelecan din Top Ten), si nici din ultima carte antumă. Du-
mitru Chioaru a selectat cele mai reprezentative texte din volumele
amintite, cele care, formal cel puţin, au structura „clasică” a poe-
melor în vers sau în proză. Ar fi fost extrem de dificil de-a antologa
texte din Banchetul... sau din Manual..., cărţi construite după un alt
principiu formal, unitatea de la primul şi până la ultimul „vers” fiind
aproape imposibil de fragmentat într-o selecţie. Însă avem la înde-
mână ediţia opera omnia de la Vinea,, o raritate azi, situaţie care ar
cere, urgent, o nouă ediţie, cu tot cu segmentul reprezentativ de re-
ceptare critică şi evocări de suflet (acestea, în majoritate, din revista
Euphorion, numarul dedicat lui Iustin Panţa si euphorionismului,
de la sfârşitul fatidicului 2001).

În volumul de debut, Obiecte mişcate, sunt prezente acele
structuri cu dublă cheie/dublu discurs, în ideea lui Iustin Panţa, a
„discursului indragostit”, structuri lirico-epice de mare expresivi-
tate, în cadrul postmodern al dispariţiei graniţelor dintre genuri. In
Lucruri simple..., discursul devine unitar, impunând definitiv o voce
autentică şi singulară a poeziei noastre, voce cultivată din vocaţie şi
din viziune artistică, poeticitatea născându-se din pregnanţa sim-
bolurilor poetice originale, acea „invazie” a obiectelor/lucrurilor şi a
memoriei/amintirilor purtate de acestea, o aură cu totul specială,
într-un cadru familiar/familial devenit spaţiu poetic şi într-un „stil”
(cuvintul nu-i placea lui Iustin) inconfundabil, îngemănare de coloc-
vialitate, confesiune, parabolă, aforistică, precepte morale, legi fi-
zice şi principii metafizice, logică matematică; de altfel, marturisesc
ca aş recunoaşte oricând o frază, un vers, un aforism aparţinându-
i lui Iustin Panţa, dintr-o serie infinită de fraze, versuri sau aforisme
ale unei serii de autori. Să mai spunem şi că „stilul” personalităţii
sale de zi cu zi era la fel de inconfundabil, amestec de inteligenţă
sclipitoare şi de benefice prejudecăţi (nu este oare istoria prejude-
căţilor istoria omului însuşi?), de spirit tradiţionalist-aristocratic şi
de spirit sportiv modern (al competiţiei autentice), de vocaţie a prie-

Ioan Radu Văcărescu
Iustin Panța şi obişnuința poeziei
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***
Şi în acest an, la ceas de noiembrie, rememorăm, în cadrul

Colocviului nostru care-i poartă numele și în revista noastră de su-
flet, dar şi cu alte ocazii, pe Iustin Panţa. N-aş fi crezut vreodată să-
nvăţ a vorbi şi scrie despre Iustin Panţa în această condiţie de
postumitate a lui şi a cărţilor sale. Din păcate, nu putem decât să ne
înfiorăm, încă şi încă, gândind la destinul său tragic. Dar au rămas
cărţile sale, excepţională mărturie de viaţă şi de literatură. Pentru că
Iustin Panţa a trăit în şi prin literatură, el văzând în această
experienţă de zi cu zi şi de noapte cu noapte, experienţa capitală a
existenţei sale şi a celor din jur. Poate cumva în ideea diltheyană a
operei artistice care nu-i altceva decât viaţă, pentru că viaţa artis-
tului include opera acestuia. O idee care l-a obsedat, mai aproape de
noi, pe Michel Foucault (obsedat întreaga sa viaţă de relaţia operă –
biografie, poate şi datorită specialei sale biografii), şi care l-a în-
dreptat spre concluzia că opera, de orice fel ar fi ea, include viaţa
creatorului ei, biografia făcând parte integrantă din operă. Ca şi fap-
tul, despre care atent vorbeşte Mircea Martin, comentând exemplar
una dintre operele foucaultiene capitale, „Cuvintele şi lucrurile” (dar
capitală şi pentru întreaga gândire a vremii noastre, la graniţa
modernităţii cu postmodernitatea), că biografia poate fi concepută
ca operă totală. Până departe, până acolo unde infernul nu mai e
celălalt, ci acelaşi.

De multe ori în ultima vreme, pe măsură ce memoria de-
vine mai selectivă, dar parcă mai precisă, m-am gândit la relaţia din-
tre opera lui Iustin şi viaţa sa. Pentru că viaţa lui a însemnat şi
înseamnă enorm în economia operei sale, un eventual istoric şi cri-
tic literar al acestei opere majore a literaturii noastre contemporane
trebuind a fi şi un biografist de mare acurateţe, pregnanţă şi subti-
litate. Un seducător critico-biografic, ca să facem aluzie la o noţiune
atâta de dragă lui Iustin. Un seducător în viaţă şi tot aşa în literatură.
Pentru că trăirile intense şi variate, faptele şi întâmplările vieţii lui
Iustin, femeile din viaţa sa, relaţia specială cu Mircea Ivănescu, pe-
rioada funambulescă a alcoolului şi a bolii, ca şi atâtea altele, au in-
semnat enorm pentru contemplarea artistică panţiană a acestora:
în structuri epico-lirice care par emoţionale, spontane (spontenei-
tate jucată dar şi pură şi simplă), de mare meşteşug artistic, dublul
discurs, sau discursul cu dublă cheie, în ideea „discursului îndrgos-
tit” (în cadrul postmodern al dispariţiei graniţelor dintre genuri), dis-
cursul unitar, care impune o voce autentică şi singulară, poeticitatea
născută din pregnanţa unor simboluri poetice originale, acea inva-
zie a obiectelor/ lucrurilor şi memoriei/ amintirilor purtate de aces-
tea, aura cu totul specială, rezultată din vocaţie autentică şi viziune
artistică sigură, într-un cadru familial/ familiar devenit spaţiu poetic
propriu. Stil inconfundabil, îngemănare de colocvialitate, confe-
siune, parabolă, aforistică, percepte morale, erotică pudică, dar nu
pudibondă. Aşa era Iustin, de fapt, în „realitate”: la fel de inconfun-
dabil, amestec de inteligenţă sclipitoare, colocvialitate, paradoxism,
benefice prejudecăţi (Iustin era din alte vremuri, mai încărcate de
bun simţ decât acestea), spirit tradiţionalist-ţărănesc-aristocratic şi
spirit citadin-sportiv modern, de vocaţie a prieteniei, de însingurare
şi de voinţă de înţelepţire. Dar şi mereu, în acelaşi spirit foucaultian,
pe muchea dintre voinţa descoperirii sinelui şi tentaţia eliberării de
acesta.

teniei şi de însingurare a înţeleptului. De adăugat şi faptul că prima
jumatate a volumului Cealaltă obişnuinţă mai conţine şi câteva texte
în vers liber, înseriate în jurnalul de bord al Familiei si echilibrului in-
diferent, a patra carte a lui Iustin Panţa, venită dupa experienţa dia-
logului liric cu M. Ivănescu. Avem de-a face aici cu flash-uri de
lumină neagră, încercări încărcate de tensiunea recuperării identi-
taţii/inocenţei pierdute (vezi în acest sens extraordinarul poem
Prima tâlcuire în oglindă), a unei iubiri pierdute, a acelei „prime obiş-
nuinţe” care constituie background-ul (underground-ul) tetralogiei
încheiate cu Banchetul sau echilibrul stabil, recuperare a identităţii în
ordinea expresiei, astfel închizându-se cercul nefericirii existenţiale
şi al realizării în ordinea contemplaţiei artistice. 

Pentru Iustin Panța a urmat un binefăcător interludiu. În-
cercarea filozofică Manual de gânduri care liniștesc, manual de gân-
duri care neliniștesc, un fals jurnal, un joc superior intelectual cu
intarsii epice, în acelaşi stil colocvial şi para-aforistic, tratând ace-
leaşi teme pe care nu a renunţat niciodată să le întoarcă pe toate fe-
ţele, într-o manieră provocatoare, contradictorie şi în dorinţa-i
irepresibilă de a seduce: dragostea profană şi iubirea de Dumnezeu,
obiectele, lucrurile familiare, gesturile şi întimplările cotidiene cele
mai simple, dar şi cele mai încărcate de înţelesuri eterne, prezenţa
morţii, familia, într-o desfăşurare surprinzatoare, de la dorinţa de
glorie şi seducţie la cea de posesiune şi putere.

Cu ciclul inedit (neterminat; probabil ar fi devenit un
volum de sine stătător) Cealaltă obişnuinţă, care ocupă mai mult de
jumatate din volumul de la Editura Dacia şi este republicat în cel de-
al doilea volum al ediţiei de la Vinea, drumul artistic al lui Iustin
Panţa formează o volută spre propriile origini, într-o încercare de a
lua totul de la capat. Nemaiavând nimic de citit, autorul-personaj,
proaspăt mutat într-un apartament cu alte obiecte, alte lucruri, alte
întimplari, în care, dintre lucrurile vechi, nu se regaseşte decât fai-
moasa aură a „eşarfei vişinii” din tetralogie, obiecte care nu au încă
nume, întâmplari doar virtuale, lucruri fără aură (o vor primi o dată
cu desfăşurarea lirică), vrea să cumpere de la anticariat o carte. Cum
însă anticariatul este închis timp de şapte zile, se hotărăşte el să
scrie acea carte. O noua construcţie, o altă căutare, o altă obiş-
nuintă, poate o altă dragoste. Regăsim întoarcerea spre un lirism
mai pur, spre propria „origine” poetică: structura este asemana-
toare cu a volumului de debut, îngemanare de jurnal în proză şi de
poezie în vers liber. Iustin Panţa se află în căutarea adevărurilor fun-
damentale ale vieţii şi a poeziei pierdute. A paradisului pierdut. Au
rezultat câteva dintre cele mai bune texte scrise de poet, şi nu sunt
puţine acestea. Cum spuneam, structura ciclului este complexă; ală-
turi de poesiile propriu-zise, 18 la număr (intitulate, toate, cu fină
ironie şi cu infinită umilinţă: Încerc să scriu o poesie), stau pagini de
jurnal existenţial şi aforistic (dublul discurs, dubla cheie de la înce-
puturi), dintr-un principiu arătat chiar de autor în segmentul V:
„orice carte care pe lîngă teza sa nu-şi conţine şi antiteza nu este
împlinită şi nu poate constitui, aşadar, o valoare”.

Nu încetăm, înca o dată, să ne raportăm la destinul poe-
tului. Ne ramân însă scrierile sale, măsura unui talent, a unei vocaţii
de excepţie. Iar atunci când tristeţea ne-apasă, putem repeta (chiar
Iustin spunea, deseori, ca totul nu-i decât repetare) aceste versuri
din Încerc să scriu o poesie: „şi să ne gândim că dezlegat, slobod, ra-
mâne doar acela care se afla printre noi, în lume, şi totodată din-
colo de ea”.



Iustin Panța (1964-2001) este unul dintre poeții al căror
destin surprinde. Aflat la confluența aneantizantă dintre istorie și
provincialism, ambele cu puterea de a marginaliza, Iustin Panța de-
butează cu volumul Obiecte mișcate (1991), urmat de Lucruri simple
sau echilibrul instabil (1992), Limitele puterii sau mituirea martorilor (în
colaborare cu Mircea Ivănescu) (1994), Familia și Echilibrul indiferent
(1995), Banchetul. Echilibrul stabil (1998), Manual de gânduri care
liniștesc / Manual de gânduri care neliniștesc (2000); Cealaltă
obișnuință (ediție îngrijită de Dumitru Chioaru) apare în 2002, pos-
tum. 

Un optzecist calofil întârziat („versul [lui] este descriptiv,
calofil” și funcționează cu „acribie excesivă”, spune George Vultu-
rescu), „nouăzecist în toată puterea cuvântului” (Laurențiu Ulici),
dar, cu certitudine, „profesionist al scrisului” (Alex Ștefănescu), Ius-
tin Panța se prezintă încă de primul volum ca autor experimentat,
a cărui ieșire editorială s-a aflat sub semnul unei întârzieri sau ex-
pectative exterioare lui. Mircea Ivănescu, în „Cuvânt de însoțire” al
Obiectelor mișcate îi intuiește deîndată originalitatea și forța poe-
tică. „Poet al lucrurilor simple și vii”, cum îl numește Mircea Martin,
Panța este imediat recognoscibil printr-o sintaxă proprie, lipsită de
viziune tulburătoare sau de metaforism spectaculos. Materia sa fi-
rească este cotidianul cel mai banal, lipsit de strălucire sau de inso-
lit, spațiu de desfășurare pentru scenariul poetic, obișnuit de la
Baudelaire până în contemporaneitate. Ineditul abordării lui Iustin
Panța derivă, totuși, din impregnarea obiectului insignifiant cu o te-
leologie intrinsecă, fragment al mecanismului universal ineluctabil.
Simple elemente ale decorului, obiectele sunt instrumente de exa-
cerbare senzorială, alcătuind un desen gracil și mistic; relația de afi-
nitate cu „lucrurile” se definește într-o ecuație fluidă care se ține
direct de ordinea invizibilă. Concretizare a unui spectacol invizibil și
superior, obiectul palpabil este corelativul unuia invizibil, „ideii” pla-
toniciene. Viu, pulsatil cu cât mai puțin semnificativ în economia de-
corului, obiectul este învestit cu o aură de sacralitate, adeseori
„profetică”, sau de mesager al imanenței. „Lucrurile simple”, „focul”,
„obiectele mișcate”, „paharul”, „sâmburele”, „mașina de spălat au-
tomată”, „florile”, „masa”, „ceasul”, „trenul”, telefonul, „ventilato-
rul”, „sticla de șampanie”, „scrumiera”, „frânghia”, „cuțitul”,
„mărgele(le) de sticlă, medalioane(le) de aur”, „mobilele de lângă
noi [care] ajung nubile” sunt actori ai unui balet feeric, inefabil, care
transformă realitatea sub mareea oniricului, în pofida austerității
aparente a butaforiei. Drama autentică a „personajului” poetic se
argumentează prin aceea că prezența obiectului este copleșitoare, el
împrumută atribute ale umanului, părând înzestrat, ca în basmul
romantic, cu o voință proprie; dar „voința” interioară este o
consecință a identificării obiectului cu unul dintre cei care se găsesc
în proximitate („Și eșarfa vișinie ești tu”; „Chiar și în ființa mea se de-
plasează obiecte”); astfel, dez-umanizarea personajului echivalează
cu animarea deloc terifiantă a materiei. De altfel, fiecare își pierde
funcția uzuală, contaminându-se de caracteristicile mediului, într-

un universal mimetism care nu e decât un trompe l’œil halucinato-
riu. Fluxul energetic dintre lucruri și ființe – migrații și mutații – este
întrerupt, uneori, după ce ipostaza lor pacificată este epuizată, de
scurtcircuite agresive, când „aroganța lor” devine „suverană”, into-
xicând spațiul, iar solidarizarea lor capătă aspectul agresivității. Fixe
sau imponderabile, obiectele sunt prinse în contururi slab coezive,
alunecările, transformările sau suprapunerile fiind constante, ca în
picturile suprarealiste; dar dezideratul, „căutarea” poetică este cea
a stabilității, a echilibrului. 

Când spiritul însuși se încarcă de zgura realului, el se trans-
formă în obiect și, în consecință, se perisabilizează, devalorizându-
se. Devenind o „echivalență a lucrurilor”, „omul devine măsura
obiectelor și obiectele măsura omului” (G. Vulturescu). Ființa poe-
tică este atentă la Sodoma și Gomora realității. Puniția și valența
soteriologică a ființei constau în puterea de a conferi materialitate
și de a materializa realul, atunci când „adierea de piatră” dintre
două ființe devine o realitate suverană. Chiar abstracțiunile perso-
nificate aglomerează și sufocă spațiul: „Cuvintele astea, pe care le
vorbesc, le gândesc sau le scriu sunt tot obiecte, li se aude tic-tac-
ul discret sau coerent și imperturbabil, ca un zălog al existenței lor,
un ticăit necurmat, asemenea unei pendule vechi, agățate sus pe
perete”. Reiterând banalul cotidian, inseminându-l cu forța unei
coerențe onirice, trans-substanțiale, personajul poeziei lui Iustin
Panța este actantul dilematic și ambivalent, care stă mereu sub
semnul contradicției: „lucrurile nu dezamăgesc niciodată”, dar „nu
există, de fapt, lucruri simple pe lume”. Folosindu-se de un discurs
plat, uniform, lipsit de stridențe stilistice, calofile sau anticalofile,
deopotrivă, Iustin Panța își concentrează expresia și evită, progra-
matic aproape, confuzia, ambiguitatea sau opacitatea; prin verba-
lizarea banalul real printr-un registru neutru, afinitatea lui Iustin
Panța cu poetica banalului și a discreției a lui Mircea Ivănescu este
dincolo de orice tăgadă. De altfel, sintaxa arborescentă, parantetică
și incidentă creează impresia unui real secundar, plurisemnificant și
caleidoscopic. Prin intermediul unei rostiri firești, în care surprinde
tonul de confesiune nostalgică, rememorarea obișnuitului capătă
dimensiunile unei mantre, întrucât succesiunea de propoziții co-
mune încordează și impulsionează „dezlegarea” mesajului poetic,
care, întotdeauna, se vede suspendat într-o altă expresie comună,
dar alegorizantă; de altfel, în poezia lui Iustin Panța, realitatea este
o sumă de „miracole domestice (cu o încărcătură […] mai difuză de
misticism)”, după cum spune Octavian Soviany în Cinci decenii de ex-
perimentalism. 

Originalitatea majoră a poeziei lui Iustin Panța, poet din
familia lui Cristian Popescu, crește pe filonul unei realități distor-
sionate până la proporția carnavalescului, cu o risipă de imagerie
extrasă din zona postmodernă a kitsch-ului. Totuși, în poezia lui Ius-
tin Panța continuă, după cum insistă Mircea Martin să subziste o
constantă a modernității, înclinația și accentul etic: „Energia ideali-
zantă a autorului trece dincolo de stadiul poetico-estetic în căutarea

Rita Chirian
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„Metafizicul concret” și fatalitatea nefirescului



unor semnificații etice. […] «Frumos» nu mai implică acum niciun
fel de hedonism estetic, ci o împlinire morală, spirituală. Nu
frumusețea în sine o caută poetul, ci frumusețea capabilă să pri-
mească și să suporte o aureolă morală.” Cultivarea instantaneului,
a hazardului – într-o expresie lipsită de hieratism și de elanuri me-
tafizice explicite – reprezintă programul interior al unui poet care
cunoaște absurdul și-l denudează. Deconspirarea lui se realizează
prin practica discursului neutru: figurile retorice au o valoare di-
suasivă, iar metaforismul este o formă de miopie poetică. 

În spirit postmodern, prozaismul, biografismul, mărturisi-
rea, extimizarea fluxurilor lăuntrice sunt filtrate prin vizarea, sur-
prinzător, a gradului de universalitate a experienței (chiar cu o
„ostentație […] supraindividuală”, după cum intuiește Mircea Mar-
tin). Biografice în măsura în care sunt erotice, textele lui Iustin Panța
sunt manuale ale seducției și ale tandreții, în care primează haloul
de reflexivitate, erotismul fiind, de altfel, poarta de intrare în me-
tafizic. Dar iubirea nu este triumfătoare, ci rămâne un instrument al
demistificării. La capătul discursului „angajat”, reflecția amară,
adânc înrădăcinată în inerție și dezabuzare, marcată de un egocen-
trism inamovibil și erodant, pulverizează și deturnează sensul pri-
mar – erotic și ispititor – al poemului. Demascarea burlescă a regiei
erotice naște dez-amăgire, provoacă ieșirea din ficțiunea dezirabilă
și prăbușirea în sordidul cotidianului. Verbiajul aluvial, amorfismul
poetic camuflează o aspirație interiorizată dramatic și tensionat, în-
trucât – fapt singular în poezia primei decade postcomuniste – ero-
tica se grefează pe un teren eminamente etic, o categorie înfierată
și primejdioasă: „Stadiul ultim al reflecției […] poematice este unul
etic.”, recunoaște Mircea Martin. Coordonata moralizantă a lui Ius-
tin Panța corespunde unei necesități a litotei, a conotației și a sub-
textului. Ea este prezentă deopotrivă atunci când prevalează latura
ludică sau cea textualistă a poemului. 

Artificiul și dispoziția formal-meditativă a poetului devine
dominantă în cea de-a doua etapă a creației, începând cu volumul
Familia și Echilibrul indiferent (1995) și ajungând la apogeu în Manual
de gânduri care liniștesc / Manual de gânduri care neliniștesc (2000).
Reflexivitatea și poeticitatea sunt coalescente, cresc, gemelar și cu
profil unic, pe trupul aceluiași text, deși, în accepțiune tradițională,
cele două se află într-o relație de disonanță. Arbitrariul dispunerii
celor două dimensiuni contribuie, mai mult, la intercondiționarea
lor; dar unitatea tonală realizată dă valoare de autenticitate scrii-
turii, chiar dacă, în spatele corpului greu al formei, se disting cu cla-
ritate ochiul lucid și dispunerea cerebrală. Descrise sau narate plat
și autoironic, micile evenimente ale cotidianului, efasarea
semnificației evidente, exorbitante sunt un mod simplu, dar fals
detașat de raportare la turbionul existenței. Tocmai tehnica exer-
sată a contrapunctului este ceea ce conferă textului o complexitate
de tip postmodern, întrucât mișcările interne ale poemului se mișcă
– centrifug și centripet – ca spiralele imbricate. Cele două registre /
discursuri / (sub)texte coexistente în poemele lui Iustin Panța sunt
un argument pentru viabilitatea unui „păpușar” textual cu autori-
tate conștientă și lipsită de complexe, atitudine, de altfel, proprie
postmodernismului; astfel, el nu pare în nicio circumstanță preo-
cupat de posibilitatea întreruperea relației cu receptorul, „nu se pre-
cipită niciodată și nici nu rămâne paralizat de teama că ar putea
rata comunicarea” (Alex Ștefănescu), iar obsesia de a mări tensiu-
nea limbajului până la declanșarea fulgerului retoric este cu totul
secundară. Dar „retorica insignifianței” este tributară fulguranței
imagistice – care rămâne departe de rafinamentul și distilarea
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suavă a lui Mircea Ivănescu, remarcată de Al. Cistelecan: „Pe când
Mircea Ivănescu dă, într-adevăr, impresia că refulează un prozator,
Iustin Panța pare mai curând a supune ascezei prozastice un im-
agist.”   

„Viziunea lumii-obiect” (George Vulturescu), care invită și
predispune la contemplare, și transformarea derizoriului în miracol
sunt funcții și instrumente primordiale ale poemului. Impresia de
story care se focalizează pe autoironie și, în pofida unei gestualități
poematice cizelate cu grijă, în punctele nodale ale unei continue au-
tosubminări a spectacolului (realității) poetic(e) – grandios, morbid,
lunatic – este brodată pe coincidența antinomiilor pe care Iustin
Panța reușește să le armonizeze în propriul discurs. Concretul la
care se raportează Panța se mitizează grație unui travaliu transfi-
gurator condus cu abilitate. Calea biografismului și a transcripției
imediate se alcătuiește într-o pistă falsă, întrucât grafia se complică,
în subsidiar, cu un amplu exercițiu de obnubilare și deghizament al
metaforei. Spirit esențialmente „poetic”, Iustin Panța surprinde spe-
cificitatea insolită a cotidianului și o decodează, însă, dublată de un
„fond metafizic, tragic pentru orice poet răsăritean”, chiar „for-
mat[ă] într-o matrice culturală vestică”, „se constituie într-o fasci-
nantă aventură a poeticului cu realitatea” (Lucian Filip, Iustin Panța
– Obiecte mișcate, în „Radical”, nr. 322 / 11 martie 1992). 

Decupajele din memorie, cu un puternic, dar nu dominant
accent (auto)biografic sunt combinate cu o disciplină textuală, în
care prevalentă este modificarea continuă a perspectivei.
Experiențele inconfundabile, unice sunt topite după tiparul poetic
al lui Mircea Ivănescu, un artizan al recluziunii discrete. Forarea
după experiențele subconștientului, care sunt încoronate cu
semnificații ieșite din comun, nu este singura moștenire ivănes-
ciană: putem adăuga, de asemenea, naturalețea discursului, scutu-
rarea de podoabe stilistice până la maxima tranzitivitate a
limbajului poetic, poezia „tranșantă, decomplexată, colocvială și dis-
cursivă” (Traian T. Coșovei, „Cofetărie de țară, apoi în America”, în
Contemporanul, nr. 11 [100] / 13 martie 1992). Monotonia, decorul
proletar cenușiu, derizoriul, blândețea rememorării se concen-
trează într-o atmosferă hipnotică și tensionată și într-o poezie uni-
tară, fără fracturi notabile. Reținerea cu dexteritate a detaliilor
cotidiene, a întâmplărilor, gesturilor, replicilor, a obiectelor într-o
orchestrare epică similară rememorărilor concentrice ale lui Ivă-
nescu alcătuiesc capitole ale unui „roman” proustian (nu este deloc
întâmplătoarea alegerea unui motto proustian pentru volumul
Obiecte mișcate: „Albertine îmi păruse o piedică între mine și fiecare
lucru, pentru că, în ochii mei, ea le conținea pe toate, și pentru că de
la ea puteam să le capăt, ca dintr-o vază.”), în care pretextul bio-
grafic este trapa către un subconștient revalatoriu, ajutat de o teh-
nică procedurală îndemânatică, deși „materia” poetică este una
„slabă”. De altfel, „ceremonializarea insignifianței produce un dis-
curs lax, aerisit, cu puține secvențe tari, sabotând mereu retorica
intensității semnificante”, accentuează într-un articol Al. Cistelecan.
Mai mult, distanța dintre Iustin Panța și Mircea Ivănescu – între
maestru și discipol – se mărește atunci când ne raportăm la „umoa-
rea mitică acoperită la Ivănescu de crusta subțire a banalității și,
mai ales, exasperarea și handicapul unei sensibilități macerate de li-
vresc” sau la „deceptivitatea acestuia [a lui Mircea Ivănescu], în reg-
istru creativ, [care] a devenit la el [la Iustin Panța] voluptate
discursivă și neputința simulată cu care Mircea Ivănescu își începe
poemele s-a transformat într-o încântare aurorală”. Dincolo de sin-
taxă și retorică, deși Ivănescu și Panța fac parte din aceeași „școală



de poezie”, poate fi descoperită o serie întreagă de elemente
diferențiatoare: jocul discursului și al metadiscursului ivănescian
devine la Panța divagație parantetică, convenția grafică a poeziei
este stinsă de bemolul dispunerii grafice a prozei (fragmente de pro-
zopoem se găsesc la fiecare pas în volumele lui Iustin Panța), chiar
dacă „intercalarea” nu presupune și o modificare tonală, ci doar una
formală: „ciocnirea secvențelor se bazează, de regulă, pe un alea-
torism trucat”, fiindcă, adeseori, „ele atacă aceeași temă din un-
ghiuri și poziții diferite, ajungând, după panica inițială a
destructurării discursului, la o convergență contrapunctică”, relie-
fează Al. Cistelecan. 

Devenind „catalizatori lirici ai emoțiilor” (Nicolae Mano-
lescu), obiectele și aura lor simbolic-mitică – pretext al labirintizării
realului – sunt nu numai un element de descendență ivănesciană.
Nicolae Manolescu găsește corespondențe pentru obiectualitatea
senzorială a lui Iustin Panța în paginile lui Georges Pérec, scriitor
francez fascinat de hipertrofia materiei și de forța lor haotică de a
subordona realul, care capătă dimensiunile terifiante ale unui sis-
tem digestiv ridicat la scală cosmică. Terifianța și grotescul lui Pérec
sunt, însă, puse în grila ivănesciană: „În plină epocă a liricii evazive,
abstracte și filozofice a lui Nichita Stănescu, Mircea Ivănescu a pro-
pus […] o lirică în care omul nu se mișcă printre idei și semne, ci prin-
tre lucruri și cărți. Poeți intelectuali, și unul și celălalt, adoptau idei
opuse față de ceea ce am putea numi intelectul poetic: dacă Stă-
nescu prefera atmosfera rarefiată a viziunilor pure, necontingente,
altitudinea și frigiditatea conceptelor, Mircea Ivănescu prefera inti-
mitatea camerei, căldura obiectelor care ne înconjoară, conversația
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amicală, psihologia” (N. Manolescu). Deși emul direct al lui Ivănescu,
din perspectiva lui Manolescu, Iustin Panța îi dublează discursul cu
un plus de sentimentalism și de duioșie, dar și cu un pluriperspec-
tivism „tehnic” și „modern”, întrucât, dacă „lirica a fost considerată
de către poeții moderni a avea o esență monologală” (N. Mano-
lescu), poeții postmoderni capătă înclinația de a-și polifoniza dis-
cursul: accentul este deplasat de pe confesiune pe situație, dialog
sau secvență narativă. 

Nouăzecist de „circumstanță” istorică, Iustin Panța este
unul dintre poeții cei mai atenți la tehnica discursului, fără a deveni
textualist și fără a se contamina de mefiență față de potențele lite-
raturii, din primul deceniu postcomunist. Realul derizoriu al poe-
melor sale nu este o sursă de angoasă, deși imaginarul său este
construit în jurul trădărilor, al micilor și al marilor nefericiri, în jurul
unei monotonii provinciale de extracție bacoviană. Fără exploziile
(auto)ironice și grotești ale lui Cristian Popescu – cu care se găsește
în aceeași formulă poetică –, fără apel la stridențe gramaticale și la
imaginea șocantă, Iustin Panța, deși are la îndemână instrumente
poetice desuete, construiește o poezie „contemporană” și auten-
tică, evoluând „cu dezinvoltură între poem și pagina de jurnal” și
aproximând „formula cvasiliteraturii, căci – în opinia autorului -
«războiul rece» dintre poezie și proză a contenit, întocmit fiind
printr-o seducție reciprocă, anunțând, aceasta, perspectivele unei
«copulații».” (Octavian Soviany, în Cinci decenii de experimentalism).
Personalitatea lui rămâne una de referință pentru primul deceniu
de postcomunism, chiar dacă rădăcinile sale poetice se întind până
la atipicul șaizecist Mircea Ivănescu. 
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acordat un premiu care-i poartă numele îmi amintește, mai ales, că
acest poet a participat la formarea mea, dincolo de încurajarea pe
care ți-o poate oferi un premiu onest atunci când abia ai luat-o pe
această cale.

Daniela Popa (Moldoveanu)
A primi un premiu pentru poezie la începuturi înseamnă, mai întâi
de toate, să fi fost citit, și asta e, în sine, o mare realizare pentru o
persoană introvertită și timidă așa ca mine, apoi să fi lăsat o im-
presie, să fi trezit o emoție, și, mai apoi, să fi reușit prin ceea ce ai
scris să faci ca impresia, emoția să se distingă între și dintre atâtea
altele, să se cuibărească. 

Înseamnă să te adopte și alți poeți, dar mai ales cititori, ca înger al
podului, să treacă prin poezia ta ca pe un pod peste prăpăstii la ca-
pătul căruia să își spună că merită, că trebuie să ajungă deoarece
presimt că de cealaltă parte îi așteaptă ceva nou și familiar, deopo-
trivă, cu încrederea că, și dacă mai sunt șipci lipsă și pare fragil, nu
o să se prăbușească. E o intimitate înnobilantă să împărtășești
această călătorie prin și spre tine însuți, până la urmă, care este
poezia; îți exersează privilegiul homodiegetic de a fi tu cel care alege
drumul, impune ritmul, cântărește experiența și îi dă sens și numai
prin faptul că ajunge instantaneu să facă parte din celălalt, cititorul
ideal, pe care îl respecți și îl admiri, la acuratețea transbordării că-
ruia îți dorești să fi contribuit și tu.

Printre cei care m-au citit astfel se află Dumitru Chioaru, Radu
Vancu, poeți care au știut să mă încurajeze să-mi descopăr și să-mi
cizelez vocea în cenaclurile lor, au creat spațiul afectiv, acel cerc de
lumină unde mi-am căutat și eu cheile, apoi, Alexandru Mușina,
președintele juriului la momentul când mi-a fost acordat premiul
de poezie „Iustin Panța”, oameni esențiali în viața noastră, care ne
învață să ne percepem nu ca fiind marginali, plutind în derivă, ci
dimpotrivă, să ne simțim cumva triumfători când „deschidem/ Nas-
turii aerului și posedăm furioși/Trupul cald încă al iluziei”.

Și când premiul de poezie poartă numele „Iustin Panța”,

Vlad Alui Gheorghe
1. Premiul „Iustin Panța” pentru volumul de debut rămâne cel mai
prestigios premiu pe care l-am obținut până acum. Poate că atunci
nu prea înțelegeam cât de mult înseamnă, dar cu timpul am găsit că
sunt într-o companie cu voci importante ale poeziei românești. Nu
mai sunt la curent cu ce concursuri literare se mai desfășoară acum,
nu mai știu ce premii se dau, pentru că și vremurile au fost de o așa
natură că n-am mai prins șirul întâmplărilor, dar sunt convins că și
acum, premiile literare înseamnă foarte mult pentru un poet debu-
tant, pentru că îți reconfirmă faptul că faci o treabă măcar ok, că te
mai scot în față, și mai ales că de fiecare dată și mica atenție finan-
ciară reprezintă mult pentru cineva care a tot auzit de când a spus
prima oară oricui că scrie poezie că n-o să-i aducă niciodată un leu
treaba asta. Măcar pentru 3 secunde poți crede că ai învins.
2.Născut după 90, cred că ar  fi fost destul de greu de găsit volumele
antume ale lui Iustin Panța în momentul în care m-am apucat de
citit poezie. Norocul foarte mare este că sunt câțiva oameni care l-
au făcut pe Iustin Panța să fie atât de prezent în anii aceștia, ofe-
rindu-le celor ca mine câteva antologii, volume de inedite & grupaje
de versuri constante în reviste sau pe bloguri și siteuri literare. Cel
mai recent am găsit la FILIT Iași 2021, cartea lui Iustin Panța „despre
călătoriile (sau însingurările) mele” apărută la editura Charmides,
și pe care am citit-o chiar atunci, în timpul unui eveniment. Nu cred
că poate fi vorba de armonie sau disonanță, ci mai degrabă de bu-
curia că am regăsit o voce cunoscută, o familiaritate pe care o mai
găsesc când dau întâmplător prin casă sau pe net de un text  al lui
Aurel Dumitrașcu pe care l-am uitat.

Ana Donțu
Poezia lui Iustin Panța a fost pentru mine, în primul rând, un alt fel
de a percepe lucrurile și întâmplările din jurul meu, de a le asimila
într-un mod diferit decât obișnuiam, pentru că asta face înainte de
toate literatura bună. Îmi amintesc cum începusem să observ ur-
mele pe care le lasă obiectele în cameră, după ce citisem câteva
poeme de-ale lui, obiecte care în felul acesta au ieșit din banalitate.
Inevitabil, contactul cu poezia cu care rezonezi te modelează trep-
tat, iar asta ajunge să se manifeste și în scrisul tău. Faptul că mi s-a

Iustin Panța – 20

Premiul Național pentru debut în poezie „Iustin Panța”

Pentru literatura tânără a ultimelor două decenii, Premiul Național pentru debut în poezie „Iustin Panța”, decernat în fie-
care toamnă la Sibiu, a însemnat o confirmare a valorii și a încrederii învestite într-un poet aflat la început de drum. 

Laureații sunt nume deja relevante ale poeziei noastre: Valentin Radu, Claudiu Komartin, Ruxandra Novac, Oana Cătălina
Ninu, Andra Rotaru, Andrei Doboș, Daniela Popa, Mihai Duțescu, Stoian G. Bogdan, Andrei Dósa, Teodora Coman, Krista Szöcs, Vlad
A. Gheorghiu, Florentin Popa, Robert G. Elekes, Ana Donțu, Cristina Stancu, Andreea Lupu, Ioana Vintilă, Anastasia Gavrilovici.  

Cum sunteți printre cei care, la vremea cuvenită, au primit acest premiu, Redacția Euphorion vă roagă să răspundeți la câ-
teva întrebări:

1. Ce a însemnat acest premiu pentru voi? Ce înseamnă, pentru un poet debutant, premiile literare?
2. Cum vă raportați la poezia lui Iustin Panța? Ce este armonios și ce este disonant în felul în care scrisul și sensibilitatea voas-

tră întâlnesc literatura lui Iustin Panța? 
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materializându-i, astfel, postulatul: „Lucrurile s-au născut în numele
meu”, parcă simți ceva așa ca o aripă mai grea pe umăr. Faptul că
am fost asimilată unui ecosistem în care se regăsesc voci-reper ale
poeziei de astăzi și în care tutelajul poeziei lui Panța infuzează, de
acum, un echilibru stabil, a fost o întâmplare catalizatoare pentru
mine ca tânără poetă, pe atunci. Poezia lui mi s-a topit atât de na-
tural în sevă încât, citindu-l, nu am mai putut scrie în afara ei, sau
asta îmi place să cred. La fel mi s-a întâmplat cu poezia lui Mircea
Ivănescu, de pildă, senzația aceea că ai ajuns acasă.

E un mic miracol să poți deveni parte integrantă a lumii al-
tcuiva, doar din câteva cuvinte. Cel puțin am încercat.

Krista Szöcs
1.Cred că ar trebui să încep cu sincronicitățile care s-au învârtit în
jurul acestui premiu. Am avut prima lectură în cadrul unei gale Ius-
tin Panța, când eram studentă și membră a cenaclului Zona Nouă.
Acolo m-a auzit Ion Mureșan citind câteva poeme în care Mariana
Marin (madi) era personajul principal, iar peste un an, invitat în ca-
drul aceleiași gale, Ion Mureșan m-a căutat și mi-a propus să public
la editura Charmides. Peste încă un an, am citit deja din volumul la
care lucram, iar anul următor am fost anunțată că am luat premiul
Iustin Panța pentru debut. Nu m-am așteptat la nimic din toate astea,
iar anii care au trecut de la apariția cenaclului Zona Nouă până la
debut au fost unii de continuă surprindere. Îmi era greu să cred că
cineva care vine dintr-o familie simplă, fără vreo tangență cu litera-
tura, care nu avea cărți în vreo bibliotecă a familiei sau personală,
care a citit cărțile de la premiere de câteva ori și se bucura de orice
carte îi pica în mână, poate să câștige un premiu pe care l-au
câștigat poeți buni și foarte buni, pe care îi citeam cu plăcere. Nu
știu ce înseamnă premiile literare pentru un poet debutant în ge-
neral, știu doar că pe mine m-a ajutat adesea să mă motivez mai
mult, să scap de sindromul impostorului pentru perioade lungi, să
prind curaj și să public mai departe. 

2. Iustin Panța are un vers la care țin mult și pe care l-am folosit în
mai multe contexte. Nu doar în scris, dar și în încercarea de a-mi ex-
plica mie și altora câte ceva despre lucrurile simple. 
„Numai lucrurile simple nu dezamăgesc niciodată” este ca un refren
la care mă întorc adesea încercând să mă opresc din goana după lu-
cruri complicate, lucruri care par să nu-și găsească locul în univer-
sul propriu, dar de care uneori cred că e nevoie pentru a ieși din
rutină și din liniște, care, la cel cum spune și Iustin Panța, nu e deloc
un lucru simplu. În poemele lui Iustin Panța gesturile sunt atât de
bine detaliate că pot fi pictate secundă cu secundă, ca atunci când
torni apa din ceainic și, pe fundal, ca o subtitrare, începe exemplifi-
carea mișcării umerilor, a poziției capului, a degetului mic ridicat.
Această atenție a detaliilor aș fi vrut să o am și eu, la fel și răbdarea
cu care alege cuvintele în poeme care redau întâmplări firești, niște
obiecte mișcate exact când e nevoie și pe aceeași suprafață, fără să
se depășească intențiile acelui univers simplu și concret unde gân-
durile vin doar ca să liniștească. 

Cristina Stancu
1.Sunt foarte mândră de acest premiu, îl menționez mereu atunci
când mi se cer note biografice, cred că e unul dintre cele mai res-
pectate premii literare pentru debut de la noi și îmi doresc să aibă
o viață lungă. Perioada debutului este una foarte vulnerabilă, su-
pusă influențelor și opinilor de tot felul, iar premiile fac mult bine
poeților debutanți, construiesc încredere. 

2. De fiecare dată când îl recitesc pe Iustin Panța găsesc în poemele
lui o naturalețe și o intensitate nedeclamativă pe care le întâlnesc
mai rar în lecturile mele și pe care aș vrea să le câștige și textele pe
care le scriu eu, la un moment dat. Cu ocazia acestui scurt chestio-
nar am recitit câteva poeme de-ale lui Panța și mi-am dat seama că
ele acționează de fapt ca un fel de atmosferă, un dom care îl aco-
peră și îl influențează subtil pe cititor. Așa cum, de exemplu, poe-
mele Marianei Marin îmi dau uneori impresia că sunt mijloace de
transport către un anumit spațiu imaginar/mental, unul foarte spe-
cific pe care doar ea îl putea construi. Apreciez firescul poeziei lui
Iustin Panța și armonia pe care parcă o calculează înainte să o așeze
între cuvinte. Uneori în poemele lui se strecoară situații aparent ba-
nale care devin însă fermecătoare, pline de calm și de tot felul de
alte emoții, iar asta doar datorită modului în care sunt așezate cu-
vintele unele lângă altele. Aș vrea să ajung să scriu și eu cu magia
asta în cele din urmă.  

Ioana Vintilă
1.A însemnat, bineînțeles, un boost de încredere în ceea ce a sfârșit
intitulat “Păsări în furtuna de nisip”. Premiile de la început de drum
sunt, poate, cele mai importante, sunt confirmarea faptului că nu ai
greșit atunci când ai trimis acel  prim manuscris în lume. Reprezintă,
în același timp, un plus de vizibilitate – lucru care știm că lipsește de
multe ori volumelor de poezie, și ce e minunat e că aceasta vine și
doar cu nominalizările din cadrul premiilor.  Premiul Național pen-
tru debut în poezie „Iustin Panța” a fost cel de-al doilea premiu pe
care l-a luat “Păsări în furtuna de nisip”. Am urmărit acest premiu
(împreună cu zilele Iustin Panța care se desfășoară la Sibiu, orașul
meu natal) de-a lungul mai multor ani înainte de a pleca la facul-
tate, așadar nu cred că mai e nevoie să detaliez cât de mult a în-
semnat acesta, mai ales știind nume de poeți pe care-i admir și care
îl câștigaseră înaintea mea. 

2. Am citit poezia lui Iustin Panța cu preponderență în liceu, aproxi-
mativ în vremea în care am făcut cunoștință cu poezia lui Mircea
Ivănescu. Atunci scrisul meu era un ghem de furie – uneori dezlânat,
întins pe suprafața unei podele întregi, alteori strâns și ținut sub
presiune. În orice caz, ceva ce clocotește sub un capac bine înfipt,
scris nelipsit de cuvinte dure sau mari. De atunci, nu s-au schimbat
tare multe, însă poezia lui I.P. mi s-a părut că vine în antiteză cu scri-
sul meu, trecut sau prezent: în timp ce încă am tendința de a con-
centra în texte un cumul de stări sub presiune, poezia lui e un
carusel liniștit, cu sunetul roților aproape pe mut, care reușește
cu  lucrurile (lui) simple (care) nu dezamăgesc niciodată să atenueze
tonul poeziei mele. Ceea ce caut, în fond, să schimb în scrisul meu.
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din generația 90 ... trebuie să apară cineva.
A.G.. - Cât sprijin se acordă debutanților?
I.P. - Noi avem un cenaclu, avem debuturi în revistă. Mica noastră
temere este aceea că tânăra generație este din ce în ce mai puțin
atrasă de faptul cultural şi mai mult atrasă de alte activități. Iar
pentru a debuta cu adevărat trebuie totuși să ai un punct de
plecare. Fiindcă în momentul în care acest punct de plecare nu
există, noi, cel puțin, nu debutăm pe nimeni.
A.G.. - Cum vă descurcați material cu sponsorii locali?
I.P. - Așteptăm o lege reală a sponsorizării. Sponsorii locali pe care
noi i-am găsit sunt amabili, dar şi ei, la rândul lor, au nevoie de o
anumită reverență, nu doar morală, dar poate și una procentuală în
afacerile pe care ei le fac. Iar această situație este destul de grea, nu
doar aici, dar cred că peste tot.
Acestea au fost răspunsurile lui Iustin Panța la o anchetă despre
provincia literară, difuzată în 5 august 2001 la emisiunea „Revista
literară radio” pe Canalul România Cultural. A consemnat Adela
Greceanu.

Iustin Panța

Adela Greceanu - Există sau nu o provincie literară?
Iustin Panța - Dacă literatura este autentică, ea nu poate fi decât
capitală. Deci nu poate fi provinciala și nici din capitală.
A.G. - Dacă există o provincie literară, prin ce se caracterizează?
Dacă nu există, pe ce vă bazați această convingere?
I.P. - Acum sigur că provincia propune un anumit soi de literatură şi
o forță a ei …. Și după cum se știe toate marile nume sau cele mai
multe dintre ele provin din provincie. Pot să spun că în Statele Unite
marea cultură nu se face la Washington, ci se face la universitățile
din alte state. Un contra exemplu este Parisul, unde într-adevăr se
cam întâmplă totul.
A.G. - În ce măsură aprecierile presei culturale din capitală
influențează viața literară în province și comentariile presei locale?
I.P. - Nu cred că te influențează decât foarte puțin, din păcate,
deoarece capitala ar trebui să reprezinte în primul rând o stare
critică foarte serioasă. Cred că în capitală ar trebui să fie, și chiar
sunt, unii dintre cei mai importanți critici ai noștri.  Cu toate acestea,
mă gândesc la un lon Pop, Grigurcu, Cistelecan, Simuț și mă opresc
aici cerându-mi scuze pentru ceilalți. Care nu sunt deloc mai puțin
activi, ci aş spune că dimpotrivă. Iată că și în acest moment cel puțin
critica se face în afara Bucureștiului.
A.G. - Cum se explică explozia editorială ca și aceea a ziarelor,
revistelor de cultură?
I.P. - Cred că este un eveniment fresc pentru că după o întâmplare
așa cum a fost aceea din 1989, răbufnirea și aș spune eu, debușeul
ăsta al celor care până atunci au stat sub lacăt, intervine firesc.
Bineînțeles că, atât ziarele cât și revistele de cultură, ca și, de fapt,
autorii de literatură vor fi triați rând pe rând şi vor rămâne doar
acelea care au avut și au o semnificație. Problema este cum sunt
ele susținute. 
A.G. - Cât de deschise sunt pentru colaboratorii din alte localități
revistele culturale?
I.P. - Eu cred ca sunt deschise, cel puțin în ceea ce ne priveşte. Mai
mult, la „Euphorion” se fac invitații număr de număr pentru foarte
mulți scriitori din alte părți decât Sibiul.
A.G.- Aveți în vedere readucerea în actualitate a valorilor culturale
din trecut?
I.P. - Aici nu pot să răspund foarte exact pentru că nu este în primul
rând treaba mea. Aici iarăși critica și oamenii de specialitate
exegetică își pot spune cuvântul. De ei depinde foarte mult acest
lucru care, cred eu, este important fiindcă generațiile tinere din
România de astăzi sunt generații ușor „retardate” din punct de
vedere cultural.
A.G. - Care ar fi ponderea pe generații a scriitorilor prezenți în viața
literară din oraşul dumneavoastră?
I.P. - Cred că este egală ponderea pentru că aici avem nume mari
din generația 60, cum ar fi Mircea Ivănescu, de asemenea, din
generația 70 1 amintesc pe Ion Mircea, din generația 80 pe Dumitru
Chioaru, oameni real implicați în activitățile culturale din Sibiu. Și

Ultimele două interviuri

Despre provincia literară
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Dan Perșa: - Care sunt rolul şi funcțiile literaturii în societatea
contemporană?
Iustin Panţa: -Întrebarea este destul de dificilă după părerea mea, în
primul rând pentru că literatura eu cred că se desfășoară într-o zonă
în care mai degrabă se poate aplica verbul „a umaniza” decât verbul
„a civiliza”. Mai mult, cred că locul literaturii este acolo unde
oamenii au un nivel de trai mai modest, au un salariu mediu sub
200-300 de dolari pe lună, iar literatura își găseşte un loc important
acolo unde se întâmplă lucruri destul de triste. Tristeţea compune
o anumită formulă a culturii şi locul unde ea există este un loc unde
literatura şi nu numai literatura, ci întreaga cultură, e fertilă. Prin
urmare, ceea ce noi receptăm acum în limbajul public, cuvinte,
noțiuni, cum ar fi „nașpa” sau cum ar fi „OK” sau cum ar fi „look”,
„un nou look”, au impactul de a te provoca să dai o replică. În
momentul în care trăieşti într-o lume în care televiziunea, mass-
media în general, impune un anumit modus vivendi, tu, ca scriitor,
așa cum ești, trebuie să intervii exact pe o anumită tradiție
combinată cu o anumită cultură gravă, deoarece, într-o asemenea
lume eu cred ca singura variantă este aceea de a fi pe de o parte
moralist, iar pe de altă parte rafinat, pentru că acestea două pot

teroriza (iată cuvântul într-un sens pozitiv) un întreg spectru social
frivol și după părerea mea imbecil. În momentul când eu am aflat că
nu se mai spune: „el arată în alt fel”, ci „el are un nou look”, eu m-
am oripilat şi mi s-a făcut pielea de găină. Aşadar, nu știu alții cum
sunt, dar eu realmente mă simt obligat să intervin. În sensul că
toate aceste diformități trebuie cumva aranjate și periate, pentru ca
lucrurile să reintre în normal și rămân la părerea mea că lucrurile
simple sunt singurele care pot aranja o anumită lume, aranja în
sensul grecesc al cuvântului, iar ceea ce mi se pare absolut necesar
şi obligatoriu este normalitatea ființei noastre.
D.P. : - Te-ai gândit cumva la necesitatea unei atitudini active a
scriitorului față de limbajul cotidian?
I.P.: - Nu, m-am gândit la rolul ființei şi la așezarea acestei ființe, la
aplicarea ei într-un peisaj lumesc din ce în ce mai normal. Sunt
convins că toate lucrurile care vin spre noi pe de o parte ne
„aranjează”, produc o anumită ordine, iar pe de alta ne bruiază. Prin
urmare trebuie găsit un echilibru între acestea două, ceea ce nu
este deloc ușor.

24 septembrie 2001, Neptun

„Tristețea compune o anumită formulă a culturii…”

(publicate inițial în Euphorion 4/2001)
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Iustin Panța

Întîia oară am auzit percutantul termen de „manelar” în
urma unei şederi mai lungi în Bucureşti, aproximativ vreo cinci ani,
şi trebuie să mărturisesc faptul că „noţiunea” aceasta mi-a provocat
din capul locului o confuzie: credeam că înseamnă  (tot în jargonul
aferent) ori „bulangiu”, „om de nimic”, ori „şmecher”, „cocalar”,
„meseriaş”; a treia accepţiune pe care mai eram tentat să o dau ter-
menului de „manelar” era aceea – asta poate şi din cauza compozi-
ţiei cuvîntului – de, pur şi simplu, scuzaţi-mi expresia, dar trebuie
să respect „discursul” celor în cauză aici, de „labagiu”, adică de ona-
nist, mai pe înţelesul intelectualilor. Nici prin gînd nu mi-a trecut în
acea perioadă că acest termen va face vogă peste ani şi va racola o
mulţime de „fani”, cum se spune acum despre cei care descoperă
noi religii în mîlosul spaţiu subcultural, de fapt de-a dreptul oripi-
lant şi imbecilizant al manelelor şi a unei părţi covîrşitoare a muzi-
cii uşoare româneşti. 

Maneaua este, după părerea mea, o tentativă de cîntec ce
ilustrează o stare de existenţă lăbărţată şi risipitoare, de prostie
conjugată cu toate datele neamului-prost, o dovadă a procupărilor
unei părţi semnificative a societăţii: banii, „paraii” (noul zeu al pu-
blicului larg), femeile-curve care exploatează material şi sufleteşte
barbaţii care prin văicăreli şi suspine, hăulituri şi strigături de dez-
nădejde îşi deplîng soarta cruntă, „patimile” acestea nefiind altceva
decît patimi la modă, adică neavînd nici o altă reală valoare decît
aceea pe care o are cercelul în urechea bărbatului sau siliconul din
sînii, buzele, fesele sau mai ştiu eu ce organe ale femeilor care, pe
zi ce trece, devin din ce în ce mai „emancipate” într-un picaj aiuritor
al bunului-gust şi bunului-simţ.

Maneaua are, desigur, în centrul ei dragostea. Doar că se
uită faptul că acest sentiment nu este deloc la îndemîna oricui, el
este imposibil de întîlnit în rîndul nesimţiţilor de pildă, deasemenea
el nu există în formele de viaţă neevoluate intelectual şi este impo-
sibil dea fi descoperit înafara umanităţii – adică în rîndul animalelor
de exemplu (atît vertebrate cît şi nevertebrate), cît şi în rîndul plan-
telor şi, fireşte obiectelor neînsufleţite.

Fără supărare, trebuie să mai adaug aici şi faptul că pen-
tru a stîrni iubirea cuiva, sau măcar un biet sentiment de dragoste
trebuie îndeplinite cîteva condiţii. Nu voi insista asupra celor ma-
jore (morale, intelectuale, profesionale chiar) ci asupra uneia sim-
ple, care este, după părerea minoră, dar esenţială în lumea
interlopă a celorlalţi din jur: aspectul fizic. Ei bine, acest aspect fizic,
altoit pe situaţia materială a „masculului” poate stîrni „pasiuni” din-
tre cele mai „manelesciene”, ele ajungînd să se constituie în tirade
şi conjuncturi dintre cele mai „dramatice”.

Personajul feminin care apare şi traversează (ca o stea
strălucitoare – sic!) întreaga creaţie a manelei nu este, de fapt, o fe-
meie, ei bine aceasta este, nici mai mult nici mai puţin, de 3 ori fe-
meie! Adică: văicăreala bărbatului/ menestrel este astfel pe deplin
justificată, zbuciumul sufletului său profund are un balans adînc şi
clinchenitor, aidoma brăţărilor şi lanţurilor ce zornăie grele şi
groase şi preţioase, prelucrate cu cel mai rafinat stil al marginaliilor

şi periferiilor. 
„Toată lumea mă urăşte şi doreşte moartea mea/ Prietenii

mă duşmăneşte, ce să fac cu viaţa mea?/ Am şi bani am şi maşină/
Mă pricep şi la bambină/ - se dedică naşului din Dârmăneşti...” – a
se vedea scrierea corectă a localităţii naşului cu “â”, varianta adop-
tată şi impusă de Academia Română. 

Există, desigur, o anumită seducţie a manelei, aşa cum
„seducătoare” este ciuperca otrăvitoare prin culorile ei vii, stridente,
exacerbate – totul pînă aici, pentru că dacă te împinge necuratu’ să
guşti din acest „produs”, ai dat de belea – şi chiar că nu mai ai ce să
faci cu viaţa ta...      

Închei urîndu-le manelarilor (acestor vedete „super” atît
de mediatizate astăzi) un fizic cît mai atrăgător (poate, cine ştie: vor
deveni mai înalţi şi mai muşchiuloşi – asta numai dacă, cu încredere
şi perseverenţă „vor trage de fiare”), bani mulţi (cu precădere
„parai”), să-şi găsească jumătatea atît de mult evocată după care se
lamenteză în fiecare vers nemuritor al operei lor şi, desigur, multă,
multă răbdare cu noi ăştia, neadaptaţii, figuri triste şi palide, dar
care, iată, avem încă obraznicia şi neruşinarea de-a nu ne da încă la
o parte din mijlocul trecerii de pietoni cînd apar domniile lor cu Mer-
ţanu, în goană, spre vreun post de televiziune. Ba mai mult, mai ştii,
poate chiar acolo, în mijlocul străzii ne va da odată prin minte să ne
construim, bineînţeles nu o vilă, ci vreo cocioabă de-a noastră.
Acum veţi spune că bolidul la volanul căruia ei se află va trece cu
toată viteza, nepăsător, peste noi... Rămîne de văzut. Poate avem
şi noi „manea” de cojocul lor... 

De 3 X femeie
Descoperind eu într-o vreme emisiunea cu titlul de mai

sus, am rămas de-a dreptul perplex: păi nici mai mult nici mai puţin
mi-am şi imaginat un personaj de parte femeiască cu trei perechi
de ochi, cu trei perechi de picioare şi mîini, cu şase sîni şi şase fese,
şi, desigur, cu şase ovare şi şase vagine: prin urmare, mi-am spus,
dau ăştia pe post emisiuni despre monştri.

M-am mai liniştit cînd am văzut pe postul respectiv o pre-
zentatoare care deţinea, după toate aparenţele, în mod şi în număr
cu totul normal, organele mai sus enumerate, iar pe de altă parte şi
invitatele ei, fizic, aduceau a femei aşa cum firea a crezut de cuviinţă
să le trimită în rîndul nostru.

Numai după aia m-am prins eu, cu mintea mea mai în-
ceată, de mangafa: este o figură de stil, un simbol ceva, o subtilitate
acolo, o chestiune metaforică, bre!, nu-i chiar aşa... o formulă d’aia
inginerească, chiar dacă apar acolo în titlu cifre, adică:3 şi opera-
ţiunea algebrică de înmulţire.

Şi atunci m-am aşezatără eu comod pe canapea, nu de
alta, dar să mă mai culturalizez o ţîră alături de distinsa realizatoare
a emisiunii şi negreşit pentru ca invitatele ei să-mi mai desfacă min-
tea asta îmbîcsită de mascul bătut în cap, ce n-are habar de multe

IneditManele/ manelar
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şi nu-i în pas cu noile adevăruri (că adevărul, aflu acolo, se mai şi în-
vecheşte pe ici pe colo, aşa că musai „trebe” schimbat cu altul mai
nou, mai modern, mai „cool”, mai „super”).

No bine. Şi ce aflu, chiar de la începutul emisiunii? Păi aflu
dintr-un fel de motto că ‘mneaei trebuie să fie rea, să fie tare, să nu-
i pese etc. Să ia totul de la-nceput. De aici, în prostia mea, încep să
nu mai înţeleg nimic. Mai dihai, în momentul în care prezentatoarea
pune unrmătoarea întrebare: „Şi cum te-ai decis să adopţi acest nou
luc?”, am intrat într-o ceaţă de speriat, aproape într-o criză.

Nenică, mi-am zis, am băgat-o pe mînecă, asta şi-a găsit
pe vreunul Luci, de la Lucian, de-l alintă Luc, s-a încurcat cu vreun
mitocat de-i mănîncă nefericitei zilele şi-i amărăşte bietei şi fragilei
făpturi vieţişoara. Ei bine, aiurea: era vorba despre noul ei „look”,
adică despre cum arată, ţaţo, dar nu se mai spune aşa, amu’ se zice
la chestia asta „look”. 

Deasemenea este complet perimat şi, fireşte, înjositor şi
barbar termenul de „măturătoare”, corect este aşa: doamna desfă-
şoară o activitate de „cleaning stradal”. Bun. Înţelesei, ni, cum să
mă exprim pe viitor, şi-mi prinde foarte bine ca să nu mă fac dra-
cului de ruşine cu vocabularul în vreo societate subţire în care vor
face parte şi reprezentante ale activităţii de „cleaning stradal”. 

Dar, ho!, că nu e gata. Emisiunea este, într-ade-
văr, un izvor de cultură şi punere la punct cu noile tehnologii ce se
aplică aspectului fizic al femeii: adică lucrurile de bază: trupul şi hai-
nele. Mă, sîntem cu toţii nişte copii şi nişte aborigeni în ceea ce pri-
veşte femeia asta triplă: păi ştiţi ce face ea, în avangarda-i

minuţioasă şi în tentativa ei generoasă de a ne scoate din mocirla
întunecată a necunoaşterei şi ignoranţei? Nenică, îşi bagă (pardon:
introduce) tot felul de substanţe chimice prin ea, silicoane, de pildă,
păi şi le introduce pe unde nici cu gîndul nu gîndeşti: prin ţîţe
(hooops! – prin sâni – cu „â”), prin, mă iertaţi, buci (cred că la astea
se mai zice şi fese), prin buze şi prin alte alea... Păi eu vă spui sin-
cer, nici cu degetul mic n-aş atinge un astfel de monument al teh-
nologiei, bineînţeles, datorită respectului ce-l port faţă de noile
cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii. Am aceeaşi stinghereală care mă în-
cearcă faţă de un aparat electronic sofisticat, dacă apăs pe undeva
pe unde nu trebuie şi produc vreo defecţiune... sînt bun de plată,
nu?

Un alt lucru care se degajă din această profundă emisiune
şi mai ales din panseurile distinsei prezentatoare profesioniste este
şi un anumit aşa-zis spirit liberal, eu l-aş numi de-a dreptul anarhic,
care se încununează cu o atitudine, pare-se, ostilă faţă de bărbat
care, de!, nu-i, în general, decît un simplu unic bărbat, fără să
ajungă să se multiplice sau să se ridice la putere (asta-i o formulă
matematică, n-are de-a face cu dorinţa de putere, agresiune, do-
minare etc.).

Acum aş folosi şi eu expresia asta: „dar să revenim la oile
noastre” – numai că trebuie să mi-o reprim, că cine ştie ce vor crede
onorabilele noastre cucoane televizate, cum că facem vreo aluzie,
că sîntem, ca de-obicei, porci, măgari şi mitocani...

Mai au doamnele de acolo tot felul de alte probleme, pe
care dacă nu le au, vor avea o grijă nucleară de a şi le crea: sexul,
meseria, copiii, divorţul, familia etc. dar mai ales, adică înainte de
toate: respectul! „Îmi place de el pentru că mă respectă şi este ro-
mantic.” – una dintre argumente de bază ale dragostei lor. (Ele uită
că marii romantici autentici ai lumii acesteia, creatorii romantis-
mului de drept au fost beţivi, curvari, violenţi, jegoşi, traficanţi de
arme, homosexuali. Dacă ar fi ajuns ele pe mîna unui romantic au-
tentic... de trei ori femeie ar fi fost mult prea puţin...). 

Dom’le, eu nu respect femeia. O admir, o iubesc, o cînt,
dar nu o pot respecta, mi se pare un lucru mult prea proletar pen-
tru superbia ei (dacă aceasta există). Nu respect nici bărbatul. Eu
respect omul.    

O memorie mare şi fidelă are păcatul. De aceea să le
lăsăm pe ele în continuare să dezmierde aerul cu siluetele lor.

*Texte scrise în luna iunie 2001 
pentru rubrica „...ORION” 

din Euphorion rămase nepublicate
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(pentru Iustin, la douăzeci de ani distanță, 
dintr-o nouă lume despre care ar fi scris și el cu mistuire)

despre nebunie se înghesuie lumea să vorbească de parcă
ar fi un supermarket în care găsești orice produs

dacă deschizi ochii asemeni unor găletușe răsturnate vezi
că nebunia e ceva precis

o stare de neînțelegere căreia nu-i găsești suprafața o
avalanșă somnoroasă pe care nu știi cum s-o oprești

nebunia are o îngălbenire a înțelesurilor din care nu se
ivește puroiul ci o muțenie despre care se știe că are mereu o pieliță
acră

acolo în nebunie oricine se poate întoarce acasă dacă
acasă înseamnă să te găsești între două solitudini care își cos între
ele năframa

când capul stă lângă picioare și nu se miră că stă lângă ele
și privește picioarele ca pe niște surori adormite

nebunia e și atunci când stai o noapte-ntreagă cu o
cruciuliță zdrobită în mână și te rogi pentru ceva ce ar putea fi lu-
minos doar dacă mai întâi s-ar întuneca până la capăt

răstimpul nebuniei poate fi îndelungat ori cât un pocnet
din degete de parcă un popor întreg ar căuta contururile înțelegerii
și-apoi le-ar răzui de funingine

de parapet rămân agățate zgârciurile din care adevărul s-
a înfățișat ca o lumânare pe trei sferturi arsă mucegăită de
respirația celor care au aprins-o și au suflat în ea

nebunia și poporul ei au purtat războaie au avut prapuri și
împărății golite ale cerurilor

nebunia n-a însemnat nimic tocmai atunci când a fost ul-
tima nebunie epuizată până la osul curățat de orice fel de carne

timp ostyl (parafat cu ygrec) 

timp debyl (psihoza din noi dă din lăbuțe ca un 

pui de animal)

am început să scriem și să citim  ca ET

ce se găsește pe chip când nebunia trece pe-aici?

mai întâi o frică lihnită care se culcușește în ochi ca un
câine bolnav

apoi o spaimă care își caută găuri de umplut cu nisip

apoi nebunia nu mai vrea să plece și stă lipită ca o ventuză
iar grozăvia ei coboară în gură

și dinții sunt friguroși gingiile se usucă iar buzele se înca-
lecă una pe alta

aceasta e nebunia cea mai de temut și încovrigată

atunci se știe că întunericul are firișoare electrice și trupul
e stins ca eterul

atunci niciun fel de istorie a veșniciei nu mai poate fi înlo-
cuită

fiindcă iată nebunia conturată stă lângă noi pe pat cu ge-
nunchii la gură și ne privește în ochi și ne susură retezat că încă mai
este destulă încă nu a fost consumată

în muțenie se găsește un țipăt stors de toate muțeniile și
despicătura din limba ei e împunsă de ace

atunci ar trebui ca noi să-i punem plasturi și să o lecuim pe
nebunie de nebunie

și privind-o la rândul nostru în ochi să alungăm orice zgârci
tremurător al spaimei

dar din gâtlej tocmai atunci se ivește rostogolindu-se cu
mărgelușele ei de salivă necuviincioasa întrebare

și dacă nebunia e un balon de săpun care nu se sparge?

Ruxandra Cesereanu
mic tratat despre n

Poezie
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Ar fi fost să fi fost să fie ziua cînd
nu poţi aştepta nimic, ziua cînd
nimic din ce ai fi putut aştepta nu e de aşteptat,
ziua cînd
dis-de-dimineaţa faci ocol gîndului care te alungă în lume
şi scoţi de sub plapumă un om căruia somnul
i-a dat doar tîrcoale,
cafea nu,
ţigări nu,
ceai cîteodată,
pilula cu multă apă,
suplimente alimentare, 
ulei de canabis, pepon, sunvert, sanohepatic colesterol,
optisomn, să se audă şi-n vis lătratul cîinelui vecinului,
privitul de dincolo de oglindă la cel ce va fi toată ziua cu tine,
zi care-ţi prisoseşte de cele mai multe ori

Gellu Dorian

Poemul de duminică, a doua zi de week end

Poezie

cînd este gata de plecare ca o femeie la cumpărături,
cînd mii şi mii de obiecte dau năvală peste tine
în timp ce ai fi vrut să scoţi o carte din bibliotecă
şi să ieşi cu ea la plimbare prin altă lume
care nu-ţi cere decît răbdare pagină cu pagină,

însă casa rămîne deschisă şi ce e de ieşit din ea iese,
ce e de intrat n-ar avea la ce
pentru că nimeni nu e înăuntru,
iar celelalte zile ale săptămînii se odihnesc şi ele
ca nişte evrei în sabat,
nu pot fi solicitate la nimic, nici măcar la memorie,
bilomag forte,
luni e un raft imens plin de cărţi pe care nu le poţi atinge,
zidite pîn’ la ţîţişoare
pîn’ la buzişoare, Fo
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marţi e marţi, zi cu trei ceasuri rele
care de fapt sunt douăzeci şi patru,
şi cum eşti superstiţios, nici nu vrei să te uiţi ce-ai scris
să nu stîrneşti praful peste care s-a aşezat strălucirea
ochilor leneşi,
miercuri e absentă, cînd gîndurile se înfig în creierii tăi 

ca nişte cuie 
răstignindu-te în imaginea căreia-i faci cruce
şi acolo rămîne,
joi iese uşor din seria atît de lungă a zilelor utile
cînd orice-ai face se împlineşte
ca o zi de salariu,
vineri stă pitită în blidul de fasole
şi priveşte în sine, încît nu-i poţi scoate suspinele
din cuvintele ce par a fi fost blazoanele unor cetăţi inespugna-
bile,
sîmbătă dă obolul duminicii
care se simte în toaca din clopotniţa
de la marginea satului,
ritmuri ce urcă pînă la cer tot ce-i pămîntesc
fără a urni din loc decît auzul
ce înghite totul ca un om flămînd în uşa bisericii,
încît dacă nu poţi scoate nimic din memorie
aştepţi să se facă din nou luni
cînd va începe săptămîna de lucru,
cu mînicile cămăşii suflecate,
femeie deasupra baliei cu rufele murdare ale întregii familii
de cînd e ea pe pămînt,

nu e deloc uşor să vezi cum pe sîrmele goale
în loc de rufe se aşază rîndunelele
ca într-o orchestră simfonică dirijată de Dumnezeu,

şi-ţi poţi imagina de aici încolo
o iarnă prin care doar fracul negru
şi-l îmbracă cîntecul
scos din borcanul sterilizat astă-toamnă,
iar ochii tăi în stoluri vor aţipi pînă decuserară,
cînd simţi că ziua de duminică se dilată ca o şină de cale ferată
peste care trec o mie de sori
în vagoane pline cu flori de oţel,

ar fi fost să fi fost să fie
o duminică fără sfîrşit, zi cînd
poţi sta liniştit în trupul tău îmbrăcat în frac
stînd pe sîrma de telegraf
gata de zbor peste încă o iarnă, zi cînd
te întorci şi răscoleşti toate celelalte zile ale săptămînii
şi nu găseşti nimic scris pe pielea nici uneia
chiar dacă dai filă cu filă la o parte
pînă la sînge,
pînă la sufletul ascuns în chiar sufletul lui
gata să se înalţe pînă dincolo de a fi
fost să fi fost să fie.
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S-a dus amorul 

noaptea

ce-ar zice mâinile tale dacă n-ai avea

grijă când forțezi portiera unei mașini?

dacă degetele s-ar prinde între geam și fier când alarma

începe și n-ar mai ieși de acolo? 

ai rămâne 

o vreme

cu aproape două palete uzate de pingpong în 

liniște deplină, și apoi un zgomot mare, un țipăt surd.

și când fuga se oprește, când și pulsul bate tobă de pop

din ce noian îndepărtat

tot gândul e la sertarul cu mănuși cumpărate peste an,

din care doar una mai face treaba de mănușă, ține cald,

loc în buzunar, șervet la o mare nevoie și cealaltă 

nu, singură-ntre perechi curate de ciorapi,

uitată ca un avion de linie pe un aeroport de 

provincie când nimeni 

nu mai vrea să vină 

înapoi acasă,

ca Dracula fără sânge,

ca maestrul Lăcătuș fără minge.*

*Bug Mafia – Cine e cu noi (feat Nico)

Diana 

avem totul:

papucii aruncați pe hol, căldură cât cuprinde,

bere, prieteni la un telefon distanță, 

toate poveștile în ordinea firească,

și bucuria sinceră când aspiratorul are ce să tragă din

covoare.

Vlad Alui Gheorghe

Poezie
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păcat că nu te-am cunoscut întâmplător la

rând la toaletă la un festival, tu

să aștepți să te speli pe dinți, eu să

fi avut febră de la soare, dar 

să așteptăm la același robinet

sărmana mea zeiță fermecată,

să mă ridici când amețesc și să 

mă lași să-ți bâjbâi pe sub geacă

prin ploaia de la electric

când prietenele tale nu se 

mai uită.

Pe mare 

aici la marea săracă, un marinar

a căzut și n-a mai ajuns acasă

și-n seri ca aceasta, senine, calde

cu miros de smochine și asfalt proaspăt,

poți să vezi inima lui cum iese

singură din apă în 

papuci de plajă, comandă mâncare

într-o limbă cunoscută

cu glasu-i încântat, 

și apoi dispare printre

mese 

până să înceapă formația

să cânte.

Furtuna 

eu am ales filmul, tu nu mai trebuia să faci

nimic, doar

să înfrunți ploaia, să te urci într-un taxi și

să vii.

Nimeni n-a rămas în stradă

acasă te așteptau ceilalți pe care tu nu te așteptai

să îi vezi, acasă era cald și încă mirosea a 

cafea, acasă te așteptam eu cuminte, 

ca un școlar spășit, pregătit să-și

dea ultima corijență.

În ploaie 

Doamne, dă-mi acum și vezi tu când o să-mi

iei înapoi,

În gara asta nimeni nu coboară,

atâta tinerețe aici și din picioare dau toți

ca din zaruri

discoteca e prea mică, și când

barierele coboară e dance

floor între șine.

uite-ne, cu câtă grație și mai mari ca umbrele noastre de

pe perete, cu atâta corp făcut din treizeci la sută mâncare

prăjită, treizeci la sută talent și muncă, și restul cât rămâne e

tot ce ne-au învățat la școală că îți trebuie ca să fii bărbat. 

aleargă trage frâna de o găsești, că în ochi

încă plutește teama că nu știi ce vine,

teama cu care îți amintești că n-ai

băgat tot înapoi în frigider după ce peste noapte

l-ai lăsat la dezghețat. 

* Premiul Național de Debut în Poezie „Iustin Panța” în anul 2014
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intrată în bucătărie noaptea după
un pahar cu apă

umbli peste tot 

cu crucea la gât

ca un cimitir ambulant

în care ai îngropat

fata care fugea de la locul de joacă

fiindcă o colonie de viespi

și-a făcut cuib

în pomul sub care desena cu bățul în praf

roiul vuind ca un milion de pureci 

pe un ecran fără semnal

și eleva care

în diminețile ploioase

alegea o picătură

dintre sutele care cădeau în șuvoiul de pe drum 

ca să o însoțească până la școală

unde ea avea să se pună la adăpost

iar picătura să-și vadă mai departe

de potop

și toate 

toate altele asemenea lor

să țâșnească brusc din morminte

ca păpușile din cutii

la vederea unui strop care atârnă

de buza robinetului

și cu vocile lor mecanice 

să turuie

eu sunt 

fata cu gândurile ca un roi de viespi

iar eu școlărița

care plimbă o picătură de ploaie

și să-ți tremure mâna 

și să nu mai știi ce voiai să faci 

cu paharul

ai asculta muzică pe sub apă cu mine?

mai bine rămâi

acolo unde ești

cu dioptriile

blazarea

și frica ta de razele X

tu n-o să intri cu mine

în vârtejul

care te poartă la început

în cercuri largi 

și lente

apoi te împinge tot mai grăbit

în gaura de scurgere

ai sta cu mine

într-un tub de RMN?

ce e al tău e pus deoparte

dar eu 

am știut dintotdeauna 

că îmi aparții

și văd că nu stai deloc

deoparte

te-am văzut ieri

fluturându-ți coama roșie

pe stradă

pe lângă mine

și nu mi-ai aruncat 

nicio privire de milă

ceva mai puțin

decât scăpărarea unui chibrit

vibrația unui telefon

Ana Donțu

Poezie
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un clipit de pleoape

aici

în hala asta ticsită 

cu gaz

adevărul e că nu știi 

de ce am plecat

am fugit de-a dreptul

strecurându-mă printre oamenii care dansau în jur

și lichidele din paharele lor făceau cercuri largi

iar eu îmi imaginam cum privești dezorientat 

cocktailul abandonat lângă geaca ta neagră

(era neagră oare?)

(ce am băut atunci, îți amintești cumva?)

am ales străzile cele mai pustii 

de noapte târzie aproape dimineață

aerul rece din jur făcea cercuri la fel de largi 

ca muzica ce încă îmi bubuia în țeastă

știi că am mințit 

nu mă gândeam la dezorientarea ta

ci la una mai veche 

și la o fugă mai veche 

dintr-o stațiune de vară 

undeva la mare

unde urma să zbor cu parașuta 

dar s-a defectat chiar înainte 

și n-am revenit la visul ăsta

ca la multe de altfel

era o noapte la fel de târzie aproape dimineață

mă gândeam că dacă bag în rucsac rochia 

în care dansasem toată seara

reușesc să prind trenul spre casă

când s-ar trezi nu m-ar găsi nicăieri

i-aș fi lăsat un bilet 

„Iubitule, am descoperit un tren excepţional către Chișinău. Plec. 

Ne vedem în cursul săptămânii”.

(sau poate nu)

cum a făcut Lorenza cu Belbo

din cartea pe care tocmai o citisem pe plajă

și pe care, de altfel,

tot el mi-o dăruise

dar mi-a fost milă de inima lui tânără

de douăzeci de ani

(sunt crudă, aveam să aflu,

l-am cruțat atunci doar ca să-l lovesc mai rău

puțin după aia)

tu însă ai fi suportat ușor 

fuga unei roșcate din club

pe care abia ai întâlnit-o

dar nu la asta mă gândisem atunci

doar că ai apucat să spui

înainte de a merge la baie

„numai să nu pleci”

***

nu-i place să doarmă

pentru că în timpul ăsta nu face nimic

și trebuie să fie ocupat mereu cu ceva

o vreme planta varză și dovlecei

dar nenorocitele de veverițe

i-au mâncat toată recolta

așa că și-a luat o armă și le-a venit de hac

nu sunt rele

au gust de iepure

a învățat să coasă mănuși din blana lor

acum le vinde

și fiecare pereche are câte un bilețel

„aceasta e o veveriță

o chema Donald

era grasă

și îi plăceau dovleceii

doar că dovleceii erau ai mei”

*Premiul Național de Debut în Poezie „Iustin Panța” în anul  2016
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Obiecte lucioase

nimic mai îngust nimic august

logica pe culoarele selenare 

ca un somnambul

de cele mai multe ori nu scapă nepedepsită

deciziile se frământă și dimineața și seara

minte de cocă

fierea ți se urcă la cap 

cuvinte grele obuze rău de mare 

un râs tâmp 

din adâncul nemărinimiei fără de prihană

imaginația ca norma de hrană

ce binecuvântare

destin după chipul și asemănarea dărilor de seamă

mesteci grătare-talpă și te încadrezi în formație

după un timp dacă creierul nu ți se netezește

îl luăm la pilă

pentru că să ne fie clar aici nu e loc

de prezervare subtilă

Ordin

să nu mai crezi să nu mai vorbești 

să nu mai zâmbești 

să fii fericită

scriind în gând poezii-graffiti pe bariere cu cartelă

ai inventat un nou tip de om invizibil 

se trezește la 5:30 mânâncă la cantină 

ascultă continuu până la prânz cântece patriotice și

se leapădă de sloganuri în fiecare zi 

ca o bluză decolorată

povestea reciclării într-o capitală a mall-urilor 

și poluării

să nu mai crezi 

tu știi mai bine cum arde aripa de furnică 

degeaba

tu știi mai bine cum se trăiesc basmele

singură

acolo unde e pulsul mai năvalnic

să nu mai zâmbești

în apropierea prăpăstiilor 

curentul    vâltoarea    căderea

să fii fericită

tu știi mai bine ce nu e un basm 

cum îți ascunzi de fiecare dată inima

ca-ntr-o carie de căpcăun înfometat

când podeaua se prăbușește sub scaunul de birou

unde mucegăiesc toate poeziile

scrise de zâne în tinerețe 

tu știi mai bine

să te prefaci în tine însăți

tocmai când ceremonia te aruncă la mal

o umbră divaghează deasupra ta

Daniela Popa

Poezie
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prin soarele   comemorat

în curtea interioară copii mecanizați 

rup iarba dintre rosturi

să nu mai crezi să nu mai vorbești 

să nu mai zâmbești 

să fii fericită

Remembrance Day

fiecare dimineață apare în ozu

cadența inimii 

dimensiunea circuitelor neuronale

de la poartă și până la birou

tragi după tine un fir roșu 

care nu e un covor roșu

care are mai multe noduri decât un rozariu

care ar putea fi legat de inima imploziei

dacă ți-ai găsi curajul

între tâmpla stângă și cea dreaptă 

începe să tragă curentul

te trezești cârtiță 

solul din ce în ce mai bolovănos

ca un nou-născut deconectat brusc

cauți disperată sursa

o fisură unde să se bată toaca

în schimb se bat cuie -

traduceri legalizate

într-o limbă în care 

nu atingeri  

ca o înghițitură de lapte cald

cu șarpe 

nu abandonul orgasmic al frunzei 

sub lumina de toamnă 

pe platoul proaspăt măturat

“you’re in the army now”

you’re numb as a hake

și dacă nu

mistake

“you’re in the army now”

you’re stupid like a cow

și dacă nu 

too bad for you

“you’re in the army now”

you’re crazy like a fox

și dacă nu 

it sucks

demențele noastre evadate din doctrina militară

hăituite de

sufletele noastre - 

unghii crescute din moarte 

cu o misiune specială

câmpurile de luptă 

așteaptă o răvășire de plug:

uimirea celor căzuți la datorie

macul roșu de lângă tarabă 

în ochii dulăului din piața de flori

autoportret

Libertate egalitate fraternitate

fațadă și vorbe ca o iederă duioasă 

ciuruind stratosfera -

eleganța fină a putregaiurilor nobile lucrează la temelie

deviză blazon stemă 

în declamarea intransigentă a corectitudinii 

inflexiunile de ghilotină scurtează cu un cap

orice naivitate

atâtea contuzii câtă iarbă între dale
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de aceea 

am trimis-o pe Rosetta să încalece cometa

ne branșăm la Hubble în fiecare seară înainte de culcare

am face oricând credit pentru bilet doar dus 

la ani-lumină

aicea jos 

poate doar asta e: 

o mână peste alta -

pleoapa închisă peste ceea ce e deja acolo

secret

ca un film porno de la etajul 3 inundând tot cartierul

în noapte

titlu de glorie 

ne spunem că ferim lumea de rele

unghii roase buze mușcate 

pe frunte ca o coroană de spini

sau dacă se învârt îndeajuns de repede

ca halol îngerului de pe pod

în tramvaiul 21 pe chipul fetiței în alb 

în ochii dulăului răpciugos din piața de flori

puse la mucegăit alături de cuvinte dintr-un alt război

suflete încă încrezătoare

îmbracă platoșa de gală și ies la luptă

ce avem noi nu trece cu antibiotice

din fereastră 

catedrala mântuirii 

veghează la bunul mers al risipirii unei vieți.

*Premiul Național pentru Debut în Poezie„Iustin Panța”  în anul 2008
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Poezie în stilul lui Iustin 

Ai un semn de carte 
Din acelea moderne, lucioase 
Din plastic sau hârtie comprimată sau ce-o fi asta 
Pe o față e o reclamă sau un chip sau un conținut oarecare 
Cealaltă față e albă. 

Valentin Radu

Poezie

Deschizi o carte citită până la o treime 
Ca să pui semnul de carte 
Întrebare: cum îl pui? 
Cu fața cu reclamă sau anunț sau chip 
Spre coperta întâi 
Sau cu fața albă spre coperta întâi? 
Poate că întrebarea nu e neapărat indiferentă. 

*Premiul Național pentru Debut în Poezie „Iustin Panța” în anul 2002
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Krista Szöcs

Poezie

K. 7:00
m-am trezit și am vrut să privesc soarele cum iese dintre nori
ai avut dreptate
natura poate să explice mai mult decât o singură persoană
care intimidează
să lămurească de ce norii trec rapid deasupra capului
și copacii se mișcă 
de ce la urcare oboseala pune pauză pe gânduri
chiar dacă inima mai puternic 
și ai avut dreptate
iubirea o să salveze când
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controlul se pierde și mâinile rămân fără gesturi
o să mă salveze de vântul care trece prin hainele ude
într-o zi de toamnă
de prietenul pe care l-am trădat
și nu m-am simțit nici două minute 
vinovată
de peisajul acesta care e prea mult sub ochii mei
prea verde
se spune că iubirea o să mă salveze de distanțele pe care nu le pot
străbate
distanța de aici până la mulți metri măsurați cu piciorul
iubirea o să mă salveze și de fanteziile plictisitoare
care îmi măresc egoul și stima de sine
unde sunt egoul și stima de sine?
stau pe scaun și mă scufund
un scafandru în apa cea mai adâncă
ambițiile sunt tot mai joase când 
se pune problema inspirației

K. 9:00

m-am trezit prea târziu să văd soarele cum iese dintre nori
în sud ploaia s-a extins mult chiar și pentru
un început de octombrie când
aș fi vrut să învăț
aspectele pozitive ale afecțiunii
așa cum pământul are nevoie primă dată de ploi mărunte 
și cu ce aș rămâne din corespondența asta
sentimentul stranietății care prinde tot acest dezechilibru
și mă supune unui inventar al sensibilităților
și nu 
în aceste conexiuni m-am întors să verific fragilitatea 
unor întrebări puse prea devreme
ce anume determină temperatura medie pe pământ?
cantitatea de căldură pierdută când nicio greșeală
nu s-a luat în calcul
flash-ul din sala de cinema unde m-am întors
de câteva ori și am pus pus pauză virtuală să privesc
reacțiile spectatorilor
tot mai dese încercări de discreditare
când adevărata descoperire a fost făcută 
de regularitatea cu care
mă mișc printre aceste materii
și singura eroare suntem noi 
pentru că nu ne putem deplasa împreună
în locul unde se spune că nicio altă materie nu poate
să conțină acel punct unde instabilitatea
devine firească

plimbarea

tot mai mult între ei oamenii își urează căldură
și universul ar putea fi al lor 
ca lucrurile care nu rămân așa cum le știm

m-am dus să ascult păsările din copacii care doar
sus au coroană
și ele așteaptă conștientizarea
oamenii între ei să-și ureze căldură

aproape că se aud pașii pe drumul lung unde prima dată
am mers către mare               intimitatea culorilor
și nu departe 
alinierea cu planetele vizibile 
nu cerută de oameni          fiecare cu universul propriu 
într-un film personajul compara creierul cu design-ul cosmosului
și l-am ascultat pe Tyson vorbind despre cum noi suntem parte
din univers și el parte din noi
nimic mai evident 

nici locul unde mă pregătesc să strâng pentru tine căldură
și respect
mai mult în raport cu astronomii care se întorc la Sagan 
pentru modul frumos în care a spus cum
este mult mai bine să înțelegi universul așa cum există el decât să
persiști în iluzii
oricât de satisfăcătoare și liniștitoare ar fi
în dezacord
în deziluzie se poate funcționa și găsi satisfacție       e mai simplu 
să creezi o lume decât să te ghidezi după una existentă 
utopie de asumat
teorii cu care înțeleg semiotica atomilor
a atingerilor noastre pe sub plapumă vara
și asta oferă prea mult pe bucata mică de piele
un val 
și o plăcută joacă a aerului

sunt flori vizibile și păsări în copacul înalt 
povestea lor aproape umană 

verdele crud mă intimidează și roșesc 
în drumul spre casă
pe strada unde plantele ajung la nivelul mâinilor și le pot atinge

prea greu de urcat în copaci când sunt atât de aproape de nori
nu mă pot plânge de nimic         tot ce nu se adaptează cu mine
rămâne o bucată de pământ pe care 
încă nu am pus piciorul

*Premiul Național pentru Debut în Poezie „Iustin Panța” în anul 2013
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1.
transpirația noastră miroase a castraveți și asta ne apropie
încerc să fotografiez căldura ieșind din zidul de buruieni
ceva atât de familiar la imaginea emanației refuzul atingerii
naturalețea casei noastre dincolo de lac dincolo de solar 
locuri unde captăm soarele pe dinăuntru chipuri deschise 
ochi închiși plină de apropiere față de cei din jur de parcă 
orice spun capătă aerul dinăuntrul sticlelor neetichetate 
în cartea poștală pe care și necunoscuții ar trebui să o primească 
despre noi vor fi bucățele de pământ înverzit lanuri și vrejuri
dintre cele mai înalte îmi e teamă pentru această lume ca pentru 
o vedenie care-i sperie pe copiii cei mai mici și își face rău 
mecanismul a învățat să-și atace fundația vibrațiile circulă până 
sus la apartamentele mai caniculare însă nu îl putem opri oricât 
am fi încercat cu preoți poeți insecte veșminte colorate care 
nu atrag căldura cineva intră pe la parter și se închide în câte
o cameră foarte lent o nouă etapă despre oprire stopare golire
ceva ce ar trebui descris prin enumerări de procese chimice și 
alimentare fiindcă îmi consum emoțiile pentru a le avea mult 
mai târziu decât ceilalți am aflat că nu e despre izbucniri ci 
despre treceri line către încăperea de alături unde mi-a fost mai 
greu decât celorlalți să stau liniștită așa am inventat noi căi de 
a elibera agitație fără declanșarea butonului de panică

Cristina Stancu

Poezie
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2. 
încă din liceu când am început să locuiesc departe de ei mi se părea că 
părinții mei îmbătrânesc mai repede devin mai triști în lipsa mea chiar 
și acum îmi fac griji pentru ei când nu sunt acolo martora bucuriei 
lor sunt oameni care aduc frumusețe în lume și apoi cei care o văd 
și uneori zâmbesc nimeni nu trebuie să facă asta singur chiar dacă nu 
aducem nimic nou nu înseamnă că nu merităm un microscop al firelor 
care ne leagă ar arăta poate că istoria e făcută din material ca noi resturile 
din care se nasc faptele și destinele lor marcante

îmi vor spune că fotografiile mele sunt mult prea fixate pe suportul lor 
deși nu au fost încă imprimate iar unele nu vor fi văzute de alți ochi
că le construiesc pentru a fi mult prea stabile pentru a mai transmite 
nici măcar copiii surprinși în sărituri nu reușesc să exprime schimbarea 
în imaginile din casa noastră suprafețele moi sunt strâmbe cele ferme 
denivelate aș fi vrut să o pozez pe casiera adolescentă de la mecul din 
constanța la 11 noaptea atât de tânâră și epuizată încât nu mai opunea 
rezistență aș fi vrut să-i transmit că există moduri mai puțin brutale de 
a continua la 5 centimetri în afara ta de parcă dispunem de un corp-cadru 
și ne zbatem să revenim centrați dar nu trebuie să fie la fel de violent ca 
la început când te-au avertizat că nu vei putea dormi că va fi ca în imaginea 
cu tine reflectată în vitrina barului părăsit pe care scria b a r și cum să 
devin relaxată îi întrebam aș vrea să îmi spună cineva important e
să aflăm cum se trăiește cu asta  

3. 
am avut etape doldora de boli candelabre greoaie se țineau lanț și nu știam 
ce era de învățat stând în casă am observat că cele două pisici de la ferestre 
nu s-au întâlnit niciodată deși în fiecare dimineață privesc despărțite doar 
de un zid sau că vecinii din blocul de vizavi și-au aranjat plasma astfel încât 
să mă uit și eu din bucătărie mai ales în serile când nu am fost cu nimic 
mai bună decât ieri mi-i imaginez stând pe canapele cu spatele la lume 
fața către ficțiunea dictată de un exterior îndepărtat cumva prea al altora 
gesturile de întoarcere a spatelui deseori inutile poate ei fac parte dintre cei
care spun fiertură în loc de mâncare cu acea apropiere pe care o simt drept 
slăbiciune și mă face atât de invidioasă pe oamenii ce strălucesc vulnerabili 
pe scene în micile cercuri de prieteni sau în discuțiile din trenuri și cum se 
leagă asta de fata care a descoperit liantul universal cântând dezbrăcată la 
pianul din sufrageria familiei mă întreb ce sens ascuns a avut să fie sterilizată 
înainte de a fi invitată să pășească goală în aceeași încăpere cu femei născute altfel 
ce s-a întâmplat apoi cu maldărul de chiloți folosiți oare i-au spălat ca pe resurse
mai vreau doar să înțeleg timpul rămas și să mi se dea răgaz să analizez 
cadrele logica din aceste tipare de nașteri și case învecinate 

*Premiul Național pentru Debut în Poezie „Iustin Panța” în anul 2017
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franjuri

ne lăfăim în groapa martirilor 
plantăm o dată la câteva luni câte-un copăcel la gura de metrou 
armele nucleare & platformele petroliere 
de-acum în fiecare curte

haide, cere-i scuze ultimului rinocer 
cu cornul de polietilentereftalat îngropat în praful din oază 
uită-te în ochiul lui mâncat de muște
și fă-i o poză cu filtru vintage 
relaxează-te făcând surf pe calota glaciară care încape într-un
mojito 

sângele o să fie singurul care udă pământul 
până o să crape de tot 
plăcinta scufundată ia odată cu ea pădurea 
cu aripile papagalilor în flăcări lingând cerul 
între timp, India arde căutând carcase de vacă în Gange

restul – 
în bula de CO2 
cu trotinetele electrice pe turbo 

cunoaștem mai multe despre suprafața Lunii decât despre adâncurile
oceanelor 
:: iar asta spune din ce în ce mai multe 

pe fundul mării s-ar putea desfășura luptele Alien vs. Predator 
& undele tot ar fi îndreptate 
către Marte  - scoarță colcăind de astronauți 
cu nuiele de alun înfundate-n miezul 
franjuri 
de origami 

odă cesiului și celor de pe urmă 

cei ce au văzut ochii limpezi ai șamanilor berberi 
se închină trupurilor fără vlagă, 
înconjurate de margaretele de la ceas de seară 

cei care au mâini curate să tacă, 
au tot dreptul la asta 

cei ce se-aruncă-n recife splendide, 
sufocându-se cu cerneala caracatițelor gestante
să uite că au fost aici, 
nici nu se compară durerea 

cei ce înfruntă moartea cu surâsul călugărițelor 
de la orfelinate,
să-și astupe gurile, mai au până s-ajungă aici 

cei considerați a fi precoci 
să-și îndese-n gât revolta, n-avem nevoie de încă niște perdanți 
virgini, cu papion în loc de floare-n butonieră 

cei ce-au umblat pe cuie sau pe cărbuni încinși 
să mulțumească 
n-a fost, până la urmă, ce trebuia să fie (cesiu) 

iar pe cei care n-au priceput o iotă din poemul ăsta
să nu-i compătimiți
n-au înțeles 
chiar
nimic 

*Premiul Național pentru Debut în Poezie „Iustin Panța” în anul 2019

Ioana Vintilă

Poezie
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fantezia fantastică

fantezie de automutilare
pâlpâie în fiecare seară
animalul ăsta semi-burghez cu piele

transparentă
stă în fața oglinzii nemișcat
destui bani pentru o baie frumoasă
nu destui să oprească înmulțitea gândacilor

din punga cu șapte feluri de semințe
sub pâlnia cu care umple sticle la filtrul

de apă lucios
din cana cu Prater

revelionul din Viena s-a întâmplat demult
nu era nimic de făcut în oraș
pojghița de gheață, frumoasă

doar de la distanță
tot așa oglinzile, toate fără excepție – 
de departe imaginea calmează
vezi ceva recognoscibil oricât de ciudat sună

numele străzii
dar cu fiecare pas cu care te apropii
fantezia nu poate fi ignorată
strada crapă cu sunet
se vede șanțul din spațiu

vis versace

te uiți la mine pe sub ușă
și eu la tine, tot așa
golit în sfârșit de praf, patul nostru e plăcut
deși m-am săturat de zăcut, aș mai sta aici
în așternuturi reci, miros de versace

doreai să vină seara – privește-o, a venit
tu zici
a venit
dar un țârâit lung ne întrerupe
și deși sexul e un gând frumos
ne dăm seama că nu știm cum se face

e păcat, eram aproape 
noaptea, se zice, e un moment bun
ne ridicăm ba tu, ba eu
globuri mici de alivă atârnă de tavan
și vibrează la mișcările noastre repetate

Poezie

Teona Galgoțiu

ultimul vasile

mi-e dor de prietenul meu din alt oraș
care, când locuia cu mine în casă,

mirosea urât și îi ziceam să se spele
salut regulă sentimentală cum mizeria

devine necesară
atunci când o asociezi cu persoana

pe care o iubești
în locul mizeriei au venit întâlnirile
întâmplătoare și serile de rezumare
și valurile de epifanii comunicate

mult după expirare

încă se aud întrebările, undeva în cap
cine a terminat laptele
cine a stricat sertarul
cine a lăsat pisica în curte
cine îi datorează cui cât
și cine e dependent de cine și asta e bine sasu
trebuie să plece unul dintre noi
să ne mai vedem și noi la bere din când în
când ce ai mai citit ce mult ai slăbit îți stă
bine cu părul scurt mai ții minte când 
stăteam pe vine pe hol în fața ușii fumam
din același pachet și, surprinzător,
entuziasmul că suntem acolo, vorbind în
șoaptă despre viețile noastre viitoare, anihila
teama că poate n-o să mai avem cheile de la
apartamentul ăla și nici de la bloc și că o să 
încercăm să înregistrăm 
cât mai multe imagini –

tencuiala blocului 
gunoiul de vizavi
stickerul de pe burlan

lumina
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int. ext.

văd pe fereastră oameni care dorm
în intersecție

ne împiedicăm de ațele din casa noastră

mă întrebi când o să ieșim afară
nu pot să răspund

excitația că n-am ieșit din casă de o lună
din stradă se simte fumigena

și noi, îndrăgostiți,
ne privim, panicați, se reptă întrebarea

ce protest se înalță din mizerie?

*Premiul Național pentru Debut în Poezie în anul 2021
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Proză

Mă trezisem iarăși cu noaptea în cap, simțind-o cum îmi bate lent
câte un cui de astenie în creier. Era foarte cald, iar în aer era atât de
multă umezeală încât de abia puteam să respir. Noroc că nu aveam
insomnie, însă nici puteam să mă odihnesc. O dramă mediocră ce se
repeta în fiecare vară. 
Am deschis smartphone-ul și am început să scrolez pe Facebook.
Multă lume posta poezie și muzică la greu. Copiii geniali le dictau
părinților și mai geniali aforisme în timp ce se jucau cu piese de
LEGO. Unele femei se mințeau între ele, spunându-și una alteia în
comentarii la poze că sunt foarte frumoase. Altele își ștergeau po-
zele cu foștii iubiți, iar foștii iubiți sharuiau glume proaste de pe
9GAG. Fiecare încerca cumva să-și șteargă sau să-și uite trecutul.
Din păcate timpul era ireversibil și pe Facebook. Însă, în mare parte,
viețile de cuplu mergeau foarte bine în mediul digital. Aproape că-
mi trezeau invidia. Lumânări și sticle de vin, cutii de bomboane și
mese în oraș, zâmbete largi și asfințituri superbe, festivaluri de mu-
zică și declarații de dragoste.  
M-am plictisit repede, și am intrat și pe Instagram. Aici era plin de
fotografii din concediile de la mare. Multă lumină, stânci frumoase
și voie bună. Toți un zâmbet și un citat motivațional în reflexia oche-
larilor de soare. Debitau de energie pozitivă, dar, cu siguranță, zbu-
ciumul din ei înșiși încă nu dispăruse, și nici nu avea să dispară în
totalitate vreodată.
Se spune că viața așa-zis bună a celorlalți de pe social media are
darul de-a te deprima. Îți deprimă primata plină de vicii și capricii
din tine. Și atunci trebuie să dai fuga la primul bananier, să te urci
cât mai sus, și să te arunci de acolo cu o banană în gură, făcându-ți
un selfie și mai șmecher. E marele concurs al primatelor deprimate.
Cine pare mai fericit în viața digitală. Homo Sapiens Selfie. Însă ade-
vărul e că îmi era un pic ciudă pe ei.
La un moment dat citisem undeva pe net că lumina de la ecranul
mobilului are un efect de întârziere asupra secreției de melatonină
din creier, ceea ce nu te ajută să adormi. Nu știam ce să mai fac, așa
că am deschis larg geamul, dar înăuntru a intrat și mai multă căl-
dură, de parcă și ea încerca să se ascundă de ea însăși.
M-am dus la baie, m-am spălat pe față, mi-am băgat capul sub chiu-
vetă, iar la sfârșit am băut niște apă din căușul palmei. Îmi plăcea
mult de tot să beau apă așa. Simțeam că era ceva primordial în
acest gest. Dacă s-ar fi putut mi-aș fi făcut injecții cu cuburi de
gheață, să văd cum cuburile îmi intră în vene, iar de acolo fluxul san-
gvin le poartă mai departe prin corp, îmi îngheață inima, și-mi aduc
somnul.
Tot timpul îmi dorisem să dorm într-un iglu, să am doar un pinguin
cu mine, care să-mi țină companie. Eu să mănânc toată ziua Kinder
Pinguin, iar el pește. Însă cred că ar fi fost important să nu vadă am-

balajul, căci asta l-ar fi supărat. El m-ar fi învățat să merg ca un gan-
gster și mi-ar fi destăinuit secretul împerecherii pe viață, iar eu i-aș
fi povestit despre ceva frumos din istoria omenirii și despre plăce-
rea de-a nu face nimic. În fiecare zi, ne-am fi măsurat cu grijă
singurătățile, le-am fi pus pe jos, și le-am fi dat de-a dura de la unul
la celălalt. Singurătățile ca niște bile umplute cu nimicnicie. Să nu ne
fi plictisit niciodată de-a ne juca cu propriile singurătăți. Ah, ce vis
minunat de gheață!
Și că tot am pomenit de gheață, la lucru ar fi trebuit de mult timp să
fi spart gheața și să-i fi cerut șefului meu să lucrez mai des de acasă,
și poate așa aș fi reușit să am mai mult timp pentru mine. Dar ce să
fi făcut cu mai mult timp pentru mine? Să mă fi apucat să învăț ceva
nou? Asta părea să fie ceva la modă în lume. Un lucru care ținea de
spiritul motivațional, de dezvoltarea personală. De parcă fix asta ne
lipsea. În loc să ne fi gândit dacă era îndeajuns cât știam din ce
știam și dacă ceea ce știam și cunoșteam. 
Pe de-o parte, eu încercasem să fiu cât se poate de bun în viață, sau
cel puțin asta speram că făcusem. Mereu crezusem că esența lu-
crurilor adevărate din viață stătea în speranța cu care le investeai.
Pe de altă parte, încercasem să fiu și suficient de bun la lucru. Sau
cel puțin asta îmi dorisem. Cred totuși că acest lucru avea o
importanță mai mică, deși era un lucru care compunea o mare
parte din țesătura vieții, dar a vieții de suprafață, ca un desen pe o
mușama murdară și ruptă.
Dar zbuciumul avea să rămână tot înăuntru, ca un cântec tribal. Un
cântec tribal de ne-nțeles, cumplit de ne-nțeles, adânc și invariabil.
Nu știu de ce, dar mintea mea mă dusese cu gândul la copilărie, însă
nu la o amintire anume. Doar la copilărie. Problema era că nu prea
îmi aduceam aminte multe lucruri din copilărie, doar că fusese bine.
O stare incoruptibilă de bine. Mâncam, dormeam, mă jucam, și nu
aveam nimic altceva de făcut, căci timpul era doar o poveste spusă
de anotimpuri. Pe când acum eram ocupat de tot felul de lucruri pe
care nu mi le doream neapărat și de care nu știam cum să mă scap
cât mai repede. Timpul devenise un monstru insațiabil care mă con-
suma.
Am simțit din nou cum noaptea îmi mai bătea lent un cui de aste-
nie în creier. M-am gândit că ar fi bine să ies la o plimbare prin parc,
dar mi-era lene să-mi schimb și hainele de pe mine, așa că m-am
dus până la frigider să-mi iau o înghețată Best. Am anticipat plăce-
rea pe care aveam s-o resimt odată ce aș fi gustat-o, dar, când am
deschis sertarul, am descoperit că rămăsesem fără dulcele meu pre-
ferat, ceea ce m-a supărat. 
Ca să mă detașez de asta și să încerc să ies din starea de lehamite,
m-am apucat să-mi calc un tricou și o cămașă pentru lucru. Călca-
tul m-a deconectat un timp de la gândul că nu dormisem, și, când

Ionuț Cheran
Ușa
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am strâns masa, am fost surprins să văd că am haine călcate pen-
tru toată săptămâna. Nu pierdusem noaptea chiar degeaba. M-am
pus la loc în pat, am dat drumul la televizor, și am sărit ca un cal de
iarbă de pe un canal pe celălalt. Văzusem o mare parte din filme, și
deja începea să mă enerveze că le tot repetau, când am dat de Ar-
rival. În film, limba vorbită de extratereștri permitea o posibilitate
de alterare a experienței timpului. Scrisul folosit de ei în comunica-
rea cu personajele principale reprezenta o ortografie non-liniară.
Nu avea cap sau coadă, astfel încât putea fi citit oricum. Percepția
timpului la ei era tot non-liniară. Louise Banks, profesoara de lin-
gvistică, interpretată de Amy Adams, începe să învețe limba lor și
ajunge să vadă în viitor. Între timp, omenirea ajunsese în prag de
război global, pentru că îi era frică de ceea ce nu putea să înțeleagă.
Nu mă surprindea acest lucru, căci, în mare parte, în istorie proble-
mele au apărut din cauza absenței comunicării. Atmosfera din film
era una melancolică, pentru că profesoara ajunge să înțeleagă pe
parcurs ce o să i se întâmple. Pentru ea, speranța, care este legată
de obicei de viitor, devine nostalgie.
Mi-am extras din film ce idei am putut și le-am întors pe toate fețele
în mintea mea. Dacă limba modelează modul în care gândim, atunci
și imaginația modelează modul în care trăim. Modul în care ne în-
chipuim că suntem în viață. Totul e un chip cu multe chipuri, cu
multe sensuri, cu multe direcții, și toate sunt greu de perceput.
Noaptea e un chip obscur. Insomnia e un chip tulburat. Conștiința
e un chip invizibil. Stresul e un chip apăsător. Chipurile începutului
și sfârșitului se împletesc într-un scară răsucită, devenind ADN-un
unei creaturi inimaginabile, care urcă în Cosmos, pierzându-se într-
o gaură neagră, pierzându-se în necunoscut.  
După aceea, mi-am închipuit un labirint din care trebuia să iasă o
broască țestoasă. Trecuseră o sută de ani și ea nu mai ieșise. O sută
de ani de încercări ratate într-o singurătate ca o picătură chine-
zească. Pic, pic, pic.
Dintr-o dată, în singurătatea mea picurată, ceva mi-a atras atenția.
Ceva la ușă nu era cum trebuie, părea oarecum altfel, părea mai
joasă. M-am ridicat din pat și m-am dus la ușă. Nu puteam spune cu
exactitate dacă era mai joasă. Cred că doar mi se părea de la obo-
seală, care mă făcuse prizonierul ei, dar chiar și așa spre dimineață
am adormit, ca la șapte să mă trezească alarma. Eram ca un zombi,
spatele mă durea îngrozitor, și iarăși aveam să întârzii la lucru. Am
mâncat o banană și am luat-o fără să mă grăbesc pe jos. Ziua a tre-
cut greu, indiferent de numărul cafelelor băute și numărul video-
urilor vizionate pe Youtube. Aveam ceva treabă de făcut, dar mai
era mult timp până la deadline. Am decis să amân discuția cu șeful
legată de posibilitatea lucrului de acasă, căci nu aveam destulă
energie pentru asta. Când am ieșit de la lucru, am luat primul taxi
din stație și m-am dus direct acasă, unde am făcut rapid un duș și
m-am pus la somn, reușind să dorm cam o oră. Însă când a venit
noaptea nu am putut să dorm deloc. Căldura asta nebună nu-mi
dădea pace, și, ca să scap de ea, mă tot duceam la baie și-mi băgam
capul sub chiuvetă. Apa e cu adevărat o minune. Cât mi-aș fi dorit
să mă liniștesc și să dorm în apă. 
Când m-am întors în cameră, m-am lovit cu creștetul capului de
tocul de la ușă, ceea ce mi-a lăsat un cucui. A trebuit să mă aplec
un pic ca să intru în cameră. M-am frecat la frunte și m-am trântit
pe pat, uitându-mă contrariat la ea. Era... mai mică, sau poate mai
crescusem eu între timp. Ar fi fost culmea, dar ce m-aș mai fi bucu-
rat. M-am dus fără prea mari speranțe să mă măsor, dar, din nefe-

ricire, rămăsesem tot la 1,70 cm. M-am gândit că aș fi putut halucina
de la nesomn, iar asta nu ar fi fost chiar imposibil, însă cel mai bine
era să verific de dimineață.
Când m-am trezit, capul meu a avut aceeași soartă tragică, și s-a mai
ales cu un cucui. Mi se părea ciudat, dar nu aveam timp atunci să în-
cerc să-mi dau seama ce se întâmplase. Cât am fost la lucru nu am
putut să mă gândesc decât la ușa de la cameră. În pauza de masă,
colegii îmi povesteau de năzdrăvăniile făcute de copii lor, de rate,
mașini, gadgeturi noi și de vremea instabilă, iar eu răspundeam la-
conic și dădeam aprobator din cap, în timp ce-mi mai luam o cafea
de la tonomat. 
Odată ajuns acasă, imediat m-am dus să măsor ușa de la cameră,
apoi am luat la rând și celelalte uși din casă. În concluzie, era mai
mică decât toate. Nu cu mult mai mică, un pic mai mică, dar,
orișicât, mai mică. 
M-am dus lângă ea, m-am pus în genunchi și am început să o cer-
cetez îndeaproape. Am observat multe locuri în care sărise vop-
seaua, crăpături, urme de degete, fire de păr sau de pensulă prinse
sub vopsea, praf, mizerie, fire de pânză de păianjen, dar nimic ne-
lalocul său. Ușa era la fel, doar că mai mică. 
Cel mai probabil că intrasem și ieșisem pe ușa asta de mii de ori. O
trântisem de mii de ori și fusese închisă, deschisă, și întredeschisă
de mii de ori. Mă purtasem cu ea după cum avusesem eu chef, iar
acum ușa se revolta față de mine, micșorându-se. Nu mai dorea să
rămână la fel, și, chiar dacă tăcea, se schimbase. Aveam de-a face cu
o schimbare de atitudine, o răbufnire de orgoliu, sau poate cu o
criză de identitate. Poate că ușa își dezvolta conștiința de sine,
poate că își descoperea propriul Ego, își afirma identitatea, dar ce fel
de identitate?, poate că se întreba în sfârșit Cine sunt eu? Poate era
doar confuză, iar perioada asta avea să treacă, întorcându-se la sta-
rea de dinainte, poate că i se trăgea de la vreme, ca atunci când te
doare un genunchi sau un umăr. 
Ar fi fost mult mai ușor dacă ar fi vorbit, dar poate că acesta era
modul ei de-a se exprima. Nu aveam de unde să știu, căci nu vor-
beam limba ușilor care se micșorează, și nici nu credeam că ar fi
fost posibil să descifrez ce-mi spune, dobândind puterea de a-mi
vedea viitorul, ca-n Arrival. Totuși ușa nu era vreun extraterestru
care vorbea o limbă diferită, era doar o ușă veche care vorbea o
limbă de lemn. Mă enerva deja această schimbare bruscă din casa
mea, această neconcordanță cu spațiul locuibil, și, de nervi, i-am dat
un picior. Ușa nu a spus nimic, iar eu m-am ales cu o durere puter-
nică. Am înjurat-o de toți dumnezeii - de parcă ea ar fi avut vreo vină
-, apoi am ieșit să-mi iau un kebab și o Coca-Cola. 
Însă chestia asta nu-mi dădea nicicum pace. Voiam neapărat să gă-
sesc un răspuns la acest mister, așa că, într-o zi, l-am chemat la
mine în casă pe vecinul de la parter, care era tâmplar de meserie,
să-i arăt ușa. Cumva speram că el, datorită experienței sale de lucru,
ar fi fost în stare să-mi dea o explicație logică pentru micșorarea
ușii. Credeam că dacă dă formă lucrurilor le și înțelege în mod intim,
sperând că ar putea intui ceva în afara sferei mele de cunoaștere. S-
a scărpinat în cap, a oftat, și mi-a confirmat că ușa era într-adevăr
un pic mai mică. Dar s-a uitat la mine neîncrezător, ca și cum mă
suspecta de ceva, ca și cum eu aș fi fost de vină. Mi-am dat seama
că în sinea sa mă judeca, sau poate credea că sunt nebun.
În ziua următoare l-am văzut la el în garaj, reparând ceva la mașină.
Am simțit că într-un fel mă evită, însă m-am dus la el și l-am între-
bat dacă are nevoie de o mână de ajutor. Mi-a răspuns că nu, că se
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descurcă și singur, și s-a întors la ce făcea mai înainte. Am mai
rămas câteva momente pe acolo, așteptând să mă întrebe de ușă,
dar nu a făcut-o. Avea alte lucruri mai urgente de făcut decât să se
tot mire de ușa mea, ceea ce nu era de condamnat. Cel mai bine era
ca fiecare să-și vadă de treaba sa. Până la urmă, ușa mă privea pe
mine, nu pe el.
Și, într-adevăr, ușa mă privea pe mine. Stătea acolo și mă privea în-
delung. Nu-mi scăpa nicio mișcare, nicio respirație, niciun tremur.
Adică simțeam că mă privește. Mă învârteam ca un prost prin ca-
meră, iar ea nu mă scăpa din ochii ei de lemn. Îi simțeam privirea de
celuloză pe mine, ca o lipitoare. Mă uitam și eu la ea, dar mă uitam
degeaba, fără să înțeleg mare lucru, fără să fiu impresionat de ea,
așa cum te uiți la un tablou de Rothko, un tablou intitulat „Fără
titlu”. Depindea de mine să-i înțeleg semnificația, ceea ce ar fi putut
să însemne multe ore pierdute degeaba în fața ei, și nu-mi doream
asta. Așa că am luat un marker negru și am scris mare, cu litere de
tipar, una sub alta, direct în mijlocul ei, trei întrebări: De ce faci asta?
Ce vrei de la mine? Cu ce te pot ajuta? 
Mă așteptam ca răspunsurile pe care avea să mi le dea să apară scri-
jelite în ființa ei organică, ceea ce nu s-a întâmplat. M-a dezamăgit
tăcerea ei, sau poate că doar mă ignora. Era o ușă nepăsătoare cu
privire la curiozitatea mea. Îmi era greu să-mi dau seama de ce ma-
nifestă așa un comportament. Eu încercasem să comunic cu ea prin
mijloacele pe care le aveam la dispoziție, iar ea mi-a întors spatele.
Poate că, între timp, și adormise, visând vise de apă și rășină.
În cameră era o liniște mormântală îmbâcsită de căldură, de parcă
aș fi locuit de unul singur într-o mlaștină, însă pericolul era acolo,
pândind în dedesubturi ca un crocodil. M-am dezbrăcat de toate
hainele, am stins lumina, m-am băgat sub cearșaf și am început să
număr în minte, sperând să adorm.
De-a lungul nopților am observat cum ușa se micșorează tot mai
mult și îmi era tot mai greu să ies din cameră și să intru înapoi, fiind
nevoit să mă târăsc pe sub ea. Îmi era frică să nu rămân prins sub
ușă și să nu mai pot ieși, murind astfel de sete. Așa că mi-am luat to-
porul din uscătorie cu intenția de-a o dărâma. Când am dat să o lo-
vesc, ușa s-a lăsat repede în jos și era cât pe ce să-mi tai piciorul.
Am mai încercat de câteva ori s-o lovesc, fiind de fiecare dată pre-
caut, dar nu am putut. Eforturile mele au fost în zadar, prin urmare,
fiind, cum se spune, strâns cu ușa, a trebuit să găsesc o altfel de
ieșire. Am ajuns astfel să escaladez geamul din cameră și să merg pe
cornișa casei, intrând pe geamul din baie. Norocul meu că distanța
era foarte mică și nu-mi era greu să întreprind o astfel de acrobație.
Locuiam la etajul unu iar dacă aș fi căzut nu ar fi fost chiar atât de
grav. Totuși, dacă s-ar fi întâmplat, m-aș fi putut accidenta, mi-aș fi
putut rupe o mână sau un picior sau chiar gâtul. Însă, momentan,
nu puteam să ies altfel. Ușa nu îmi mai dădea voie să ies pe ea ca al-
tădată. Parcă asta se întâmplase acum secole, nici nu mai țineam
minte cu exactitate când se schimbaseră lucrurile. Mi-a trecut prin
minte să-i dau foc, dar am îndepărtat rapid acel gând, știind ar fi
fost inutil. 
Am mai încercat o dată să-l aduc pe vecin să-mi vadă ușa, care de-
venise aproape cât o cutie de chibrituri. Mi-a spus, fără nici măcar
să se uite la mine, că are ceva treabă, și a intrat imediat la el în casă.
Cu timpul nu prea m-am mai văzut cu el, iar bănuiala mea era că își
făcuse un alt program. Cum nu aveam chef să tot ies pe geam, dor-

meam pe canapeaua din sufragerie și speram ca ușa să-și revină de
bună voie la normal. Însă asta nu s-a întâmplat, căci, între timp, ușa
dispăruse cu totul. De fapt, cred că era tot acolo, doar că nu mai era
vizibilă ochiului omenesc. Nu înțelegeam ce o nemulțumise chiar
atât de mult, doar nu mai încercasem să atentez la viața ei. Acum,
în locul ei, era un zid. 
Era deja prea mult, așa că m-am interesat printr-o cunoștință de un
inginer constructor, care a venit la mine  acasă cu un muncitor. Nu
m-au întrebat nimic de zid, l-au spart și mi-au făcut o altă ușă. 
În prima noapte, cu noua ușă ridicată, am dormit la fel de greu ca
până atunci. M-am trezit și m-am dus la baie să-mi bag capul sub
chiuvetă. Când m-am întors, am descoperit că ușa era închisă. Ast-
fel a trebuit să ies și să intru din nou pe geam.
Odată ajuns în cameră, am văzut că ușa veche reapăruse și era la fel
ca la început. Acum trăiam într-o cameră cu două uși, ceea ce com-
plica și mai mult lucrurile. În scurt timp, mi-am dat seama că viața
mea intimă era la cheremul lor, a două uși complet independente
de voința mea. Două uși ca două probleme foarte grele, de formă
dreptunghiulară, pe care nu eram în stare să le rezolv, pentru că nu
eram vreun Elon Musk, mintea mea nu era o explozie continuă de
idei, iar problema era pur și simplu de nerezolvat pentru mine.
Pe care dintre uși să fi ieșit mai întâi? Oare ar fi contat? Am ales să
ies pe cea nouă, dar am intrat înapoi în cameră pe cea veche. Am în-
cercat și invers, și a funcționat, ceea ce mi-a dat un sentiment de
ușurare. Am făcut o poză ambelor uși pe care apoi am urcat-o pe
Instagram și pe Facebook cu întrebarea: Care ușă se deschide?
Până a doua zi strânsesem 105 răspunsuri, însă acum niciuna din-
tre uși nu se mai deschidea. Se jucau cu nervii mei, care, oricum,
erau întinși la maxim. Am fost obligat să aleg din nou varianta gea-
mului, și chiar nu mai voiam să fac asta, fiind convins că în curând
aveam să cad.
Astfel am luat decizia de a căuta să profit de pe urma acestui eve-
niment inexplicabil din viața mea. Mi-am spus că nu mai avea rost
să-i cer șefului meu să lucrez de acasă, căci nu mai avea rost să lu-
crez vreodată de atunci încolo. Voiam să le scriu unor publicații mari
despre ce mi se întâmplase, sperând să trimită la mine acasă niște
specialiști în fenomene paranormale ca să investigheze cazul. Poate
s-ar fi ajuns să se facă un film sau un serial despre asta. Mă vedeam
deja invitat pe la diverse emisiuni, devenind în scurt timp celebru. 
În timp ce mă gândeam entuziasmat la toate astea, vedeam cum
ușile se micșorează tot mai mult. Mă dezaprobau de față cu mine,
împotrivindu-se cu toate substanțele organice și anorganice din ele
planurilor mele de succes și faimă. Era totuși destul de penibil să
încerc să am un câștig de pe urma a ceva ce nu depindea deloc de
mine. Nu era meritul meu că mi întâmplase așa ceva, așadar ușile
aveau dreptate.
Brusc mi s-a făcut rușine, m-am așezat în genunchi în fața lor și m-
am rugat de ele să nu mă părăsească, promițându-le că nu aveam
să le dau vreodată în vileag. De acum încolo puteau să-și țină de
urât una alteia, vorbind într-o limbă de lemn pe care doar ele două
o înțelegeau. Puteau să se joace cu nervii mei cât voiau, puteau la
fel de bine să mă facă să-mi imaginez toate astea, sau să mă facă să-
mi pierd mințile, chiar nu mai conta.
Eu aveam șansa de-a rămâne în permanență surprins când încer-
cam să ies din cameră și să intru înapoi, iar asta îmi era îndeajuns. 
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Cîte o poezie pentru fiecare an e criteriul sărbătoresc al antologiei lui Moshe B. Itzhaki, pusă pe românește de Paul Farkaș. Dar
nu o poezie chiar sărbătorească scrie Itzhaki, decît în măsura în care cîntarea nostalgică e și ea, la urma urmelor, imnică, fie și cîntînd
absențele și absentele (sau tocmai pentru că). Nici chiar începuturile din anii ‘90 nu-s exuberante, nici măcar atunci cînd ar avea temei să
fie. Pînă și-ntr-un peisaj mirific, predispoziția poetului spre reverie e, de fapt, sabotată de insinuanța unui sentiment dizarmonic („Aici pe
acest pod/ chiar și nădejdile mele se năruie/ în însăși fața mării celei mari”) care va precipita într-o poetică depotențată („Eu încă stau pe
pod/ plin de cuvinte goale”), incapabilă să susțină mirifianța lumii. Un scepticism structural îl oprește pe Itzhaki să se abandoneze în grația
lumii, iar cenzura operată de acesta va intensifica mereu condiția nostalgică. Temele nostalgiei se acumulează treptat tocmai pe fondul

unei devoțiuni compasionale, al unei relații afective cu lumea, mereu contrariată, dar acut sentimentală. Lirismul familial, vraja persua-
sivă a originilor, vibrația mitică a peisajelor, toate vor fi prilejuri de efuziune sentimentală ără sentimentalism. Asta pentru că Itzhaki ma-
nevrează o scriitură „realistă”, atentă la consemnarea cît mai exactă a celor interioare și înconjurătoare mai degrabă decît la parada lor
metaforică. Tăieturile din cotidian, dar și din portativul propriilor stări, au o anumită nonșalanță și detașare, calmante dez-afective anume
folosite pentru un efect de intensificare afectivă. La urma urmei, „lacrimile dezolaților” vrea să le răscumpere și Itzhaki, numai că fără nici
o retorică ostentativă. Nu din potențarea și stimularea expresivă a stărilor scoate el efectele de acuitate afectivă, ci tocmai dimpotrivă,
din austeritatea lor - dar fixînd întotdeauna derularea lor într-un cîmp magnetic saturat de semne – sau chiar prezențe – mitice (fără dis-
criminare, deopotrivă biblice sau doar mitologice). Decupajele devin un fel de mandale în care transcrierea realistă, aproape migălos rea-
listă, se înscrie pe un fond de mit (sau pe straturi de miteme): „Tata nu mai iese din casă,/ slăbit și încovoiat,/ tremură, volatil/ și stă în
poartă./ Iar eu încerc să-l ispitesc/ să-mi descifreze taina lui,/ secretul Sfinxului/ ascuns adânc în trupul său.” Tatăl, mama, fiul, invocați în
contexte afective realiste, se încarcă de fiecare dată cu o aură ce vine din prestigiul mitic al simbolurilor. La fel se întîmplă și cu peisajele,
și ele susținute de substraturi și piloni mitici, de nu cumva încă sînt locuri pe care se desfășoară, actualizat, mitul: „Eram Centaur pe mar-
ginea câmpiilor/ în fața Muntelui Tabor/ iar Deborah profețea sub un curmal/ în timp ce Barak, comandantul armatei/ nu știa că odată  nu-
mele-i/ va fi purtat de însăși casa mea”. Oriunde merge, Itzhaki dă peste o prezență mitică, fie că merge la dentist, fie că merge la farmacie,
fie că stă acasă și se chinuie ca Laocoon ori se plimbă prin Veliko Tîrnovo ori Bucovina. Pretutindeni lumea lui e în contact cu lumea din
mituri și simboluri și el însuși se trezește răpit – ori baremi implicat - în această lume. E un mod de a resuscita semnificația majoră a lumii,
fondul ei de vrajă, deși scepticismul îi limitează – de nu chiar blochează – tentația remitizării ei. Dar nu și nostalgia acesteia. Lumea aceea,
în comuniune cu simbolurile (Simbolurile, de fapt), e marea nostalgie a lui Itzhaki: „eram atunci prezent în toate acestea/ Ohoooo, oh
Doamne!”. Semnele voalate, dar încă perceptibile, ale acelei prezențe le vede Itzhaki, dar nu mai are și sentimentul acelui timp de pleni-
tudini.

Al. Cistelecan
DespreNostalgii și senzualitate*
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De parcă n-ar fi destulă nostalgia poetului, peisajele/locurile au ele înseși nostalgia acelor timpuri. Firește, nici n-ar avea încotro,
căci istoria se densifică paroxistic în spațiul lor: „Încerc să golesc din cuvântul «casă»/ îndelungata istorie/ a construirii și năruirii./ Tem-
plul sfânt. Potopul./ Aș vrea să rămână o casă obișnuită/ cu acoperiș ce ne va apăra.” Nu e însă cum goli lumea de aceste fantasme, căci
ele umblă peste tot, chiar și-n baia de la Hotelul Nirvana, unde din oglindă răsare femeia lui Lot. Cu atît mai intens bîntuie prin memoria
– culturală și familială deopotrivă – a poetului. Nici nu-i nevoie ca Itzhaki să sape prea mult prin „tunelurile uitării”: fantasmele lui, fie că
sînt personale, fie că sînt ale tuturor, umblă printre noi. Nostalgia le scoate mereu la vedere. Cel mai adesea peisajele – cum e cel de la
Jaffa – sînt doar cadre pentru reactualizarea unei saga mitice. Peripeția vizionară a poeziei lui Itzhaki constă în branșarea lumii de azi la
lumea de pe vremea miturilor, în subita contaminare și subvertire a ei.

Această epifanie a ancestralelor e principala partitură a nostalgiei lui Itzhaki. Lumea lui trăiește dintr-o efervescență a substra-
turilor și rădăcinilor care ies mereu la suprafață și se decantează în stări de grație comunională: „Lacul din inima pădurii/ a-nghețat/ dar
trilurile-mperechierii/ păsărilor/ îmi trezesc/ patimi/ demult apuse,/ urmele urșilor,/ ale mistreților,/ balega cerbilor,/ brândușele liliachii/
ce răsar/ din iarba-nzăpezită,/.../Oh, inimă!/ Mama și tata/ care-mi străbat rădăcini/ din adâncul pământului.” Dacă timpurile nu se mișcă
de la sine încoace, poetul își forțează el însuși intrarea în ele, cum se întîmplă cînd dă buzna pe țarina lui Boaz, anume ca s-o întîlnească
el pe Ruth: „Și am intrat eu să cercetez povestea asta/ visându-ți urmele tălpilor/ să mă afund/ într-un izvor ascuns al serii”. E aici – dar nu

numai aici – o linie nostalgică – a vremurilor de grație – care se interferează cu o altă linie nostalgică, senzuală și erotică. Itzhaki e și un
senzual care nu se poate stăpîni, unul cu aprindere spontană („Fesele ei aprind în mine/ focuri primordiale”) și care parcurge o hartă sen-
zorială amplă (și concretă destul), dar care restituie iubirii (și artei) funcția ei de renaștere: „iar din locul Lui de veci/ aude melodia taine-
lor/ Mării Galileii/ din miez de noapte/ și din sunetul viorii Ei/ se va mai ridica/ și va mai umbla pe apă”. Simțualist hedonist, care nu pregetă
la înfruptare („Precum o albină sau un fluture/ te năpustești cu precizie asupra nectarului/ în timp ce aripile-ți împrăștie stropi de polen
în aer,/ polen purtat din alte lumi.”), Itzhaki trăiește însă dragostea și senzualitatea nu atît în episoade carnale (dar și în d-astea), cît într-
un epos afectiv și senzual peste care se lasă nostalgia ”altor lumi”. Cîntecul acestora se suprapune nostalgic unui carpe diem manifest. Scep-
ticismul îi controlează lui Itzhaki entuziasmele, dar ethosul lui e dintre cele tari, mai ales cînd e vorba de misiunea poeziei: „chiar și moartea
se prăbușește câteodată/ în fața unei poezii de dragoste.” Dar nu se prăbușește, din păcate, în fața trecerii, a timpului, căci oricîte „daruri”
ar fi primit poetul, nu l-a primit și pe cel al opririi timpului: „Dar nicio pasăre și nicio frunză/ nu mi-au dăruit o parașută/ pentru a-ncetini
viteza/ spre pământul ce se apropie,/ darul opririi/ și al/ ni/ mi/ cu/ lui.” E punctul reflexiv din care poezia nostalgică a lui Itzhaki devine
una elegiacă, fie și cu toată sobrietatea. Tendințele reflexive sînt frecvente pe acest drum de trei decenii poetice, ca și cum poetul și-ar fo-
losi experiența de viață într-un manual de inițiere. Dar în fondul ei poezia lui Itzhaki nu e una deceptivă, ci una tonică și tonifiantă, deși
își trăiește chiar și bucuriile cu nostalgie. Un senzual al nostalgiilor și un spiritualist al senzațiilor și-au dat mîna aici pentru o poezie care
traduce reveriile în melancolii și melancoliile în reverii, într-o lume din care vraja încă n-a pierit și-n care miturile se epifanizează spontan. 

*În întîmpinarea volumului „Pe malurile rîului uitării”
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Nu obișnuiesc să dedic un articol mai multor titluri ori mai
multor autori, poate dintr-un refuz  al sintezei injuste ori, poate, fi-
indcă orice cronică este o validare în sine, iar ex aequo-urile au în-
totdeauna un aer chestionabil. Totuși, cum cel mai recent efort de
examinare a unui debut, cel referitor la surprinzătorul volum al Că-
tălinei Stanislav, Nu mă întrerupe (OMG, 2021), a fost, așa cum s-a
dovedit în cele din urmă, un fericit preambul pentru o bine meri-
tată nominalizare la Premiul Național Iustin Panța pe care redacția
Euphorion îl oferă unei cărți de poezie aparținând unui tânăr scriitor,
și fiindcă în chiar zilele redactării acestei noi cronici juriul a decis
celelalte două nominalizări care vor fi luate în calcul pentru
distincția mai sus amintită, m-aș referi chiar la aceste două titluri in-
trate în competiție, tocmai pentru a întregi tabloul poetic pe care
anul care a trecut ni l-a pus înainte. Este vorba despre Teona
Galgoțiu care semnează, tot la OMG, volumul Mă uit înapoi și dis-
pare, respectiv despre Alexandra Pâzgu, cu Dă tot ce ai (Tracus Arte,
2021), două cărți care arată că într-adevăr poezia se secretă mai
densă și mai puternică în vremuri de contorsiune, cum au fost aces-
tea din urmă, puternic marcate de insecuritate. 

Teona Galgoțiu, tânără poetă activă în mediile artistice
cele mai puțin conservatoare, și-a regizat – cum altfel? – cu mare
atenție debutul. În plus, ea vede poezia fie ca emanație a vieții ime-
diate, fie ca linie de sincretism al artelor. De aceea, versurile sale
sunt cinematice, dinamice, mai degrabă imagistice decât umorale,
mai curând atitudinale decât sentimentale. Vocea lirică este silită,
parcă, să interpreteze un rol într-un scenariu pe care nu-l cunoaște,
lasă să se întrevadă existența unor directive care continuă să fie or-
donatoare, deși nu sunt explicite; de aici, senzația de mișcare în con-
tratimp, cu un oarece delay între mișcarea buzelor și rostire, între
comanda neuronală și concretizarea ei în act, o întârziere de numai
o fracțiune de secundă care nu devine perceptibilă decât ochiului
celui mai exersat, dar suficientă să creeze un efect de seducătoare
stranietate. Nota semnificativă a acestei poezii este tocmai această
posibilitate de imersiune într-o lume artificială, bizară, manufactu-
rată, artistică pentru că ghicești artefactul și designul conștient,
creată pentru o finalitate necunoscută, dar care poate fi la fel de
bine durerea, absurda, subiacenta durere de a trăi. Poezia Teonei
Galgoțiu este suprarealistă prin vocație, cu decupaje clare, mania-
cale, riguroase, de o sensibilitate cicatricială care se naște la
intersecția între oniric, traumatic, muzical: „problema cu săritul e
aterizarea/ problema cu afecțiunea – înserarea/ dacă apeși pe toate
butoanele din lift riști să se blocheze/ dacă atingi pe cineva riști să
se întristeze// de exemplu un câine alb energic poate fi de ajuns/ în
loc de rezolvare sau în loc de răspuns/ în loc de călătorii umane îm-
potmolite, circulare/ traseu incomplet – un tunel ascuns// viziune
cu tunel, poate am descoperit drumul/ poate dau un șut la frică și

pot să-mi dau drumul/ poate liftul pică oricum și ăsta e drumul/
care-i faza cu atingerea, habar n-am care-i drumul// în sera înecă-
cioasă e din când în când frumos/ un câine stă de pază, incandes-
cent, osos/ tot felul de plante cresc din pământ și scrum/ înconjurat
de petale de pară metalică// uite un drum” (Drum). Autoironică și
sardonică, reușește piruete memorabile, de un cinism care
amintește de poezia lui Constantin Acosmei: „vreau să mor într-un
parc gol/ sub o bancă/ dimineața devreme/ pe ger/ lângă câini/ care
sunt buni și cuminți/ și le e frig dar/ amintirea vagă a primăverii/ se
vede în depărtare/ ca lumina aprinsă de la geam/ când verifici dacă
e cineva acasă// ce isterică e mila de sine uneori// nimeni nu vrea să
moară” (Dacă pot să aleg). Aș risca să spun chiar că poezia Teonei
Galgoțiu este mai douămiistă decât a multora dintre cei care țin ca-
petele de coloană ale douămiismului: intensă, pasională, de ampli-
tudini bine strunite, adeseori de voltaje greu suportabile. Categoric,
Mă uit înapoi și dispare este unul dintre cele mai mature și egal-ten-
sionate volume de debut din ultimul timp: „vomit mereu/ vomit
intenționat/ vomit fără să vreau/ vomit primăvara pe florile abia
apărute/ vomit după pupat/ vomit înainte să mă uit la animale/ pe
cale de dispariție/ vomit când citesc poezie/ vomit după ce mă dau
cu cremă mișto/ vomit când cerul e extrem de frumos/ vomit când
alerg pe stradă că e prea frig/ vomit când mi-e dor de cartea jun-
glei/ vomit când mi-e poftă de pâine prăjită/ cu unt ridichi și sare/
vomit când văd toate pozele/ vomit când mă uit la toate filmările/
vomit când aud tobe/ vomit cu ochii închiși deschiși goală/ în cos-
tum de înot cu bocanci de munte/ vomit în oglindă vomit pe ascuns/
vomit și spun vomit și schimb subiectul/ vomit și îmi pare rău/ vomit
și mă simt puternică vomit/ și vreau să dispar/ vomit și vreau să fiu
mică vomit/ și vreau să fiu mare/ vomit din nou vomit iar/ vomit și
râd că sunt vărsător vomit/ și trag apa șterg curăț mă spăl/ pe dinți
pe față/ mă îmbrac plec încui ușa merg/ autobuz oameni păsări su-
nete lumini” (Cuvântul cu v). Teona Galgoțiu face o poezie puternică
și crudă, violentă și persistentă cum numai cei mai friabili poeți pot
risca să încerce, adevărații poeți. 

Diferența dintre cele două poetici, netă, este esențializată
într-unul dintre textele programatice ale Alexandrei Pâzgu: „rețeta
poeziei de succes:/ 1. să scriu/ 2. să poată să citească oricine/ 3. să
scriu despre idei, nu despre/ sentimente”, deși tot la intersecția ar-
telor se naște și poezia ei, deși tot doldora de sentimente. Tânăra
scriitoare trăiește de câțiva ani la Viena, este dramaturgă premiată
și doctor în teatru și artele spectacolului; de aici, poate, o anumită
distanțare (mai curând jucată decât reală) față de sentimentul care
ar vira înspre sentimentalism, de aici, emailul ideologic, carura
tough, centura inexpugnabilă a ideilor dispuse ca atmosferă regla-
toare. Politică și vocală, așadar, revendicativă și turgescentă, poezia
ei este așezată sub motoul „The problem wasn�t (just) me, but the

Rita Chirian

Critică literară

Două debuturi: în „lumea virgulă a bărbaților” 
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și asfixiante, între Facebook și metropolă, timpul și resursele sunt
teritorii de biografie și poezie cărora le lipsește harta. Tranzitive,
construcția sentimentală și dinamica afectivă se fac prin aglutinări
de denotații. Este o poezie orală a decupajelor semnificative
(reminiscențe, desigur, ale scrisului de dialog „teatral”), iar când
părăsește ideologicul – apăsat ca o pedală a conveniențelor, uzanță
de neratat, nici din decizie lucidă, nici din instinct – poezia se în-
toarce la locul ei: „poezia e încercarea de a nu muri/ de a respira co-
rect și frecvent/ de a nu uita să crezi în lucruri invizibile// poezia e
ceea ce scapă/ după ce rămâne după ce ne-a scăpat totul/ după ce
n-a mai rămas de scăpat/ nimic”. Totuși, adeseori textul alunecă în
verbiaj, în hiperexplicitare și hiperexcitare, într-o colocvialitate care
are ceva din fragmentarea ireproductibilă a marilor aglomerări, așa
cum se întâmplă în versurile care succedă intențiile programatice
anterioare, ratând în cele din urmă miza: „poezia e tot ceea ce e
inexplicabil/ tot ce explică inexplicabilul/ «eu nu strivesc...»/ poezia

e citat și reinterpretare/ este reîncadrare contextuală și referință/ e
foamea și setea după un loc/ doar al tău/ dar împărtășit de ceilalți/
e paradox/ și repetiție/ e atunci când faci cu mâna în mulțime/ cu
speranța de a fi văzut/ de a fi perceput/ de a fi băgat în seamă/ de
a nu fi trecut cu vederea/ de niște necunoscuți/ care îți vor răspunde
la fel/ cu un wave de mână aruncat în mulțime/ și astfel vei ști/ că
nu ești singur/ astfel vei ști/ că toată lumea trece prin asta// prin
rușinea și penibilul cotidianului...”. Iar când textul e gol de imagine
e pur și simplu gol și mai degrabă fonografie, chiar dacă vine din
state of mind, chiar dacă este exasperare, declamație, scandare.

Dacă cineva avea sentimentul că poezia este în recul, s-a
înșelat. 

culture around me”, cuvintele lui Mark Fischer. Temele explorate
sunt cele generaționale: depeizarea, revizitarea vag melancolică a
cuibului, identitatea reprimată, deci repulsivă de nestbeschmutzer,
fluiditatea identitară, anxietatea, obsesia perfecțiunii, jocul de
oglinzi deformatoare ale generațiilor, alter ego-ul masculin,
proiecția într-un frate (un geamăn?) – „am aceleași flash-uri ca frate-
mio/ parcă am fi fost legați de creiere/ și acum alergăm legați de pi-
cioare/ care încotro/ spre sfârșitul timpului nostru” –, muzeificarea
și reificarea, anti- și demotivarea, depersonalizarea, feminismul, es-
capismul și anomia societății contemporane. Un text care glorifică
această magnificență de carton a omului de podium marketizat as-
tăzi este Dă tot ce ai. 20: „cum să faci să trăiești azi bine/ dă tot ce ai/
e cum se spune:/ «when you stop giving a fuck/ people start giving
fucks.»// cum să fii original azi?// dă tot. fă ce trebuie să faci/ și cum
spune silviu gherman în new years resolution/ pe facebook:/ nu te
lăsa tras la fund de căcații din jur.// nu face proiecte, de exercițiu, de

antrenament, de jenă/ sau ca să te compari încă o dată cu/ mode-
lul cultural care ne-a fost servit în școală:/ demonstrează că meriți!/
fuck that shit/ dacă trăiești așa cei fi întotdeauna. în urmă/ nu vei
putea recupera niciodată/ nimic, vei alerga mereu să recuperezi/
fuck that// dă tot ce ai. fă ce trebuie să faci/ și cumva universul va
avea grijă să îți fie bine/ cum spune choelio (sic!)// oricum, altă șansă
nu ave,// literatura asta/ explică niște lucruri pe înțelesul nostru/ ce
dracu ai? vezi-ți de coincidențele tale/ vezi-ți de firimiturile tale,
recunoaște-le/ și cumva universul va avea grijă ca totul/ să fie ok./ și
dacă nu e așa deloc/ ascultă zephir song de la red hot chilli peppers/
ca pansament, hai/ muzica din anii �90 mai avea încă speranță/ mai
știi că existau vj?”. Între bar și terapeut, între singurătăți polimorfe
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În unul dintre eseurile sale despre cele cinci simțuri, filo-
soful Michel Serres afirmă că, așa cum trupul poate deveni conștient
de sine, pielea  atinsă de corpul celuilalt sau chiar de lumea exte-
rioară capătă, la nivelul observării sensibile a realității, o conștiință
de sine. Pe redarea experiențelor acestei conștiințe a tangibilului,
mizează, în volumul piele pe piele (Casa de Pariuri Literare, 2021),
Lia Faur, într-un discurs confesiv în care urmărește, în primul rând,
senzația de autenticitate viscerală a dezvăluirii sau dezvelirii unui
trup de simțuri, căruia nu îi lipsește ,,nervul etic” (O Nimigean), în
relația cu propriul sine, individual sau matern, și cu lumea din jur. 

Complexitatea acestor experiențe de apropiere sau res-
pingere, care se răsfrâng, mai ales, asupra învelișului epidermic, mo-
delându-l cumva sau, doar înfiorându-l, este dată și de conținuturile
celor trei părți care, prin titluri (I. o cantitate neglijabilă de carne, II.
O nouă formulă de supraviețuire (sau) plăceri ilicite, III. ar trebui să fiu
mama ta) prefigurează ipostazele tematice/ traumatice, încărcate
ori schimbate de noi semnificații, cu fiecare poem parcurs. 

Astfel, o primă coordonată a acestui volum ne arată că,
dincolo de stratul epidermic, poate fi bănuit, de fapt, nu un trup de
viscere, ci unul senzorial. Deocamdată, datorită unei blazări în con-
formismul derizoriului mundan, trupul de carne apare într-o ipos-
tază obiectuală, lipsit de afecte sau contur. Este perceput, fie ca o
aglomerare de cărnuri, deformate, ce, însă, caută fericirea, una li-
mitată: ,,pe dinafară e ceea ce se poate închipui/ un trup așezat cu
grijă/ să se bucure și carcasa noastră de carne în viața aceasta” (hip-
noza propriei obsesii); fie se expune în miezul bulversant al degrin-
goladei umane, surprinse în propria ei agresivitate torturantă sau
într-un clarobscur predominat de teamă și frustrare: ,,oamenii mari
te calcă ușor în picioare tata nu se opune/ înjură se smucesc tu
rămâi la nivelul cotului/ ești o cantitate neglijabilă de carne fra-
gedă”.

(Re)sursele mnemonice determină, de fiecare dată, o suc-
cesiune de secvențe în care o anumită atmosferă sărbătorească
întreține un cadru evocativ, dominat de o sensibilitate vivantă, pe
alocuri, joculară: ,,în ’76 un copil era tras de mână pe scările înalte/
o fetiță în pantaloni cadrilați cu păr mult și galben/ mergea să-i cum-
pere tata hăinuțe de Crăciun/ vor dormi în compartiment apoi în
gară până se deschid magazinele/ e prima oară în tren/ va fi mereu
zăpadă chiar dacă băiețelul i-a spus/ că o va fura pe toată la noapte”
(hăinuțe pentru nori). În altă parte, însă, această sensibilitate con-
feră mărturisirii, nu de puține ori, alerte, o perspectivă mistică,
apropiată de sfera inefabilului și exprimată printr-un desen al unui
intimism hieratic, unde un anumit simț al fragilității este expus prin
alternanța coloristică dintre mirajul exotic și (pseudo)decăderea spi-

rituală: ,,Devii trecător doar când practice trecerea conștient.
Urmăresc păsări în zbor. Se întorc stoluri de flamingo roz. Fur flori
cu nume caudate… Migdalele trec din mână în mână. Albe și negre.
Grele și ușoare. Dumnezeu mă găsește de fiecare dată. În sinagoga
de la Griba am aprins o lumânare pentru sufletele noastre
îngrămădite în coșul pieptului – o cutie a milei” (pauză 2).

Totodată, când sunt evocate, într-un poem tulburător, im-
agini ale revoluției, tonul confesiv capătă o amploare/ paloare trau-
matică, pe măsură ce imaginea trupului ucis al unei persoane dragi
conturează atmosfera unui decepționism expresionist, de o tulbu-
rătoare luciditate. Portretul cadaveric pare surprins printr-o nuanță
hiperbolic-thanatică ce tinde, cu forță copleșitoare, casantă, să anu-
leze întreaga realitate istorică: ,,doar pe tine te cred/ când vorbesc
despre libertate/ camarad inocent cu o gaură delicată cât vârful de
la țigară/ deasupra arcadei drepte/ tânăr ucis într-o catedrală
sfințită cu creierul său” sau ,,un buldozer cu dinți adânci a săpat o
groapă cât nouă/ pentru camarazii de la căminul de nefamiliști”. Fi-
nalul, care se apropie de dramatismul byronian-prometeic, vine să
întregească această atmosferă de realism sumbru prin proiecția
spectrală a altui trup lipsit de viață, surprins în brațele unei tinere,
care se întind și se prelungesc prin brațele-trepte ale catedralelor
lumii, întocmai ca într-o Pietà postdecembristă a durerii fără mar-
gini: ,,promitem solemn să-i cinstim memoria eroului prea puțin cu-
noscut/ tânărului care ne stă în coastă/ și revine obsesiv în fiecare
decembrie pe treptele catedralei/ trupului prăbușit în brațele unei
fete” (rămășițele zilei). 

A doua coordonată a cărții proiectează o întindere a
fragilității, a sensibilității, dusă până la acele dimensiuni hiperbo-
lice și unde echilibru celei ce se confesează, se frânge sau se disi-
pează. Apoi, ceea ce rămâne, pentru poetă, dintr-un concret fisurat
sunt imaginile propriei imaginații, ca proiecții mnemonice ale
inconsistenței oricărui act uman/ emoțional: ,,Claustrarea mă pro-
tejează de mine însumi. Cine este femeia care crește până umple
camera? De ce mă sufoc când li-ber-ta-tea își strânge lucrurile și lasă
spațiul gol să pot respira? Cel salvat devine propriul tău parazit. Ni-
ciun cuvânt nu trebuie să iasă afară. Rămână imaginea altora. Ră-
mână scrâșnetul. Rămână totul imaginat. Privirea se întoarce mereu
peste umăr. În urmă nu e nimeni și totuși e zgomot” (Pauză 3).

Când propriul corp nu se mai încadrează într-o ordine fi-
rească, devenită neîncăpătoare, brusc sufocantă, atunci ies la
suprafață elemente traumatice care alcătuiesc, ca într-un puzzle ale
cărui piese devin tot mai mici, aproape că dispar, un fel de reclu-
ziune în carcera familială, impusă de reguli paternale, responsabile,
în cazul fiicei, pentru: pierderea orientării gravitaționale, disconfor-
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tul anumitor neîmpliniri, teama de eșec, vinovăția fără vină a legă-
turilor materne care nu pot fi smulse în sau din adânc: ,,carnea ta
are nevoie să iasă din câmpul gravitațional/ pentru femeia cu fața
încă tânără/ viața înseamnă încălcarea punctuală a regulilor impuse
de tată/ să câștigi toate concursurile să nu fii un nor sterp i-a spus/
frica lucrurilor neînțelese rămâne la vedere/ ca o resemnare
blândă/ fiicele continuă ridul adânc al mamei/ vinovăția se împarte
odată cu platoul de porțelan/ fiecare și-o înghite cu o gură de vin”.

Prin apropierea, chiar lipirea unui corp de alt corp, nu este
generat acel cadru intim al atașamentului, al tandreții, căci ,,unde
există acel teritoriu al întâlnirilor neutre dintre organele noastre
flămânde” (poem de leagăn) apare, mai degrabă, dorința de explo-
rare simpatetică a unei memorii ce devine o cutie de rezonanță a
traumei; în care se derulează experiențe ale maternității evocate
prin transformările sau stagnările prin care trece  trupul celei care
a născut și care apare, astfel, ca un trup de simțuri, (asemănător
trupului sufletesc al Hortensiei Papadat Bengescu), ieșit parcă din
orice constrângere carnală, expus însă unei sensibilități aflate la
granița fluidă dintre nesiguranță și sufocare, dintre însingurare și
un fel de autism sinestezic, responsabil pentru un fel de atonie a
simțurilor: ,,tinerețea m-a adus înspre un fel de experiență/ ce-mi
displace profund/ scriu despre carne/ demonul se apropie cu pașii
unui sinucigaș/ ne acoperim capul cu valuri/ am născut pe cale
naturală/ sunt femeie albă unu șaizeșcinci/ carne pe carne piele pe
piele să rămână aici în urma fluidului/ lângă tine mă strecor la
capătul puterilor/ vorbim despre rămășițe în timp ce ne explorăm
lacrimile (din cutie).

Structura tactilă a apropierilor devine radiografia unui tan-
gibil care este în măsură să readucă, în mod fulgurant, între cele
două corpuri, o recunoaștere ritualică: ,,pielea semitransparentă în-
tinsă pe jos/ o atingere cu dosul palmei/ structura tactilă între mine
și tine” (autogara voiajor). În alte părți, trupul epidermic, dotat cu o
sensibilitate extrem de ascuțită, apare în prim-planul unor secvențe
în care sinestezicul tinde să înlocuiască/ să anuleze parcă întreaga
desfășurare a realității: ,,verific imponderabilitatea la cald/ în inte-
riorul scândurii carii rod până la ultima scăriță/ am nesocotit toate
poruncile/ acum cablul mă leagă de tine tu conduci eu la mila ta”
(derută), până când se ajunge la un moment de intens paroxism sen-
zorial, când, deopotrivă, legăturile cu realitatea și cu imaginația oni-
rică sunt scurtcircuitate, fapt care duce la o dezmembrare a
corpului, o deformare a coloanei vertebrale, acest ax al stabilității:
,,fricile nu țin cont de valoarea leului la bursă/ totul se întâmplă în
afara multinaționalelor/ te ridici din șira spinării coastele se desfac
până începi să urli/ nimic nu te vindecă/ o defecțiune întoarce vi-
sele împotriva ta/ le amestecă în timp ce își pierd urma/ scâncești
în telefon/ totul e sortit focului” (derută).

Fiecare experiență erotică devine o aventură metaforică
a natalității, întrucât ,,inima e construită ca o placentă” aflată, în
relația cu realitatea din jur, pe același fond tensional al unor simu-
lacre de fericire ce frizează derizoriul sau pastișa, ambele învăluite
în cenușiul decepționist al renunțărilor sau al suferinței: ,,ai atins
toate membranele până la sângerare/ fac o listă cu bucuriile noas-
tre disperarea s-a înfruptat din noi/ știm că nu mai e nimic de făcut
când se întrerupe lumina/ simularea unei aureole în jurul capului

nostru/ e cea mai inspirată alegere/ suferința nu e niciodată
suficientă fără destrămare” (până la stele).

Asemănătoare cu atmosfera din volume ca Dicționarul
Mara de Dan Coman, Sebastian în vis de Radu Vancu sau Universul
Mama de Vasile George Dâncu, ultima parte a acestei cărți este for-
mată din poeme sau micropoeme ce surprind, într-un stil apropiat
de cel jurnalier, secvențe din experiența maternă, prezentată într-
o alternanță parabolică de glisări între diverse, dar nu și antagonice,
ipostaze ca: mama-copil și copilul-mamă sau între mama-fetiță și
fetița-mamă sau fetița mamei: ,,în timp ce dormi păzesc aerul să nu
se facă praf/ exagerez grimase în oglindă totul pare firesc/ pielea
devine de-a dreptul transparentă/ și vinișoarele se întind ca șerpii/
într-un corp de fetiță” sau ,,peste capul tău s-a scurs o găleată de mir/
ca un lichid amniotic dintr-o placentă uriașă/ a curățat totul/ mama
tânără ți-a atins fruntea/ bucățele de sânge i se lipesc de trup/ lipi-
tori nesățioase pe carnea femeii/ nu te teme de cuvinte prea mari”
sau ,,ascultam cu urechea și înăuntru era cineva/ mama e alta decât
mama cele două femei sunt mamele mele/ când una pune piciorul
pe mine cealaltă mă trage în cușcă”. Toate aceste secvențe redau o
atmosferă unde legăturile se desăvârșesc sau, dimpotrivă, se frac-
turează, într-un continuu flux de tandrețe sau grijă dintr-un univers
matern, de cele mai multe ori, interogativ, aflat în permanentă cău-
tare de sine, dar și de cunoaștere a trupului ieșit din alt trup, un te-
ritoriu al fragilității sau al identității fluctuante.

Straturile epidermice, suprapuse, reprezintă granița fra-
gilă dintre carnal și senzorial, dintre aparențe și esențe, dintre li-
mită și deschidere afectivă. Ele pot sugera ideea nevoii de lipire sau
alipire a două trupuri, în ideea în care, așa cum spune poeta în alt
vers, ,,singur trupul mai ține inima dezghețată”. 
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Nici gura lumii culturale n-o astupă cineva cu adevărat, tot
slobodă la modul anarhic rămâne, și deși împărtășește acest scep-
ticism, Marta Petreu execută un act de morală culturală, plecând de
la „zvonuri”, de la oral spre scris, să (își) lămurească titlul cărții sale
necesare și exemplare: Blaga, între legionari și comuniști (Polirom,
2021). În titlu, iată, a simțit nevoia, mai degrabă retorică decât gra-
maticală, să pună o virgulă, pentru respirație, după numele lui
Blaga, scriitorul singular, dispensat și de prenume. 

Cine e L. Blaga pentru M. Petreu aflăm în mod repetat,
uneori nu doar în idee, dar și în expresie, deși autoarea pătrunde
puțin în analiza filosofiei lui, pe care adesea o definește ori tipolo-
gizează. Înainte de orice, în discurs afirmativ, Blaga este scriitorul
român din secolul trecut „cel mai complex”. Gândirea lui („cel mai
important filosof român”) și-a exprimat-o în „măreața lui creație fi-
losofică” (Epilog), „magnific edificiu filosofic” (Anexa: Blaga și Cercul
Literar).

În expresie apofatică, găsim concluzia întinsului studiu:
„Blaga nu a fost religios, nu a fost mistic, nu a fost ortodoxist, nu a
fost xenofob, nu a fost antisemit, nu a fost rasist, nu a fost antide-
mocrat, nu a propus un model totalitar de organizare statală, nu a
pledat pentru revoluție – de fapt, n-a propus nici un model de stat
și nici un model de regim politic.”

Cugetătorul autonomizează filosofia, ca și alte domenii de
creație; face filosofie pur și simplu, nu filosofie ortodoxă absorbită
în etnicitate/românitate. Propune, nu s-ar spune că și impune într-
adevăr, o reflecție originală, ilustrând o originalitate creatoare par-
ticulară, în limba română, ca filosof român, în cultura română.
Potrivit lui Noica, citat și aprobat, întreprinde cu ambiție și temeri-
tate creatoare o filosofie a culturii, căreia îi alătură o metafizică
post-Kant. Este „autor al unui sistem filosofic amplu, încununat cu
o cupolă metafizică: Diferențialele divine”; edifică „cel mai amplu și
mai original sistem filosofic românesc”. Constructorul sistemic, se
repetă și în  Blaga și Cercul Literar, „liber, independent de modă și
context”, iese din rând despărțind filosofia și religia,  filosofia ro-
mânească și ortodoxia creștină, pe când curentă era apropierea și
ordonarea lor dinspre religie spre filosofie. Are o „viziune universa-
listă” diferită până la opoziție de aceea „europocentristă”, fără a fi
antioccidental, nici sămănătorist, cum crede G. Călinescu – pu-
tându-l uimi chiar pe N. Iorga, aș adăuga. Apare recunoscută „filo-
sofia lui, de o factură pe cât de originală, pe atât de complexă,
saturată de filosofia occidentală asimilată într-o formulă personală,
inspirată adesea din știința de ultimă oră”. Blaga își apropie și apro-

priază științele moderne, „a speculat maximal” pe cunoașterea
științifică, iar „matricea stilistică” intră (încerc să nu denaturez prin
reformulare) în analogie, dacă nu chiar omologie, cu arhetipurile lui
Jung. Fără a fi poetic în filosofie, gândește  „metaforic-conceptual”,
desigur că inacceptabil pentru marxism, „originalitatea concep-
tuală” fiind exemplificată aici prin asocierea teologiei (privind „tri-
nitatea”) cu știința (cazul Michelson-Einstein).

Și în paginile despre piesa de teatru Avram Iancu, Marta
Petreu revine cu precizări, despre specificul românesc, acum prin
disociere și evaluare disciplinară: „În descrierea specificului româ-
nesc, Blaga a aplicat <noologia abisală> sau filosofia structurilor spi-
rituale inconștiente, disciplină filosofică de el creată, la concurență
cu psihanaliza și cu morfologia culturii.” Iată și modelele provoca-
toare sau „influența formatoare”: a lui Bergson (potrivit lui... Al. Tă-
nase, marxistul) și Freud (cenzură, inconștient).  Blaga, prin marile
sale concepte, stil și dogmă, ajunge modelul care dă „curaj să exis-
tăm și să creăm”.

Blaga e în parte invidiat, în parte neînțeles, în singularita-
tea sa, autoarea situând climaxul atacurilor în anii războiului mon-
dial. Răul pornește din bine, cel al regelui Carol al II-lea din textul
citit cu ocazia primirii lui Blaga la Academie. Și în sprijinul domniei
lui, nu atât de surprinzător, regele îl numește pe Blaga „primul re-
prezentant al unei școale românești” de filosofie, formulare pe cât
de elogioasă pe atât de goală, fără a mai pune la socoteală că se ra-
porta la „românesc”. Tot regelui, autoarea îi acordă, indirect în con-
trast cu profesioniștii domeniului filozofic, meritul critic
fundamental că „a înțeles mai bine decât Ion Petrovici” matricea sti-
listică, cea care potrivit lui Blaga produce cultura în ambele stadii,
minor și major, rural și urban. Pe moment, sămănătoristul,
naționalistul, N. Iorga, pleacă revoltat de observațiile regelui, care,
în memoria lui N. Balotă, ar fi deprins o fixație pentru Blaga și ce
„face” el. Prezent și el la ședința Academiei, C. Rădulescu-Motru își
amână resentimentul de ignorat precursor în școala filosofică „ro-
mânească”, pentru atacuri ulterioare, iar în  jurnal, din poziția drep-
tei extreme, îl azvârle pe Blaga între comuniști. 

În definitiv, încredințat că tinerii români vor da Europei fi-
losofia culturii, Blaga susține un soi modern de neojunimism
național(ist). Fără să facă, nici să scrie, politică, el a suferit datorită
politicii, într-un context de impurificare a ei de religie și ideologie
totalitară. După un lung șir de servicii sub meritele sale, apoliticul
urcă până la funcția de Ministru plenipotențiar în Portugalia, după
prezența ca subsecretar de stat la Externe în guvernul de 44 de zile
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Goga-Cuza, la propunerea de nerefuzat a regelui Carol al II-lea (s-a
„supus poruncilor regelui”, scrie, chiar o repetă, autoarea), suvera-
nul (pe care l-a omagiat ca sprijinitor netendențios al culturii) mar-
cându-i deopotrivă înălțarea și doborârea.

Admiratorul său ca exeget, mult timp unic monograf, Va-
sile Băncilă, e întâiul care-l aduce, pentru reaua conștiință, „între” le-
gionari. La mijloc se află doar suprainterpretări, scrise și îndeosebi
orale. În 1936, Blaga regretă în corespondența (păstrată) cu Băncilă
moartea fruntașului legionar Moța, doar fiindu-i rudă prin alianță (o
dovadă în plus e ignorarea lui Marin), prevestindu-i circumstanțial
„legenda”. Blaga nu e însă filo-legionar ca Cioran. (Dar ce e mai grav,
să fii, cu acte, sau să scrii, un act și acesta, în linie extremistă?) Doar
prin simulacrul de limbaj („generația curată”), nu prin act, s-a „legat”
Blaga de legionarism, ori nici atât, scrie Marta Petreu, întrucât: „s-
ar putea să mă înșel, în sensul că exagerez”. I. Negoițescu, memo-
rialistul, notează că Blaga i-a spus că Iorga merita mai mult decât
„moartea” legionară, anume „dispreț” față de „persoana lui, prea-
mărită din eroare”. Rădulescu-Motru, dezvăluie/deduce Marta Pe-
treu, îi transferă lui Blaga propriul oportunism politic. Epilogul cărții
fixează în Blaga o victimă a unui malentendu politic: născocirea le-
gionarilor (Nistor Chioreanu a fantazat despre Blaga înscris într-un
„cuib”, apoi ascuns după rebeliune) luată de comuniști drept reali-
tate.

Ca apărător al asistentului său, puternic dotat pentru fi-
losofie (fără prejudecată ideologică), Zevedei Barbu, comunist (ul-
terior disident, adaug), pe relația Veturia Goga, alertată la procesul
grupului (proces mutat din Sibiul dur anticomunist în Craiova mai
îngăduitor cu ideologia sovietică), Blaga cade și „între” comuniști.
Imprudentul fără prejudecăți politice (chiar și fără judecăți de acest
fel), „în final a fost ispitit să intre în viața politică”, scurt timp, într-
un partid satelit al celui muncitoresc-comunist, Partidul Național
Popular. Ispitit, așadar, pare o metaforă religioasă inocentă în afara
conștiinței religioase și politice în sensul comun. După D. Micu,
înțelege autoarea, „Blaga reprezintă stânga”.

Identitatea fiecărei discipline e la Blaga premisa libertății
de gândire și a insubordonării lor. Filosoful, apoi, își susține și diso-
ciază disciplina de gândire: „am multă înțelegere pentru modul de
a gândi teologic, dar tot așa voi mărturisi că, oarecum prin naștere,
m-am obligat să am cel puțin aceeași înțelegere și pentru aspirațiile
filosofiei” (în Gândirea, nr. 6, iunie 1941). La fel procedează în pos-
tură poetică: „În opera mea poetică am întrebuințat deci uneori mo-
tive <ortodoxe>, dar le-am întrebuințat pe un plan mitic și nu
ideologic.” (Către T. Vianu, mai 1930) Mitic și implicit, integrator, es-
tetic. E ceea ce conferă unitate în diversitate (dualitate: poet și filo-
sof), în același regim de autonomie a domeniilor, creației sale. „Sunt
deopotrivă departe de dogmatica creștină și de metafizica laică.”
(id.)

Mitizare, fără legătură cu Corneliu Zelea Codreanu, cum
crede sau mai curând cade-n credulitate și anticomunistul bănățean
W. Totok, iată punctul de vedere al autoarei, totodată punctul cen-
tral al piesei Avram Iancu. Marta Petreu discută stăruitor piesa, dar
lasă discutabilă, facerea teatrului în totalitate: „Blaga și-a făcut pie-
sele în stilul mitico-emfatic al expresionismului german”. Emfaticul
e expresionist cum e etnicul ortodox(ist), adică prin atribuire arbi-
trară.

Blaga rămâne în cultură și creație un raționalist atras fun-
damental de mythos. „Filosoful a avut un respect real pentru toate

religiile, pe care le-a considerat un produs cultural al matricei stilis-
tice abisale, iar nu un dar divin prin revelație.” Exterior
creștinismului căruia nu i s-a opus („a-creștin”) filosoful nu e, el e
numai spiritualist-metafizic.

Legionarismul este, peste orice altceva, o ideologie a poli-
ticului religios, mistic, fățiș, chiar radicalist. Religia, mistica, nu sunt
intrinsec politice. Legăturile umane ale lui Blaga au fost întărite și de
presupuse raporturi, existente sau nu, cu religiozitatea.  

Să notez mai întâi că Marta Petreu înțelege că Blaga crede
doar „în Marele Anonim, într-o forță spirituală centrală, anterioară
Universului și indiferentă față de creatura pe care o cenzurează”.
Dosarul de aici documentează acest aspect esențial, religiozitatea.
Blaga nu e complet credincios creștin ortodox, negând revelația
adevărului, dar descopăr prin câteva notații (doar incluse în citate,
am constatat că fără a fi reliefate), nici anticreștin cu totul nu este.
În 1941 îi urmează pe Isus și Dumnezeu în revista studențească
Curțile dorului. Vorbește, în Curs de filosofia religiei, de „darurile cu
cari ne-a înzestrat Dumnezeu”, e drept că nu-l pomenește și pe Isus.
De luat în seamă în decelarea religiozității și lipsa lui de împotrivire
la teza lui Băncilă, că ar fi filosof universal circumscris etnicului re-
ligios. Autoarea explică atitudinea prin scopul scuzând mijlocul de
a accede la catedra universitară. Există însă o fervoare a admirației
care depășește aspirația profesională a celui trecut prin ani de jur-
nalism, diplomație preponderent secundă (13 ani) ori chiar șomaj.
O mare dramă a vocației și a meritului a trăit Blaga, care a fost doar
9 ani profesor universitar, oricât ar însemna și aceasta ceva, față de
profesoratul exclusiv în liceu al lui E. Lovinescu. Un studiu asupra
universității la români ar arăta ușor că mediocritatea a bătut și răz-
bătut meritul. 

Într-adevăr, în raport foarte posibil, dacă nu chiar real, cu
cunoașterea, creștinismul e găsit de Blaga în 1931 „perimat”, ceea
ce Băncilă ignoră plasându-l pe linie creștin ortodoxă. Extazia(n)tul
exeget din 1938, când apare volumul său monografic, ulterior se
vede nevoit să activeze filosofic și religios (religiosofic!) cu Blaga prin
ceea ce M. Petreu numește „afinitate sufletească”, raport în care
omul le e amândurora mai prieten decât adevărul, sperând să-l în-
drepte fiecare pe celălalt și spre ceea ce înțelege a fi adevăr. Băncilă
forțează credința în revelația dumnezeiască în scopul, care și el
scuză mijlocul, mântuirii creștine. Ca un credincios în exercițiu de
cleric, i-a cerut lui Blaga, omul: „te rog din adâncul sufletului, îm-
pacă-te cu Dumnezeu” (25 martie 1945). Îndemn pentru filosof de-
plasat: „nu mă simt deloc certat cu Dzeu (sic!)”. Cu mențiunea că
„religiozitatea” sa „e o problemă de dozaj al tuturor manifestărilor
mele”, iar cât despre „păcatele” sale: ar fi unele „a căror conștiință
nu o am” (fără de voie, adică, pentru el fără rațiune, conștiință, in-
cognoscibile). Și tot aici citim că el e adesea „ex-centric (...) chiar și
în raport cu ceea ce unii cred că ar putea să fie dogma mea” (26 iulie
1945), cuvinte pentru mine de înțeles doar în chip raționalist-relati-
vist. Înțelepciunea, filosofia, are temei și în (auto)îndoială.
Conștiința nu poate întâlni certitudinea. 

Previzibil, chiar obligatoriu, în spirit dogmatic, de preot și
teolog, D. Stăniloae, invers decât sperase inițial, constată ne-orto-
doxia, prin necunoașterea revelației hristice, a filosofiei lui Blaga,
denunțat de-a dreptul în opoziție cu creștinismul, eticul, etnicul, ro-
mânismul. Apărarea lui Blaga acum există, dar e una, notează au-
toarea, „nu reușită”.
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Când N. Crainic l-a socotit apostat (de la ce?), diaboli-
zându-l (popular, amical?: „cu drac”), prietenia lor s-a stricat. Am
putea reflecta întrebându-ne: dar ce nu strică omul, oricine ar fi el,
pe lumea asta, fie și doar în afara conștiinței lui? 

Misterul din poezie nu există și în filosofie, crede N. Balotă
(Abisul luminat), însă M. Petreu găsește mister, dar evident altul
decât cel creștin.

Erijat în teolog, filosoful cu fluctuații ideologice pe ambele
extreme, C. Rădulescu-Motru, îl stigmatizează pe Blaga, în chip ex-
clusivist și excomunicator, drept mistic, apoi eretic. De pe stânga
extremă, comunistul ucis de ai săi, L. Pătrășcanu, îl indexează doar
mistic, neinteresat desigur de erezie. Teologul Stăniloae l-ar fi dorit
mistic, dar e decepționat și alarmat să-l constate raționalist. Marta
Petreu face toate aceste simple disocieri la îndemână doar printr-o
bună credință a lecturii și înțelegerii ei. E, cred, la Pătrășcanu, mai
mult, dacă nu chiar altceva, decât „diferența de ton (s. m.) dintre
textele lui publice și scrisoarea către Blaga”, dintre evaluarea din
Curente și tendințe în filosofia românească și adresarea din 3 martie
1946: „strălucitului filosof care a adus un aport (sic!) atât de bogat
și original în gândirea românească”. După înrudirea cu legionarul
„legendar” Moța, autoarea reține și faptul că Blaga și Pătrășcanu au
o veche origine comună (după M. S. Rădulescu), din cauza ori dato-
rită căreia Pătrășcanu l-ar fi vrut pe Blaga în doctrina ori tendința sa
comunistă. Conștiința, mai presus de orice filosofică, nu i-a permis,
să ajungă „între comuniști”, omul și opera devenind peste un dece-
niu pradă regimului de orientare sovietică.

Turnat la Securitate de Sergiu Dan, calomniat de filosoful
Grigore Popa, e batjocorit publicistic de Nestor I. Ignat, Geo Șerban,
Pavel Apostol, Ov. S. Crohmălniceanu, Pavel Țugui, H. H. Stahl so-
ciologul, resentimentarul M. Beniuc (1959) determinând Memoriul
către P. M. R. (din 28 sept.-16 oct. 1959), „încolțit și din direcția fiicei
lui”, căsătorită cu marxistul Tudor Bugnariu, presat de Partid să
divorțeze de Dorli.

Blaga și Cercul Literar pornește metodic amănunțit tot de
la izvor. Manifestul estetizant pro-lovinescian, scris de Negoițescu
(fost elev și student legionar, într-o Europă între demisia totalitară
și rezistența anti-totalitară, ajuns „marele și extravagantul critic”), a
apărut la 13 mai 1943 în Viața, ziar condus de L. Rebreanu, nenumit
în text, ca și Blaga (caz, se constată, de rapt ideatic și ingratitudine
oedipiană). Anexa lămurește prezența criteriului (valorii) esteticului,
în regim consensual de autonomie, dar nu de singularitate (în con-
tinuarea lui Maiorescu și Lovinescu): esteticul laolaltă cu alte valori
(1945, articol nesemnat atribuit lui Negoițescu), valoarea estetică
însoțită de altele (Victor Iancu, 1943, nov.-dec., Saeculum), „funda-
mentarea valorii estetice pe alte valori” (Victor Iancu, preluând o
idee „germană”, ian. 1945, Rev. Cercului Literar; N. Balotă, în Abisul lu-
minat, se va referi la esteticul „lărgit” cu „valori transestetice”), „con-
cubinajul” valorilor (Negoițescu, Un roman epistolar, 1946). Fascinat
de eticul proteic substanțializat în estetic, Negoițescu propune însă,
în paradigma lui Goethe, euphorionismul, termen respins de autoa-
rea cărții ca derutant „simbol esențial nefast”. Nu i se poate con-
testa lui Negoițescu noima și consecvența, chiar în lumina ideii lui
citată extensiv după epistola adresată lui R. Stanca la 13 august
1947, o teză radical critică față de capodoperele literare românești,
întrucât rămân în afara conștiinței cititorului european, lipsite fiind
de „marile dimensiuni ale moralului – tragicului – sublimului – reli-
giosului – misticului”, de „bogăția axiologică cuvenită”. Marta Pe-

treu îl selectează pe Radu Stanca, poet, dramaturg, teoretician ac-
cidental: el „a avut o gândire teoretică, respectiv filosofică foarte
bună”, în articolul despre Blaga, Teoria despre stil a noologiei abisale
(ian.-feb. 1944, în Saeculum). 

Anexa II expune totul, chiar recurent, relativ la Memoriul
către C. C. al P. M. R. (1959), înaintat cu sprijinul lui H. Daicoviciu,
ajuns la A. Joja prin ginerele Tudor Bugnariu, publicat neîntreg, re-
ordonat, ca jurnal, în Manuscriptum, nr. 3, 1977 (prin P. Țugui, Al.
Oprea), apoi în Echinox, 7-8, 1978, integral (una din cele „trei lovituri
de presă” ale revistei studențești clujene), de M. Zaciu. Superlativul
se îndreaptă spre scrisoarea lui Dorli Blaga către Al. Oprea:  „capo-
doperă de persuasiune; de diplomație făcută neostentativ”.

La sfârșit, câte ceva despre aspectele procedurale. Marta
Petreu mărturisește autocritic că se prezintă cu o scriere îndelungă,
din 20 de ani; de aici, dar nu numai de aici, recurențele. Nu e
repetiția mama învățăturii? Măcar a memorării, dacă nu de minte
totală. Natural, textul, în multe locuri, o ia în articulările principale
de la capăt. Se repetă în și ca la carte, și pe loc, și din loc în loc, cu
consecvență și mare grijă pentru claritate. Îi e util interpretei chiar
rezumatul didactic, pe puncte.

Cartea este întinsă și „fizic”, fapt ori efect rezultat din re-
cursul la metodă.  A ieșit o carte „încărcată (...) cu lungi excursuri
documentar-explicative”. Miza cade cu greutate pe fapte și se re-
primă, pe cât se poate, deducțiile logice. 

Aceeași saturație informativă și factuală există în Anexe,
unde, polemic, radicalist, se acuză la scară istorică național-cultu-
rală că „la noi dezbaterile nu sunt cu putință” decât „politizate și
violente”. 

Punctul central e mutat la izvoare, printr-o întoarcere la
momentul generator al unui fapt cu repercusiuni semnificative.

Într-un caz, motivat de metoda biografistă extensivă (scri-
sul exprimă viața integrală), se ia drept document și ficțiunea, din
romanul lui Blaga, Luntrea lui Caron. În revers, e indexat N. Balotă
pentru că își ficționalizează memoriile, cu păcat moral de neîmpă-
cat, uneori el scriind „lucruri nu numai foarte dure, ci și nedrepte
despre firea și opera lui Blaga”. 

Tot pentru extensie procedurală, se preia ori cel puțin se
admite, în (con)sens american, ca autorul să se justifice post-operă,
în pofida liniei curente, la noi izvodită de T. Maiorescu și-n curs larg
prin urmașii săi. Nici tăcutul Blaga nu poate fi obligat să fie Sfinx, i
se concede statutul de prim operator, fie și cu jumătate sau sfert
de gură, față de mereu lărgita gură a lumii. Are, așadar, „dreptul
moral să încerce să își salveze și publice creațiile”. Autosalvarea e
urgentă într-adevăr mai cu seamă în regimurile istorice bolnav hră-
nite. 

Volumul multidisciplinar e deliberat impur structural:
eseu, studiu? Faptul ajunge irelevant, dar cumva indirect recunoscut
chiar prin autorul cercetat: „eseul (Școala ardeleană-latinistă, n. și s.
m.) lui Blaga este un valoros studiu novator”.

Cartea caută insistent raporturile conjuncturale (umane,
istorice, culturale) în care există subiectul Blaga. Nu se află aici, în
România, în toate perioadele istorice, o societate a meritului, ci a
influențelor. Blaga o știe și recunoaște și-n scris, dar creatorul mi-
zează nu pe vorbit-scrisul relațional, „carierist”, pe reprobata
concurență neloială, dar pe scrisul literar, filosofic, evident nepecu-
niar. 
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Din exces lămuritor, cercetarea iese și „În afara subiectu-
lui”, când ia parte la stingerea prieteniei dintre Blaga și Băncilă, mo-
nograful său legionar „moderat”. În revers, e menționată de multe
ori ocolirea exegezei filosofice, altfel imposibil de evitat cu totul.
N-o pierd nici aici din vedere.

Stăpână pe dosarul „politic” al lui Blaga, Marta
Petreu e scrupuloasă și-n nesiguranță, pe care și-o recunoaște în
notații de felul: „se pare că” etc. În discursul de apărare a subiectu-
lui, implicit de acuzare a martorilor mincinoși, domină codurile etic,
subiacent juridic, cu totul accidentală fiind ironia poetică mai de-
grabă expresiv-lămuritoare: când (d)enunță faptul absurd de „a citi
trecutul în sâmburi de corcodușe”. Marta Petreu nu evită polarizări,
la prima vedere surprinzătoare, în apărarea, de forță, etic-ideatică,
a lui Blaga. În timp ce G. Călinescu, citind stupefiant un scriitor să-
mănătorist printr-o „o gafă de proporții”, Z. Ornea e doar pur și sim-
plu „marele istoric al ideologiilor din România modernă”.

Abordarea constantă, ușor de constatat, este cronologică,
ca atare și narativă (chiar titlurile secvențelor sunt narative, nu idea-

tice ori conceptuale), abia apoi studios-tematică. Dar temeiul teo-
retic nu lipsește. Compoziția se circumscrie calendarului istoric: anii
1934-1940; sept. 1940-sept. 1944; oct. 1944-mai. 1961. Se adaugă
cercetarea politică și literară a piesei Avram Iancu și două anexe des-
pre Cercul literar de la Sibiu și Memoriul lui Blaga către partidul de-
clarat muncitoresc la putere. Nu se cade uitată o bibliografie
îndestulată, la dosarul, în orice sens greu, al lui Blaga, convingător
expus ideologic, posibil în linia lui Adrian Marino. 

Epilogul cărții fixează un Blaga „apolitic”, creator auto-
nom, „Prizonier în propria lui creativitate” (potrivit spus), tocmai de
aceea provocator, mai curând inabil social, atent la capacitățile
rațional-afective și nu la opțiunile politice ale semenilor, stârnindu-
le, la suprafață involuntar, neînțelegerea, expunerea la trăncăneală
invidioasă și furioasă. Autoarea îi prevede apoliticului, celui atât de
disproporționat pățit în viață și operă, și o prelungire postumă a
născocirilor, altfel spus a (anti)mitizărilor. Rămâne departe în cul-
tura română orizontul dezbaterilor nepolitizate.  
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Stanislav Lem reprezintă, pentru lumea literaturii SF, un
caz relativ singular, întrucât este un autor provenit dintr-o țară
socialistă, aparținând blocului sovietic, care, prin maniera de  scris
și prin opiniile teoretice afișate se opune întregului construct
science fiction american din „epoca de aur” a genului. Cu toate
acestea, fascinația pe care o exercită opera lui Lem asupra
publicului american (în special) e evidentă în ecranizarea romanului
„Solaris” (1972 în URSS și 2002 la Hollywood). Cu toate că
ecranizarea americană alege să încalce epicul romanesc și simplifică
problematizarea filozofică specifică romanului, simpla existență a
filmului e grăitoare pentru faptul că povestea reușește să intrige,
chiar și la 40 de ani după ce a fost publicată. „Solaris” e un altfel de
SF, misterios, întunecat, răscolitor și capabil să te pună pe gânduri.

„Solaris” a fost publicat în 1961. Lem locuia în Cracovia la
acea vreme și își făcuse deja un nume în Polonia și Rusia. În linii
mari, intriga cărții se încadrează perfect în tradiția care se extinde
de la „Războiul Lumilor” la „Star Trek” și „E.T.”: omenirea întâlnește
o inteligență misterioasă, non-umană. Romanul se deschide cu o
dezbatere științifică asupra întrebării dacă oceanul ciudat care
acoperă planeta Solaris este viu, poate chiar inteligent. Oamenii de
știință au observat modele complexe de comportament, inclusiv o
orbită planetară care pare să se auto-corecteze. Dar, din moment ce
nimic din ocean nu seamănă cu biochimia umană, e greu de stabilit
dacă se poate vorbi despre o ființă vie.

Eroul poveștii, Kris Kelvin, este trimis la o stație care
orbitează planeta. Când ajunge, descoperă că un om de știință s-a
sinucis, iar ceilalți se află într-o stare de colaps nervos. Planeta pare
să le citească mințile, iar stația este populată cu apariții care
corespund unor aspecte ale imaginației și amintirilor cercetătorilor.
La scurt timp după sosirea sa, Kelvin se trezește față în față cu soția
sa moartă, care pare umană. O dată cu această întâlnire,
provocarea de a evalua inteligența non-umană a oceanului devine,
brusc, pentru Kelvin, o problemă emoțională. Acesta este un
teritoriu similar cu romanul lui Philip K. Dick „Visează androizii oi
electrice?”, care a fost ecranizat cu titlul, acum celebru, de „Blade
Runner”. Dar acolo unde Dick (și regizorul Ridley Scott) au fost
mulțumiți cu un thriller straniu, Lem îmbină psihologia cu filosofia,
subminând orice idee comună referitoare la atributele constitutive
ale unei persoane.

Este stilul clasic de scriitură a lui Lem, un puzzle intelectual
fără obișnuitele adjuvante science-fiction: împușcături, rebeliuni
coloniale sau bătălii intergalactice în care un tânăr ofițer curajos își
depășește teama de a deveni bărbat. Lem  preferă speculațiile care
se cufundă adânc în fundamentele sociale și ideologice ale științei.
Poveștile sale sunt pline de inventatori și roboți înzestrați cu o
capacitate tulburătoare de reflecție. Lem urmărește fiecare idee
până la extrema sa logică: droguri atât de convingătoare încât

Filosofie și science fiction: „Solaris”
Fantazia

Corina Gruber

realitatea dispare sau computere prea inteligente pentru a fi de
vreun folos.

Născut în 1921 în Lwów, Polonia, Lem a fost un copil
curios. În adolescență, el a fost inspirat de lucrările clasice ale lui
H. G. Wells, care a folosit science fiction-ul ca mijloc de critică
socială. Lem, a cărui familie era de origine evreiască, a supraviețuit
ocupației naziste printr-o combinație de noroc și disimulare. El a
lucrat sub o identitate falsă ca sudor într-o firmă care recicla
materii prime, deținută de germani, o poziție care i-a dat șansa de
a transmite materiale rezistenței poloneze. Când acoperirea sa a
fost deconspirată, el a intrat în ascunzătoare, reapărând atunci
când Armata Roșie a sosit, în 1944. După război, Lem a studiat
medicina, dar a refuzat să-și termine studiile, deoarece medicii
erau vizați de autoritățile comuniste pentru colaborare. În schimb,
a apelat la știință, ocupând o poziție la Konwersatorium
Naukoznawcze, un institut de cercetare din Cracovia. Această
decizie a pus în mișcare roțile carierei sale.

Pentru că vorbea fluent germana și franceza și, cu mare
efort, învăța limba engleză, Lem a scris recenzii ale revistelor
științifice străine pentru lunarul „Zycie Nauki”. De asemenea, a
început să experimenteze cu ficțiunea. La acea vreme, science-
fiction-ul modern american și european era rar prezent în Europa
de Est, iar autorii contemporani erau cvasi necunoscuți. Lem a
presupus că are colegi în America și că, la fel ca el, aceștia
explorau, în literatura scrisă, natura progresului tehnologic și
efectele sale asupra civilizației.

Dar Polonia postbelică era un loc incomod pentru
intelectualii cu gândire liberă, iar Lem a avut mai multe
neînțelegeri cu autoritățile. A scris primul său roman, „Spitalul
Schimbării la Față” în 1948, dar nu a reușit să treacă de cenzura
partidului comunist. Lem a întâmpinat probleme similare cu
„Nebuloasa Magellan”, un roman inspirat de matematicianul MIT
Norbert Wiener. Cercetările lui Wiener în cibernetică au promis o
modalitate de a controla dispozitivele, fabricile și chiar
comunitățile, dând speranța unor transformări sociale și
industriale cu ajutorul inteligenței artificiale. Cu toate acestea, în
Polonia comunistă, cibernetica a fost considerată o pseudoștiință
eronată.

Abia la mijlocul anilor ‘50, după moartea lui Stalin,
cariera scriitoricească a lui Lem a început să se consolideze.
„Spitalul Schimbării la Față” a fost publicat în cele din urmă în
1955, în același an cu „Nebuloasa Magellan”. Lem a început să
publice într-un ritm alert, scriind câte o nouă carte și uneori două
aproape în fiecare an. El a câștigat premii în Polonia și a fost tradus
în Rusia și Germania, unde cărțile sale se vor vinde milioane de
exemplare.

În epoca dezghețului intelectual, science fiction-ul
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american a devenit disponibil pentru prima dată. Când Lem a avut
șansa de a prinde din urmă ceea ce însemna science fiction-ul
american și, în mai mică măsură, european, a fost îngrozit. Science
fiction-ul, a descoperit el, însemna, în principal, fantezie și
aventură, fără o fărâmă de seriozitate.

Lem și-a propus să reformeze genul. În anii ‘60 și ‘70, a
scris o serie de eseuri în care a descris ceea ce el considera penuria
intelectuală a majorității romanelor science fiction, criticându-i pe
unii dintre cei mai renumiți autori pentru ignoranța tehnică,
stângăcia literară și naivitatea sociologică. El a umplut zeci de
pagini de reviste academice, cum ar fi „Science Fiction Studies”,
cu argumente complexe despre modul în care literatura science-
fiction nu a reușit să-și atingă potențialul. Romanele sale stau
mărturie a modului în care Lem înțelegea să aplice principii
științifice valide, provenite din lumea reală, din care să dezvolte
lumi științifico-fantastice complexe, în spatele cărora se
ascundeau probleme de natură filozofică ale umanității.

„Solaris” – acțiunea 
Solaris, o planetă care orbitează o stea dublă, este

acoperită cu un „ocean”. Acesta e, de fapt, o substanță coloidală
care, modificându-și forma, menține cumva orbita planetei, care
altfel s-ar ciocni în cele din urmă într-unul dintre sorii săi. Solaris
a fost găsit de călătorii spațiali de pe Pământ în secolul anterior
acțiunii romanului. Remarcabilul său locuitor unic, oceanul, a
provocat apariția unui întreg domeniu de studii solariene și a
produs o bibliotecă enormă de publicații științifice. 

Kris Kelvin, un tânăr cercetător în domeniul solarian,
sosește de pe Pământ, coborând de pe o navă rachetă care
orbitează planeta și ajunge la o stație de laborator care plutește
deasupra oceanului solarian. El se așteaptă să se alăture celor trei
cercetători care au fost acolo de ceva timp. Însă, atunci când
ajunge, găsește laboratorul în dezordine, iar unul dintre
cercetători, Gibarian, e mort în urma unei sinucideri recente. Un
altul, Sartorius, refuză să părăsească camera sa, iar al treilea,
Snow, reacționează cu teroare la sosirea lui Kelvin. Kelvin trebuie
să îl convingă că este cine pretinde a fi. 

Kelvin are un sentiment straniu că este observat chiar și
atunci când este singur. În fapt, romanul este parțial poveste
polițistă, în care Kelvin, printr-o serie de deducții, descoperă ce a
cauzat perturbarea activității laboratorului.

Oceanul solarian se dovedește a fi o ființă conștientă,
capabilă să citească mintea umană și să creeze, aparent din
propria substanță, copii exacte ale persoanelor din trecutul
emoțional al oamenilor. Gibarian a fost împins la sinucidere de
prezența „vizitatorului” său, o femeie africană uriașă pe care
Kelvin o găsește dormind lângă cadavrul lui Gibarian. Sartorius
rămâne încuiat în camera sa, iar Kelvin aude râsul unui copil prin
ușa încuiată. Snow nu-i permite niciodată lui Kelvin să-i vadă
vizitatorul, care, totuși, pare să plutească mereu în apropiere. 

Primul răspuns al lui Kelvin referitor la aceste apariții
este să presupună că și-a pierdut mințile, dar, atunci când
compară ceea ce a observat cu datele computerului de laborator
constată, oarecum spre consternarea sa, că este complet sănătos.
În acest moment Rheya, soția lui Kelvin, care s-a sinucis cu zece
ani înainte, atunci când a abandonat-o, apare în camera lui, sau,
cel puțin așa se pare. De fapt, vizitatorul nu este Rheya, deși ea

crede în mod evident că este. Răspunsul lui Kelvin este să o
păcălească să se îmbarce într-o navetă spațială, pe care o lansează
pe orbită. Aceasta este doar o soluție temporară; apare o a doua
„Rheya”. Când este închisă într-o cameră, ea își croiește drum.
Aparent, „creaturile Phi” create de ocean trebuie să însoțească în
mod constant gazdele lor. Rănile pe Rheya care le suferă în
evadarea din cameră se vindecă aproape imediat, iar când Kelvin îi
testează sângele, descoperă că oceanul i-a creat corpul nu din
atomi, ci din particule subatomice. 

Kelvin nu-și face iluzii că această Rheya este femeia reală
pe care a cunoscut-o cândva, dar devotamentul ei față de el este
atât de mare, încât este hotărât să o salveze, chiar dacă bănuiește
că toate creaturile Phi nu pot supraviețui nicăieri decât pe Solaris.
Cu toate acestea, Snow și Sartorius dezvoltă un plan pentru
distrugerea vizitatorilor. Din moment ce sunt emanate de gândurile
inconștiente ale unui om în timpul somnului, ele ar putea să dispară
dacă o encefalogramă a minții persoanei (gândurile sale conștiente)
ar fi proiectată în ocean. Kelvin este de acord să-i lase să-i folosească
encefalograma în acest scop. 

Rheya ascultă o casetă în care Gibarian, înainte de a muri,
își explică teoriile despre vizitatori. În disperare, ea încearcă să se
sinucidă, consumând oxigen lichid, dar se recuperează imediat. Ea
și Kelvin știu amândoi că ea nu este Rheya, dar Kelvin îi spune o
minciună ce dovedește că o iubește: că ea este de fapt om. El este
hotărât să rămână cu ea pe Solaris pentru tot restul vieții lui. 

Când Rheya îi cere lui Snow să confirme adevărul a ceea ce
i-a spus Kelvin și nu o face, ea îl convinge să o distrugă prin
intermediul „destabilizatorului” pe care el și Sartorius l-au
perfecționat. În tristețea sa legată de pierderea Rheyei, Kelvin îi cere
lui Snow să i se alăture într-o recomandare adresată consiliului celor
patru puteri de pe Pământ pentru distrugerea totală a oceanului.
Snow refuză; el încă mai vrea să atingă marele scop al explorării
umane a spațiului - contactul cu o inteligență extraterestră, un
proces înțeles în roman drept ceva asemănător revelației divine. 

În cele din urmă, Kelvin părăsește stația pentru a pune
piciorul pe un fel de plajă, o bucată de „pământ” creată de ocean,
pentru că vrea să ia contact direct cu creatura unică din Solaris.
Când își ține mâna în față unui val, „apa” îi învăluie mâna, dar nu o
atinge. Este un moment disperat pentru Kelvin, pentru că el înțelege
acum că orice contact cu mintea oceanului este imposibil și pentru
că este sigur că Rheya nu se va întoarce. În ciuda deziluziei sale, el
intenționează să rămână pe Solaris, sperând doar că își poate păstra
credința „că timpul miracolelor crude nu a trecut”. 

„Solaris” – semnificații 
Începutul celui mai cunoscut roman al lui Lem, „Solaris”,

ilustrează capacitatea sa, care amintește de cea a lui Arthur C.
Clarke, de a crea relatări credibile despre tehnologia futuristă, dar
preocupările centrale ale cărții sunt mai degrabă psihologice și
teologice decât tehnologice. Romanul începe cu o descriere
meticuloasă a zborului navetei aventurierului cosmic Kris Kelvin de
pe nava stelară Prometheus la o stație de cercetare de pe planeta
Solaris. Veridicitatea științifică a acestei scene introductive este
urmată de o poveste misterioasă, pe alocuri terifiantă, despre
vinovăție și iubire, prin intermediul căreia Lem examinează
întrebări profunde referitoare la identitate, comunicare, gândire
creatoare și putere divină. 
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Premisa narațiunii este că mai multe generații de oameni
de știință și teoreticieni au încercat, fără succes, să înțeleagă și să ia
contact cu forma de viață oceanică atotputernică care înconjoară
planeta Solaris, un efort care continuă și în prezentul narativ. În
trecut, o mare parte din cercetare, pe care Lem o descrie folosind o
digresiune elaborată, a implicat catalogarea structurilor
arhitectonice complexe de pe suprafața planetei și încercarea de a
ghici ce procese de gândire s-ar putea afla în spatele aspectului,
evoluției și dispariției lor. Aceste speculații sunt un vehicul ce
transmite propriile meditații ale lui Lem asupra naturii gândirii
creatoare. Ele variază de la a atribui o simplă origine mecanică
acestor structuri până la a le vedea ca pe ceva asemănător cu
concepte filozofice aparținându-i lui Aristotel. 

În prezentul narativ, o echipă de oameni de știință a
bombardat porțiuni ale entității oceanice cu raze X de mare energie,
în speranța de a provoca un răspuns. În mod ironic, rezultatul este
că oamenii de știință înșiși sunt supuși unor experimente de către
de inteligența pe care încearcă să o înțeleagă. Se dezvăluie, astfel,
limitele capacității lor de a înțelege și de a comunica cu propria lor
specie. Gibarian, Snow și Sartorius, autorii experimentelor, sunt
fiecare vizitați de replici ale unor oameni față de care au avut
sentimente puternice în trecut, Astfel, fiecare dintre cercetători este
adus într-o stare paroxistică în timp ce încearcă să înțeleagă ce este
vizitatorul său și cum să se comporte față de acesta. Până la sosirea
lui Kris Kelvin, Gibarian s-a sinucis deja, iar Snow și Sartorius se
comportă bizar. Rheya, vizitatorul lui Kelvin, este o replică aproape
perfectă a frumoasei tinere pe care a determinat-o să se sinucidă cu
zece ani în urmă. Prin prezența ei, personajul  trebuie să învețe să
facă față unei probleme științifico-fantastice comune, mai exact
cum să tratezi un om artificial. În același timp, personajul este
obligat să încerce să înțeleagă (într-o problematică originală
aparținându-i lui Lem) cum ar trebui ca relația sa cu replica să fie
influențată de ceea ce s-a întâmplat în trecut. La început, el o
tratează pe noua Rheya ca pe un monstru de care trebuie să scape,
dar, treptat, îi acceptă individualitatea și refuză să o abandoneze
sau să o distrugă, în ciuda faptului că trebuie să rămână pe planetă
pentru a-i asigura existența continuă. Deși o vede ca pe o ființă
separată de femeia pe care a nedreptățit-o cândva, iubind-o și
protejând-o, găsește o modalitate de a-și anula vinovăția din trecut,
iar ea, la rândul ei, îl eliberează, acceptând să fie anihilată de către
ceilalți oameni de știință. 

Până la sfârșitul romanului, inteligența planetară, care l-a
pus pe Kelvin în contact cu propria umanitate, însă cu prețul unui
chin teribil pentru el și pentru ceilalți, rămâne la fel de departe de
contactul direct. Experiențele de pe Solaris îi sugerează lui Kelvin o
paradigmă a divinității, care rezolvă problema prezenței răului în
lume fără a atribui crearea răului unei alegeri conștiente a prezenței
divine. Poate că divinitatea, ca și entitatea oceanică, este „limitată
în omnisciența și puterea sa, incapabilă să prevadă consecințele
actelor sale și să creeze lucruri care duc la teroare”. Aici, ca și în alte
părți ale operei lui Lem, aceste sugestii nu sunt nici afirmate, nici
negate, ci pur și simplu lăsate ca posibilități. 

„Solaris” – filosofia  
Povestea lui Lem este duală. Pe de o parte, ea are în

vedere relația dintre Kelvin și vizitatorul său. În același timp, în
roman sunt prezentate numeroase implicații filosofice ale încercării

de a intra în contact cu mintea oceanului. Teza lui Lem este că toate
încercările de a defini realitatea, pe pământ sau în spațiu, sunt
inevitabil antropocentrice. Un autor al uneia dintre cărțile de studii
solariene susține că toate realizările științifice dezvăluie proiecția
definițiilor antropomorfe asupra întregii realități. Ca urmare,
contactul autentic dintre oameni și o inteligență sau civilizație
neumană este, prin definiție, imposibil. Snow îi spune lui Kelvin că
toată călătoria în spațiu nu este altceva decât încercarea de a defini
întregul cosmos în termenii Pământului: „Căutăm doar Omul.... Nu
știm ce să facem cu alte lumi. O singură lume, a noastră, ne este de
ajuns; dar nu o putem accepta pentru ceea ce este.” 

Această idee este repetată într-un pasaj care se referă la
implicațiile cosmice ale tezei lui Lem referitoare la relația dintre
Kelvin și „Rheya”: „Omul a ieșit să exploreze alte lumi și alte
civilizații fără să-și fi explorat propriul labirint de pasaje întunecate
și camere secrete și fără a găsi ceea ce se află în spatele ușilor pe
care el însuși le-a sigilat”. Cu alte cuvinte, în același timp în care
ființele umane impun definiții umane universului, ele uită să țină
cont de propria lor natură umană. Astfel, ei nu reușesc să înțeleagă
nici universul din afară, nici universul interior. 

Prin urmare, tema romanului lui Lem, în ciuda faptului că
el condamnă umanitatea pentru acest dublu eșec, este categoric
umanistă. Faptul că omul e capabil doar de o cunoaștere limitată
nu înseamnă că oamenii nu ar trebui să folosească această
cunoaștere pentru a explora condiția umană de aici de pe pământ,
atât lumea interioară a minții și a emoțiilor, cât și lumea morală
externă a relațiilor sociale și personale. 

În cele din urmă, romanul sugerează o implicație teologică
a întâlnirii umane cu Solaris. Kelvin definește pentru Snow un zeu
imperfect și chiar bolnav, un zeu a cărui putere și cunoaștere sunt
limitate și care creează astfel groază: un zeu, ca și oceanul, care pur
și simplu există. Pentru Kelvin, acest lucru ar explica incapacitatea
de a intra în contact cu oceanul. Din această perspectivă, crearea
vizitatorilor de către acest zeu nu e nici benignă, nici rea. Această
noțiune susține, de asemenea, teza lui Lem potrivit căreia
dobândirea cunoștințelor umane duce inevitabil la tragedie. Dacă
zeul cosmosului este ca oceanul, atunci încercarea de a intra în
contact cu el este sortită și supusă experienței „miracolelor sale
crude”. Singurul efort adecvat este explorarea psihologiei umane,
îmbunătățirea relațiilor dintre indivizi și societăți și menținerea unei
vieți sănătoase pe Pământ. 

„Solaris” – science fiction New Wave
În multe privințe, „Solaris” este un anti-roman. Personajul

său principal, Kris Kelvin, este uneori stoic, uneori rece și distant. El
reprezintă mai degrabă un anti-erou decât un protagonist tipic. La
fel ca în multe romane science-fiction din acea epocă, în centrul
poveștii stă un concept narativ puternic: confruntarea sau contactul
cu o inteligență extraterestră. Dar, acolo unde alte romane ar putea
reda ideea unui ocean viu, conștient, cu efect distructiv, Lem
contrazice așteptările. În locul unui final convențional, satisfăcător
din punct de vedere epic, cititorul rămâne cu un anti-climax și anti-
rezoluție.

„Solaris” reprezintă chintesența mișcării New Wave a
science fiction-ului, contrastând, în același timp cu epoca de aur
colorată și optimistă care a precedat această mișcare. New Wave
(noul val) science-fiction a contestat vechile norme și a îmbrățișat
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diversitatea, inclusiv diversitatea conceptuală. Spre deosebire de
poveștile pe alocuri naive dintr-un trecut fericit, narațiuni ce erau
adesea generate de cererea cu ritm rapid din mediul
cinematografic, New Wave a redefinit genul prin subminarea
vechilor convenții. Spre deosebire de povestirile tradiționale, care
plasează oamenii de știință pe un piedestal și amintesc realizările și
posibilitățile de explorare și experimentare științifică, romanul lui
Lem este sceptic cu privire la capacitatea științei de a debloca
misterele universului. Pe măsură ce cititorul explorează Solaris,
urmărind, alături de personajul principal, expedițiile anterioare de
pe planeta neobișnuită, tensiunea derivă din negarea activă,
frustrare și confuzie, mai degrabă decât dintr-o forță exterioară
antagonică.

Solaris scapă încercărilor noastre de a defini realitățile
înconjurătoare și nu se lasă înțeleasă. Este o planetă, dar, în același
timp, e o formă de viață extraterestră, o ființă ce gândește. Este,
totodată, o metaforă pentru necunoscut. Însuși procesul de a-i
atribui un nume sau de a încerca să o definim în funcție de diferite
clasificări și atribute eclipsează efortul de a percepe această
prezență în forma sa cea mai adevărată. Înainte ca primii
cercetători ai planetei să înțeleagă ce este Solaris, ei comit deja erori
în ipotezele lor, oricât de bine intenționate ar fi fost. Solaris există
ca un puzzle imposibil de rezolvat, pentru că premisele folosite de
oamenii de știință pentru încercarea de înțelegere sunt eronate.
Imposibilitatea cunoașterii și înțelegerii planetei generează pentru
personaje (și pentru cititori) un sentiment inconfortabil. Dar Solaris
nu există pentru a-și dezvălui misterele în fața oamenilor sau
pentru a le servi capriciile. Solaris pur și simplu există. De aceea,
absența unui mesaj clar al romanului, după atâtea convenții de
povestire orientate spre viitor, centrate pe om, generează mai
multă confuzie pentru cititori.

În ciuda trecutului științific al autorului, reprezentarea
procesului științific aplicată la ceva atât de străin ca planeta Solaris
este impregnată de un sentiment de cinism. Unii autori de science
fiction tind să folosească termenii științifici ca pe niște cuvinte-cheie
pentru a ajuta la evocarea unei atmosfere rarefiate de
experimentare high-tech (de exemplu, „ion”, „nano” și „cuantic”).
Termenii sunt uneori folosiți în contextul adecvat sau sunt corecți
din punct de vedere tehnic, dar sunt, în esență, un instrument
pentru autorii SF care încearcă să angajeze un public potențial
avizat. Această utilizare a jargonului științific servește atât ca
amprentă stilistică, cât și ca formă de manifestare a genului SF, iar
Lem reușește să redea perfect ambele aspecte. În „Solaris”, Kris
Kelvin folosește un microscop cu particule neutrino pentru a studia
o probă fizică. „Particulele neutrino” au intrat pentru prima dată în
vocabularul științific la începutul anilor 1930 și au fost detectate
pentru prima dată abia în 1956, astfel încât utilizarea termenului în
funcționează atât din punct de vedere științific, cât și ca jargon
high-tech la modă. Particulele neutrino rămân un subiect popular
atât în știință, cât și în science fiction, deoarece, de-a lungul
timpului, știința a descoperit mai multe despre particule și modul în
care ele funcționează. În lumea romanului, utilizarea termenului are
sens atât logic, cât și dramatic, pentru că face apel la cele mai
recente noțiuni științifice contemporane autorului. 

Pe de altă parte, romanul ilustrează un concept de ființă
atât de diferit de tot ceea ce îi este cunoscut omului, încât nici cele
mai avansate noțiuni științifice nu pot descrie funcționarea ei.

Astfel, cercetătorii solarieni par simpli diletanți în teoriile lor
referitoare la planetă. Ei pot doar să înregistreze fenomene
misterioase, strângând un noian de informații, care nu reușesc să
rezolve sau să facă lumină asupra misterelor perene ale lui Solaris.
Masa, greutatea sau dimensiunea nu pot transmite nimic despre
moralitate, etică sau despre însăși condiția umană, dincolo de
moleculele din care suntem alcătuiți. Până la urmă, ceea ce
transmite romanul transcende ceea ce poate fi înregistrat prin
notație și concept științific și intră într-o zonă mai profundă, a
esenței umanității, a binelui și a răului. 

„Solaris” reușește să își transforme în mod eficient cititorii
în solariști. La fel ca cercetătorii fictivi din roman, suntem expuși
unei experiențe greu de redat sau descris. Romanul este, pe alocuri,
straniu, neliniștitor și frustrant. Asemenea cercetătorilor din roman,
rămânem, după lectura cărții, cu întrebări despre solaris-ul nostru
personal. Romanul pune sub semnul întrebării în ce măsură se pot
înțelege indivizii unul pe altul sau pe ei înșiși și posibilitatea
înțelegerii adevărate. De asemenea, natura inteligenței este o altă
dilemă ascunsă adânc în mesajul romanului. Are cunoașterea în
sine valoare sau este doar o modalitate de realizare a unui alt scop?
La fel ca protagonistul, putem cataloga, diseca, și studia lumea
fictivă de pe Solaris prin prisma unor mici părți, ce ar putea părea
mai ușor de înțeles. Sau, putem să renunțăm la analiza detaliilor și,
acceptând inefabilul, să ne bucurăm de ceea ce se petrece fără a
căuta un sens ascuns al lucrurilor. 
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Orfismul lui Ion Barbu este, după propriile sale cuvinte, “o în-
cercare mereu reluată, de a ridica la modul intelectual al Lirei” , pro-
blemele noii paradigme de cunoaştere a realităţii care – având în
vedere formaţia lui de matematician cunoscut sub numele de naş-
tere, Dan Barbilian – se fundamentează pe un “nou umanism, ma-
tematic”.(1 El însuşi a respins ironic încadrarea sa de către critici şi
istorici literari chiar şi între reprezentanţii modernismului românesc
care se legitima cu teoria lovinesciană a sincronismului, şi s-a re-
vendicat cu mândrie de la tradiţia poeziei antice greceşti. “În poezia
mea – mărturiseşte Barbu în interviul cu Ion Valerian – ceea ce ar
putea trece drept modernism, nu este decât o înnodare cu cel mai
îndepărtat trecut al poeziei: oda pindarică. Neputând să apar în-
aintea concetăţenilor mei, ca poeţii de altădată, cu lira şi florile pe
cap, mi-am poleit verbul cu cât mai multe sonorităţi. Pe lângă uni-
tatea spirituală, adaug şi una fonetică”.(2

Ion Barbu aparţine, prin  structura temperamentală şi forma-
ţia lui intelectuală, acelui curent de gândire care îşi trage originea
din nihilismul cultural şi vitalismul lui Nietzsche, propunând ca so-
luţie de rezolvare a crizei umanităţii de azi, reactualizarea modelu-
lui de umanitate şi cultură a Antichităţii greceşti. În figura autorului
cărţii epocale Aşa grăit-a Zarathustra, tânărul poet îşi ipostazia, într-
o poezie intitulată chiar Nietzsche, propriul spirit creator: 

”Şi totuşi deasupra rotirilor deşarte

Făuritor de sensuri, să te ridici viril;

Şi,beat de aderare activă şi adâncă,

Aplauze unice în searbădul decor –

Smulgând ardorii tale cuvântul creator,

Eternei reîntoarceri a Vieţii să-i chemi:

Încă!”

Spirit radical, Barbu a realizat, urcând treptele evoluţiei
sale artistice: parnasiană-expresionistă, balcanic-baladescă şi er-
metic-şaradistă, reducerea psihologică şi fenomenologică a eului ro-
mantic, până la dispariţia lui elocutorie şi rostirea poetică a
problemelor Fiinţei într-un discurs esenţializat. El n-a evoluat însă în
direcţia, ca să întrebuinţăm expresia lui Ortega y Gasset, “dezuma-
nizării artei” (3, ci a reumanizării artei printr-o nouă fuziune, caracte-
ristică tragediei antice greceşti, a apolinicului şi dionisiacului. În
vreme ce pentru Nietzsche, în Naşterea tragediei, apolinicul şi dio-
nisiacul reprezintă “puteri artistice izvorâte din natura însăşi, fără
mijlocirea artistului uman” (4, pentru poetul Jocului secund acestea
sunt categorii ale intelectului uman aplicabile cunoaşterii şi expri-

mării Fiinţei în dialectica ei ca Unu şi Multiplu. Poetul a rătăcit multă
vreme pe sub arcadele “castelului de gheaţă” al gândirii abstracte,
din dorinţa de a cunoaşte adevărul în actul reflectării existenţei,
trăind un timp dezumanizat. Aventura cunoaşterii începe abia după
părăsirea “grandorii polare” a acestei gândiri, devenind o iniţiere
treptată în misterul “caldului pământ de miazăzi”, mediată de vo-
luptatea senzorială care se sublimează în muzică. Barbu valorifică
poetic ideea nietzscheeană a depăşirii limitelor/ aparenţelor unită-
ţii apolinice, în sensul identificării dionisiace cu pluralitatea forme-
lor existenţei, pentru cunoaşterea “divinului în luturi pieritoare”.
Umanizarea existenţei se asociază sfârtecării tragice a lui Dionysos/
Orfeu în ritmul temporal-muzical care “vibrează în lumi nenumă-
rate”. Barbu concepe timpul umanizat ca un acord muzical dintre
planul etern-eleat al gândirii şi planul temporal-heraclitic al simţirii.

Poezia etapei parnasiene reprezintă o cântare orfică a ela-
nului vital care se manifestă – spre a întrebuinţa cuvintele lui Barbu
însuşi din interviul cu Felix Aderca – “cutreierând dinamic fiinţa şi ri-
dicând extatic un cer platonician” (5 Poetul cunoştea concepţia filo-
sofică a lui Bergson, privind lupta eternă între principiul vieţii, de
esenţă spirituală, dinamică, şi principiul morţii, corespunzător ma-
teriei inerte, expusă în Evoluţia creatoare: “ În realitate, viaţă este
mişcare, iar materialitatea este mişcarea invers şi fiecare dintre cele
două  mişcări este simplă, materia care formează lumea fiind un
flux indivizibil, indivizibilă fiind de asemenea viaţa care o traver-
sează decupând în ea fiinţe vii” (6, dar viziunea lui poetică fixează
echilibrul  existenţei în punctul de unde posibilităţile ei viitoare pro-
vin din revitalizarea celor trecute. Această viziune s-a conturat în
poezia intitulată tocmai Elan, care a însemnat, sub titlul Fiinţa, de-
butul revuistic al poetului în Literatorul lui Macedonski:

“Sunt numai o verigă din marea îndoire,

Fragilă, unitatea mi-e pieritoare; dar

Un roi de existenţe din moartea mea răsar,

Şi-adevăratul nume ce-l port e : unduire.

Deci, arcuit sub timpuri, desfăşur lung ţesut

De la plăpânda iarbă la fruntea gânditoare,

Şi blondul şir de forme, urcând din soare-n soare,

În largurile vieţii revarsă un trecut”.

Trecutul, pentru Barbu, nu este mort ci viu, prelungindu-
se bergsonian în prezent. În poezia Râul, el realizează o viziune cos-
mologică în care existenţa este reprezentată biplan, prin
intermediul râului care simbolizează deopotrivă eternitatea oglin-

Ion Barbu
Dumitru Chioaru

Avatarele lui Orfeu
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dindu-se în timp şi timpul purtând în mişcarea lui eternitatea. În-
trepătrunderea planurilor este percepută vizual, în actul oglindirii
dinamice: “oglindă călătoare, cer mobil” sau, auditiv, în murmurul
neîntrerupt al apei: “Dar murmurul, acord eternizat/ Neîncetat mă-
rirea ta o plânge”. Trecutul, identificat cu eternitatea imobilă, este
perceput  continuu prezent, datorită mobilităţii timpului:

“Şi-ntregul tău trecut, pietrificat,

În unda potolită se răsfrânge”.

Poezia parnasiană a lui Barbu celebrează orfic, pe un ton
viril, impetuos, care-l apropie de Macedonski, vitalitatea panteistă
a fiinţei. Timpul, în acestă viziune panteistă a existenţei, reprezintă
el însuşi factorul dinamic, asociindu-se erosului care – remarcă
Marin Mincu în Opera literară a lui Ion Barbu – este “însufleţitoarea
undă a lui Dionysos ce străbate lumea spre a salva trecătoarele
forme de la degradare. Un plâns subteran înfioară regnurile, cutre-
murându-le într-un dor neîmplinit de reintegrare”.(7 Pentru acelaşi
asiduu cercetător al operei barbiene, panteismul lui Barbu este “li-
vresc”, rezultând din “provocarea voluntară a trăirii dionisiace”.
Chiar dacă are o asemenea origine, viziunea poetică a lui Barbu re-
levă un panteism autentic. Mistica depăşire a limitelor gîndirii ra-
ţionale şi proiectarea extatică a eului asupra universului văzut în
continuă expansiune şi ritmică regenerare: “Iar sfânta ta durere va
trece legănată/ În ritmuri largi şi grave, de corul sferelor” ( Pentru
Marile Eleusinii ), se aseamănă unei orgii dionisiace, în care plurali-
tatea Fiinţei anulează timpul datorită eternei reîntoarceri a feno-
menelor:

“Smulgându-ne din cercul puterilor latente

Vieţii universale, adânci, ne vom reda;

Iar nervii, hidră cu mii de guri, vor bea

Interioara-i mare de flăcări violente.

Şi peste tot, în trupuri, în roci fierbinţi – orgie

De ritmuri vii, de lavă, de freamăt infinit,

Cutremurând vertebre de silex ori granit,

Va hohoti, imensă, vitala Histerie…”.

( Panteism )

Trăirea extatică a eului se asociază, simbolic, lavei lichide şi fierbinţi,
care se revarsă – într-o dionisiacă aventură celebrată şi în poezia
numită chiar Dionisiacă: “Zdrobiţi centura fiinţei, topiţi-vă cu glia” –
în direcţii multiple, din cadrele dinamice temporal ale imanentului
către  reintegrarea în cosmosul ca manifestare spaţializată a Fiin-
ţei:

“De-atunci, spre-o altă lume fluida-ţi formă tinde…

Cu slava-ntrevăzută un dor fără de spaţiu

Ar vrea să te-mpreune … şi ca s-o poţi cuprinde,

Tentacule lichide îţi adânceşti în spaţiu”.

( Lava )

Eul reprezintă craterul pe unde se manifestă, în erupţie, elanul vital
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care provine din străfundurile Multiplului Fiinţei, concentrat în Si-
nele său.  Lava trăirii extatice se revarsă ritmic, pulsând nu de nos-
talgia trecutului ci de aşteptarea viitorului. Se poate vorbi de o
dorinţă de dispersie a eului în spaţiu şi în timp, în încercarea trans-
cenderii lor ( sugestivă este metafora “un dor fără de spaţiu” ), ca şi
limite ale sale, prin unirea mistică cu Fiinţa atemporală şi aspaţială. 

Ion Barbu este, alături de Macedonski în poezia română,
un avatar al lui Orfeu care nu priveşte viitorul dintr-o perspectivă
eschatologică ci soteriologică. Această soteriologie se manifestă ca
aspiraţie la integrarea existenţei prin cunoaştere. Într-un eseu cu
titlul Opera de artă concepută ca un efort de integrare, Barbu în-
suşi consideră actul de creaţie “rezultatul unui  lung şi neîntrerupt
proces de integrare (conştient sau subliminar) chemat să corecteze
ceea ce viaţa cuprinde în ea de diferenţiator schematic… Opera de
artă e  tocmai transpunerea în miezul acestor veleităţi de viaţă şi
prelungirea lor într-un plan de existenţă imaginar”.(8

Unicul volum publicat din iniţiativa şi acordul autorului,
Joc secund (l930 ) este poate cea mai temerară experienţă poetică
a modernismului românesc. Poezia barbiană din acest volum în-
seamnă o formă superioară de cunoaştere, ca şi matematica/ geo-
metria, care – apreciază Tudor Vianu în prima monografie critică
consacrată poetului – “este negaţia lumii, sublimarea ei în idee, un
joc desfăşurat pe un plan izolat de viaţă, un joc secund “.(9 Barbu în-
suşi, în încheierea pamfletului său îndreptat împotriva lui Arghezi,
cu titlul Poetica domnului Arghezi, îşi defineşte lapidar propria artă
poetică drept “act pur de narcisism”, afirmând originalitatea versu-
lui său, rezultat al unei “dificile libertăţi: lumea purificată până a nu
mai oglindi decât figura spiritului creator”.(10

Această oglindire a spiritului creator este similară reduc-
ţiei fenomenologice descrise de Husserl în Idei directoare pentru o fe-
nomenologie, care “interzice orice judecată îndreptată spre
existenţa spaţio-temporală” (11. În vreme ce pentru Husserl, cogito-
ul rămas după punerea lumii spaţio-temporale între paranteze re-
prezintă “un obiect de tip nou”, produs al intuiţiei esenţiale radical
diferită de intuiţia empirică, pentru autorul Jocului secund, poezia
rezultă din sublimarea obiectului contingent al cunoaşterii până la
starea de cristalizare proprie unui obiect geometric:

“Din ceas ceas dedus amurgul acestei calme creste,

Intrată în oglindă prin mântuit azur,

Tăind pe înecarea cirezilor agreste,

În grupurile apei un joc secund, mai pur”.

Poezia este un joc secund rezultat din “însumarea” esenţelor ex-
trase din contingentul pus între paranteze, care  -  observă Marian
Papahagi în studiul Ion Barbu: mitopoetica integrării în unitate – “nu
e eliminat ci trăieşte solar a doua sa viaţă, cea de taină, reflectată”.(12

Existenţa secundă nu provine, aşadar, din abstracţia ci din reflecta-
rea celei concrete, până la esenţele platonice în care – remarcă Ba-
sarab Nicolescu în eseul Ion Barbu. Cosmologia “Jocului secund”,
“sunt încă prezente neliniştea, îndoiala, sentimentul tragic, negaţia
demonică, organic încorporate în aceste esenţe”. (13 Conţinutul em-
piric al cunoaşterii se purifică, până ce obiectul ei devine pură vir-
tualitate. Cunoaşterea devine identică creaţiei ludice a unui univers
secund, în care se oglindeşte figura spiritului creator. Poetul îşi
asumă ludic – remarcă cu pătrundere Ion Pop în Jocul poeziei – “sar-
cina unei noi demiurgii; el propune o ordine dictată de spirit, în con-

sonanţă cu ascunsa geometrie a cosmosului,  pe care cântecul său
o restaurează , degajând-o de zgura accidentalului”.(14 Am putea
spune, în termenii lui Worringer din Abstracţie şi intropatie (15, că
abstracţia şi intropatia ca atitudini opuse ale eului psihologic faţă de
concretul existenţei devin, din perspectiva reducţiei fenomenolo-
gice barbiene, complementare. Formele organice temporale ( “cire-
zile agreste” ) dobândesc prin reflectarea în  oglindă ( “grupurile
apei” ) contururi geometrice în care poate fi contemplat tiparul
etern al fiinţei. Poezia, în forma ei “pură”, este cântecul orfic al ar-
hetipurilor regăsite prin transgresarea ( “zbor invers” ) realului în
imaginar:

“Nadir latent! Poetul ridică însumarea

De  harfe resfirate ce-n zbor invers le pierzi

Şi cântec istoveşte: ascuns, cum numai marea

Meduzele când plimbă sub clopotele verzi”.

Orfeul barbian abordează ludic problemele cunoaşterii
existenţei prin intermediul oglinzii. Considerată de Tudor Vianu mit
(16, iar de Matei Călinescu motivul (17 central al Jocului secund, oglinda
este mai degrabă simbolul coagulant al universului poetic barbian,
sustras condiţionărilor spaţio-temporale. Oglinda narcisismului
ludic mediază atât experienţa dedublării eului, cât şi experienţa es-
tetică a realităţii secunde. Ambele experienţe converg într-o iniţiere
care transcende temporalul în durată. Oglinda barbiană dezvăluie
structura bidimensională a existenţei: eternul şi temporalul reflec-
tându-se reciproc. Ea simbolizează deseori pragul de trecere, cu
dublu sens, din transcendent în imanent. Ea este poarta din poezia
cu acest titlu, deschizându-se în ambele sensuri: existenţa contin-
gentă, impură, îşi poate contempla forma pură în actul reflectării,
iar Fiinţa atemporală , transcendentă, se poate divulga în semnele
vremii. Oglindirea este, de o parte, experienţa cunoaşterii multi-
plului ca grup geometric de euri rezultat din continuitatea reflexiei
în timp a fiinţei: “Dar capetele noastre, dacă sunt/ Ovaluri stau, de
var, ca o greşeală”, iar pe de altă parte, reflecţie asupra unităţii atem-
porale a fiinţei, avându-şi centrul în actul mereu inocent al privirii:
“Ochi în triunghi virgin tăiat spre lume” (Grup). Cunoaşterea fiinţei
se realizează relativ la fiecare moment “din timp tăiat cu săbii reci”
( Statură) sau în perspectivă absolută, ca “anulare a unor albe tim-
puri” (Secol). În poezia Mod, timpul şi eternitatea au un loc comun,
sugerat de metafora “cer simplu”. Este revelaţia acelor “ceasuri ver-
ticale” pe care le aduce înţelepciunea simbolizată de “frunţi târzii”.
Deşi “impur”, datorită sintezei dintre material şi spiritual, sufletul
înţelept trăieşte, prin cunoaştere şi creaţie, într-o lume mereu nouă: 

“O, ceasuri verticale, frunţi târzii!

Cer simplu, timpul. Dimensiunea, două;

Iar sufletul impur, în calorii,

Şi ochiul, unghi şi lumea-aceasta – nouă”.

Mişcările “jocului secund” sunt ritmice, reflectând ritmurile tempo-
rale ciclice în care eul se iniţiază extatic. Aceste mişcări ritmice sunt
dinamizate de principiul erosului care-i de origine solară, îndreptă-
ţind aprecierile lui George Călinescu din Istoria literaturii române
de la origini până în prezent despre toate poeziile grupate în ciclul
Uvedenrode al volumului Joc secund: “Ciclul Uvedenrode expune
iniţiatic cele trei faze de experienţă erotică ( venerică, intelectuală
şi astrală ), în încercarea de a crea o viziune extatică a marelui
Eros”.(18
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Poemul Ritmuri pentru nunţile necesare are ca axă simbolul
roţii. Roata – se spune în Dicţionarul de simboluri – “ţine de perfec-
ţiunea sugerată de cerc, dar cu o anumită valenţă de imperfecţiune,
deoarece ea se referă la lumea devenirii, a creaţiei continue, deci a
contingenţei şi a perisabilului. Simbolizează ciclurile reînceputurile,
reînnoirile. Lumea este roată într-o altă roată, ca o sferă într-o altă
sferă”(19.  Barbu întrebuinţează simbolul roţii drept model al împli-
nirii existenţei temporale prin cunoaştere. Fiinţa este reprezentată
ca o desfăşurare de “cercuri de mister” concentrice, de la cercul cu-
noaşterii senzoriale până la cel al cunoaşterii spirituale. Viziunea
poetului se proiectează cosmic, în mişcările de rotaţie şi de revolu-
ţie ale astrelor în jurul Soarelui, care dau timpului un caracter cir-
cular. Traversând, ca şi Pământul ( Geea, în text ) “cercurile de
mister” ale mişcării altor planete, Venus şi Mercur, în căutarea Soa-
relui dătător de viaţă, eul trăieşte “nunţile necesare” ale trezirii afec-
tului ( simbolizat de Venus ) şi intelectului   ( reprezentat de Mercur
), până la forma solară/ apolinică de cunoaştere, care corespunde cu
“ceasul alb, concis al minunii”, semnificând unirea mistică deplină:

“An al Geei - ,închisoare,

Ocoleşte roatele interioare:

Roata Venerii

Inimii

Roata capului

Mercur

În topire, în azur,

Roata Soarelui

Marelui”.

Viziunea traseului circular de iniţiere în misterul Fiinţei, care în-
seamnă repetarea ciclului: naştere, moarte şi înviere, corespunde
mişcării Pământului pe orbită în sensul coborârii şi înălţării spre
Soare. La rândul său, soarele reprezintă centrul iradiant şi reinte-
grator, totodată, al fiinţei sfârtecate pe roata timpului, într-o nuntă
mistică desfăşurată “sus, pe veacul împietrit”, care este regenera-
toare;

“Că intrăm 

Să ospătăm

În cămara Soarelui

Marelui

Nun şi stea,

Abur verde să ne dea,

Din căldări de mări lactee,

La surpări de curcubee

În Firida ce scântee

eteree”

Printre simbolurile regenerării lui periodice se numără,
alături de roată, spirala. Poemul Uvedenrode este un discurs ora-
cular centrat pe ideea erotismului cosmic. Acest erotism care stă-
pâneşte firea umană reprezintă, constată Pompiliu Constantinescu,
cauza dinamică a transcenderii limitelor temporale: “ Iubirea este
expresia unui principiu cosmic, lege supremă care absoarbe indivi-
dul dincolo de limitele temporale. Un senzualism implacabil stăpâ-

neşte pe om, prezentat ca joc al forţelor universale”.(20 Sentimentul
erotic duce la descoperirea şi cunoaşterea trupului ca şi centru al
acestor pulsiuni cosmice. Trupul este perceput, ca să întrebuinţăm
o sintagmă a lui Perpessicius, drept  “mister sexual”. (21 Dar “râpa
Uvedenrode” este o metaforă care indică sensul pulsiunilor erotice,
deopotrivă transcendent:  “Uvedenrode/ Peste mode şi timp/
Olimp!” şi imanent: “Sub timp/ Sub mode/ În Uvedenrode”. Poetul
punctează momentele şi treptele acestei cunoaşteri iniţiatice prin
juxtapunerea de imagini structurate din grupuri nominale, în ab-
senţa aproape totală a verbului, care imprimă un caracter antina-
rativ discursului. Substanţa erosului se muzicalizează fără a urma o
linie melodică, discursivă, ci punctând momentele iniţierii, pe baza
puterii autonome a sunetului de-a iradia multiple sensuri. “Misterul
sexual” îmbină sublimul şi grotescul în reprezentarea plastică a că-
derii dinspre geometria pură, muzicală a gasteropodei către condi-
ţia corporală – şi temporală – marcată sexual:

“Apari:

O, cal de val

Peste cavală

Cu varul deasupra-n spirală”.

Această viziune a erosului înseamnă, pentru Ion Barbu, şi o remi-
niscenţă a misterelor orgiastice de la Eleusis. “Ceasul cristalin” re-
prezintă metaforic momentul cunoaşterii misterului “lângă fecioara
Geraldine”, substitut al Korei destinate în misterele de la Eleusis
nunţii subterane ca moarte şi înviere. Uvedenrode nu are însă struc-
tura textelor mitice, ci magia unui descântec menit a însoţi, ca şi
cântecul orfic, ritualul iniţierii erotice:

“Încorporată poftă,

Uite o fată:

Lunecă o dată,

Lunecă de două

Ori până la nouă,

În fiori uşori,

Până-o torci în zale

Gasteropopdale;

Până cănd în lente

Antene atente

O cobori”.

Fiinţa barbiană trece, precum în viziunile antroposofice
ale lui Rudolf Steiner din Ştiinţa ocultă (22, prin încarnări succesive,
urmând în poezia sugestiv numită Paznicii, un ciclu temporal cos-
mic, până la reintegrarea în centrul sacru al universului reprezentat
de soare. Aceşti “paznici” cosmici marchează ritualic traseul zodia-
cal al fiinţei. Finalitatea Drumului temporal al Fiinţei este, ca şi pen-
tru maestrul poeziei ermetice, Mallarmé,  atemporala Carte sferică:

“Înaltă conexiune,

Gardă eficace nunţilor,

Drum şi Carte:

Pentru sumbrul rac al lui Marte,

Pentru Jup
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Acel trup –

Saturn centurat în aparte, 

Uran ca un tiv,

Neptun aditiv;

Cădelniţare în cer a nunţilor

Din zece  Lune, în rampă,

O foarte cerească şi amplă

Mătanie a Frunţilor!”

Orfeu, în ipostază de Nastratin Hogea, se sfârtecă între
Bine şi Rău, regenerând din sine  însuşi ca şi universul sieşi suficient
al cetăţii Isarlâk. Isarlâk este o cetate ideală ( “ruptă din coastă de
soare”), anti-platonică prin împestriţarea moravurilor omeneşti. 
“Dreapta, alba Isarlâk” reprezintă, după mărturisirile lui Ion Barbu,
“ultima Grecie”(23, lume postmodernă ca în interpretarea Ioanei Em.
Petrescu(24, prin oprirea timpului “într-o slavă stătătoare”. Nedife-
renţiată între Bine şi Rău, ci situată “la mijloc de Rău şi Bun”, viaţa
cetăţii se înfăţişează poetului ca un adevărat paradis terestru:

“ –Isarlâk, inima mea,

Dată-n alb, ca o raia

Într-o zi cu var şi ciumă,

Cuib de piatră şi legumă,

Raiul meu, rămâi aşa!

Fii un târg temut, hilar

Şi balcan  - peninsular.”

care sfidează istoria: “Dăm cu sâc/ Din Isarlâk” ( Isarlâk).

Atmosfera acestei cetăţi balcanice ideale este crepuscu-
lară, prin rafinarea hedonistă a viciilor,  şi în acelaşi timp aurorală,
datorită candorilor senzuale şi înţelepciunii care supravieţuiesc
dintr-un timp arhaic. Barbu îi descrie pitorescul într-un limbaj ar-
gotic mai ales în poeziile Răsturnica, Selim şi Cântec de ruşine, cul-
minând în capodopera Domnişoara Hus. Poemul Domnişoara Hus –
în aprecierea lui Barbu însuşi – “o meditaţie asupra tâlcuirii şi aven-
turii Fiinţei”(25, având-o ca protagonistă pe Domnişoara Hus, substi-
tut al Penei Corcoduşa din romanul Craii de Curtea-Veche de Mateiu
Caragiale, căreia îi este dedicat. “Domnişoara” este o mască a des-
frâului, eros dionisiac cenzurat numai de limita morţii. Poemul are
– observă George Călinescu – caracter de “ceremonial magic”(26. As-
censiunea astrală a sufletului din trupul osândit la putrefacţie stă
sub semnul nunţii ca reintegrare, prin transformarea alchimică din
lut temporal în “aur atemporal”. Barbu descrie pitoresc ritualul de
trecere, marcat temporal de “ceasul rău” care desparte viaţa, ca
dans orgiastic, dionisiac, de moarte, ca zbor al sufletului printre
astre, pentru a-şi întâlni în eternitate “logodnicul uituc”. Chemat
magic prin “descântecul spart de fetie” al Domnişoarei Hus, logod-
nicul-strigoi se întoarce pentru îndeplinirea nunţii lor astrale:

“De sub nori şi câmpuri – El

Subţirel,

Văruit în alb de lapte,

Strigoi,

Rupt din veacuri de apoi,

Vrej de şoapte,

Din bici ud şi din ţăpoi

Hăituit de Miaza Noapte”.

Această “ultimă Grecie” indică timpul “Târziu” care trans-
cende istoria. “Târziul” barbian aparţine unei lumi decadente, unde
trândăvia devine existenţă vegetativă şi virtutea spiritului care re-
fuză sensul mereu schimbător al istoriei şi gustă veşnicia în eterna
repetare a aceloraşi pitoreşti fenomene:

“Prin Târziu şi Înalt

În plictisul şi căscatul lung al râpelor de smalt”.

Ivită din imaginaţia vizionară/ utopică a poetului, “dreapta” cetate
Isarlâk reprezintă centrul unei umanităţi care, regăsindu-se într-o
morală anti-creştină, trăieşte într-un eon cosmic fără desfăşurare
temporală.

Poezia ermetică a lui Barbu este străbătută de o nostalgie a Fi-
inţei increate, în opoziţie cu tot ce apare “făcut”, care-i considerat
consecinţa vinovăţiei de-a intra în devenire.  Întrebarea retorică din
poemul Oul dogmatic: “Vezi Duhul Sfânt făcut sensibil?”, vizează cu-
noaşterea intuitivă prin care privirea vede, dincolo de diversitatea
aparenţelor existenţei, unitatea esenţei ca dat sensibil. Poezia de-
vine, cum Barbu însuşi crede, “o anumită formă de reprezentare a
formelor posibile de existenţă”(27, deci reducerea realului până la o
pură virtualitate. Barbu repune oul, ca simbol, în aceeaşi demnitate
ca şi Brâncuşi în sculptură. Dintre multiplele semnificaţii ale acestui
simbol, el respinge, deşi poemul este datat “Ajunul Paştilor, 1925”,
ceea ce autorii Dicţionarului de simboluri numesc “tradiţia oului de
Paşte, a ouălor colorate în multe ţări”, tocmai pentru că “ilustrează
mitul creaţiei periodice” (28 Dimpotrivă, Barbu priveşte oul  - potrivit
aceluiaşi dicţionar – în calitate de “germene sau realitate primor-
dială”. Oul alcătuit din gălbenuş, albuş şi coajă reproduce, în minia-
tură, sistemul solar. Poetul face distincţie între “oul sterp”, destinat
consumului ca şi trupul eucharistic, şi “oul viu”, menit să fie con-
templat ca şi esenţă a lumii:

“E dat acestui trist norod

Şi oul sterp ca de mâncare

Divinul ou, la vârf cu plod,

Făcut e să-l privim la soare”.

Pentru reducerea obiectului fenomenal contemplat la esenţă,
Barbu neagă - constată Marin Mincu – “semnificaţiile pascale creş-
tine” ale oului şi, totodată, “rememorează sensurile simbolice origi-
nare, păgâne, căutând să scoată la lumină misterul autentic”.(29

Poetul respinge credinţa în jertfa ritualică, adică reiterarea anuală
prin intermediul oului înroşit de Paşti a misterului morţii şi învierii
lui Christ în fiecare om. El afirmă, în schimb, experienţa rituală a
transcenderii multiplului formelor temporale în contemplarea so-
lară ( “îl urcă-n soare şi-l cunoaşte” ) a oului ca arhetip al Fiinţei
atemporale, în care zac deopotrivă, în stare latentă, germenii vieţii
şi ai morţii:

“Cum lumea veche, în cleştar,

Înoată, în subţire var,

Nevinovatul, noul ou,

Palat de nuntă şi cavou”.

În ou, poetul contemplă cu bucurie apolinică germenele vieţii, con-
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centrând momentele alchimiei progresive a fiinţei: “Din trei atlazuri
e culcuşul/ în care doarme nins albuşul/ Atât de galeş, de închis/ ca
trupul drag, surpat în vis”, dar şi germenele morţii, cu înfiorare dio-
nisiacă în faţa neantului, deoarece oul însuşi indică imaginea unui
“ceasornic fără minutar”. În “ceasul galben, necesar” al morţii, con-
centrat în gălbenuşul oului, poetul contemplă o alchimie regresivă a
existenţei, asemănătoare mişcării inverse a acelor de ceasornic,
anulând circularitatea duratei temporale:

“A morţii frunte – acolo-i toată

În gălbenuş,

Să roadă spornicul albuş,

Durata-nscrie-n noi o roată.

Întocma – dogma”

Finalul poemului Oul dogmatic se aseamănă, ca discurs sapienţial,
cu învăţăturile esoterice din scrierile lui Hermes Trismegistul, frec-
ventate de Barbu , deoarece vedea în ele o prelungire în eonul creş-
tin a pitagoreismului şi platonismului. Poetul diferenţiază
cunoaşterea ca păcat , ispăşit creştineşte de fiecare om pe durata
vieţii sale temporale prin imitarea lui Christ , de cunoaşterea ca ini-
ţiere, care este eliberatoare. Din perspectiva unui iniţiat, contem-
plarea oului anulează timpul, situându-l în momentul sacru al
originilor:

“Încă o dată:

E Oul  celui sterp la fel,

Dar nu-l sorbi. Curmi nuntă-n el.

Şi nici la cloşcă să nu-l pui!

Îl lasă-n pacea întâie-a lui,

Că vinovat e tot făcutul,

Şi sfânt, doar nunta, începutul”.

Oul are pentru Ion Barbu şi fascinaţia unei figuri geome-
trice, care simbolizează desăvârşirea Fiinţei, şi anume sfera. Oul re-
prezintă deci una dintre epifaniile Fiinţei concepute ca sferă în
tradiţia platonică din Timaios (30, filtrată prin învăţăturile lui Hermes
Trismegistul din tratatul Divinul Poimandres(31, unde sfera este aso-
ciată capului omenesc. De altfel, Barbu celebrează orfic toate sim-
bolurile care-i dezvăluie geometria secretă, atemporală, a
existenţei. În densitatea extraordinară de simboluri şi metafore ce
structurează poeziile sale ermetice, Barbu oferă, prin intermediul
figurilor geometrice, cheile cunoaşterii intelectuale a misterului
existenţei:

“Fie să-mi clipească vecinice, abstracte,

Din culoarea minţii, ca din prea vechi acte,

Eptagon cu vârfuri stelelor la fel…”

( Încheiere )

În această fascinaţie a formelor geometrice răzbate nu numai do-
rinţa de cunoaştere intelectuală a lumii create, ci şi nostalgia in-
creatului. Poezia Increat celebrează orfic timpul necreat, dar care
există  ca viitor ( “Ţi-e inima la vârste viitoare” ), simbolizat de Le-
viathanul încolăcit în jurul Soarelui. Simbolul şarpelui este asociat
zvârcolirilor inimii în care se actualizează muzical-dionisiac vitalita-
tea forţelor cosmice, aspirând  - ca şi planetele în rotirea lor tem-

porală în jurul Soarelui, simbol al intelectului – la cunoaştere şi eli-
berare apolinică:

“Cu treptele supui văditei gale

Sfânt jocul în speranţă, de pe sund,

Treci treptele apunerii egale

Supt văile respinse, ce nu sunt,

Ţi-e inima la vârste viitoare

Ca şarpele pe muzici înnodat,

Rotit de două ori la mărul-soare,

În minutare-aprins şi încrestat”.

Orfeu solar, Ion Barbu este , alături de Macedonski, poe-
tul român pentru care timpul nu înseamnă cădere, ci calea des-
ăvârşirii intelectuale. Purificarea în cântec a conţinutirilor empirice
şi intelectuale ale cunoaşterii devine o alchimie progresivă a tempo-
ralităţii terestre în durată solară, unde formele existenţei sunt sal-
vate de la corupţie şi regenerate: “ Spălări împărtăşite!  Înnoiţi/
Arginturile mari botezătoare/ Şi inima călărilor – spuziţi/ De dreaptă
ziua-aceasta suitoare” ( Desen pe un cort). Cîntecul barbian este în
primul rând celebrare orfică a soarelui, ca principiu sacru al vieţii:
“La soarele sfânt/ Egal – acest cânt” ( Uvedenrode). 

Structura biplană , eternă şi temporală, a fiinţei barbiene
se dezvăluie însă în durata genezei, trecere din increat în creat, com-
parabilă cu naşterea poeziei orfice. Timbru, cea mai orfică creaţie
din ciclul Jocului secund, prezintă – în aprecierea lui Mandics György
din lucrarea Ion Barbu. “Gest închis” – “programul existenţial al aces-
tei poetici” (32 foarte apropiată de idealul poeziei pure. Căci melos-ul
este, înainte de logos, principiul existenţei şi al creaţiei. Creator al
existenţei ca “durere divizată” dionisiac în timp, “cântecul încăpă-
tor” reprezintă şi celălalt principiu, apolinic, care veghează reinte-
grarea ei în unitatea atemporală a artei:

“Cimpoiul veşted luncii, sau fluierul în drum

Durerea divizată o sună-ncet, mai tare…

Dar piatra-n rugăciune, a humei despuiare

Şi  unda logodită sub cer, vor spune – cum?

Ar trebui un cântec încăpător, precum

Foşnirea mătăsoasă a mărilor cu sare;

Ori lauda grădinii de îngeri când răsare

Din coasta bărbătească al Evei trunchi de fum”.

Jocul secund al artei anulează realitatea coruptibilă temporal a fiin-
ţei, restaurând-o ca pură virtualitate. Poate că şi din perspectiva
unei asemenea gândiri anti-platonice, Barbu este un Orfeu care a
recuperat mode poetice aparent revolute şi a anticipat altele, în
cheia cărora poate fi interpretat, într-o omogenitate de viziune şi
expresie care le transcende, situându-l mereu într-un orizont des-
chis al receptării.
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conștiința celor care munceau pe brânci de la Ferma Manor și să-i
facă să fie convinși că toate animalele sunt egale... Cuvintele lui Fe-
lipe sunt ascultate de urmașii personajelor din Ferma animalelor,
care au adesea, în mod ironic, atitudini asemănătoare cu ale
părinților lor ascultându-l pe Senior, dar nereușind să nu uite ceea
ce le spunea acesta... În plus, animalele de acum nici nu prea
reușesc să se concentreze până la capăt, unele pleacă, plictisite, fără
a înțelege ori a conștientiza îndemnul la revoltă ce le fusese adresat
de Felipe, unele nu cred sumbrele previziuni ale acestuia și îl con-
trazic, iar finalmente, stăpânul, domnul Hanson, îl împușcă, pentru
a curma din fașă orice încercare de rebeliune. Numai că animalele
(cu câteva excepții, pentru care cuvintele lui Felipe fuseseră de cea
mai mare importanță!) nu-și pun prea multe întrebări nici după
dispariția frumosului armăsar, cu atât mai mult cu cât stăpânul le
mărește porțiile de mâncare și le promite că viața li se va
îmbunătăți dacă vor rămâne supuse...

„Tot ce-am scris a fost îndreptat, direct sau indirect, împotriva
totalitarismului”, afirma în anul 1947 George Orwell. Iar modul în
care el a ales să se manifeste ca autor (de texte politice ori literare)
demonstrează nu atât ataşamentul faţă de o anumită ideologie, ci
mai cu seamă convingerea sa fermă în ceea ce priveşte necesitatea
apărării cu orice preţ, chiar şi într-o epocă tulburată (poate mai ales
în contextul unei asemenea epoci), a valorilor adevărate şi a ceea ce,
în ciuda tuturor vicisitudinilor, reuşeşte să rămână normal, chiar şi
în mijlocul unei lumi care abia depăşise conflagraţia mondială. Ro-
manul Ferma animalelor a fost definitivat la începutul lui 1944, însă
nu a fost publicat decât un an şi jumătate mai târziu, în primul rând
din cauza reproşurilor pe care editorii le-au adus cărţii – şi care vizau
„nivelul politic necorespunzător” al textului, interpretat ca un atac
direct la adresa lui Stalin şi a Uniunii Sovietice, aliatul Occidentului
în lupta împotriva nazismului. Momentul era, într-adevăr, dificil
pentru o astfel de apariție editorială, căci raporturile dintre marile
puteri se schimbaseră, la fel și echilibrul de forțe, iar scriitorii cu
conștiință, asemenea lui Orwell, își găseau cu greu locul în noua
lume postbelică.

„Textul lui Daniel Deleanu nu e cu nimic inferior capodoperei
lui Orwell”, consideră Fernando Arrabal – de altfel, unul dintre
susținătorii declarați ai autorului român. „De fapt, este cartea pe
care nimeni nu a îndrăznit să o publice în epoca corectitudinii poli-
tice și a casino-capitalismului, o extraordinară satiră a vremurilor tul-
burate pe care le trăim – cea mai bună care a fost scrisă până

Noua Fermă a Animalelor
Rodica Grigore

Carte străină

„Animals with two legs are more equal 
than those with only four.” 

(Daniel Deleanu, Animal Farm Revisited)

Numele lui Daniel Deleanu este, probabil, aproape necunoscut
pentru majoritatea cititorilor români. El are, însă, de mai mulți ani,
o prodigioasă activitate scriitoricească în Statele Unite ale Americii
și în Canada, unde locuiește și lucrează acum. Doctor în Filologie în
România, la Sibiu, apoi stabilit în străinătate, profesor la universități
de peste Ocean, Daniel Deleanu a publicat deja foarte multe cărți,
în mai multe limbi, abordând deopotrivă filosofia, critica literară,
proza, poezia sau teatrul și ocupându-se, în egală măsură de tradu-
ceri.  Profund preocupat de problemele lumii în care trăim și extrem
de bun cunoscător al literaturii, el întreprinde, în recentul său
roman intitulat Animal Farm Revisited (2020), o nemiloasă – dar în-
totdeauna lucidă – satiră la adresa unora dintre realitățile prezen-
tului, punând sub semnul întrebării toate așa-zisele (ori marile...)
certitudini ale reprezentanților noilor ideologii (fie ele de dreapta
sau de stânga!) ce se pretind în stare de a salva umanitatea.   

Sigur că titlul cărții ne duce imediat cu gândul la Ferma anima-
lelor (1945) de George Orwell. Și sigur că, cel puțin până la un punct,
textul lui Daniel Deleanu este – sau poate fi considerat – o simbolică
continuare a capodoperei orwelliene. Însă doar până la un punct.
Căci, mai degrabă decât o continuare în sensul strict al cuvântului,
cartea sa reprezintă o profundă și gravă meditație, e drept că as-
cunsă adesea sub masca comicului de situație, a grotescului sau a
unor elemente de umor absurd, vizând diferite aspecte ale
existenței contemporane. Astfel încât celebra Fermă a animalelor
devine doar pretextul absolut necesar de care autorul are nevoie
pentru a-și face cititorii pe deplin conștienți de implicațiile textului
său, așadar un punct de plecare și un element de reper pentru ca
mesajul acestui roman să poată fi perceput mai ușor. 

La fel ca și la Orwell, totul începe cu prezentarea generală a
situației în care se găsește fosta Manor Farm (Ferma Conacul), de-
venită acum Manor Ranch și intrată în posesia unui nou stăpân,
domnul Hanson. Acesta, spre deosebire de domnul Jones, care avu-
sese ambiția de a se descurca singur și căzuse în patima beției, co-
ordonează ferma alături de doamna Hanson (fiind secundați de
copiii lor, Adolfo și Benita) – și nici nu bea. În scurt timp, are loc o în-
trunire a animalelor, în cadrul căreia Felipe, armăsarul, va lua cu-
vântul și va vorbi pe larg despre necazurile făpturilor de la fermă,
dar și despre perspectivele lor, provocându-le să se gândească la ce
le poate aduce viitorul. Evident, replica în cheie contemporană a cu-
noscutei cuvântări a Bătrânului Senior, purcelul patriarh, care în-
cercase, cu mai bine de șapte decenii în urmă, să deștepte
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acum.” (În paranteză fie spus, romanul este dedicat prestigiosului
dramaturg, romancier, scenarist și regizor de origine spaniolă, Fer-
nando Arrabal, „cel care a crezut de la bun început în această
carte.”) Iar povestea apariției acestui volum este, cu adevărat, o
aventură. Căci, după ce o importantă editură canadiană a renunțat
la contractul de publicare, considerând că ar fi vorba despre un text
prea periculos, cartea a circulat, într-un soi de neașteptată clan-
destinitate, doar în cercurile cunoscătorilor, sub forma unui samiz-
dat, simbol al unei noi forme de rezistență față de cele mai recente
manifestări ale unui totaliarism „de consum”, frumos împachetat
în ambalaje comerciale. Dar și expresie a unui hotărât protest și a
unui semnal de alarmă cu privire la anumite realități ale zilelor
noastre când, în ciuda oricărei politici corecte (sau, mai exact, toc-
mai din cauza ei!...) anumite cărți apar cu mare dificultate, pentru că
au îndrăzneala de a spune pe nume lucrurilor la care, adesea, e mai
comod ca oamenii să nu se mai / prea gândească... Iar Daniel De-
leanu are în vedere toate acestea în Animal Farm Revisited, spunând
totul sub forma unei alegorii complexe, a unei fabule postmoderne
cu animale, a unei pseudo-continuări a unui text celebru. Pentru că,
da, personajele cărții sale sunt, la fel ca și la Orwell, animale. Deis-
gur, niște animale dintre care unele sunt mai egale decât altele – ba
chiar mult mai egale...  Interesant este că, în spatele înfățișării aces-
tor personaje alegorico-simbolice, cititorii atenți la detalii vor putea
recunoaște fără prea mare greutate figuri celebre ale politicii ame-
ricane și canadiene! Nu întâmplător, textul e subintitulat A Fairy
Story for the Posthuman Animal. De aici, desigur, și satira căreia îi cad
victime mai ales porcii, noii reprezentanți ai elitei, ai unei alte clase
sus-puse, atât din punct de vedere politic, cât și social. De stânga
sau de dreapta, pentru aceștia e mai convenabil ca toți cei din jur să
fie reduși la statutul de oi preasupuse – și, cu siguranță, prea puțin
(sau deloc...) gânditoare. Romanul acesta are deja și două versiuni
dramatizate, realizate de autor, una pentru mai mulți actori, alta
sub formă de „one-man-show” (la fel ca și textul lui Orwell, care a
fost adaptat pentru scenă în două variante), fiind deja semnate con-
tracte în Statele Unite pentru piesă, care, însă, din cauza restricțiilor
impuse de pandemie, nu a putut să fie încă pusă în scenă.    

E adevărat că, sub forma acestei foarte bine elaborate creații
postmodern-animaliere, Daniel Deleanu îl continuă pe Orwell, în
sensul că, așa cum scriitorul britanic demitiza imaginea Rusiei, atât
de glorificată (uneori chiar idealizată!) în Occident imediat după vic-
toria asupra nazismului, considerată în multe țări veritabilul model
utopic de funcționare perfectă a unui societăți socialiste, și el dă jos
de pe postament multe dintre adevărurile luate de-a gata ale zilelor
noastre. În plus, autorul român are în vedere, prin intermediul ro-
manului său distopic, și evidențierea pericolelor tuturor noilor
forme pe care le poate îmbrăca, astăzi (sau poate mâine), totalita-
rismul. Iar Deleanu nu pierde din vedere nici efectele devastatoare
ale deformării sistematice a adevărului de către diferitele grupuri
de interese şi rescrierea permanentă a istoriei recente, distorsio-
narea datelor realității, totul făcut de pe poziții și din perspective
partizane, și toate acestea fiind menite a servi interesele unui nou,
perfid și insidios aparat de propagandă care devine, pe nesimțite,
tot mai periculos, amenințând să distrugă tot ce încă mai e bun – în
animale sau în oameni.

În această lume, prea puțini mai sunt cei a căror judecată mai
funcționează corect. Între aceștia, Ned Aule, care poartă mereu un
tricou pe care scrie Zoon Politikon. El e singurul care intuiește sensul

în care merg lucrurile și încearcă să-i pună în gardă pe ceilalți – însă
fără prea mari șanse de succces. De pildă, porcii ajung să servească
seară de seară oilor care adoră să-și petreacă timpul uitându-se la
televizor, în general la telenovele și diverse seriale de duzină, câte
un castron cu apă cu săpun, despre care spun cu convingere că
„face bine la creier” – iar oile cred asta, bucuroase că își primesc
micul drog vizual... Iar în timp ce ele stau lipite de ecranele televi-
zoarelor, porcii le tund și le iau lâna, încetul cu încetul. Degeaba le
spune Ned ce se întâmplă, ele nu cred în ruptul caputlui, iar până la
urmă vor rămâne fără pic de lână. Tot Ned Aule a fost singurul care
a înțeles ce se petrecea între porci și doamna Hanson, care îi tot vi-
zita pe ascuns, plecând de acolo cu părul în dezordine și cu hainele
șifonate... Nu va fi, deci, o surpriză prea mare că noua deviză a aces-
tei lumi devine „Homo homini porcus!”... Mai mult decât atât, pe
neașteptate, o pandemie de gripă porcină lovește ferma. Doar por-
cii nu sunt afectați, căci reușesc să dezvolte rapid imunitate la viru-
sul pe care îl transmiseseră celorlalți locatari. Prin urmare, toți
trebuie să poarte măști, iar animalele, foarte speriate să nu se mo-
lipsească, nu doar că le acceptă, ba chiar și le doresc. Puținele ființe
care le refuză sunt amendate. Dar cei care le poartă își dau seama,
treptat, că nu mai pot deschide gura... În final, porcii ajunși la putere
se bucură de toate privilegiile, mănâncă mere, lapte și alte bunătăți,
iar animalele care muncesc la fermă abia de primesc câte un cartof,
trebuind chiar să plătească o taxă pentru soarele de care se bucură.
Numai că, la un moment dat, domnul Hanson nu mai poate privi în
sus, deoarece îi este imposibil să-și mai ridice capul, și își amintește
că nici porcii nu sunt capabili să facă asta. Realizează, cu groază, că
el însuși s-a metamorfozat, e o făptură monstruoasă, un porc aco-
perit cu lână, dar având chip uman, doar că nasul i-a devenit rât...
„I’ve become a sheepish man-pig chimaera!”, spune el. Oamenii,
porcii și oile au produs, la noua fermă a animalelor, o îngrozitoare
specie hibridă. Dar nu e singura combinație monstruoasă: Ned Aule
își amintește, privind familia Hanson și gărzile canine pe care le fo-
losesc stăpânii, cuvintele lui Nicolae Manolescu despre Vânătoarea
regală, romanul lui D.R. Popescu: „aici oamenii și câinii se amestecă
într-o viziune sumbră, accentuând apariția unei noi și înspăimân-
tătoare specii.”

În romanul lui Orwell, animalele îşi alungă opresorii umani,
doar pentru ca, în foarte scurt timp, locul acestora să fie luat de alţii,
cu atât mai cruzi cu cât fac parte din rândul celor care participaseră
la revoluţia profetizată – şi, implicit, iniţiată – de Bătrânul Senior,
purcelul patriarh. Soarta tuturor făpturilor din Animal Farm Revisited
e încă și mai sumbră, iar viitorul pare lipsit de orice speranță. Căci,
după cum scria H. Rider Haggard, citat într-unul din epigrafele ro-
manului lui Daniel Deleanu, „...nothing has changed, but the beasts
and man, who is as the beasts.” 

Daniel Deleanu, Animal Farm Revisited. A Fairy Story for the Posthu-
man Animal,

Toronto, LogoStar Press, 2020. 
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Încercând, în urmă cu nu prea mulți ani, să extrag linia
directoare a numeroaselor texte puse sub semnul memoriilor,
reconstituirilor, evocărilor, amintirilor, consemnărilor jurnaliere
etc., am căzut pe formula datorată chiar celui care îmi mișcă stiloul
pentru înseilarea rândurilor de față: mistificțiuni. Întrucâtva, mai la
suprafață privind lucrurile, n-am fi departe nici de un soi de
arheologie literară care, pe parcursul efectuării, refuză tocmai
mecanismul științific utilizat  în arheologia propriu-zisă, deci ca
disciplină a istoriei. Ar trebui, așadar, să refac un traseu în timp, un
timp care nu mai este, utilizând întâmplări, oameni, „atmosferă”,
idei și simțiri care nu mai sunt, cu înțelesuri și semnificații care,
pierzându-și contextul, plutesc în vid. Ce să spun despre mine și,
mai ales, despre un altul (să-i spunem mai articulat: alteritate), când
fiecare a trăit „istorii” diferite, nu doar literare, ci și personale,
afective, profesionale, sociale și încă altele? Administrativ, mai
beneficiem de câte un inevitabil C.V., o dublură a Cărții de identitate,
un fel de schemă a trecerii noastre prin lume, concentrată pe o filă
ce stochează supoziții eșuate în banalitatea datelor în principal cu
expresivitate cronologică. Și, atunci, fiecare dintre cei tentați de
aliniamentele unei specii dintre cele amintite mai sus face un pas
înspre literatură, la graniță sau, uneori, chiar reușind (destul de rar,
totuși) să o treacă,  fiindcă acolo ficțiunea nu e doar un modùl al
reușitei, ci și unul al scuzei.

Deci: Când m-am întâlnit prima dată cu Mircea
Anghelescu? Dacă nu ții un jurnal, fiindcă n-ai vrut niciodată să
accepți că memoria va putea avansa semne de falimentare, îți
rămâne să apelezi la niște hîrtii îngălbenite ... dacă le-ai mai păstrat.
Era prin 1964, Ștefan Aug. Doinaș primise – după perioada de
detenție și, apoi, de domiciliu forțat – dreptul de a publica (aștepta
chiar sî-i apară volumul Cartea mareelor) și venise la Baia Mare,
împreună cu alți doi poeți, la una din frecventele, pe atunci,
„Întâlniri cu cititorii”. Eu lucram, după o scurtă perioadă în
învățământ, la ziarul regional, unde inițiasem o pagină săptămânală
de „Literatură și Artă“. La întâlnirea pe care am avut-o cu poetul, la
care a participat și Monica Lazar (prietena noastră comună, pe
atunci lector la Institutul Pedagogic din localitate), după ce mi-a dat
două sau trei poeme pe care i le solicitasem pentru a însoți
consemnarea în ziar a evenimentului respectiv, pe parcursul unei
discuții lejere, acesta m-a întrebat ce mai scriu. Întrebarea – venită
după un amical portret pe care mi-l făcuse Monica Lazar –era
îndreptățită, fiindcă, venind de la Cluj la Baia Mare, pierdusem
contactul cu pulsul frământărilor literare, cu „strategia” revistelor,
telefonul fiind de prea puțin ajutor (în plus și pe motiv de ...

precauții, fiindcă nu știai dacă nu are cumva și ramificații). De fapt,
încercasem o trecere dinspre critica „de întâmpinare” (însemnând
consens inițial cu redacția, promptitudine, spațiu acordat ș. a.)
înspre istoria literară, față de care redacțiile nu aveau și
constrângeri de programare).

Apoi, chiar momentul cultural se arăta tulburat, ca urmare
a întăririi proiectului estetic în literatură în fața celui ideologic,
conflictualul mergând până la scindarea lumii scriitorilor: grupul de
poeți aflați în jurul lui A. E. Baconsky avansase programul „poeziei
de notație”, opus proletcultismului, iar generația ‘60 căuta să refacă
legătura cu perioada interbelică. Dar, în prealabil, pentru a așeza
lucrurile într-o matcă fertilă, reconsiderarea orizontului estetic
maiorescian devenise imperios necesară (apăruseră câteva studii
relevante în acest sens). Așa că i-am răspuns poetului că sunt pe
punctul de a termina un mic studiu, consacrat desprinderii „ideii
poetice”, așa cum a conturat-o ideologul „Junimii” în relație cu
poezia lui Octavian Goga (ideea patriotismului „căzută“  în trăirea
“sensibilă“, cu prelungire în tentativele timpului pe care îl trăiam de
a depăși versificarea ideologică). După ce ne-am rătăcit puțin prin
poetica Cercului Literar de la Sibiu, mi-a spus că fac un lucru
interesant și necesar, dar mi-a recomandat, totuși, să încerc să-l
public nu în „Steaua”, ci să caut o publicație care, prin profilul ei, să
nu fie una prea atent pândită de cenzură. L-am ascultat, fiindcă mă
întrebasem și eu dacă va fi acceptat faptul că nu puteam ocoli
aducerea în scenă a filozofiei kantiene și, mai ales, a celei
schopenhaueriene. Așa m-am oprit la revista „Limbă și literatură”,
care apărea sub auspiciile Societății de Științe Filologice.

La puțin timp după trimiterea articolului, am primit o
scrisoare, cu antetul revistei, prin care eram anunțat că textul meu
va apare în numărul următor al publicației. Scrisoarea era semnată:
Mircea Anghelescu, articolul a apărut în vol. XII/1966, doar mai
târziu am aflat că semnatarul scrisorii era secretar de redacție,
adică de el depindea, în mare măsură, alcătuirea sumarului. Nu-mi
aduc aminte dacă, în acea perioadă, am reușit să fac un drum la
București. Dar un an mai târziu, în vol. XIV/1967 al aceleiași reviste,
mi-a apărut un al doilea articol, intitulat V. Voiculescu. De la Poezii la
Ultimele sonete, un alt text cu unele accente „incomode” ; filiera
fusese,  însă, aceeași.

Apoi, transferat la Teatrul Dramatic din Baia Mare și, în
970, la Teatrul din Sibiu,  eram obligat, ca director, să fac frecvente
deplasări la București, fie la minister (fostul Comitet Național
pentru Cultură și Educație Socialistă), îndeosebi pentru dificile
discuții privind alcătuirea repertoriului, fie la diferite teatre din

Dintr-o cronică a altor vremi
Mircea Braga

La intersecția sensurilor
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Capitală sau la Uniunea Scriitorilor, în vederea stabilirii unor
colaborări cu autori, regizori, cu scenografi și chiar cu actori
bucureșteni. Uneori mă însoțea și soția, având  colaborări la edituri,
printre care „Cartea Românească”, „Eminescu” și “Ion Creangă”, iar
eu îndeosebi la „Minerva” și “Eminescu” (din fericire, cele mai multe
având sediul în aceeași clădire cu Direcția Teatrelor din minister).
Erau zile agitate, fiindcă nu puteam, prin chiar „fișa postului”, să nu
urmăresc și unele spectacole. Dar nu cred că, pe parcursul acestor
deplasări, să nu fi avut măcar o scurtă întâlnire cu Mircea
Anghelescu (pe atunci transferat și el la Institutul de Istorie și Teorie
Literară „G. Călinescu”). Oricum, în acea perioadă, relația amiabilă
dintre familia Anghelescu și familia noastră a devenit prietenia care
ne leagă și astăzi. De regulă, nu ne întâlneam în oraș, ci la locuința
lor din Bucureștii Noi. De câteva ori, au poposit și ei la locuința
noastră din Sibiu – când reușeau să evadeze din București înspre
Carei, din Maramureș, ultimul oraș eliberat de armata română la
dsfârșitul celui de al doilea Război Mondial, unde părinții Nadiei se
stabiliseră, într-o vreme, iar fiica lor făcuse liceul. Revăd scena când,
intrați în apartament, Mircea ne-a spus că Sibiul nu l-a primit cu
bucurie, drept care am obligația să-l ajut să remedieze pana de
cauciuc pe care o avusese tocmai la intrarea în oraș. Oricum, după
cele petrecute, și-au scurtat vizita, mai având încă de parcurs
distanța destul de mare până la Carei.

Deși Mircea, ca și Nadia, soția sa, absolviseră, în 962, secția
de Arabă-Română a Universității din București, dar Nadia optase,
de la început, pentru cariera universitară. S-a afirmat repede – pe
plan național, dar și european – ca specialistă în cultura arabă,
domeniu mai puțin abordat la noi. A publicat, pe această direcție,
cărți de referință până astăzi, aproape toate traduse și în alte limbi,

dar voi menționa doar, exemplificând, că, de la volumul său de
debut (Limbaj, cultură și civilizație arabă, 1986) până la cel relativ
recent (Introducere în Islam (2014), a mai tradus utilul Dicționar de
civilizație musulmană (2007), dar a elaborat și alte studii, printre care
și unul cu deschidere esențială, Identitatea arabă (2009).

Mircea și-a schimbat traiectoria, orientându-se către
irtoria literaturii române. Schița de intenție cu privire la modul de
abordare a fenomenului literar, în parte vizibilă încă în volumul său
de debut (Corespondența lui Barbu Delavrancea, 1967) se va
concretiza și îi va asigura un loc aparte în domeniul respectiv, odată
cu apariția volumului Preromantismul românesc, apărut în 1971. În
epocă, șablonul instituțional, ca să-i apun așa, impunea studiilor
mivelul factologic, cu atenția cuvenită pentru a nu ieși din cadrele
prestabilite politic, deci  prin viziunea „corectă” asupra istoriei, iar
în interpretare se urmărea redarea cât de cât fidelă a textului avut
în vedere. Volumul din 1971, dar și cele care i-au urmat, ne arată că
Mircea Anghelescu practica, însă, o lectură circulară, în sensul că,
plecând de la un centru, care era opera, cercetarea se deschidea
spre autor și lumea timpului său, mai întâi cercetată în spațiul
național, apoi ridicată spre dimensiunea interculturală, îndeosebi
europeană. Și nu sunt singurul care am înțeles că studiile sale
dezvoltă o istorie literară contextuală, o demonstrație, de fiecare
dată convingătoare, nu a insularității creației românești, ci a mai
largii sale participări la o spiritualitate în care granițele marchează,
dar nu izolează. Chiar și mai recentele sale dcărți, apărute în 2020-
21, ilustrează, și prin titlurile lor, că Mircea Anghelescu înțelege
literatura – și, mai aplicat, cultura – ca un fenomen viu, chiar și
atunci când este recuperat din istorie.
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În 1979, într-o conjunctură favorabilă, am părăsit zona
administrativă, de care nu m-am simțit niciodată atras, și am cerut
transferul la revista de curând înființată la Sibiu, „Transilvania”. Și
până atunci, considerasem că revista nu avea o acoperire
corespunzătoare la segmentul de comentare a edițiilor critice din
opere ale scriitorilor români, în care se specializase Editura
„Minerva” (cu o serie în parte valabilă și azi), și la cel al „criticii de
întâmpinare” (pentru criticii din redacție era mai mult o obligație de
serviciu, având alte proiecte). Într-o deplasare la București, după
discuții detaliate cu Mircea Anghelescu și cu Dan C. Mihăilescu, am
reușit să-i conving să accepte calitatea de titulari de rubrică.
Neavând colecția revistei în față, n-aș putea spune cât timp a apărut
„Cronica edițiilor” semnată de primul dintre noii colaboratori. Mi_a
rămas în memorie doar faptul că primeam, la timp, plicul din care
scoteam dactilograma care, de regulă, se încadra în spațiul
tipografic stabilit. Sigur, chiar dacă, uneori, acesta era depășit, nu
suprimam nimic din text: revista având format A4, broșată, acorda
o libertate la tehnoredactare pe care nu o au publicațiile în format
de ziar.

Complementar, n-aș putea să ocolesc, la episodul Sibiu”,
faptul că – între 1977 și 1986 –, în organizarea revistei „Transilvania”,
s-au desfășurat „Colocviile de critică”, la care invitam mulți istorici
și critici literari din toată țara. Moderatorul întrunirilor era Prof.
Romul Munteanu, directorul Editurii „Univers”, care, împreună cu
Mircea Tomuș, redactorul șef al revistei, consultând și alți
participanți, stabileau tematica sesiunilor. Nu s-a solicitat niciodată
participanților să predea, în avans, textul comunicărilor: acestea
puteau fi prezentate atât oral, cât și redactate, discuțiile erau
realmente libere, iar textele urmau să ne fie trimise ulterior, în
dactilogramă, pentru a fi publicate fie în revistă, dar în special în
volumul dedicat fiecărei ediții. Pentru a avea și ulterior o imagine
completă a dezbaterilor și fiindcă nu aveam la dispoziție o persoană
în stare să asigure o stenogramă; ne mulțumeam cu înregistrările
efectuate, în condiții deloc mulțumitoare, cu un magnetofon cam
învechit.

Colocviile au avut meritul de a oferi modele de abordare
modernă a creațiilor puse în discuție, dar, totodată, nu erau ocolite,
ci expuse și comentate noile orientări din teoria literaturii și teoria
culturii, avansate atât pe plan mondial cât, mai ales, european. Cea
de a XI-a ediție a Colocviilor a fost oprită: pretextul a fost
imposibilitatea finanțării ei. E adevărat, costurile nu au fost modice
nci până atunci; dar – și lucrul acesta a fost mereu la vedere pentru
cine știa să privească – alte aparate, mai... sensibile decât
îmbătrânitul nostru magnetofon au înregistrat nu atât
comunicările, cât discuțiile libere, fără îngrădiri.
Nu cred că Mircea Anghelescu a lipsit de la vreo sesiune: era
considerat, ca și azi, de altfel, o autoritate în materie de istoria
literaturii, și nu numai. Iar din opunctul de vedere al prieteniei
noastre, întâlnirile au consolidat-o. Dar, poate, ar trebui să mai
adaug o notă: în lumea literară de ieri, de azi și, cum sunt semne, și
de mâine, disputele sunt frecvente, dar noi n-am avut niciodată
controverse, nici n-am căutat vreunul să ne impunem punctul de
vedere. Ne-am acceptat așa cum suntem. După 1990, amândoi fiind
conducători de doctorat, ne-am mai întîâlnit în câteva comisii de
susținere, apoi ne-am limitat la schimburi de cărți, la mail-uri și
apeluri telefonice sau la schimburi de mesaje cu prilejuri mai
ciudate, cum este și cel de față.

Citind aceste rânduri așternute sub titlul de „cronică”,
Rodica îmi reproșează că am scris prea mult despre mine. I-am
răspuns că eu am scris doar despre acel Mircea Anghelescu pe care
îl cunosc eu. Alte istorii nu-mi aparțin. Dar, în cele din urmă, recitind
ceea ce am scris, intuiesc sau, mai exact, simt ce se află sub reproșul
de mai sus: absența unei explicații. Pe hârtie am decupat cam cinci
decenii de viață, din viața lui și din viața mea, prin care trece firul nu
al unei simple relații, ci al unei prietenii. Faptul că ne despărțeau, ca
vârstă, doar doi-trei ani, nu însemna nimic, cum nu înseamnă nici
acum. Am aproximat acum ceea ce n-am știut atunci, respectiv
momentele în care  au apărut semnele apropierii, nu și durata ei,
mai ales cînd știi că timpul erodează formele, atât pe cele fizice, cât
și pe cele ale sensibilității, ultimele primind și destrămarea prin
spațialitate. Or, distanța la care ne aflam putea fi măsurată pe
hartă, iar întâlnirile – cum s-a putut înțelege și din cele expuse până
aici – se opresc la o cifră aproape rizibilă. Uneori, scăldându-ne în
prețiozități în uz, formulam metonimic faptul că ne-am întâlnit mai
mult pe teritoriul culturii, decât în viața de toate zilele. Când, la
locuința lor, le-am dat volumul meu despre Nietzsche, el i l-a arătat
Nsdiei și i-a spus: „Uire, dragă, cu ce lucruri enorme se oncupă omul
ăsta!”  Când mi-a trimis volumul său consacrat „mistificțiunilor”,
după ce l-am citit, Rdodica m-a întrebat: „Despre ce scrie?” I-am
răspuns: „Mircea a mai descoperit o istorie paralelă.“. Sigur că ne
citeam, unul-altuia, articolele și cărțile sau, câte o dată, doar le
răsfoiam, ca să luăm act de cuprins (să nu fim ipocriți, e vorba tot de
rutină, de o practică obișnuită), cum nici la telefon nu te arunci în nu
știu ce probleme complicate, ci te rezumi la amabilități, soliciți o
informație sau – dar mai rar – filtrezi evenimente din pestrița lume
scriitoricească (lucru care și el ține de o anume naturalitate). Iar
fiindcă, astăzi, avem fiecare, în bibliotecile noastre, raftul
cuprinzând volumele pe care le-a publicat celălalt, mai știm, și el, și
eu, că o dedicație pe o carte este, de la caz la caz, ecoul unei prețuiri
sau expresia reciprocității elegante, poate ascunde o solicitare sau
o nuanță demonstrativă, poate fi expresia unei afecțiuni ori a
bucuriei unei reușite ș.a.m.d. De regulă, te dezvăluie puțin, deși nu
totdeauna în culorile dorite. Nici el, nici eu, nu ne-am străduit să
scriem despre fiecare carte a celuilalt: ar fi definit o „relație”, nu o
prietenie. Nu mi-a solicitat niciodată o intervenție undeva sau la
cineva; nici eu nu i-am cerut așa ceva. Iar acum m-am străduit să
ocolesc cuvinte precum: înțelegere, respect, prețuire etc. – aș cădea
pe un dicționar prea pretențios. Oricum, nu sunt deloc convins că
am reușit să explic „povestea duratei”. Dar sunt aproape sigur că
nici Mircea Anghelescu nu va reuși. Doar că ea există.

P.S. Acest text a fost scris pentru un volum omagial prevăzut să

apară când „personajul” său atingea opt decenii de existență. Dar varii

conjuncturi și ... conjecturi au împiedicat editarea cărții. Suntem mulți cei

care, încă, o mai așteptăm, nu pentru că am risipit cuvinte, ci fiindcă acestea

s-au cerut scoase din intimitatea lor.
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Ion Dur

Ciorne și zile

Cadre de pornire. Etica și morala au constituit dintotdeauna
vertebre importante în alcătuirea organismului unei culturi, dar mai
cu seamă ele nu au putut fi eludate atunci cînd un filosof sistema-
tic și-a construit templul sapiențial al gîndirii. Din Grecia antică și
pînă azi, începînd cu acea endosmoză dintre virtuțile etice și
frumusețea fizică, dintre bine (etic) și frumos (estetic), cu un cuvînt:
kalokagathia, de-atunci încoace, așadar, lumea cultă și civilizată nu
a încetat să atribuie omului exemplar – nu celui „aproximativ”, cum
ar spune Tristan Tzara – armonia acestei unități indisolubile.

În forma clasică, orice gînditor a conceput o etică în arhitec-
tonica sistemului său. Au existat, e drept, și abateri de la regulă,
cum ar fi, bunăoară, Constantin Noica, a cărei construcție filosofică
nu includea o etică explicită, ci doar o etică secvențială – una a
„neutralității”, sau una de interval. 

Nu-i mai puțin adevărat că, în afara filosofilor sistematici,
chiar și fragmentiști cum ar fi Nietzsche sau Cioran s-au confruntat
cu problematica eticii/ moralei1, primul meditînd polemic asupra
unor filiații și legături ale moralei1, după ce a explorat straturile se-
mantice ale acelei alcătuiri situate Dincolo de bine și de rău, ca un
preludiu pentru o filosofie a viitorului2. Interesat de „originea
prejudecăților” umane, gînditorul german dăduse acestora o for-
mulare laconic-aforistică în Omenesc, prea omenesc3, demers reluat
în Aurora. Gînduri asupra prejudecăților morale4. Nietzsche avea un
obicei nu lipsit de importanță: de la o carte la alta lăsa ideile să se
coacă, să capete valoare prin limpezire și maturitate, prin forță de
persuadare, după care le relua și le punea din nou la lucru. Așa a
procedat cu filonul moralei care străbate acest cvartet de scrieri, în
care – pentru a folosi un termen poate impropriu – s-a „țigănit” sau
certat cu mai toate ideile, ale sale și ale altor gînditori, ceea ce nu în-
seamnă că le combătea, ci, cum hîtru și pozitiv spune, „înlocuind
improbabilul cu ceva mai probabil sau eventual o greșeală cu alta”5.

După epoca medievală, mai aproape de noi, perioada care a
urmat epocii moderne a însemnat dezlipirea eticii de forma ei teo-
logică, pentru ca după cea de-a doua conflagrație mondială să se
lase un „amurg al datoriei” (Gilles Lipovetsky), cu o autonomie tot
mai accentuată a subiectului, o datorie „slabă” dacă utilizăm
noțiunea lui Gianni Vattimo, una în care nu mai avem de-a face cu
vreun imperativ categoric, chiar dacă acesta ar veni dinspre morala
laică. În spațiile totalitare, cu ceva vreme în urmă, era manifestă
chiar și „banalitatea răului” pe care Hannah Arendt o sesiza în felul
în care a fost receptat la Ierusalim procesul criminalului de război Ei-
chmann6.

În ceea ce privește opțiunile noii etici, ele se circumscriu tot
mai mult drepturilor individuale specifice insului postmodern, prin
urmare, o epocă a „postdatoriei”, cu privilegiul valorilor individuale,

ceea ce potențează un individualism mai deloc reglat de familie,
școală sau biserică. Este însă un proces contrabalansat de tendințe
asimptotice cu etica de factură clasică, făcînd astfel funcțional un in-
dividualism responsabil și o morală rezonabilă7. Sînt toate acestea
ipotezele aceluiași Gilles Lipovetsky dintr-un demers în finalul că-
ruia vorbește de o „etică nedureroasă”8 menită să regleze lucrurile
în favoarea individului. Filosoful francez propune, în cele din urmă,
o etică rezonabilă a afacerilor, a compromisului, una care să capete
expresia unui individualism moderat.

Șantier. Pentru exegeza înzestrată, cum ar spune Heinrich Ric-
kert, cu simțul valorii, cele 16 volume din opera lui Vasile Băncilă în-
grijite de editoarea Dora Mezdrea, care estimează întregul la 32 de
volume, reprezintă un indiciu cît se poate de clar că autorului se cu-
vine să i se găsească un loc în ierarhia axiologică a filosofiei și cul-
turii românești. E drept că hermeneutica eseurilor edite și inedite,
a altor texte publicate sau nu, dar mai cu seamă a zecilor de mii de
fișe care alcătuiesc un imens șantier de idei este cumva la început,
dar se pot aproxima cît de cît de pe acum contururile unor părți care
alcătuiesc coerent un ansamblu unitar. 

Vasile Băncilă nu ne-a lăsat decît vag codul asamblării ma-
nuscriselor sale într-un întreg de sine stătător, dar cercetătorul in-
teligent și cu experiența explorării unui supradimensionat material
documentar va găsi, în cele din urmă, calea dreptei evaluări, cea
care să-l așeze pe filosof acolo unde merită, chiar dacă unii se vor în-
ghesui pentru a-i face loc. Virtualul trebuie convertit în actual,
părțile lăsate la cheremul unei entropii au în ele forța ideatică pen-
tru a putea fi ridicate la puterea unui întreg. 

După știința noastră, profesorul Constantin Stroe este cel de-
al treilea cercetător care se apropie cu interes și sagacitate de pa-
ginile scrise de gînditorul din Brăila. Cartea sa9 este rodul reflecției
unui cercetător familiarizat cu etica și istoria ei în spațiul mentalu-
lui românesc, așa cum o dovedesc studiile de pînă acum ale auto-
rului despre rostiri etice în filosofia și cultura românească10. Fără să
fie inedit în esența sa, ci mai degrabă în aplicarea unei grile pe opera
unui gînditor sau altul, pariul hermeneutului este, și acum, acela de
a identifica o etică specifică românilor, marcă ideatică pe care o
urmărește pas cu pas și în discursul despre gîndirea etică a lui Va-
sile Băncilă. 

Trebuie spus că nu o dată filosoful care a instrumentalizat
spațiul Bărăganului scrie despre etica lui („etica mea”), tot așa cum
își revendică sigiliul cînd se referă la filosofie, gnoseologie, metafi-
zică, estetică sau alte domenii ale filosofării. Virtualul sistem de fi-
losofie la care tot trudea Băncilă nu s-ar fi pututu articula, de fapt,
în absența eticii. De altminteri, dacă ne referim la personalitatea fi-
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losofului, vom constata nu doar existența unui discurs etic sau
moral, ci și o structură de rezistență morală a persoanei, în care re-
ligiozitatea e răspîndită, cum spunea Blaga despre el însuși, ca droj-
dia în aluat. În acest sens, într-un aforism, Băncilă se exprimă
categoric și irevocabil: „Dacă nu crezi în Dumnezeu, actul cel mai
logic este sinuciderea. Mai mult: necredința este în ea însăși o si-
nucidere”11. 

Viziunea etică a lui Vasile Băncilă răzbate, după Contantin
Stroe, din rostul moralei și, deopotrivă, din ceea ce frumos numește
constelarea moralului. Cum modest spune în postfața cărții, de-
mersul este unul de „de prezentare, valorificare și valorizare” a eti-
cii pe care o subîntind silogismele celui care ne-a lăsat rodul
reflecției sale de „anahoret la domiciliu”. Personalitatea lui Băncilă
îngemănează fecund și reprezentativ o morală a propriei persoane
fizice și intelectuale cu o etică a gînditorului care, cu o formulă a lui
Cioran, se freca de existență. Îndepărtat, ca și Blaga, din învățămînt,
trăind apoi între furcile caudine sau sub malaxorul regimului tota-
litar, filosoful brăilean a meditat neîncetat de-a lungul a vreo pa-
truzeci de ani (1940-1978) asupra problematicii etice, cu
profunzimile și multiplele ei ramificații12. Preocupat de etică încă
din perioada studenției, cînd scrie despre un sistem de morală sau
despre unul de etică pură și subiectivă (1921-1922), apoi cu un eseu
relativ încheiat despre etica, sociologia și politica lui Schopenhauer
(1922-1923), cu intenția de a-și da chiar un doctorat în etică, Băncilă
nu a avut însă momentele faste, prielnice ale asamblării, ale finali-
zării unei construcții ideatice. Este tocmai ceea ce întreprinde Con-
statin Stroe, care ia ca punct de plecare maldărele de fișe,
aforismele și para-aforismele13 filosofului, reconstituind și resem-
nificînd viziunea lui Băncilă asupra moralului deopotrivă individual
și colectiv, dar conturînd în același timp și o morală specifică
spațiului românesc. 

Ganga și grăuntele de aur. Ceea ce a făcut Constantin Stroe
este un efort epistemologic deloc ușor și deloc simplu, unul de eva-
luare și valorizare a însemnărilor lui Băncilă, cele mai multe făcute
la prima mînă, însemnări în care se strecoară ineluctabil și repetiții
sau idei redundante. Supralicitînd oarecum, am spune că rolul
meșterului pus în fața unui atare șantier de idei este, recurgînd la o
comparație (un gen de metaforă, după Aristotel), acela similar celui
ce triază boabele de aur dintr-o gangă, acea parte sterilă dintr-un
zăcămînt care e amestecată cu mineralul folositor și care se aruncă.

Nu degeaba îl invocam la început pe Nietzsche (cam nesuferit
de metafizicianul, eticianul și moralistul din Brăila), de al cărui me-
tabolism etic se apropie cumva exercițiul meditativ al lui Băncilă,
căci el nu doar continuă să aducă în luminișul gîndirii sale noi și noi
idei de natură etică, dar pune totodată la treabă vechi idei maturi-
zate între timp. E aici și motivul pentru care n-aș spune precum Dora
Mezdrea, și anume că, chiar dacă relua ideile, filosoful nu între-
prindea „o hermeneutică retroactivă, care vrea să corijeze și să în-
drepte cele spuse odată, ci o itineranță a spiritului, mînat de propria
sa vocație cunoscătoare”14. 

O creștere și descreștere a meditației etice presupune, firesc,
multe mișcări ale spiritului în ascensiunea sa, adică: avansări, stag-
nări, reluări și reveniri, suprimări și adausuri, augmentări, după care
demersul înaintează în alchimia sa particulară, una care îngăduie
însă rodnic repetiție și diferență specifică. Este un proces similar
celui pe care-l vizează un aforism al filosofului: „Casele oamenilor

sunt evoluția viziunii. Aceasta e forma sau «fenomenul originar» al
întregii arhitecturi”15. Pentru a ajunge însă (l)a-casă, la finalul viziu-
nii, ipotetice în cazul nostru, e nevoie de un proces pe care numai
cei aflați în șantierul spiritului o știu. 

E aici o ipoteză cu care este de acord și Constantin Stroe, exe-
getul care a parcurs cu creionul în mînă, step by step, nenumăratele
fișe și (para)aforisme ale lui Băncilă, un drum anevoios la capătul
căruia constată frust și indubitabil: „În opinia mea, tocmai această
«zvârcolire», care a presupus reluarea, aprofundarea, revenirea de
nenumărate ori, la ani distanță, completarea, reformularea, dar nu
în aceeași plajă a abordării și a gândirii inițiale, a dus la
inadvertențe, la lipsă de rigoare în definirea termenilor, la
ambiguități, toate acestea fiind întâlnite în scrierile sale despre
etică” (p. 223). Mai mult, citez tot din exegetul lui Băncilă, în dome-
niul eticii, filosoful spațiului numit Bărăgan rămîne în cele din urmă
„un documentarist care și-a fișat propriile lecturi, având, uneori și
la răstimpuri, răbufniri hermeneutice și izbucniri critice – unele
chiar vehemente – la adresa autorilor frecventați, din care, prin
ricoșeu, s-au ivit unele poziții proprii” (p. 225). Altfel spus, fiind cri-
tic și fără menajamente cu travaliul nu doar etic al lui Băncilă, avem
de-a face, finalmente, cu un „caleidoscop moral”, cu o „etică în stu-
diu”, un evantai de meditații în care se spun „multe și de toate”.

*
Care ar fi, după Constantin Stroe, conceptele-stăpîn și ideile-

pivot ale unei posibile construcții etice care să poarte marca Vasile
Băncilă? Aproape dintotdeauna, binele și răul au fost considerate
un fel de rădăcini ale arboerlui genealogic al moralei. Pentru Băn-
cilă, doar existența răului în lume este considerată ca fiind o temă
etică fundamentală. El, răul ca atare, nu este însă cel din viață, ci
prinde chipul unei realități meta-fizice, una care își are originea în
bula gîndirii metafizice. Băncilă e interesat deci de originea metafi-
zică a răului. Mai mult decît atît, o atare valoare etică și, în egală
măsură, morală intră nu doar în arhitectura teoretică sau pragma-
tică a filosofiei, ci este, totodată, poate chiar o problemă cardinală,
o cheie de boltă pentru filosofia religiei. Chiar și meditațiile unui
existențialist precum Cioran converg parțial către acest luminiș de
silogisme, răul, crede eseistul din Rășinarii Sibiului (rău care, în ter-
menii lui Băncilă, nu este însă fatal), fiind așa de ostil și devastator
și pentru simplul fapt că el se acumulează în om și apoi izbucnește,
aducînd viața noastră aproape de nivelul mării, adică de zero. Sînt
convins că, dacă autorul Schimbării la față a României ar fi cunoscut
atitudinea metafizică față de rău a lui Băncilă, ar fi aderat fără ezi-
tare la ea, căci îi oferea un nebănuit sprijin pentru credința sa. 

În însemnările sale, Vasile Băncilă se detașează însă de abor-
darea etică tradițională, cea care vede în doimea rău-bine un binom
fondator pentru comportamentul moral. El pune preț mai degrabă
pe forța morală a intuițiilor16 simpatiei și milei (prima fiind sublima-
rea celei din urmă, în care există potențial), după cum include în
ecuația morală a existenței umane opusul acestora: indiferența sau
nepăsarea și egoismul, cel din urmă fiind „marele dușman al mora-
lului”. Cum procedează și în metafizică, invocă aici suferința și mila
pe care aceasta o provoacă, fără să avem însă o suficientă
operaționalizare conceptuală a suferinței, cu gradul său de saturație
ontologică sau etică. De altminteri, Constantin Stroe abordează într-
o secțiune aparte (vezi capitolul V) ansamblul intuițiilor moralului,
garnitura conceptuală utilizată de Băncilă în structurarea potențială
a eticii sale, pîrghiile cu care, plecînd de la faptul moral, își funda-
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*
Este, în cele de mai sus, o acoladă a comentariilor lui Con-

stantin Stroe asupra răului metafizic ca temă princeps a filosofiei
morale, așa cum o concepe Băncilă, poate capitolul cel mai impor-
tant din arhitectura ideatică a volumului de față. Cu simțul său de-
opotrivă axiologic și moral, exegetul ne dovedește, cu fișele lui
Băncilă pe masă, că filonul etic al meditațiilor acestuia ocupă cumva
locul fundamental în cadrele operei sale filosofice, încadrată în ca-
tegoria semantică a unui „providențialism epifanic”.

Silogismele metafizicianului Vasile Băncilă vin, constată pe
bună dreptate C. Stroe, fie dinspre eticianul teoretician, care pune la
lucru o diversă și adîncă garnitură de concepte și idei, fie meditația
vine dinspre moralist, cel în care armătura ideatică și experiența de
viață s-au metamorfozat, au trecut de la potență la act, la atitudine
morală, aici unde e pusă la lucru însăși metafizica autorului (v. p.
26). 

Dincolo de hermeneutica răului metafizic, la fel de dense pa-
gini scrie exegetul despre realitatea morală pe care a avut-o Băncilă
sub lupa analizelor sale, o realitate care, prin caracterul său regu-
lator, vine să înnobileze și înalțe destinul omului, inevitabil supus
păcatelor și însemnat cu aura virtuților. Constantin Stroe e intere-
sat de ceea ce numește „contelarea moralei”. Sînt operate delimitări
conceptuale dinspre obiectul de studiu pe care-l are etica – știința
moralei-morală, etic-moral, etic-etnic, sînt identificate conținutul
eticii („mobilul moral, scopul, regulele”) și metodele ei de explorare,
observațiile lui Băncilă fiind uneori histrionice și critice („înțepături
aricești” – v. p. 26, nota 66) la adresa unor importanți autori occi-
dentali și români (viciul orgoliului supradimensionat). 

Cît privește distincția: morala și moralul, deși Băncilă a încer-
cat să o operaționalizeze, identitatea unor atare concepte rămîne
mișcată, ambiguă, cum tot apăsată de accentele neîncrederii este și
necesitatea moralei, căci, spune el, „cîteodată, văzînd mediocrita-
tea morală a omului, egoismul, criminalitatea lui, ești înclinat să
spui că nu e nevoie de morală, ci de poliție sau cel mult de politică.
Lucru pe care l-a înțeles foarte bine comunismul, care face din mo-
rală poezie, o firmă, o ideologie de camuflare, avînd întotdeauna un
sistem polițienesc în spate”19. 

O analiză detaliată face Constantin Stroe pe suprafața și adîn-
cimile mobilului moral (și aliaților lui): cu accent pe milă și dreptate,
cu punerea în funcțiune a ceea ce Băncilă numește „Schema trecerii
de la platonic la pragmatic” și cu evidențierea organizării sale meta-
fizice și sociale, dar și a valorificării mobilului moral, chestiune fun-
damentală a moralei. Sînt decupate totodată determinațiile
scopului moral, sau ale problematicii normelor și a regulilor morale,
prin cele din urmă fiind formulate de filosof un set de „maxime de
viață”, toate avînd temeiul în cunoașterea de sine (e resemnificat
vechiul enunț: „Cunoaște-te pe tine însuți!”).

*
Ce loc ocupă însă moralul metafizic în spațiul metafizicii spiri-

tual-creștine a lui Băncilă? Repetăm ceea ce face și filosoful cînd
spune de atîtea ori în varii forme că metafizica este temeiul mora-
lei; acesta e „metafizicismul moralei”, sau „moralul e reflexul Abso-
lutului în noi, lava incandescentă pe care adîncul Existenței o trimite
în noi”. Fundamentul moralei, observă C. Stroe, este dat astfel de
metafizica spiritualistă inspirată de – și obiectivată în – religie,
aceasta este ideea-forță a viziunii filosofico-morale a lui Băncilă. Re-
ligia, crede metafizicianul, este endosmoza a trei condiții esențiale:

mentează metafizica moralei (într-o abordare preponderent didac-
tică, acesta putea fi poarta de intrare, lexicul eticianului).

În acord cu credința sa religioasă, mai exact cu metafizica spi-
ritualistă de factură creștină, avem însă la Băncilă o etică a
suferinței, una care tinde să capete chipul unei metafizici a
suferinței. Sufăr, deci exist! acesta ar fi principiul metafizic funda-
mental. (Într-un alt context, am comentat observațiile cumva juve-
nile făcute de tînărul Băncilă cogitoului cartezian.) Motivația morală
– sau „mobilul moral” – este întemeiată pe suferința și mila pe care
aceasta o determină în om. Iar de răul metafizic – și nu cel psiholo-
gic sau moral – omul se poate tămădui doar prin „iubirea pentru
Dumnezeu”. Cum sesizează C. Stroe, preeminența răului metafizic,
un rău fatal, a suscitat interes maxim din partea lui Băncilă deoa-
rece, spune el, „s-a ridicat în istorie golănia umană și a căzut elita
spirituală”. Iar în reflecțiile sale de filosofie a religiei sau filosofia
sărbătorii, gînditorul brăilean notează că apariția religiei se explică
în mare parte prin încercarea de a rezolva practic problema răului
în lume.

Fiind fatal, răul de care vorbește Băncilă este pro tanto nece-
sar, el reprezintă un simbol al existenței umane, un element atot-
stăpînitor, motiv pentru care omul nu trebuie să caute înlăturarea
lui din viața sa, ci transformarea acestuia în factor de perfecționare
a condiției umane. Asemenea aproximații le face Băncilă cu gîndul
la Dumnezeu, la Absolut, la mîntuire și la Paradis, loc în care omul
va ajunge în ziua cea neînserată. Răul devine, în cele din urmă, un
semn cu semnificația sacralității, de aici importanța lui pentru filo-
sofia religiei. Paradoxal și metaforic cum este, Băncilă ne spune că
„răul e spre binele omului”, că are multiple justificări existențiale, iar
cînd nu este în „exces”, răul constituie „cuptorul ce arde lutul, pen-
tru a rezulta statuia”. Pînă și pesimismul este resemnificat de Băn-
cilă prin vizorul răului, acesta caracterizîndu-se „nu prin constatarea
răului, ci prin revolta contra lui”17. Astfel, cine are încredere în Ab-
solut, în lumea de dincolo, de la simplii țărani la marii mistici, nu va
fi obsedat de existența răului. 

Avîndu-și temeiul metafizic în Absolut, răul în sine se mani-
festă însă în actele vieții morale a omului, pe care – nerenunțînd la
binomul rău-Bine – Băncilă le comentează cu asupra de măsură și
nu o dată metaforic și contradictoriu, de parcă demersul lui feno-
menologic ar ține de gîndirea speculativă, acolo unde funcționează
o altfel de logică și unde se constată organic coincidentia opposito-
rum. Iar atunci cînd există răul empiric, omul are la îndemînă două
atitudini filosofice în fața sa: fie resemnarea, fie – cine poate face
așa ceva – transfigurarea.

Care este, în ultimă instanță, după Băncilă, rostul moralei? Nu
altul decît acela de a combate răul din lumea sensibilă și a-l atenua,
fără însă ca omul să încerce anularea esenței acestuia. Căci peste
tot și peste toate tronează o lege morală care seamănă cu „legea
vaselor comunicante ontologice: răul și binele, gradul de fericire
tind să se niveleze. Gestul moral e un mic gest, de fîntînă arteziană
ontologică: țîșnește acolo de unde prisosește și se îndreaptă către
cel aflat în suferință”18. 

Trebuie spus că Vasile Băncilă avea premoniția chiar a unei
„morale apocaliptice”, căci „omul trebuie să fie un luptător apoca-
liptic, dar cu evlavie față de realitatea generală” (se pare că sîntem
cumva în apropiere de liziera unei atare ținte).
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realism, metafizic, spiritualism, în vreme ce morala este „ontologie
aplicată” în care funcționează următoarea relație de determinare:
„cum e metafizica, e și morala”. 

Morala/ conduita morală, spune Băncilă, „au de scop să facă
binele sau să perfecționeze realitatea, dar fără a-i schimba esența.
Prin aceasta morala rămâne îndreptățită; fiindcă chiar și numai ate-
nuând realitatea, ea face un lucru mare: e o funcție de compensație,
face ca viața să fie suportabilă”20. În cele din urmă, el află numaide-
cît în „simpatia morală” adevăratul mobil moral, după cum ajunge
la autenticul rost al moralei: „Exagerînd sardonic, am spune că mo-
rala e încercarea de a face bestiile să se poarte ca îngerii. De aceea,
în esență, morala e o politică”21. Și asta se petrece cu omul, singura
ființă aptă de a-și amîna acțiunile, sau unica ființă bivoră, și anume,
cea în care raționalul și iraționalul se găsește combinat cu pricepere
adîncă, dimensiuni aflate într-o „epică luptă, fără soluție definitivă
în istorie”. Dar nu-i scapă lui Băncilă nici maladiile moralei, pentru
care precizează la fiecare și antidotul, după cum visează paseistic
la o morală... viitoare, una care să reitereze atmosfera societății pa-
triahale.

*
Prin vizorul științei moralei – sau etica, este totodată decon-

struit felul în care Băncilă concepe „omul moral metafizic”. Con-
stantin Stroe alcătuiește, din noianul de fișe redactate nu o dată
metaforic, un puzzle credibil cu fețele omului, cu pliurile și reflexele
acestora. Reflecțiile lui Băncilă s-au articulat într-un elogiu metafi-
zic făcut ființei umane, dar și în situarea ei în spațiul sacru triun-
ghiular dat de adevăr, frumos și bine, valori abstracte pe care le
armonizează cu altele trei, de data asta concrete: Dumnezeu, co-
munitatea socială sau etnică și omul, după cum sugerează și o ie-
rarhizare: divinul, moralul, etnicul.

Omul moral, observă Constantin Stroe, apare ca un complex
de trăsături, ca o mixtură sau ca un hibrid, el este un tot „vădit an-
tinomic și contorsinat în ceea ce privește infrastructura sa bio-
psiho-socio-morală” (p. 81). Pentru caracterul antinomic al moralei,
exegetul rezervă un întreg capitol unde abordează dualitățile aces-
teia, dar și ale moralului (monism-pluralism, libertate-necesitate,
optimism-pesimism, iubire-severitate – este respins binomul anti-
nomic iubire-ură). Cu moralul înnăscut, omul, constată Băncilă, de-
vine însă moral prin nexul cauzal specific societății în care-și exercită
practic ființa morală, loc unde, subliniază exegetul, sînt „valorificate
psihologic, social, metafizic toate acele predispoziții (înzestrări) cu
care [omul] a venit în lumea pământească” (p. 85).

Din aceeași biografie etic-morală a omului fac parte: relația
triadică semen-suferință-om moral, distincția dintre omul comun și
cel superior sau excepțional, binomul om vechi-om modern, insul
care ascultă de legi eteronome complementar (și nu opus) insului
supus legilor autonome, gradele moralității împărțite între amoral,
moral, imoral, subtilul „portret sufletesc” făcut omului, toate aces-
tea fiind activate și întreținute de educația morală, activitate
potențată de morala naturală care augmentează o spornică peda-
gogie a moralei. Ca norme sau principii, Vasile Băncilă recurge nu o
dată la varii proverbe care provin din sapiențialul popular, sentințe
nu prea mult operaționalizate sau traduse în metafore, de unde și
o forță slabă a argumentării și persuasiunii.    

Fiind esențialmente o morală întemeiată pe suferință – a se
îndura se convertește alchimic în „a se îndurera pentru suferințele
altora”, viziunea etică a lui Vasile Băncilă nu-și trădează deloc reli-

gioasa ei structură de rezistență, glisajul între întristare și bucurie.
Este ceea ce constată de altfel Constantin Stroe, și anume, faptul că
metaficianul Bărăganului „elaborează o etică a suferinței izvorîtă
din religie – văzînd în aceasta din urmă singurul domeniu care ex-
hibă suferința și propunînd-o ca principalul îndemn la o conduită
morală” (p. 137). O etică pătrunsă de pesimism amenințat episodic
de ceva optimism, o viziune a omului moral și credincios, cel care,
cum spune prin 1953, valorifică religios mobilul moral, adică „se
păzește să facă fapte reprobabile, pentru ca să nu supere pe Dum-
nezeu, pe Iisus Hristos. Căci fiecare faptă rea e o nouă răstignire
pentru Iisus Hristos”22. 

*
Triadei adevăr, bine și frumos, Băncilă îi alătură treimea Dum-

nezeu, etnic și om (divinul, etnicul și moralul), cea din urmă cobo-
rînd în sfera concretului. Constantin Stroe le identifică de altfel
determinațiile, și anume, „divinul (valore necreată, dar creează
totul, și substanțialistă); etnicul (valoare creată, maximum crea-
toare, dar nu creează totul și e chiar mai substanțialistă); individul
uman (valoare creată și parțial creatoare, și substanțialistă)”. Etni-
cul subzistă la Băcilă prin categoria de națiune, o realitate asupra
căreia el a stăruit mult și divers sub sigla filosofiei națiunii23, aceasta
reprezentînd „una din principalele obsesii de viață (intelectuală)”24.
Depășind și amendînd confuzia realitate națională-idee națională,
Băncilă subliniază precaritatea diferiților autori în a ajunge la lima-
nul identității și a diferenței specifice categoriei națiunii ca atare. El
nu ignoră aparatul metodologic al sociologiei, dimpotrivă, vede în
aproape toate metodele sociologice o perspectivă congruentă cu
metafizica, în a cărei magmă survin, de fapt, mai toți factorii etni-
cului, cel din urmă avînd un rol sau o funcție integratoare pentru o
societate, ceea ce face din el un fel de „breviar ontic colectiv”, sau
„un cosmos uman”.

Categorie metafizică, etnicul, subliniază și Constantin Stroe,
este în endosmoză cu filosofia, cu o anumită marjă de toleranță în
plus sau în minus: „etnicul explică în mare filozofia și filozofia explică
în amănunt etnicul”. O atare imbricare naște pînă la urmă ceea ce
numește Băncilă etica națiunii, sau, altfel formulat, o morală etnică.
Ethnosului îi este astfel specific un anume ethos, între cei doi ter-
meni fiind o relație simetrică și reversibilă. Identitatea unei națiuni
este dată nu numai de limba și cultura ei, ci – într-un mod determi-
nant – de morala ce o instructurează, morala etnică fiind astfel cea
care dă seama de firea unui popor.

Etica națiunii este congruentă cu etica generală, dar capătă o
anume marcă și matcă a individualității, rețea în care individul con-
stituie pivotul esențial și un fel de călcîi al lui Achile, căci în el se to-
talizează/ capitalizează conștiința morală. Asupra carateristicilor
specifice eticii națiunii, dar și a maladiilor etnicului stăruie Consta-
tin Stroe în finalul exegezei sale, neeludînd solul din care morala
națiunii își trage sevele sale hrănitoare, ca și factorii care
influențează devenirea sa istorică – etnicul, conchide Băncilă într-o
însemnare din iunie 1951, e produsul pre-istoriei, aici își are epoca
sa de aur, atunci s-au creat cu adevărat etnicuri noi; umanitatea e
rodul istoriei, iar post-istoria va genera din nou barbarie sau artifi-
cializare.  

*
Faceți-mi loc! – așa ar suna porunca eticianului și moralistului

Vasile Băncilă, o poruncă deloc patetică sau îngăduitoare, ci rostită
pe un ton clamoros, iar ca argument al unui atare imperativ, venit
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din cea mai bună dintre lumile posibile, ne arată cu degetul eseurile
tipărite și zecile de teancuri cu manuscrisele sale. Din acestea din
urmă și-a făcut Constantin Stroe șantier de lucru, încercînd empa-
tic și critic să con-simtă ce înseamnă a fi un gînditor etic și moralist
și, pe deasupra, să ne indice matricea etică și legile morale ascunse
în miile de fișe, invitîndu-ne, kantian, să le raportăm la cerul înste-
lat de deasupra noastră, cel pe care Vasile Băncilă l-a privit de atîtea
ori cu sensibilitatea sa metafizică aproape maladivă. 

1 v. Friedrich Nietzsche, Știința voioasă. Genealogia moralei. Amurgul idolilor,
București: Ed. Humanitas, 1994, p. 287-446. 
2 Idem, Dincolo de bine și de rău, București: Ed. Humanitas, 1991. 
3 Idem, Opere complete, vol. 3, Omenesc, prea omenesc, vol. I-II, Timișoara: Ed.
Hestia, 1999. 
4 Idem, Opere complete, vol. 4, Aurora. Idile din Mesina. Știința voioasă,
Timișoara: Ed. Hestia, 1999.
5 Idem, v. Genealogia moralei, ed. cit., p. 292. 
6 v. Hannah Arendt, Eichmann la Ierusalim. Raport asupra banalității răului,
București: Ed. Humanitas, 2007.  
7 Pentru detalii, vezi Teodor Vidam, Repere esențiale ale gîndirii etice contem-
porane, Cluj-Napoca: Ed. Argonaut, 2012. 
8 cf. Gilles Lipovetsky, Amurgul datoriei. Etica nedureroasă a noilor timpuri de-
mocratice, Ed. Babel, 1996, passim.
9 Constantin Stroe, Dimensiunea etic-morală a sistemului filosofic al lui Vasile

Băncilă. Rostul moralei și constelarea moralului în concepția lui etică, Editura
Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2021; în comentariul nostru, vom
da trimitere la volum prin indicarea paginii în paranteză.
10 v. Constantin Stroe, Rostiri etice în filosofia românească. Studii de istorie a
reflecției morale românești, București: Ed. Ars Docendi, 2017; Rostiri etice în cul-
tura românească, București: Ed. Ars Docendi, 2017.  
11 Vasile Băncilă, Opere, vol. XV, Aforisme și para-aforisme (1),  Ediție îngrijită
de Dora Mezdrea, Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2011, p. 120.
12 v. Vasile Băncilă, Opere, vol. XI, Sistem de filosofie. 6. Etica, Ediție îngrijită de
Dora Mezdrea, Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2003.
13 v. Idem, Opere, vol. XV și XVI, Aforisme și para-aforisme,  Ediție îngrijită de
Dora Mezdrea, Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2011, 2012. 
14 cf. Dora Mezdrea, Notă asupra ediției, în Vasile Băncilă, Opere, vol. XI, ed. cit.,
p. 6.
15 Vasile Băncilă, Opere, vol. XV, ed. cit., p. 91. 
16 Exegetul observă că termenul intuiție este, la Băncilă, un substitut pentru
noțiune, concept, categorie, chiar idee. 
17 Despre pesimism scrie Băncilă pe îndelete în comentariul său asupra lui
Schopenhauer, un subiect cu care intenționa să-și împlinească un doctorat. 
18 Vasile Băncilă, Opere, vol. XI, ed. cit., p. 69.
19 Ibidem, p. 248.
20 Ibidem, p. 172. 
21 Ibid., p. 365.
22 Vasile Băncilă, Opere, vol. XI, ed. cit., p. 195.
23 Idem, Opere, vol. XII, Sistem de filosofie.7. Filozofia națiunii, Ediție îngrijită
de Dora Mezdrea, Brăila: Muzeul Brăilei „Carol I”, Editura Istros, 2016. 
24 Ibidem, p. 154.
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În eseul – reportaj intitulat Realitatea în căutarea ficţiunii,
Ştefan Bănulescu relatează o călătorie pe urma personajelor din ro-
manul Ion de Liviu Rebreanu, caută „oglinda” reală, în care se re-
flectă lumea ficţiunii rebreniene din nordul Ardealului. Trebuie
amintit, înainte de toate, că Rebreanu este unul dintre cei trei scrii-
tori români preferaţi ai marelui prozator dunărean, ceilalţi doi fiind
Filimon şi Caragiale (Bănulescu îl mai aminteşte uneori şi pe Urmuz).
Iată ce scrie Bănulescu: „Trei prozatori m-au atras, fiecare în mod
deosebit, încă din prima tinereţe – şi ca să mă pot apropia mai bine
de ei am încercat mult timp să-i caut şi dincolo de cărţile lor: Fili-
mon, Caragiale, Rebreanu.”  (Ştefan Bănulescu, Opere II, Proză me-
morialistică, p. 331 – 332, Academia Română, Bucureşti, 2005). Iar
mai departe, în acelaşi loc, scriitorul român accentuează asupra
specificului demersului său: „Sensul dorit de mine a fost – şi cred că
acest lucru e evident – de a închega o meditaţie de scriitor şi nu de
a întreprinde un demers ziaristic. Am schimbat întrucâtva metodele
atunci când am scris despre locurile lui Caragiale. Dar să revin la Re-
breanu. M-a interesat în mod deosebit Transilvania, poate şi prin
faptul că eram din Câmpia Dunării şi pentru că lumea ardelenească
prezenta o atracţie, îmi putea oferi ceva inedit. […] Căutam să mă
apropii de spiritualitatea specifică ardelenească şi de substanţa
acestei lumi. Cum se vede, pornisem spre Rebreanu, mă
despărţisem mult în timp şi spaţiu căutând să-i aflu secretele pro-
zei şi spre satisfacţia mea nu rătăcisem şi nu pierdusem timpul.
Făcusem un ocol esenţial. Întors din Transilvania, am privit mai
atent spre locul meu de obârşie, spre Câmpia Dunării şi m-am
hotărât s-o cunosc cum trebuie” (Ştefan Bănulescu, Opere II, ed. cit.,
Proză memorialistică, p.332) Este cunoscut faptul – asta şi prin de-
mersul eseistic al scriitorului – că spaţiul, acţiunea şi personajele
din romanul „Ion” au avut ca model, pentru marele romancier ar-
delean, satul năsăudean, real, Prislop, ca şi persoane „în carne şi
oase”, cum spune Bănulescu, din acest loc. Iată ce scrie autorul Ier-
nii bărbaţilor într-un articol, încă din 1957, „topit” mai apoi, ca şi alte
articole (Liviu Rebreanu, Rebreanu, În satul lui Rebreanu, Popasuri prin
satele scriitorilor transilvani, Popasuri în satul lui Ion, Începutul şi
sfârşitul lui Ion, Romanul Ion, concurând starea civilă), în spectaculo-
sul, până azi, eseu, Realitatea în căutarea ficţiunii: „În Prislop,
învăţătorul Vasile Rebreanu, tatăl romancierului, a trăit timp de 12
ani grele încercări pentru existenţa sa de dascăl anonim şi a nume-
roasei sale familii; de acest sat se leagă amintirile primei tinereţi a
domnişorului Liviu – cum îl numesc şi azi prislopenii pe scriitor; aici
a început să dezlege tainele vieţii satului ardelean din jurul anului
1907, i-a întâlnit şi cunoscut în carne şi oase pe Ion al Glanetaşului,

pe preotul Belciug, pe suplinitorul Zăgreanu şi pe atâţia oameni
luaţi ca modele pentru eroii din romanul Ion.” (Ştefan Bănulescu,
Casa din Prislop, „Gazeta literară”, nr. 24, 13 iunie, 1957, p. 4)

Astfel, întors de pe meleagurile năsăudene, Bănulescu a
fost pregătit să conceapă şi să scrie o epopee a spaţiului său natal
de la Dunăre. O oglindă reală în care se reflectă oglinda spaţiului,
acţiunii şi personajelor din proza lui Bănulescu, o geografie
imaginară născută din geografia reală, din substanţa provinciei
noastre sud-estice, o heterotopie de cea mai bună calitate artistică
şi care ne poate spune mult despre noi ca locuitori ai acestui spaţiu
geografic, fie mioritic, fie bărăganic, ca două feţe ale aceleiaşi mo-
nede, aliaj daco-roman şi bizantin cu rădăcini în cea mai veche
civilizaţie europeană. 

Acestui eseu-reportaj privitor la marele năsăudean şi la cel
mai bun roman românesc, Ion,  i se adaugă, în opera lui Bănulescu,
mai precis în cuprinsul prozei sale eseistice, un reportaj asemănător
ca scop, Haimanale – Ploieşti – Mizil – Bucureşti, care va să zică în
„căutarea” lui Caragiale, mai precis pe urmele unor modele ale per-
sonajelor scriitorului. În acest sens, sunt antologice paginile în care
Ştefan Bănulescu ni-l aduce în actualitate, prin rememorare şi ci-
tare copioasă, pe Zacharia Antinescu, ploieştean, nimeni altul decât
învăţătorul lui Caragiale din clasa a II-a primară, marele grafoman
din secolul al XIX-lea, membru activ în 28 de comitete şi comiţii,
autor al uluitorului volum Autobiografia mea sau Un voiagiu în timp
de 70 de ani. Prosa şi Poesia. 1826 – 1896, autor de „ode la Te-Deum –
uri, la serbările şcolare, la baluri, la primărie şi prefectură, pe bule-
vard şi în grădinile publice, ţinea discursuri funevre cu plată, emitea
sentinţe feroce asupra vieţii pentru binele urbei şi al junimii
ploieştene.” (citatul, ca şi cele de mai jos sunt din Ştefan Bănulescu,
Opere I, Proză eseistică, Haimanale – Ploieşti – Mizil – Bucureşti, pp. 818
– 835). Un „personaj” cunoscut de Caragiale, în juneţea ploieşteană
a acestuia, după primii şapte ani de viaţă, petrecuţi în satul Haima-
nale, un model absolut pentru o serie întreagă de personaje, ma-
rele dramaturg avându-l mereu în faţa ochilor minţii pe acel tribun
ploieştean „cu gesturi patetice, cu mustăţi agresive şi cu cioc de
Caţavencu.” Tot Bănulescu ne mai atrage atenţia, plecând de la „ma-
teria uluitoare” rămasă poporului caragialian moştenire de la tri-
bunul ploieştean de „politică şi literatură”, asupra titlurilor cuprinse
în „Autobiografia” lui nenea Antinescu şi care ne pot da o imagine
cum nu se poate mai clară cu privire la acest model absolut al ma-
relui prozator şi dramaturg: Antinescu scrie „prosă” şi „poesiă” în
acelaşi ton despre Turci, Ştiinţe, Şcoala Normală, Satan, Ellada, Moar-
tea Doamnei Adelaida, Fiicele Române, Crucea Roşie, Columb, Liga

Ştefan Bănulescu în căutarea lui I. L. Caragiale
Ioan Radu Văcărescu

Spațiul inefabil
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Culturală de la Slănic etc. Cum arătau aceste înalte stihuri?
Bănulescu ne citează primele versuri dintr-o Odă antinescă, de la
1865, „imprimată pe hârtie tricoloră” şi distribuită „poporului pre-
sinte” în cinci sute de exemplare: 

„Cetăţeni! Taţi! Mame bune! Iată var, iată mistrie...
Căci din ăst Palat ieşi-vor fiii voştri cu mândrie, 
Vom avea Cavuri şi Lincolni, Washingtoni de Româniă, 
O’Conelli şi-eroi ca Manta, Garibalzi şi fraţi Buzesci...”
Ca să nu mai vorbim de motto-ul dedicaţie al opului celui

care, scrie Bănulescu, e „caragialesc înainte de Caragiale şi paralel
cu el” (ceea ce ne duce direct la ideea că acest model este înscris, se
pare, în ADN-ul nostru naţional!): Fiilor Gintei Latine; Martirilor pen-
tru Libertate; Alinătorilor fiinţelor umane şi Încoragiatorilor Literelor
Române; Memoriei amicilor mei decedaţi regrete profunde şi Amicilor
mei încă în viaţă, ca tribut de iubire, închin această Operă.

Cu siguranţă, epoca lui Caragiale a fost bogată peste poate
în astfel de exemple, astfel de „naturi vii”, care au constituit modele
pentru personajele lui Caragiale. Cu toatele structural ridicole, aşa
cum scrie Bănulescu: „Antinescu e structural ridicol, ca marii eroi ai
lui Caragiale, la 70 de ani continuă să combată în aceeaşi notă, cu
variaţiuni de gen însă; ajuns la senectute, îmbrăţişează mai ales
sentinţa şi meditaţiunea asupra condiţiei existenţei omului: Toiagul
bătrâneţilor... el este necesar de a-l purta în mână şi a se rezema în el
în caz când ambele picioare sunt obosite şi ameninţate de a se împie-
dica...” !

Reportajul lui Bănulescu „pe urmele lui Caragiale” este in-

teresant şi important în sensul că ne arată încă o dată modul său de
a înţelege relaţia dintre realitate şi ficţiune, modul de a construi un
personaj după „natură”, dar şi după observarea atentă a textelor
emise de astfel de fascinante „personaje”. Iar „naturile” contempo-
rane lui Caragiale au devenit, iată, de un veac încoace, contempo-
rane nouă:  „Caragiale a fost scriitorul care a avut şi şi-a găsit modele
nu numai în ceea ce priveşte figurile şi caracterele omeneşti, ci a avut
din plin modele directe privind şi textele, care i-au alimentat mereu li-
teratura satirică”. Numai că, observă prozatorul dunărean, Cara-
giale a avut acel „ochi magistral de discernere” şi fiind „tulburat
artistic de acest spectacol nemaipomenit al cuvintelor”, a încercat
şi a reuşit să schimbe „unghiul de la serios spre satiră şi a pornit să
dea o surprinzătoare prospeţime, originalitate lucidă şi strălucire
captivantă propriei sale scriituri.” 

Oricum, întâlnirea în spirit şi cuvânt dintre Bănulescu şi
cei doi mari scriitori români, Rabreanu şi Caragiale (lângă care îl
putem adăuga pe Filimon, despre care nu am glosat aici, vezi eseul
lui Bănulescu Personajul Nicolae Filimon şi rangul de scriitor), consti-
tuie azi nu doar un model privitor la o benefică reverenţă literară
peste timp, ci mai ales pentru că pătrunde foarte adânc în
adevăratul laborator de creaţie al celor doi şi al lui Bănulescu însuşi,
asupra căruia, dincolo de mode, influenţe, teme şi motive, ar fi cazul
să zăbovim mult mai mult de aici încolo. Asta dacă dorim să
înţelegem mai bine literatura ”spațiului inefabil” şi realitatea care i-
a dat naştere. 
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a recurs la o decantare a textului, o epurare a sa, păstrând neatinse
liniile de forță ale discursului dramatic. Concentrându-se în special
pe relația anatagonică Faust-Mefisto, el încearcă să suplinească
parte din materialul textual la care s-a renunțat printr-o bogăție im-
agistică impresionantă, prin atenția acordată detaliilor și inventivi-
tate tehnică. Spectacolul devine astfel o construcție grandioasă, pe
măsura poemului dramatic, ce căuta să ofere o alegorie filozofică a
dramei umanității. Așa cum creația lui Goethe colmatează nume-
roase influențe artistice, politice și culturale (credințe păgâne și
creștine, elemente stoice, principii ale umanismului renascentist),
ce au marcat în decursul timpului circulația mitului faustic, tot așa
și viziunea regizorală aduce la un loc  austeritatea și ostentația
(aceasta din urmă mai degrabă de sorginte barocă, decât renas-
centistă),  trecute prin filtrul conștiinței postmoderne, capabilă să ia
distanță, să se joace cu convențiile, să construiască și să decon-
struiască decoruri și lumi iluzorii.

Spectacolul începe cu „Prologul în cer�, care se descoperă
spectatorilor după căderea cearșafului șifonat, ca un văl al iluziei
teatrale. Mefisto, cocoțat pe un dulap, mângâie o bufniță (simbol al
înțelepciunii dar și al morții, atât în mitologia sumeriană cât și în
cea greacă). Suntem în cabinetul doctorului Faust, o  încăpere sor-
didă, plină de praf și funingine, de fum și „mucegai de cranii�. Mal-
dăre de cărți și ziare mototolite se văd împrăștiate pe jos. Pereții
sunt scorojiti și scriși, un schelt, mulaje reprezentând corpul ome-
nesc și organele interne, păsări împăiate, borcane cu formol, toate
stau mărturie asupra unei căutări acerbe a sensurilor vieții, a setei
de  a cunoaștere. Discipolii, așezați cuminți în bănci și costumați
identic, butonând laptopuri, sunt mai degrabă niște epigoni. Nu ies
cu nimic în evidență, nu au identitate, par o masă amorfă, care scrie
după dictare, o întruchipare colectivă a mediocrului învățăcel Wag-
ner, din textul lui Goethe, care nu cunoaște pasiunea  pentru știință
a maestrului său.

Muzica lugubră, semnată de Vasile Șirli, și luna, care se
rostogolește dincolo de cele trei geamuri înalte, creează suspans.
Faust este un bătrân învățat, un spirit iscoditor, pe care știința vre-
mii nu îl mai satisface. După ce și-a dedicat întreaga viață descope-
ririi tainelor universului, a ajuns într-un impas, nu mai  găsește
satisfacție în nimic. Și- ar dori fericirea, acea clipă de grație, pe care
să o oprească în loc, dar cum aceasta se lasă așteptată, el începe să
fie bântuit de gândul sinuciderii.  Ezită însă să bea din cupa cu
otravă, moment în care aude un cântec delicat, cântat de voci cris-
taline de fecioare, care cu lumânări în mâini merg la Înviere. În su-
fletul lui Faust se naște speranța („Viața în lumină culorile îmi

Anda Ionaș

Teatru

Faust

„Îl știi pe Faust? “ „„Doctorul? “ „Eroul meu! “ „Un rob smintit
...aparte o fierbere îl duce-n zări, departe.“ Replicile de mai sus
redau dialogul dintre Demiurg și Faust, așa cum apare el în tradu-
cerea lui Ștefan Augustin Doinaș la monumentalul poem dramatic
al lui Goethe, Faust. „O fierbere�, pe care o resimte orice creator ge-
nial, l-a determinat și pe regizorul Silviu Purcărete să recreeze pen-
tru public viziunea copleșitoare a poetului german, iar rezultatul a
fost cu totul excepțional. 

În această toamnă s-au împlinit 14 ani de când Faust se
joacă la Sibiu, în aplauzele frenetice ale spectatorilor veniți din în-
treaga lume. Povestea impresionantă a punerii în scenă începe în
2007, când Sibiul primește titlul de Capitală Culturală Europeană.
Deși inițial intenționase să îi distribuie în rolurile principale pe Ghe-
orghe Dinică și Ștefan Iordache, regizorul decide în final ca Faust să
fie interpretat de Ilie Gheorghe (înlocuit în 2017, în urma tristei
dispariții a acestuia, cu actorul Miklós Bács) iar Mefisto, în chip
neașteptat, de o prezență feminină: Ofelia Popii. Alături de aceștia,
80 de artiști erau angrenați în enorma mașinărie a spectacolului:
cam toată echipa Teatrului Național „Radu Stanca“, completată de
studenți și colaboratori. 

Distins în 2008 cu două premii Uniter (pentru Cea mai
bună scenografie— Helmut Stürmer și Cea mai bună actriţă în rol
principal— Ofelia Popii), spectacolul și-a urmat destinul european
ce i-a fost hărăzit. După ce a înregistrat un succes remarcabil la Fes-
tivalul Goethe de la Frankfurt,  acesta a fost invitat la Edinburgh,
unde a fost primit cu un imens entuziasm, având parte de cinci
reprezentații cu casa închisă și o mulțime de cronici elogioase din
partea criticilor. BBC remarca „înlănţuirea de festinuri vizuale“, iar
un jurnalist de la The Observer declara: „Mi-aş vinde sufletul să mai
văd acest Faust o dată“. Impresionanta interpretare a Ofeliei Popii
i-a adus acesteia prestigiosul premiu Herald Angel, oferit de publi-
caţia The Herald și Banca Scoţiei.

Am văzut Faust la premieră și apoi l-am revăzut după exact
10 ani.  Nu se mai juca la Hala Simerom, ci la Fabrica de Cultură. În
rolul doctorului nu mai era Ilie Gheorghe, ci Miklós Bács, cu toate
acestea, diferențele erau minore. Vedeam, lucru rar, același spec-
tacol, actorii veneau cu aceeași energie înspre public iar Faust parcă
întinerise puțin, păstrându-și în același timp trăsăturile de caracter
neschimbate. În loc să se altereze, spectacolul parcă se revigorase.

Cum opera lui Goethe, căruia poetul german îi consacrase
o bună parte din viață, este deosebit de complexă și de vastă, o re-
prezentarea scenică pe parcursul a două ore, cât durează monta-
rea de la Sibiu, ar fi fost imposibilă. Din acest motiv, Silviu Purcărete
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scoate�). Dincolo de geamuri, prin intermediul proiecțiilor video, capătă contur imaginea Sibiului, centru al Renașterii transilvănene. În
acest moment, în care deznădejdea se amestecă cu speranța, își face apariția și Mefisto, transformat într-un câine negru. 

Cum însuși se definește, el este „spiritul ce-ntotdeauna neagă�. Cunoscând aspirația spre universalitate a doctorului Faust (tra-
sătură a spiritului renascentist), dorința lui de a descoperi viața sub varietatea formelor sale, Mefisto îi propune acestuia un pact prin care
se angajează să îi ofere cunoașterea absolută, completă, a vieții în schimbul sufletului său, pe care va fi liber să îl stăpânească în mo-
mentul în care îi va fi procurat eroului o fericire atât de mare încât acesta va simți nevoia de a-i cere clipei să se oprească în loc.

Ofelia Popii  are o capacitate  uluitoare de a se metamorfoza: latră, schelălăie, vocea îi este ba subțire, ba răgușită, se arată când
ironică și arogantă, când lingușitoare. Imaginea lui Mefisto este în esență aceea unui hermafrodit, ce se adresează lui Faust cu gesturi las-
cive și îl îndeamnă spre  plăceri carnale. Poftei sale nestăvilite îi cade pradă biata Margareta, personaj colectiv, imaginat de Purcărete sub

forma unui buchet de Margarete (șapte fete), simbol al purității, inocenței, naivității, pe care  Faust le va pângări.
Noaptea Valpurgiei continuă dezmățul deja început, prin pătrunderea dincolo de scenă într-un univers decadent, în care Mefisto

este amfitrionul, de data aceasta costumat ca un curtean, purtând o perucă supradimensionată de culoare roșie. Muzica devine din ce în
ce mai alertă, zidurile se mișcă, vrăjitoarele pândesc atârnate de scripeți, noaptea valpurgiei se dezlănțuie. Arătări fel de fel (porci, paji,
prostituate, pirotehniști, acrobați) compun un univers al pornirilor carnale, al perversităților și exibiționismului, totul este supradimen-
sionat, culorile sunt stridente.

În partea a treia spectacolului publicul se întoarce la locul său în sală. Îl regăsim pe Faust vizitat de patru personaje personifi-
când Lipsa, Datoria, Grija și Nevoia, în rochii lungi și negre, ele anticipând apariția morții. Cinic, Mefisto îi pândește spiritul pentru a-l
prinde și a-l duce cu el, dar în lunga sa călătorie prin viață conștiința lui Faust s-a îmbogățit treptat, iar dorința de cunoaștere s-a trans-
format în năzuință de a făuri acte nobile în folosul societății. Ca atare Faust îi scapă lui Mefisto, lăsând -ul în final descumpănit.

Fo
to

cr
ed

it
: S

eb
as

ti
an

M
ar

co
vi

ci



4 / 2021 76

Revistă de literatură și artă / Sibiu Euphorion

se dedică dresorilor de cuvinte: miriv, anase, radse, radva

personaj: óris

sinopsis: ne aflăm în nu se mai știe al câtelea an de pandemie. lumea
e întoarsă pe dos. școlile își schimbă numele o dată pe săptămână,...
profită de generalizarea învățământului online,... teatrele sunt închise,
óris e în carantină. a început să scrie un jurnal, ca să nu intre în depre-
sie. e ușor țăcănit, are senzația că o ființă imaginară îl chestionează,
ca și cum cineva ar mai avea nevoie de el... o școală ar vrea să-i poarte
numele în vacanța de vară... el nu e interesat, de aceea nici nu
amintește de așa ceva... speranța... firul de ață... salvarea...

... mă întrebi ce personaje aș vrea să joc,... sau aș fi vrut și nu s-a în-
tâmplat? ...m-am gândit, să știi, la o grămadă de personaje,... m-am
întîlnit cu o grămadă de personaje, din cauza meseriei (care pe vre-
muri era artă), dar nu a fost niciunul atât de drag încât să-mi doresc
să îl interpretez. tuturora le-am găsit hibe, nu neapărat obiective.
nici în tinerețea mea actoricească nu am jinduit să joc ceva anume.
m-a fascinat întotdeauna - și așa va fi până la moarte, probabil, -
jocul în sine, magia scenei, aura personajelor, contextul în care ele
respiră... am constatat că și cel mai prost actor poate să joace la un
moment dat genial, la fel cum un actor recunoscut a fi o piatră
prețioasă poate da cu mucii în fasole... și jucatele și nejucatele per-
sonaje îmi sunt dragi deopotrivă,... nu voi înșira un pomelnic cu nu-
mele lor, ar umple mult spațiu și nici n-ar fi de folos cuiva... 

a mai trecut o noapte. subconștienul m-a lucrat și m-a convins să
aleg totuși pe cineva... psihoactiva dimetiltriptamină (dmt) secre-
tată de ochiul lui horus sau al lui ra... al treilea ochi... adică glanda
pineală, iubita lui descartes, cel care credea că acolo locuiește su-
fletul, cel care a încercat să devalorizeze ideile lui don quijote... și-a
făcut de cap. de râs, nu? octavian paler are o scriere care amintește
de asta... decadența lui don quijote... am divagat, dar mi-a prins
bine, abia acum m-am încălzit... 

pentru plăcerea discuției și ca să nu zici că te refuz, am ales un per-
sonaj special,... despre care nu se știe mai nimic, nici cine e, nici de
unde vine, dar care este centrul unui mit estetic covârșitor, la ega-
litate cu cel al lui don quijote, după mine, și care e foarte amintit de
populațiile din românia, bulgaria, grecia, macedonia, din țările cau-
caziene, scandinave și baltice, etc... e vorba despre un meșter con-
structor care își jertfește soția pentru ca zidirea lui să nu se
prăbușească.. la noi poartă numele manole (emmanuel, în ebraică

= dzeu este cu noi)... ungurii au și ei un meșter pe care îl cheamă
komuves kelemen, dar e același personaj... iar mă fură literele... ca-
rantina asta prelungită m-a cam dezechilibrat... aș preferea să vor-
besc cu un om, nu să scriu... dar se pare că nu am de ales... să revin.

pe scurt: meșterul e mai sus de sine... jertfa adusă zidirii eu o traduc
prin protecție, nicidecum ca pedeapsă. povestea poate duce la
ideea de zăpăceală mintală a numitului constructor... dar o logică
simplă poate dezvălui că nu trebuie să ucizi ca să faci ceva durabil...
știu destui oameni care au construit case și nu și-au băgat con-
soartele în ziduri... în fine se poate dezbate mult pe temă. cert este
că artistul jertfește ce are mai bun în el pentru arta finală... ana e
speranța,... e imaginară, e matricea, e iconică... 

... speranța e mai puternică decât lipsa ei... firul jocului sus-jos, pe
care îl practică viețile noastre, e fix atât de lung cât știe speranța
fiecăruia dintre noi să supraviețuiască. mărturisesc că o iubesc pe
ana tot atât de mult ca manole, probabil... și eu aș zidi-o, ... sau
poate nu... e greu să fii singur... poate că m-aș jertfi eu pentru ea,...
dar ideea că nimic nu este ceea ce pare a fi mi se pare mai aproape
de suflet... apropos, unde e ana?

... în miez de noapte trezindu-mă cu toate gândurile astea pe cap
m-am apucat de scris o ciudățenie,... un fel de scenariu de film
mut... un documentar de imagine... în 42 de scene... nu știu cum să-
i spun... i-am dat un nume... ana lui manole... dar nu merge la
generația tânără, mi-am zis... apoi am ales... a&m

scena 1. ora 10.00 a.m. un lac. nuferi, raţe sălbatice, lebede, cormo-
rani, lișițe, buhai de baltă, stârci cenușii, vânturei, pescăruși, egrete,
pelicani, huhurezi, becațe, lopătari, etc.... peşti sar spectaculos de-
asupra apei. malurile sunt ornate ca pentru un spectacol de silviu
purcărete, cu sălcii uriaşe de-o frumuseţe rară. păsărele de toate
felurile zboară care-ncotro, se aud sporovăind. fluturi mari, de toate
culorile, gâze elegante şi libelule bucură privirea. țânțarii sunt
neplăcuți.... câteva şopârle se încălzesc la razele soarelui, mare şi
roşu, care străluceşte pe cerul senin. peisaj idilic. panoramare. 

scena 2. ora 10.14 a.m. din mijlocul lacului ies bulbuci. restul peisa-
jului rămâne neschimbat. 

scena 3. ora 10.15 a.m. din mijlocul bulbucilor ies la suprafaţă varii
materiale de construcţie. plutesc pe oglinda lacului. păsările nu sunt
tocmai mulțumite, dar se adaptează. unele pleacă.

Emil Cătălin Neghină

Teatru

a&m

monodramă
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scena 4. ora 10.16 a.m. din lac iese un scafandru. scuipă furtunul tu-
bului de oxigen din gură. scoate ochelarii şi priveşte în jur. e nervos.
se uită la materialele de construcţie care plutesc pe lac, apoi la un
ceas acvatic aflat pe mâna stângă. în mâna lui dreaptă se zăreşte ½
dintr-o puşcă subacvatică. priveşte într-o anume direcţie. peisajul
nu se sinchiseşte. un peşte sare şi-l loveşte cu coada. nici nu bagă de
seamă. îşi pune ochelarii pe ochi, bagă furtunul tubului de oxigen în
gură şi dispare în adâncuri. natura își vede de treaba ei. 

scena 5. ora 10.30 a.m. bulbuci în mijlocul lacului. iese la suprafaţă
acelaşi scafandru din scena 4. apare de nicăieri un crocodil. o să-
geată din puşca subacvatică porneşte fulgerător și intră prin ochiul
stâng al crocodilului fix în creier. crocodilul sucombă instantaneu.
crocodilul pluteşte cu burta în sus printre materiale de construcție. 

scena 6. ora 10.34 a.m. pe lac e dezastru... de departe se aud cla-
xoane de maşini. se văd două jeepuri, care opresc pe malul lacului.
din ele coboară nouă bărbaţi. descarcă din maşini echipamente so-
fisticate de scufundat. scafandrul din lac face semne furioase  şi
arată spre ceasul de la mână. cei nouă bărbaţi umflă trei bărci pneu-
matice în care încarcă echipamentele de scufundare. se urcă în bărci
şi pornesc către mijlocul lacului. pe drum culeg materialele de con-
strucţie. se scufundă cu toţii. rând pe rând toate materialele de con-
strucţie dispar sub unda lacului. crocodilul pluteşte. 

scena 7. ora 14.00 p.m. se aud alte claxoane. apar patru jeepuri. din
ele coboară zece femei. descarcă echipamente subacvatice, zece su-
fertaşe şi patru bărci pneumatice. se urcă fin câte trei într-o barcă.
în cea de-a patra barcă urcă doar una singură. e cea mai frumoasă
dintre toate, frumoasă ca o fee... bărcile ajung în dreptul crocodilu-
lui. toate femeile plonjează în apă cu câte un sufertaş fiecare. 

scena 8. ora 14.30. femeile ies la suprafaţă. se urcă în bărci. cea mai
frumoasă ancorează crocodilul și-l duce spre mal. tot cea mai fru-
moasă scoate din maşină o drujbă cochetă şi despică burta croco-
dilului și cu un cuţit mare jupoaie crocodilul. aruncă pielea în
maşină. femeile pleacă. 

scenele 9-40 se petrec identic cu primele opt, în fiecare dintre zilele
următoare. 

scena 41. ora 14.00 p.m. furtună pe lac. plouă cu pisici și câini, cum
ar zice englezul, cu găleata, cum ar zice românul, cu gheață cât oul
de porumbel, cum ar zice... se aude un claxon de maşină. apare un
singur jeep. opreşte. coboară cu mișcări feline femeia cea mai fru-
moasă. e îmbrăcată într-un costum sexi din piele de crocodil. se urcă
în barcă. în mijlocul lacului plonjează în apă cu sufertaşul într-o
mână. furtună mare de tot. copaci doborâţi de furtună plutesc pe
apă. păsările s-au adăpostit care pe unde...

scena 42. ora 18.00 p.m. furtuna s-a potolit. soarele e pe cer. ies bul-
buci din apă. cei zece scafandri ies la suprafaţă. bărcile plutesc în
derivă pe lac. nouă dintre ei înoată spre mal. al zecelea îşi scoate
echipamentul subacvatic şi hainele. ridică mâinile spre cer şi scoate
un urlet de bucurie. un peşte sare din apă. bărbatul îl prinde din
zbor, îi şopteşte ceva apoi îi dă drumul. un crocodil se apropie. băr-
batul se luptă cu crocodilul. crocodilul e înfrânt. bărbatul trage cro-
codilul la mal. îl despică, îl jupoaie şi-i ia pielea. cei zece se urcă în
jeepuri şi pleacă. pe malul lacului rămâne crocodilul, fără piele, ală-
turi de jeep-ul femeii frumoase,... care n-a mai ieşit din apă. soarele
străluceşte deasupra lacului liniştit. (muzica-scorpions – give me all
i need)

sfârșit

Vladimir Munteanu, Iustin Panța, Dumitru Chioaru, Radu Țurcanu și Mircea Ivănescu
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După ce vestea unei noi ecranizări a romanului-cult semnat de
Frank Herbert a încins deopotrivă entuziasmul și scepticismul cine-
fililor și, mai ales, fanilor SF, iată că momentul mult așteptat a venit
și pentru publicul român care a putut vedea în cinemauri cel mai
recent film al canadianului Denis Villeneuve. Într-adevăr, în lumina
receptării catastrofale – pe care numai faima ulterioară a lui Lynch
avea s-o mai „edulcoreze” – a peliculei din 1984, la care se mai
adaugă și celebrul și, din păcate, eșuatul plan al lui Jodorowsky de
a adapta pentru ecran Dune în anii ’70, în jurul faimoasei serii SF
părea să se fi concretizat un fel de mit, un „blestem” care ar face-o
imposibilă de ecranizat. Asta chiar și în ciuda cursivității sale nara-
tive, cu un potențial extrem de cinematografic. Bineînțeles, am-
ploarea universului ficțional creat de Herbert ar necesita din partea
oricărui regizor ori scenarist o muncă imensă pentru a surprinde
dacă nu toate, atunci cele mai importante aspecte ideologice, so-
ciologice, ecologice, politice, religioase etc. definitorii pentru
înțelegerea mecanismelor care stau la baza acestei saga impresio-
nante. În acest sens, ambiția de a cuprinde în parametrii unui sin-
gur lungmetraj un astfel construct romanesc pare un gest puțin
spus naiv. De altfel, ecranizarea lui David Lynch surprinde poate cea
mai flagrantă greșeală pe care un regizor o poate face în fața unei
asemenea provocări: încercarea de a fi exhaustiv cu orice preț. Și
poate tocmai datorită acestei „lecții” învățate de Denis Villeneuve,
versiunea din 2021 este nu doar net superioară oricărei ecranizări
precedente dedicată Dunei, ci și un lungmetraj care are toate datele
să fie considerat drept unul dintre cele mai bune filme SF ale dece-
niului.

De fapt, acesta este poate primul aspect pe care oricine îl va se-
siza: spre deosebire de versiunea lui Lynch care în cele aproape trei
ore ale sale încearcă să comprime cuprinsul primului volum al se-
riei, filmul lui Villeneuve alocă aproximativ tot atâta timp pentru a
ilustra cel mult o jumătate din numărul de pagini ale aceluiași tom.
Mai precis, acesta din urmă se încheie cu întâlnirea fremenilor, ime-
diat după ce Paul Atreides trece de „ritualul de inițiere” ad-hoc pro-
pus de oamenii deșertului, omorând pentru prima dată un om, gest
care anunță începutul noii sale vieți, în postura de salvator mesia-
nic al Arrakisului. Cu alte cuvinte, în timp David Lynch pariază, cu re-
zultate nu foarte fericite, pe amploarea narativă a evenimentelor,
propunând prin intervențiile unei voci narative exterioare chiar și o
tentativă de a cartografia contextul premergător acțiunii propriu-
zise a romanului, Denis Villeneuve își alocă timpul necesar pentru a
crea un context mult mai bine închegat, oferind suficient de multe
/ puține detalii pentru a susține strict nevoile decupajului narativ
ales. Pentru regizorul canadian, nu acțiunea în sine este miza prin-
cipală, ci coerența spațiilor pe care le imaginează. Denis Villeneuve
este, de fapt – și nu doar prin acest film al său! –, un creator de at-
mosferă, pentru care compatibilitatea elementelor vizuale și acus-
tice, grija pentru scenografie ori perspectiva contemplativă asupra
„texturii” universurilor sale ficționale sunt adevăratele obsesii. Exer-

sat, cu rezultate excelente, atât în zona dramelor (dintre care amin-
tesc doar de minunatul Incendies, din 2010, inspirat de piesa de tea-
tru omonimă semnată de Wajdi Mouawad), cât și în cea SF (Arrival
și Blade Runner 2049 – acestea, la rândul lor, ecranizări ori sequel-uri
cinematografice ale unor texte literare), Villeneuve s-a impus deja
drept unul dintre cei mai talentați regizori ai generației sale. De
aproape cinci ani, numele său este asociat deopotrivă cu stilul ca-
lofil și cu predispoziția de a descrie dileme identitare care chestio-
nează deseori umanul pus în situații limită: contactul cu Răul
ideologic, cu monstruozitatea conflictelor armate, cu dezumaniza-
rea impusă de hiper-tehnologie ori cu forme avansate de inteligență
extraterestră / „transumană”. În lumina unor astfel de trăsături, Vil-
leneuve poate fi lesne considerat un „avatar” al lui Ridley Scott, iar
asta dincolo de afinitățile amândurora strict pentru opera lui Philip
K. Dick.

Revenind la cea mai recentă producție care îi poartă semnătura,
Dune din 2021 este un construct cinematic impresionant ce
funcționează, mai degrabă, ca un preambul al aventurilor petrecute
pe planeta-deșert. Preocuparea primară a regizorului se manifestă,
așadar, în concretizarea clară a compartimentelor acestui univers
ficțional, prin delimitarea celor mai importante Case, respectiv pla-
nete și culturi divergente care intră în bătălia pentru supremația
universului. Acest prim film (dintr-o serie a cărei a doua parte este
deja o certitudine pentru anul 2023) are, înainte de orice, meritul
de a defini canavaua, fundalul pe care acțiunile ulterioare ale per-
sonajelor se vor desfășura. Spectatorul ia contact, în proporții va-
riate, cu lumile găzduite de Caladan (planeta Atreizilor), Giedi Prime
(planeta Harkonnenilor), Salusa Secundus (planeta Sardaukarilor)
și, nu în ultimul rând, Arrakis – sediul mirodeniei, al „melanjului”,
planeta tribului fremen asuprit de conducătorii despotici avizi de
îmbogățire. Fiecare dintre aceste lumi are nu doar o organizare so-
cială proprie, ci și propriul cod vestimentar, cromatic, câteodată lin-
gvistic. Iar când vine vorba de astfel de detalii Villeneuve este mai
mult decât inspirat, reușind prin diverse mixuri culturale să iposta-
zieze convingător specificitatea fiecărei seminții. Atreizii au ceva din
conduita liderilor marinei militare, în timp ce planeta lor albastră
are elemente geografice inspirate de peisajele stâncoase și acvatice
ale Irlandei; în același timp, sosirea lor pe Arrakis este anunțată în
mod ceremonios de intervenția unui cântăreț la cimpoi, îmbrăcat
după toate codurile scoțiene. Sardaukarii și planeta lor înnegurată
pe deasupra căreia pare să troneze o furtună permanentă ilus-
trează deopotrivă disciplina spartană, în timp ce limba, conduita și
vestimentația lor par un mix între imaginea cavalerului medieval,
barbaria vikingilor, laolaltă cu practicile păgâne inspirate de sacri-
ficiile umane mayașe. Harkonnenii sunt poate cei mai distinctivi –
ochi negri, chip palid, cap chel, siluete fie filiforme și fragile aseme-
nea unor zeități egiptene ori unor vestale de inspirație niponă, fie
monstruos de impunătoare, asemenea unor luptători de sumo, cu
aviditatea și apetența pentru carnagiu a despoților romani. Nu în

Andrei C. Șerban

Film
Dune 2021, un pariu câștigat
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met (Paul Atreides) surprinde destul de convingător procesul me-
tamorfozării interioare datorate conflictului între adolescentul Paul
și Paul văzut ca element-cheie al unui plan predeterminat de sal-
vare a universului. Stellan Skarsgård (în postura baronului Harkon-
nen) este o prezență obsedantă, în ciuda puținelor sale intervenții
în economia filmului, la fel și Charlotte Rampling (stareța Bane Ges-
serit) care impresionează mai degrabă prin postura și vestimentația
sa decât prin amploarea participării sale efective la acțiune. La rân-
dul său, Javier Bardem (Stilgar) convinge prin ferocitatea ce incar-
nează violența deșertului, dar și codurile sociale specifice culturii
fremene. Cea mai importantă prezență este, însă, asigurată de Re-
becca Ferguson care face din Lady Jessica, de departe, cel mai com-
plex și dinamic personaj al întregului film. De fapt, în ciuda
importanței decisive atribuite lui Paul Atreides, Lady Jessica tinde să
fie protagonistul absolut, în timp ce Ferguson surprinde extrem de
bine lupta dintre instinctul matern și autodisciplina insuflată de
Bene Gesserit, în rolul de personaj adjuvant care asigură din culise
devenirea fiului său. Rămâne de văzut cum vor evolua, în sequel-ul
pregătit pentru 2023, celelalte personaje esențiale care, momentan,
sunt fie niște crochiuri insuficient particularizate (Chani, interpre-
tată de Zendaya), fie lipsesc cu desăvârșire (Feyd-Rautha, Alia).

Până la partea a doua, însă, cinefilii și fanii Frank Herbert pot fi
asigurați că așteptările de până acum nu le-au fost înșelate și sunt
convins că mulți dintre ei vor avea certitudinea că Dune semnat de
Denis Villeneuve este, cu adevărat, un film excelent ce va rămâne
dacă nu în istoria filmului SF, atunci poate cea mai bună ecranizare
dintotdeauna a celebrului roman.

ultimul rând, fremenii sunt o stilizare a tuaregilor ale căror
vestimentație și limbă sunt, în mod cert, amprentate de cultura mu-
sulmană.  În tot acest construct cultural multistratificat sunt stre-
curate elemente arhitecturale aztece și basoreliefuri
mesopotamiene care recreează spațiul citadin al Arrakisului definit
de construcții similare unor zigurate reinterpretate în cheie indus-
trială. Tot astfel, solemnitatea peisajelor deșertice emană o
fascinație aproape sacră, ce amintește de poveștile biblice unde
viermii de nisip sunt asemenea unor Leviathani prin care voința di-
vină se manifestă în lumea muritorilor. 

Însă, dincolo de toate aceste detalii, ceea ce dă cu adevărat
volum acestei impresionante arhitecturi spațiale este muzica lui
Hans Zimmer, o prezență cvasi-permanentă pe durata întregului
lungmetraj, care, la rândul său, reciclează elemente incantatorii ori
litanii de inspirație islamică. Muzica asigură impactul multor ta-
blouri narative conținute de film, fără a supralicita prin „epicitate”
ori dramatism inutil. În același timp, anumite fragmente ale parti-
turii devin embleme ale unor personaje esențiale, cum este, de
exemplu, personajul colectiv al congregației Bene Gesserit în tim-
pul vizitei nocturne pe planeta Caladan – unul dintre cele mai dark
și magnetice momente ale lungmetrajului.  Aceleiași muzici i se da-
torează forța sugestivă a imaginilor onirice ori olfactive care mar-
chează evoluția lui Paul Atreides înspre descoperirea viitoarei sale
identități fremene. Nu puțini cinefili vor descoperi, de altfel, în tim-
pul acestor episoade, similitudini cu muzica folosită de Tom Tykwer
în emblematicul său lungmetraj 2006, Parfumul. 

Bineînțeles, munca actorilor merită aprecierea noastră, chiar
dacă nu toate personajele necesită același efort. Timothée Chala-



4 / 2021 80

Revistă de literatură și artă / Sibiu Euphorion

Valentin Mureșan
Capodopera Artă

Vorbim destul de des despre capodoperă, folosim terme-
nul mai ales în artă (de unde se pare că provine), dar l-am extins
asupra foarte multor domenii, am ajuns să vorbim (metaforic?) des-
pre „o capodoperă de inginerie”. Iar dacă suntem puși să explicăm
ce este capodopera, o echivalăm repede cu perfecțiunea, adică tot
un summum greu de tradus în cuvinte și mai greu de exemplificat,
dacă ducem gândul spre religie și spiritualitate, unde perfecțiunea
este Dumnezeu. Dar coborând pe Pământ, observăm că aici
perfecțiunea nu este divină, căci există numai cea omenească, alta
/ altfel decât cea dintâi.

Totuși, când ne gândim la capodoperă avem în vedere o
judecată calitativă, axiologică, bazată pe existența „obiectului per-
fect”, care trebuie să îndeplinească anumite condiții, fiind evaluat
după anumite principii și norme, într-un anumit context artistic, dar
și social, istoric, chiar și economic. Opera devine capodoperă, numai
prin comparație cu alte lucrări și respectiv cu referire la un model
ideal (aproape întotdeauna mintal, dar și mental), devenit arheti-
pal, considerat cvasiunanim ca perfect, și pe care reușește să îl în-
truchipeze / concretizeze. Însă în lumea omenească, nimic nu este
etern ci doar peren și trecător, așa că nu există capodoperă su-
premă, eternă, chiar dacă admitem posibilitatea conservării ei.
Lumea se schimbă, societatea se schimbă, gusturile și canonul de
apreciere a unei opere, suferă și ele modificări1. O operă se înscrie
într-un stil, într-o epocă fiind declarată capodoperă, în cadrul acelui
stil, în acel moment istoric, fiindcă întrunește, satisface toate crite-
riile și pretențiile artei, stilului și epocii în care apare. Gioconda este
o capodoperă renascentistă, dar și Școala din Atena de Rafael, sau Ju-
decata de apoi a lui Michelangelo și înșiruirea ar putea continua
mult. Reiese că, nici în aceeași epocă, societate, în același stil… ca-
podoperele nu sunt unice, singulare, cu atât mai puțin în epoci și
stiluri diverse, în areale culturale diferite. Căci aprecierile țin și de
spiritualitatea, concepția filosofică, artistică, estetică a societății în
care apare o capodoperă, fiindcă într-un fel privim și judecăm o
operă de artă incașă, altfel una veche africană și cu totul diferit pe
cea de artă europeană. Tot astfel intervin și parametri istorici atunci
când evaluăm arta neolitică, cea antică egipteană, greacă, ori pe cea
bizantină.

Sunt apoi capodoperele din ansamblul creației unui ar-
tist, unii dintre ei realizând mai multe astfel de opere, alții mai
puține, sau numai una, iar cei mai mulți... lucrări. Atunci când e
vorba de evaluare, de o eventuală ierarhizare, problema se com-
plică și mai mult, căci nu există o capodoperă mai bună și alte mai
puțin bună, cum nu există genii (în artă, literatură, muzică, știință…),
mai mari, alături de altele mai mici, catalogările acestea fiind pentru
muritorii de rând, or, geniile sunt ființe supreme, extraordinare, su-
praoameni! Uneori s-a întâmplat, ca astfel de creatori să nu fie
înțeleși în contemporaneitate, ci abia mai târziu, geniul lor rămâ-
nând în umbră sau în uitare, câteodată, vreme de secole (Vermeer),
sau zeci de ani (Bach a fost cvasi-uitat vreo 50 de ani și relansat apoi
de Felix Mendelssohn Bartholdy), reputația, aprecierea, sau
influența lor fiind diferite, oscilând de la o epocă la alta, de la țară
la țară, de la o civilizație la alta. Ne putem exprima preferința pen-

tru una sau mai multe dintre capodopere (și aici intervine judecata
individuală de gust), dar nu putem nega o capodoperă… fiindcă ne
place mai puțin sau deloc, căci o atare opinie, poate fi cauzată de
faptul că nu ajungem la înțelegerea deplină a unora dintre ele.

Dar la modul general, cum/cine stabilește și declară că o
lucrare este o capodoperă și după ce norme și reguli? Sunt de luat
în seamă mai multe instanțe, iar prima dintre acestea este cea a au-
torului / artistului, care își cercetează și evaluează cu grijă fiecare
moment al elaborării ei, de la schiță până la ultima tușă de pensulă,
până la ultimul rând al cărții, ultimul acord al simfoniei... Ce sunt
fragmentele abandonate, reluările, variantele, modificările și co-
recturile, dacă nu auto-cenzurări calitative ale lucrării, până la atin-
gerea momentului în care „Muza se declară mulțumită de lucrul
autorului? Altă instanță ce se pronunță de obicei, ar fi aceea a
adepților artistului, dispuși la „exerciții de admirație”, la
achiziționare, popularizare, publicitate și cărora le urmează la scurt
timp, sau simultan după apariție, comentatorii, denigratorii criti-
cii… De la părerile, interpretările, observațiile, obiecțiile și disputele
lor încep să se aplice și clarifice anumite canoane, etaloane de eva-
luare, deși acestea sunt de obicei deja consacrate și judecarea ope-
rei pornește de la ele, avându-le mereu în vedere. Cu cât lucrarea
întrunește mai multe dintre calitățile cerute, acceptate, e mai
aproape de capodoperă; sunt acele capodopere ale momentului,
care sintetizează normele unui stil deplin afirmat, acceptat, asimi-
lat de admiratori și critici, în final de marele public degustător de
artă. Dar există și capodopera ce se impune cu o forță năucitoare
amețitoare  (Domul din Florența al lui Brunelleschi, Cina cea de taină
a lui Leonardo, fresca lui Michelangelo din Capela Sixtină), care
amuțește obiecțiile posibile prin măiestrie artistică, expresivitate și
monumentalitate. Sunt capodopere care fiind un summum al artei
epocii, devin totodată, deschizătoare de drumuri pentru un nou, stil
pentru o altă viziune artistică și spirituală, căci stilurile se contu-
rează în toate caracteristicile lor datorită creației unor mari artiști,
care sunt repede preluați creator de alți maeștri, apoi interpretați,
adaptați, imitați, până devin stil, modă, istorie . 

Cum spuneam, numim capodoperă și lucrarea(lucrările)
cea(cele) mai bună(e) din întreaga operă a unui autor, iar aici tre-
buie să amintim că multă vreme, până la Renașterea matură, în Eu-
ropa artiștii (mai puțin arhitecții), erau integrați în bresle ca
meseriașii, și alături de ei. În cadrul breslelor, pentru ca un ucenic
să devină calfă trebuia să își dovedească buna însușire a meseriei,
dând un „examen”, executând o lucrare mai deosebită și bine apre-
ciată. Apoi după alți ani, trecerea de la calfă la meșter (maestru) se
făcea tot prin dovada calităților, prin executarea unei lucrări „de că-
pătâi”, care îl consacra și îi aducea dreptul la un atelier propriu și
intrarea ca membru în breasla respectivă.

Cu timpul artiștii s-au separat de meseriași, astfel că, în
Italia, a apărut prima breaslă a pictorilor, ne mai afiliată altora (de
obicei aurari, argintari, bijutieri…), ci de sine stătătoare. A primit nu-
mele San Luca, sfântul considerat autor al primului portret al Sfin-
tei Maria și devenit patronul tuturor pictorilor. Mai târziu, artiștii
italieni nu s-au mai grupat în bresle, ci au fondat prima Academie de



81 4/ 2021

Euphorion Revistă de literatură și artă / Sibiu 

artă, la Roma (1577), aceasta fiind urmată de academiile din alte
orașe italiene și apoi din toată Europa centrală și de vest.

Reuniți și școlindu-se în Academiile de artă, artiștii au
urmat totuși programul de educție și școlarizare al vechilor bresle,
urcând aceleași trepte de specializare, sub conducerea și suprave-
gherea unui artist consacrat, până ce reușeau (cei mai buni), să de-
vină la rândul lor maeștri, fie întemeindu-și propriul atelier cu
elevi(ucenici), fie rămânând creatori singulari, de obicei punându-se
sub protecția socială și financiară a unor bogați și puternici
aristocrați, sau a unor capete încoronate. Odată cu eliberarea de
sub „tirania” breslelor care vegheau producția, comenzile și venitu-
rile membrilor lor, între artiști a început concurența, lupta pentru
afirmare și păstrarea unui loc  în cadrul înaltei societăți care ocro-
tea, cultiva și susținea artele. Acești oameni instruiți, culți, care tră-
iau din copilărie în palate, capele și grădini ce erau realizări ale unor
artiști, aveau uneori arta „în sânge” și deveneau ei înșiși cunoscători
de artă și admiratori ai artelor, sau se înconjurau de artitști și sfă-
tuitori rafinați care știau să aprecieze și evalueze operele.2 În „lup-
tele” dintre artiști și concurența dintre ei pentru grațiile și favorurile
aristocrației elevate, se ivesc multe lucrări de excepție și se impun
marii maeștri cu capodoperele lor.

În Renaștere erau apreciate operele cu o compoziție echil-
librată, cu forme clar delimitate, executate în desen precis, lumină
atent distribuită și o cromatică diversă, dar și ea atent dozată. Ma-
nierismul descoperă „asimetriile armonioase” redările parțiale, la-
pidare, apoi Barocul amplifică clar-obscurul, treptele, nuanțele și
contrastele jocurilor de lumină-umbră. Rococoul e varianta Baro-
cului „de curte”, rafinat și elegant, ludic, frivol, dinamic și decorativ.
Apar alte norme în consacrarea capodoperei, în cadrul Clasicismu-
lui lui Poussin și Lorrain, unde revine la „forma curată”, amplificând
lumina naturală, și trecând de la preferința pentru teme religioase
la cea pentru cele mitologice, antichizante cultivate mai apoi și de
neoclasicii în frunte cu Louis David. Pictura romantică afirmă o
anume poezie a naturii, dar și o anume înclinație către evocările is-
torice, iar Realismul aduce interesul pentru viața cotidiană. În toate
aceste curente, stiluri, consacrarea capodoperei răspunde în primul
rând principiilor estetice și artistice ale epocii, iar judecarea ulte-
rioară, confirmă sau infirmă vechile verdicte. Stilurile, curentele se
impun însă treptat, artiștii aduc înnoiri, schimbări, dar nu rupturi
șocante ale artei. S-a văzut deci că în pofida marilor diferențe stilis-
tice, tematice, conceptuale, naționale… în pictura europeană, reda-
rea figurativă rămâne o  permanență în variate formule
interpretative, mai mult sau mai puțin originale. Odată cu Impre-
sionismul, această constantă a reprezentărilor începe să fie submi-
nată, fragilizată în favoarea culorii și luminii, care tind să înlocuiască
structura formei. Pictorul e preocupat mai mult de sugestia și ve-
rosimilitatea imaginii, de construcția ei sugestivă și decorativă, care
să impresioneze vizual, nu să convingă prin vigoare și veridicitate.
Viziunea artiștilor se schimbă radical și ei nu mai țin cont de vechile
prescripții stilistice, academice, ci încep să elaboreze noi procedee
și tehnici revoluționare, pe care le impun în numele exprimării pro-
priei originalități… dar desemnarea capodoperei rămâne tot atri-
butul criticii, istoriei de artă și al publicului. Concepția artistică,
estetica, gustul epocii, coagularea unui anumit tip de frumos, inter-
vin ca arbitrii și juriu în competiția capodoperelor.

Gândindu-ne la oricare dintre genuri, constatăm că altfel
se picta un peisaj, portret, natură moartă, în Renaștere, în Baroc…

și altfel în Impresionism. Apoi ajungând  la Postimpresionism,
oprindu-ne la Van Gogh, avem unul dintre cele mai edificatoare
exemple de trecere  de la un stil (Impresionism), în care pictorul
olandez voia să lucreze și abordarea originală pe care o adoptă îm-
pins de tensiunea explozivă a propriilor trăiri afective, a propriului
temperament vulcanic, ce își pune puternic amprenta asupra im-
aginilor din tablouri. Peisajele sale (dar și naturile statice), sunt im-
pregnate de o anume poezie și o magică neliniște, un fel de animism
ciudat. Iar personajele din portretele sale, capătă trăsături și carac-
teristici ale stilului său impetuos-sentimental, aproape indiferent
de modelul reprezentat. Astfel a contribuit van Gogh, alături de alți
mari maeștri, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Gauguin… la trecerea spre
curentele avangardiste de la începutul secolului XX. Iar cazul lui
Brâncuși e și mai spectaculos, uimitor stupefiant, căci el parcurge
sintetic în prima parte a creației sale sculptura figurativă europeană
de la Renaștere până la Rodin, pentru ca apoi să reteze traiectoria
ei evolutivă  reorientând-o peren de la  figurativ, spre abstract și spi-
ritualitate3 .

Așadar, deși capodopera implică definiții multiple, deseori
contradictorii, după punctul de vedere din care este privită, admi-
rată analizată și interpretată, în artele plastice, ea este opera care
împletește în modul cel mai expresiv, realizarea materială, vizuală,
a unei dimensiuni spirituale, sufletești, fie ea de sorginte religioasă,
filosofică, afectivă… 

O afirmație a lui Friedrich Schelling despre artă, reformu-
lată în oarecare măsură, ar putea fi aplicabilă capodoperei: o mi-
nune a minunilor, flacăra în care sunt reunite în mod original, ceea ce
este separat în Natură și Istorie, deci o sinteză miraculoasă a celor
două4. Și considerăm aici Natura, nu numai ca spațiul natural teres-
tru în care trăim, sursă de  inspirație, sau simplă recuzită, pentru
artist, ci și ca o infinitate de forme-naturale, culori și lumini, pe care
el le preia și metamorfozează, le forjează cu mintea, spiritul, și mâi-
nile sale, împletindu-le cu Istoria, adică cu propria concepție origi-
nală, creatoare de forme-idei și influențate de societate (Istorie).
Capodopera e aceea în care Natura și Spiritul unei epoci, unei
societăți, unui stil, se contopesc și se susțin reciproc, exprimându-
se simultan, într-o formă de maximă, uluitoare și sublimă, expresi-
vitate . 

1 „Canonul în estetică, reprezintă ansamblul diferitelor sisteme de norme,
obiective, cărora artistul li se supune, fie pentru a ușura realizarea operei, fie
pentru elaborarea criteriilor teoretice.” 
(Enciclopedie de filosofie și științe ume, De Agostini, editura ALL EDUCAȚIONAL,
pp. 138-139).
2 Eugen de Savoia, militar de mare anvergură, a fost un mare colecționar de
artă și mecena pentru mulți artiști și arhitecți ai vremii lui.
Arhiducele Leopold Wilhelm de Habsburg (guvernator al Țărilor de Jos spa-
niole), a strâns o mare și valoroasă colecție de tablouri, avându-l consilier pe
pictorul David Teniers cel Tânăr, iar din colecția sa provin numeroase lucrări
și capodopere faimoase aflate azi la Kunsthistorisches Museum din Viena.
Ludovic al XIV-lea se consulta și asculta sfaturile pictorului Charles Le Brun,
pictorul său favorit.
3 Actul său creator îndrăzneț și peremptoriu, ar putea fi asemănat cu acela al
lui Alexandru Macedon în fața nodului gordian.
4 Cf. Friedrich Wilhelm Schelling, Sistemul idealismului transcendental, Editura
Humanitas, București 1995, p. 307.
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Fernando Valerio-Holguín (n. 1956), poet, prozator și critic do-
minican de prestigiu, actualmente profesor emerit John N. Stern de
Literatură latino-americană la Colorado State University, SUA. A pre-
dat cursuri de poezie la importante universități americane și euro-
pene, printre care Harvard, Oxford, Universitatea din Anvers, și a
participat la numeroase lecturi publice de poezie în diferite colțuri
ale lumii. A scris mult despre literatura și cultura latino-americană,
dar a dedicat eseuri și studii și cinematografiei, muzicii și gastrono-
miei de pe continentul sud-american. Volume de poezie: Autoretra-
tos (2002), Las eras del viento (2006), Silencio de amatistas (2018).
Proză: Viajantes insomnes (1983 – povestiri), El palacio de Eros (2004
– povestiri), Los huespedes del Paraiso (2008 – roman). Printre cele
mai recente scrieri ale sale se numără Poetics of Coldness: The Nar-
rative of Virgilio Piñera, și Post-Modern Banality: Essays on Latin Ame-
rican Cultural Identity.

Foarte puțini bănuiesc viața amoroasă a copacilor goi de toamnă; a
salciei atât de triste, cu crengile aplecate spre stejarul de lângă ea;
a plantelor de bumbac care suspină tot timpul și a plopului care su-
feră; a palmierului solitar din insulele de foc, nutrind dulcele vis al
brizei răcoroase ce vine dinspre pinul albastru de pe vârful acope-
rit de zăpadă. Totuși, unii și-ar fi putut imagina că atunci când vân-
tul bate mai tare, mestecenii se sărută în taină și cedrii se
îmbrățișează cu tandrețe. Dacă cineva a vorbit despre muzicienii co-
paci sau despre arborii poeți, nimeni nu a cântat vreodată arborii
îndrăgostiți din orgia vegetală a pădurii în amurg.

Îți dai seama că ai început să îmbătrânești atunci când amintirile îți
sunt toate doar în alb și negru, cu marginile zimțate asemenea sem-
nelor disctinctive ale unei cărți vechi de identitate, iar pielea ta de
cais nu mai povestește iubirile din acele zile îndepărtate când erai
necesar cuiva asemenea apei, iar buzele tale se dăruiau cu acel gest
făcut de Ava Gardner la asfințit, înclinând ușor capul, astfel încât
decolteul să lase să se vadă clavicula din care puteai să-mi bei dra-
gostea, toată dragostea.

Nu există oglinzi în poem, nici vise, nici dubluri, nici călători insom-
niaci; ci doar un murmur neîntrerupt de glasuri și acea femeie care
ți-a spus că te iubește și care pare a face la infinit înmulțiri în limba
germană pentru a-ți potoli neliniștea din acele seri când vântul bate
neiertător. Nu există oglinzi ca să nu vadă tristețea care-mi
schimonosește chipul. Visele au intrat în derivă atunci când iubirea
încă mai era posibilă. Azi nu-mi mai rămâne decât să visez. Pentru
temeri îmi sunt suficient mie însumi.
Îmi place atât de mult aerul tău de crin zvelt, zâmbetul tău învăluit

în vise de parcă ar fi ascuns privirii celorlalți, încât îmi dau seama că
mi-a fost atât de dor de tine, deși sincer îți spun, mi-ar fi plăcut să-
mi fie un pic mai puțin.

Dacă mori de dorul de a fi cu mine, de ce nu mori atunci când ești
cu mine? Dacă mori de dorul să mă vezi, de ce nu mori atunci când
mă vezi? Dacă e adevărat că mă iubești de-ți vine să mori, de ce nu
mori, atunci, Santa Teresa fototropă, ca să lași ca moartea ta, într-
un poem, să-mi alunge spaima că ai putea să mă uiți?

O iubire imposibilă nu trebuie să se termine în sinucidere, în întu-
nericul unei camere ieftine de hotel, asemenea unui erou romantic
dintr-un film francez; ea trebuie să se sfârșească într-un poem, într-
o frumoasă poveste de dragoste sau într-o piesă de teatru. De
aceea, nebunia mea se odihnește în trupul tău, cadavru de cuvinte,
fum, umbră sau poem. Nimic atât de tragic și de banal ca o moarte
din iubire lipsită de poem.

Poetul coboară pe alee culegând amintiri despre iubirile trecute:
mâna ce aranjează părul pe după ureche, gâtul care se ridică peste
umerii goi, coapsele ce se presimt la orice mișcare și peste care alu-
necă o fustă neatentă; buzele surâzând pe jumătate, știindu-se iu-
bite, părul ca un puf de caisă de pe pubis, privirea ca o umbră a unei
indescifrabile tristeți, acel aer de „nu mă uita”; și astfel, ia naștere
într-un poem, o femeie Frankenstein de o frumusețe monstruoasă.

O femeie pe care o văd s-a așezat deasupra oaselor mele ca să mă
aștepte. Și poate că n-am fost cel mai bun amant, mereu absent,
prezent doar în felul meu, risipit în tăcere prin colțurile casei, cer-
cetând ceea ce era sau ceea ce nu era în aerul rarefiat al camerei. Și
poate că am purtat conversații secrete cu ființele imaginare ale cri-
zantemelor din vaze. Și chiar dacă așa a fost și așa am fost, totuși,
am iubit-o pe acea femeie care mi-a sorbit cuvintele și m-a așteptat.

Dacă după fiecare călătorie, mă întorc gol de tine, cu o privire plină
de alte lucruri care nu sunt ale tale sau ale mele, ci ale unei lumi po-
sibile; dacă mă întorc din trupul tău la mâna singuratică ce-mi
reproșează zilele de absență; dacă mă întorc din ploaie și frig cu
inima înghețată; toate astea se întâmplă pentru că mi-ai spus atâ-
tea fără să ai nimic să-mi și dai, poate doar fericirea inaccesibilă,
efemeră a gurii tale, o fericire atât de tristă și atât de plină de im-
agini ale unor aeroporturi și hoteluri îndepărtate. Și atunci mă în-
torc la deznădejdea resemnată a mâinii mele.

Poate pentru că ai forma apei, în tine sunt nufăr și pește, în tine
sunt piele de curând dăruită atingerii și ies în noaptea în care ești tu

Fernando Valerio-Holguín

Traduceri
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și presupun că mă iubești; vin înspre trupul tău ca un simulacru al
vieții; las să se piardă, să se scufunde, toate absențele tale, ca să
pot pluti în tine, în apele ființei tale.

A trăi în poezie e relativ ușor; ceea ce este cu adevărat dificil e să
trăiești în realitate, să te trezești în fiecare dimineață pentru a păs-
tra aproape visul frumos al altor dimineți, să ții lângă tine zumzetul
văzduhului îndepărtat; lucrul cu adevărat simplu este să scrii versuri
ce distilează abstracte monotonii și apoi să vinzi artificii de cuvinte,
dar să trăiești împărțit între frica de nimic și inima din glas, fără cer-
titudinea unei a doua șanse, nu e deloc ușor; e ușor să trăiești, cel
puțin în poezie; e greu să te culci cu Moartea și să scoți la iveală, a
doua zi dimineață, o lume întreagă de gesturi tandre și de mângâ-
ieri.

„Nu-mă-uita” e o floare, dar și o rugăminte. Păcat că nu există flori
numite „Stai lângă mine” sau „Vreau să-ți fie dor de mine” Culoarea
cerceilor nu trebuie neapărat să se potrivească cu cea a ochilor tăi.
Timpul mă împinge înspre trupul tău ce se ridică deasupra trupului
meu, asemenea unui semn de întrebare. (Chopin nu a fost decât un
pretext pentru dragostea noastră, în noaptea nemărginită.) În noap-
tea aceea aș fi vrut să te iubesc ca pe-o femeie și aș fi vrut să mă
iubești ca o femeie și să ne dezbrăcăm frunză după frunză,
întomnați, osteniți, în acel timp al nostru în care banalitatea săru-
tărilor devenea epifanie. De ce oare trebuie să iubim ceea ce doare
și ceea ce, chiar invizibil, are un nume?

Vântul și tu sunteți singura mea muzică îndepărtată. Tu ești vântul
și graba. Muzica este căderea mea. Și în ciuda vântului care mă
smulge, eu rămân în mine – sintagma e un ecou din Spinoza, desigur
–, dar, fără îndoială, sunt în tine.

Am vrut de mult să te șterg de pe Facebook și nu știam cum să fac
asta fără să-ți dai seama. Dar, până la urmă, a fost ușor. În schimb,
să te șterg din viața mea, să șterg acele buze mai umede ca buzele
tale, să șterg pielea ta plină de îndrăzneli în nopțile fără lună, să
șterg gemetele tale ce alungau orice spaimă a morții iminente, să
șterg aerul închis al camerei în care de-atâtea ori mi-ai spus că mă
iubești sau improvizația sărutărrilor și mângâierilor unei femei în-
drăgostite, asta nu puteam face.

Tejo nu este cel mai frumos râu – Fernando Pessoa l-a iubit –, dar
este râul pe care îl privește o fată leagănându-și picioarele pe malul
său, într-o dimineață de duminică. Tejo nu este cel mai larg râu, cu
toate acestea, are vocație de saudade pentru fata care-și aranjează
părul pe după ureche și plânge. Lacrimile ei sunt un afluent al Ta-
gusului.

Ștergerea fotografiilor sau decapitarea lor cu foarfeca este ocupația
îndrăgostiților. Cea a poeților e să ia micul dejun cu Moartea și apoi
să scrie o Odă închinată Vieții. Îndrăgostitul și poetul au în comun
doar tristețea.

Trebuie să renunț la prostul obicei de a suferi și de a crede
că durerea înseamnă bucurie; și să nu fiu nici mamă și nici Hristos,
deși poezia este o scuză foarte proastă; poate, în acest fel, aș reuși
să scap de semnele de fum pe care le înșir neîncetat pe cer pentru

a încerca să-mi dobândesc o salvare pe care știu bine că am pier-
dut-o dinainte; ce câștig cufundându-mă în durere atunci când ar
trebui să-mi ajungă o pereche de pantofi vechi și privirea îndrep-
tată spre orizont, ca să nu mai sufăr asemenea unei mame sau unui
Hristos martiriul sau sacrificiul de pe cruce.

Mama mea se întoarce din moarte la fiecare cincisprezece aprilie; i
se întorc mâinile și zâmbetul de pe chip. Mama se întoarce și tot în
aprilie revine burnița, iar serile surde se umplu de sunetul tunetu-
lui. Se întoarce, atunci, cu mâinile încleștate pe trupul meu, fără să-
mi poată readuce și zâmbetul pe buze. Mama e o cicatrice ce
sângerează în aprilie, deopotrivă în sunetele înfundate de tunet ale
serii și în sărutările mele lipsite de ea.

Fernando Valerio-Holguín,  Silencio de amatistas, 

Madrid, Editorial Legadas, 2018.

Traduceri și prezentare:
Rodica Grigore
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Wolf von Aichelburg

Traduceri

Wolf von Aichelburg s-a născut în 3 ianuarie 1912, ca fiu al
unui căpitan din armata austro-ungară, cu titlul de ,,Freiherr”
(baron), în portul austriac de la Marea Adriatică Pola. După 1922 fa-
milia sa s-a stabilit în Sibiu. Aici va urma viitorul poet cursurile Li-
ceului Brukenthal, iar după examenul de maturitate, va studia
Filologie în Cluj, Dijon și Berlin. În Sibiu a trăit Aichelburg, până la
emigrarea sa în Germania (1981), ca scriitor liber profesionist, tra-
ducător, compozitor, critic de muzică și artă.

Maturizat de timpuriu și cu înclinații artistice diverse
(compunea muzică, scria poezii, picta), Aichelburg debutează lite-
rar cu o poezie în Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt la doar 17 ani.
Deja înainte de al Doilea Război Mondial publică în revista Klingsor
și în alte publicații de limbă germană și românești poezie în tradiția
liricii germane de început de secol 20, care lasă să se întrevadă un
deosebit cult al formei. 

Din interviuri și declarații de mai târziu reiese că poetul si-
bian nu se lăsa ușor înregimentat în grupări literare. Cu toate aces-
tea a fost,  mai ales în perioada 1943-1945, un prieten apropiat al
Cercului literar de la Sibiu, cu ai cărui membrii avea afinități legate
,,de convingeri artistice”.1

Din motive politice Wolf von Aichelburg a fost arestat de
două ori: mai întâi în perioada 1948 – 1952 pentru tentativă de tre-
cere ilegală a frontierei, a doua oară în procesul de la Brașov al scrii-
torilor germani, împreună cu Andreas Birkner, Hans Bergel, Georg
Scherg și Harald Siegmund, poetul sibian fiind condamnat la
douăzecișicinci de ani de temniță și la pierderea drepturilor
cetățenești pentru zece ani.

Amnistiat după aproape doi ani și reabilitat în 1968, pen-
tru Aichelburg a urmat o perioadă fructuasă, în care a publicat mai
multe volume de versuri: Herbergen im Wind [Hanuri în vânt, 1969],
Vergessener Gast [Oaspete uitat, 1974], Pontus Euxinus [Pontul Euxin,
1977], povestirile Die Ratten von Hameln [Șobolanii din Hameln, 1969],
Umbrisches Licht [Lumina cea din Umbria, 1975], eseurile Fingerzeige
[Semne, 1974], iar în 1979 vedea lumina tiparului o selecție din poe-
ziile sale, în ediție bilingvă româno-germană, sub titlul Lumina cea
din Umbria, traducerile fiind realizate de Horia Stanca și Ștefan Au-
gustin Doinaș. Creația literară este completată, după emigrarea în
Germania, cu publicațiile: Aller Ufer Widerschein [Răsfrângerea tutu-
ror țărmurilor,1984], Anhalter Bahnhof [Gara Anhalter, 1985], Corrida
(1985), o culegere de versuri, povestiri și eseuri Der leise Strom [Flu-
viul liniștit, 1993]. 

În anul 1970 i-a fost decernat Premiul Uniunii Scriitorilor din
România pentru traduceri, iar în 1991 Premiul pentru literatură al
asociaților săsești (Siebenbürgisch-sächsischer Literaturpreis).

Fiind un mare iubitor de călătorii, Wolf von Aichelburg se
stinge în 1994 în Mallorca, în urma unui accident. Cu puțin înainte

editura müncheneză începuse să-i publice opera, proiectată în patru
volume (vol. 1: Poezie; vol.2: Dramaturgie; vol. 3: Proză; vol. 4: Eseuri).
Din acestea au fost publicate însă doar primele două, căci după tre-
cerea în neființă a autorului, proiectul a fost abandonat, ultimele
două volume n-au mai văzut lumina tiparului.

În discursul Die Machtlosigkeit des Geschichtlichen
(Neputința istoricității)2, în care Hans Bergel îl omagia pe Aichelburg
la împlinirea vârstei de 80 de ani, numindu-l ,,poeta ductus”, subli-
nia prin această sintagmă o trăsătură menită să direcționeze citito-
rul spre descifrarea poeziei autorului sibian. Fiind un spirit foarte
cultivat, Aichelburg acoperea  concretețea obiectelor, la care apela
în poezie, cu o simbolistică aparte, la fel cum transfigura unele ele-
mente biografice care-și găseau calea spre opera sa.

Wolf von Aichelburg este un poet estet de filiație geor-
geană, gusta mai ales poezia denumită de el ,,severă”, lipsită de efu-
ziune, cu înclinație spre laconic. Pe lângă Stefan George îi admira
pe Paul Valéry, John Keats și Rainer Maria Rilke.  Într-un interviu cu
Ștefan Augustin Doinaș, Aichelburg se exprima astfel: ,,Domeniul
propriu al poetului nu este (…) cuvântul, ci tăcerea. Din tăcere își ex-
trage el seva și nu din limbaj. Experiențele poetului cu tăcerea sunt
decisive în cariera sa artistică.”3Astfel de afirmații îl apropie de Lu-
cian Blaga care în Nebănuitele trepte se exprima ,,sunt mut ca o le-
bădă”. 

În același dialog cu Șt. Aug.  Doinaș Aichelburg vorbea des-
pre calitatea sa de poet estet: ,,Tipologic sunt un estet. Prisma es-
tetică este cea care prevalează. Dar niciodată n-am căzut în eroarea
să cred că esteticul ar fi țelul suprem, rostul culturii sau țelul
existenței,”4 iar în volumul de eseuri Fingerzeige ironiza excesele for-
maliste și experimentale, arătând că aspirația sa este dictată de un
echilibru clasic în expresie. Poate că acest lucru a prevalat și în ac-
tivitatea sa de traducător, căci Aichelburg a fost un important am-
basador al literaturii române, traducând din Mihai Eminescu,
George Bacovia, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Ion Pillat, Ștefan
Augustin Doinaș, Radu Stanca ș.a.

În ciuda vicisitudinilor vieții trăite în comunism, Wolf von
Aichelburg nu s-a lăsat niciodată înfrânt. Mai mult decât atât, într-
un interviu, realizat de Stefan Sienerth în 1991, afirma că nu
privește nicicând încrâncenat în urmă.

1 Crohmălniceanu S., Ovid; Heitmann, Klaus: Cercul literar de la Sibiu și
influența catalitică a culturii germane. Universalia, București 2000, p. 362.
2 Bergel, Hans: Die Machtlosigkeit des Geschichtlichen. In: Motzan, Peter; Sien-
erth, Stefan: Worte als Gefahr und Gefährdung. Verlag Südostdeutsches Kul-
turwerk, München 1993, p.133.
3 Crohmălniceanu S., Ovid; Heitmann, Klaus: op.cit., p. 361.
4 Idem, p. 362. 

Prezentare de Maria Sass

Wolf von Aichelburg: ,,poeta ductus”
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Domnule Aichelburg, de mai bine de un deceniu trăiți în Ger-
mania.  Sunteți poetul și artistul a cărui atitudine cosmopolită era pro-
verbială în România și care includea în propria patrie spirituală mai
multe culturi europene.Cum a decurs, în cazul dumneavoastră, inte-
grarea în peisajul literar și cultural german? A fost mai lină decât la alți
scriitori de expresie germană din România?

Ca poet n-am avut deloc probleme de integrare, cel puțin
nu am conștientizat acest lucru. Ceea ce-mi displace acum și-mi este
străin a fost pentru mine așa dintotdeauna, dar prin aceasta nu fac
referire la o dimensiune geografic-istorică. De asemenea, îmi este
familiar ceea ce mi-a fost familiar dintotdeauna. M-am considerat
mereu artist german și nu german din România,  orientarea mea n-
a fost nicicând spre opere ori valori specifice zonei. Cred că perioada
mea de creație din România ar putea fi considerată mai degrabă
drept epocă de exil și nu invers. 

Critica literară a evidențiat, în cazul dumneavoastră, deose-
bitul simț al limbii  și preocuparea pentru formă. Se deosebesc  poeziile
create și publicate în Germania, sub aspect formal și tematic,  de cele
din perioadele de creație timpurii? 

Operele care au luat naștere în Germania se deosebesc de
cele anterioare doar prin adăugarea experienței și maturizării. Iar
acest fapt nu este consecința  unor factori externi, ci a devenirii in-
dividuale care nu depinde de factori istorici. ,,Ruptură”? ,,Cum și ce
scriu acum, aici?”,,Ce pot scrie acum și aici spre deosebire de pe-
rioadele timpurii?”- toate aceste lucruri îmi sunt străine. Cuvinte
străine îmi sunt de asemenea așa-numitele crize de identitate ori
vizele est-vest.

Începuturile poetice ale lui Wolf von Aichelburg se regăsesc în
revista literară brașoveană ,Klingsor’ (1924-1939). A  fost influențată în
vreun fel poezia dumneavoastră de literatura germană transilvăneană,
de cea șvăbească din Banat ori de cea germană din Bucovina? Sau asu-
pra operei dumneavoastră și-a pus amprenta doar lirica europeană
contemporană?

Asupra operei mele și-a pus amprenta doar marea lirică
europeană contemporană. Literatura germană scrisă în provinciile
românești m-a direcționat la fel de mult sau la fel de puțin ca lite-
ratura germană scrisă, în aceeași perioadă, în Elsass sau Silezia. Ni-
ciodată n-am înțeles dealtfel opinia exprimată uneori ca imperativ,
conform căreia poezia care-și are originile în Transilvania sau Banat,
ar trebui să oglindească schimburile cultural-spirituale cu
naționalitățile conlocuitoare. Poate că aceste schimburi n-au existat
pentru mine ca poet. Interesul meu viu pentru anumiți poeți români

sau maghiari a fost aleatoriu, determinat de întâmplarea  rezidenței
mele acolo, de-a lunul anilor, și a familiarității cu acele naționalități
și a culturii lor. Primatul poeziei bucovinene față de cea din cele-
lalte provincii aduse împreună sub umbrela României Mari l-am
conștientizat, după ce l-am cunoscut pe Alfred Margul Sperber.

Războiul și perioada postbelică au reprezentat o cezură în
viața și opera dumneavoastră. De timpuriu și de mai multe ori ați fost
arestat și ați avut interdicție la scris,  iar reprezentanții atotputernici
comuniști nu vă prea agreau. Ați reușit să scrieți în acea perioadă de la
sfârșitul anilor patruzeci și începutul anilor cincizeci, în ciuda
dificultăților amintite?

Mă întrebați dacă am scris și publicat la sfârșitul anilor pa-
truzeci și începutul anilor cincizeci, în ciuda  detenției și exilului?
Răspunsul afirmativ la această întrebare poate fi explicat prin
prisma poziției mele față de posibilitățile de publicare avute încă de
la începutul încercărilor mele literare. Datorită naturii mele, dar și
a împrejurărilor date, foarte rar m-am gândit, în timpul creației, la
publicare. Foarte rar mi-am risipit energia cu astfel de probleme.
Asta explică faptul  că foarte târziu am putut ține o carte de-a mea
în mâini. Gândul permanent la publicare, o însușire a multor autori
mult mai tineri, nu mă caracterizează deloc. A trebuit și mai  trebuie
să mă străduiesc a o face. Să nu înțelegeți de aici că nu găseam
satisfacții în publicare.  Dacă ar exista o categorie de acest gen, m-
aș include tipologiei pustnicilor. N-aș vrea ca această afirmație să fie
apreciată ca o prioritate. Socotesc a fi o judecată greșită, când se
apreciază că neajunsurile externe mi-ar  fi impietat procesul de
creație. Spunând aceasta, nu mă gândesc doar la mijloacele tehnice
adjuvante, ci la mai mult. Când mă aflam în lagărul de muncă de la
Canalul Dunăre-Marea Neagră, m-a vizitat o doamnă apropiată mie.
Am reușit atunci, în ciuda ochilor vigilenți ai paznicilor, deci
amenințat de un pericol real care nu trebuia subestimat, să strecor
vizitatoarei mele o legăturică de foi împăturite, acoperite sub
amenințare de un scris dens. Erau poezii care aveau să fie tipărite
ani mai târziu și care nu conțineau indicii interioare sau exterioare
asupra împrejurărilor apariției lor. Îmi amintesc, de asemenea, de
zgârieturi cu unghia pe o bucată de săpun. Dacă spiritul este pre-
gătit, atunci se găsesc întotdeauna și mijloacele exterioare. 

În exilul din Câmpia Siretului au luat naștere poveștile cu
animale, din cauza cărora am fost condamnat a doua oară la 25 de
ani de muncă silnică și care ulterior au fost tipărite și lăudate pe
timpul aceluiași regim. Absurdul situației, în cazul acestor povești,
a fost modalitatea prin care ele au trecut de filtrul cenzurii, lecto-
ratului și conducerii editurii. Pe parcursul unui interogatoriu în care
am declarat că poveștile cu animale primiseră  ,,drept de impri-
mare”, interlocutorul meu a devenit deodată atent, apoi a spus tri-
umfător: ,,Da, dar n-ați avut acceptul bun de difuzare!” 

În fapt nu războiul a reprezentat o cezură vizibilă, ci pe-
rioada de după război. 

Stefan Sienerth  în dialog cu scriitorul Wolf von Aichelburg1
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În ,,Procesul scriitorilor germani” (1959) ați fost condamnat,
împreună cu Andreas Birkner, Georg Scherg, Hans Bergel și Harald Sieg-
mund, la mulți ani de închisoare, aparent pentru incitarea împotriva
ordinii sociale. Ați întreprins ceva concret împotriva statului socialist și
a ideologiei acestuia?Sau ați fost arestat, dumneavoastră și colegii, pen-
tru a exista un precedent?

N-am întreprins nimic concret împotriva statului socialist,
dar nici nu mi-am exprimat vreodată adeziunea pentru ideologia
respectivă.  Procesul scriitorilor a fost o înscenare sinistră. Acesta
trebuia să provoace spaimă, asemenea capetelor tăiate și plantate
în vechime deasupra porților cetăților. Și rezultatul nu s-a lăsat
așteptat. Au existat de această dată și câteva victime.  N-aș vrea să
dau nume. În cazul meu  o comisie jalnică ,,de experți”, sub
președinția lui Stefan Binder, a catalogat  poveștile despre animale
drept Corpus delicti. Calitatea subversivă atribuită acestor povești
era adevărată nebunie. Bineînțeles că am negat totul. În sprijinul
acuzațiilor aduse au fost citite fragmente din unele scrisori inter-
ceptate care, pe bună dreptate, criticau și condamnau regimul. Dar,
pe baza acestor fragmente de scrisori, nu puteam fi judecat, deoa-
rece secretul corespondenței era garantat în constituție. La achita-
rea  mea timpurie, martorii și-au retras depozițiile coform cărora
poveștile ar conține elemente antistatale.  Astfel așa-numiții experți
au fost dezavuați formal, iar poveștile mele au fost tipărite cu o în-
târziere de nouă ani.

Între timp se cunosc condițiile de detenție din închisorile
românești care sunt considerate dintre cele mai înfiorătoare din  sfera
de influență comunistă. Din relatările confraților de detenție reiese că
Wolf von Aichelburg face parte dintre cei care au suportat cel mai bine
acești ani. Are legătură acest fapt cu concepția dumneavoastră despre
viață? Ce rol au jucat poezia, muzica și arta în lupta pentru
supraviețuire? 

Pentru buna mea rezistență în timpul detenției a fost de-
cisivă concepția mea despre viață. Am văzut murind  lângă mine oa-
meni mult mai tineri și mai puternici decât mine.  Evident că
acestora le lipsea suportul interior. Desigur că arta a jucat un rol în
lupta pentru supraviețuire, dar nu cel mai important. ,,Secretul” tre-
buie căutat în religiozitate, un aspect despre care nu vreau să spun
mai mult. 

Desigur că nici perioada de după eliberare n-a fost cea mai fe-
ricită a vieții dumneavostră. Cum vă simțeați ca fost deținut politic într-
o lume în care doar partidul comunist și organele puterii aveau ceva de
spus? Și-au pus amprenta asupra operei dumneavoastră experiențele
din închisoare sau ați fost precaut asemenea celui care, odată fript,
suflă și-n iaurt? S-au aflat astfel de aspecte în sfera de interes a poetu-
lui și artistului  Wolf von Aichelburg?

După punerea noastră în libertate, firește că perioada de
tranziție a fost foarte grea, reprezentând  pentru toți o povară. Au
existat probleme reale de readaptare. Lumea comunistă nu era
nimic nou pentru mine, mi-am găsit drumul spre al meu modus vi-

vendi care, de la o persoană la alta este diferit.  Am devenit medita-
tor, deci liber,  în deplin acord cu năzuința mea spre independență,
nefiind supus unor constrângeri profesionale, la care erau obligați
să se supună diferitele categorii de angajați.

În ceea ce privește prelucrarea unor experiențe din pe-
rioadele dificile, aș face o observație preliminară. La întrebarea frec-
ventă – Ai jurnal? - există două tipuri de răspunsuri. O parte dintre
cei familiarizați cu scrisul au un talent nativ de relatare respectiv
comunicare. O a doua  parte nu simte această dorință. Aceștia din
urmă nu țin niciodată un jurnal. Eu mă număr printre cei din a doua
categorie:   să nu reți nimic,  să nu zăbovești la nimic, să privești
mereu înainte, să accepți experiențele urâte ca pe niște boli care
trebuie depășite. Privirea trebuie îndreptată spre însănătoșire. Dacă
aș fi vrut să-mi scriu amintirile din perioada de detenție, aș fi fost un
foarte prost redactor al acestora. Mult, foarte mult din ceea ce era
,,important”s-a cufundat în negura uitării, fără putință de explorare.
Retrăiesc scene individuale, clipe, momente lipsite de coerență,
amintiri legate de anumiți oameni ale căror nume le-am uitat de
mult. N-am simțit nici cel mai mic îndemn să valorific literar toate
suferințele. Firește că există o serie de poezii sau proze care, fără
experiențele trăite, nu ar fi luat forma respectivă. Expresia acestora
este camuflată într-o formă simbolică. N-a fost cu intenție. Post fes-
tum îmi dădeam seama ce se ascundea în anumite scrieri.  Ar mai fi
ceva de adăugat:   nu mă gândesc aproape deloc la ce-a fost. Dacă
mi se cere, povestesc ceea ce mai știu, fără patimă, ca și cum ar fi
povestea altcuiva. În vise, care revin cu o periodicitate nu prea mare,
trecutul îmi apare  înspăimântător. Nechemate, aleatoriu, incoe-
rent, apar și poezii din străfundurile inconștientului, hrănindu-se
din comoara trăirilor adânc păstrată. Se poate spune că eu am ținut
o schiță de jurnal în poezii. Deci, într-o formă sau alta comunicăm.
Însă nu veți găsi mărturisiri în scrierile mele. Ce n-a fost exprimat,
din când în când, în scrisori, s-a pierdut. 

Aș mai putea adăuga că acea ,,look back in anger” îmi este
străină. Am spus-o adesea și o repet: nu-mi doresc să fi fost lipsit
de experiența niciunei zile din anii mei dificili.  Aceștia au reprezen-
tat viața mea, o dovadă ca oricare zi pe care o trăiesc acum în li-
bertate, cu sentimentul mulțumirii că totuși am scăpat cu bine.
Această așa-zisă ,,scăpare cu bine” este un factor extern și nu
știrbește valoarea acelor ani considerați ,,pierduți.” Atitudinea față
de propria viață este de fapt esența. Îmbogățirea spirituală  cunos-
cută de mine în toți acei ani este de neprețuit.  Un lucru cert este că-
mi influențează  viața actuală, iar mie îmi place să trăiesc. Așadar,
în cazul meu, vremurile dificile și-au pierdut veninul. 

La sfârșitul anilor șaizeci și începutul anilor șaptezeci erați
unul dintre cei mai recunoscuți autori germani din România. Cărțile
dumneavoastră erau publicate într-o succesiune rapidă. Ați fost pre-
miat, iar critica era una preponderent pozitivă. Eseurile și comentariile
dumneavoastră din presă erau citite și în bună parte apreciate. Opera
dumneavoastră a fost luată în considerare chiar și în universități: în
Timișoara, Herta Müller  v-a dedicat lucrarea ei de diplomă. Apoi, dintr-
odată, deja mai înainte să faceți cerere de emigrare,  în jurul poetului
Aichelburg și a operei sale s-a așternut tăcerea. 
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N-am observat să se fi făcut liniște în jurul meu, mai în-
ainte de a solicita emigrarea, în vara lui 1977. În 1979 a apărut în
România ultimul meu volum de poezie Pontul Euxin, într-o ediție
pentru condițiile de acolo nejustificat de îngrijită. Mult lăudat și
mult criticat? Firește că atacurile la adresa mea n-au rămas neob-
servate. Afirmația că, după primul volum Herbergen im Wind, scrie-
rile mele au devenit din ce în ce mai slabe, a fost colportată drept
veridică. Nu m-a afectat foarte mult, deoarece critici ca Georg
Aescht,  Annemarie Schuller și Walter Fromm nu se pricep la poezie.
S-a încercat marginalizarea mea de tineri care credeau că, prin au-
toproclamarea lor drept succesori ai lui Brecht, și-au dobândit titlul
de poeți. După o supărare ocazională, de moment, afirmațiile cu ca-
racter derizoriu, denigratoare, nu m-au afectat, deoarece nu ve-
deam punți de legătură și de aceea nici motive de polemică. 

Scuza diferendelor dintre generații este, în opinia mea, o
neghiobie lipsită de sens. Nu m-am simțit niciodată mai apropiat de
confrații de breazlă ai generației mele, decât de cei mai tineri.  Căci
nu este vorba de stil, de mode, așa numitul NOU vine adesea odată
cu încrețiturile aduse de vârstă.  Decisivă este doar calitatea care
nu are legătură cu diferența de vârstă. Întreaga dispută lozincardă
se isprăvește ținând cont de acest unic criteriu. Dintotdeauna mi-a
lipsit simțul și atracția pentru grupări. În pofida cunoscutei colabo-
rări literare dintre Goethe și Schiller, cred că formarea grupărilor li-
terare au o semnificație minoră. 

Spre deosebire de textele unor autori germani din România
mai tineri, în mediile din Germania, opera dumneavoastră nu a fost
prea mult luată în seamă, nici măcar cercurile săsești nu s-au arătat in-
teresate de aceasta. Se poate spune că ați rămas și în Germania un
autor dificil de integrat, căruia îi place să se așeze între scaune?

Traducere de Maria Sass

Expresia ,,a se așeza între scaune” nu-mi place, însă într-o
oarecare măsură mi se potrivește. Eu  nu ,,conlucrez” niciodată și
nu cooperez nici aici, în condiții aparent mai favorabile. În ceea ce
mă privește cercurile săsești au fost binevoitoare. Destul de puțin,
în general, un fapt  care-și are rădăcinile în lipsa de interes față de
artă a acestei comunități dealtfel foarte destoinică. Că mediile – și
aici sunt unele excepții notabile – nu-mi acordă prea mare
importanță, o consider o normalitate.  Se explică prin faptul că eu
nu știu să mă promovez și, de fiecare dată, m-am sustras
senzaționalului. Aș fi putut și eu să-mi transform suferința în roman.
Însă astfel de lucruri nu m-au caracterizat niciodată și-mi sunt și as-
tăzi străine. Mai degrabă cred că mi-e rușine să fiu compătimit. Iar
moda și faima de o zi nu m-au preocupat nicicând.  Într-un anumit
sens – asta m-a învățat viața – sunt un maestru al răbdării. Și nu
joacă aici nici un rol data viitoarei mele treceri în neființă… Sunt
foarte mulțumit de atenția care mi s-a acordat aici (în Germania),
în Luxemburg, în Elveția și Franța. Nu este una întinsă zonal, însă
este puternică. Nu simt decât milă pentru cei care așteaptă să le fie
picurat succesul în vene. Trăirea din succes este un drog ademeni-
tor, dar aceasta lasă să se întrevadă degradarea. 

1 Sienerth, Stefan: ,,Daß ich in diesem Raum hineingeboren wurde”. Gespräche
mit deutschen Schriftstellern aus Südosteuropa. Verlag Südostdeutsches Kul-
turwerk, München 1997, p.125 - 135. Prima data textul a fost publicat în: Sü-
dostdeutsche Vierteljahresblätter. Nr. 4 / 1991)
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Mihai Posada
Havuzul Simonei-Grazia Dima

Recenzii

„Havuz” înseamnă, mai ales pentru grădinile publice sau
piețele orașelor, un bazin de apă descoperit, ce are în mijloc o fân-
tână arteziană. Havuzul chiar asta este: o fântână arteziană, iar eti-
mologia termenului are origini turcești.

După Istm al lui Ion Mircea – eroică metaforă ombilicală a
unei gâtuiri (pseudo)geografice, tragic-orizontale, apărut la Editura
Dacia, Cluj, ca o explozie irepresibil sublimată ermetist, în condițiile
politic-antispiritual-antiestetice ale Tezelor din iulie 1971, Simona-
Grazia Dima își permite, la anul 2020 – prin culegerea de versuri apă-
rută la Tracus Arte, în București – translarea fățișă, țâșnirea pe
verticală întru același spirit poetic neîncarcerabil: Havuz tocmai
această atitudine o propune, promovează, mărturisește și impune.
Havuzul poetei nu poate fi decât somptuos, și nu oarecum, nu tur-
nat în beton, ci dăltuit artistic în piatră, cum întreagă civilizația bal-
canică (citește: arhaic-europeană) pe care versurile o exaltă în
deplina atmosferă generată de o misteriologie cu totul particulară,
stranie și totuși familiară. Exeget în exclusivitate al Poesiei, maestrul
Gheorghe Grigurcu remarcă pe coperta a patra: «Drumul acestei li-
rici complexe, plină de pliuri și meandre, nu e de la concret la abs-
tract, ci invers». De aici, singularitatea spiritualității acesteia
insolite, pline de forță poetică tulburătoare, ce caracterizează opera
Simonei-Grazia Dima.

Placheta Havuz aduce o aparentă revenire-capcană a
imaginației în starea sa de confort și vaporizare out of this world – ca
să-l parafrazăm pe Baudelaire – o revenire «acasă», în firea poetică
a autoarei așa cum o știm din mai dedemult, croită ca o mitologie
personală; ca o regăsire de sine în mister antic și simbol purificat,
de-un exotism aparte. Aparență numai, întrucât notațiile punctuale,
precise, denunță un martor analitic avizat, critic atent, conclusiv sar-
cast în sintetice sentințe: „un ev al mărăcinișului/ se-nfoaie mereu
în spatele ordinii. Iar strădania/ nu rezolvă niciodată totul, goluri
rămân, pervaz/ pentru lunatici, golașe interstișii, niște lilieci./ Răs-
timpuri fără logicieni./ Și cine-i va proteja atunci de fiară?”. Ca după
o dregere a glasului, iată, în același text, reinstalarea în postura de
artist-cetățean, veritabil umanist, neiertător și tandru în dezamă-
gire locuitor lucid al planetei cu oameni: „Moștenitorii orei se pre-
zentau: cei pricepuți s-o umple,/ să-și instaleze gospodăriile
rapace-n haos./ Edificați acum, orfanii, chiar și dezmoșteniți,/
simțiră împăcarea de-a fi la adăpost/ între surpate maluri, în puri-
tatea propriilor mâhniri” (Adăpost, 56). Observația lui Tudorel Urian,
pe coperta a patra: «Privit de la nivelul poemului, tot acest du-te-

vino între cotidian și metafizic poate da senzația unui ermetism cu
nuațe de suprarealism, dar făcând doi pași în spate, întregul tablou
se relevă a fi un grandios spectacol al unei existențe umane și o cale
de înțelegere a propriului sine al autoarei» ne revelează imaginea
unui totem autoreferențial, «o clepsidră uriașă unind cerul și pă-
mântul», un havuz-expresie a vocii poetei care e viața (sa) însăși.

După Pisica de lemn pictat, volumul anterior al poetei, dis-
tins cu Premiul pentru Poesie pe anul 2019 al Asociației bucureștene a
Uniunii Scriitorilor din România, tonul revoltei față cu neajunsurile
social-politice sesizate de autoare nu scade în directețea
«revoluționară» a temelor, ci în violența exasperată a expresiei. Sub-
tilitatea reflecțiilor speciei zoon politikon atinge estetic în volumul
Havuz nivelurile poetice proprii stilului inconfundabil, intransigent,
resemnat-constatator și inițiatic totdeodată, al poetei: „Slujbași
lipsiți toată viața de-un nume/ își privesc stăpânul din umbră,/
înveliți în platoșe reci, cu fețe de câine,/ gata de-nchipuita
conflagrație,/ neputincioși să descifreze desenul fin,/ înscris pe ful-
gii ninsorii luxuriante,/ ce tocmai s-a pornit” (Baobab, p. 18); sau:
„iar noi am hoinări/ prostuți și ludici, neștiind dacă pasul/ ne este
adevăr sau biet exces de culoare,/ nici cât e de mers de la sfera ma-
nevrată/ de păpușari până în inima noastră” (Cuvântul până la capăt,
p. 19). Anamnetica nostalgie confirmă senzația trezirii poetei în alt
ev (p. 20), cu buimăceala unui zeu cândva temut, rătăcit în prezen-
tul propriei statui. Un cult firesc și totuși deznădăjduit, aparte: „pen-
tru străvechea bogăție/ destrămată,/ pentru anticii autori/ de mult
pierduți” cu regretul că: „ei ar fi lămurit, poate,/ Întregul” și – splen-
didă metaforă: „ne-am fi zărit,/ flotanți, în ei”, induce, ca un seism
al realității, tabloul devastator al actualei/eternei ciocniri a
generațiilor și vârstelor interioare: „unde abia de mai cutreieră,/ cu
sufluri nevăzute, forțele creației” (Întâmplarea cu mituri, pp. 20-21).
Aceeași pustiire a inimilor, aceeași neputință a aproprierii splendo-
rii Cuvântului însuși, în: „slatina decepției milenare” Surpriza (p. 24),
în: „forfot de regrete” Stai, călărețule! (pp. 25-26). Un strigăt al
frumuseții pierdute, ca o invocare a stării adamice botezătoare în
fața Dumnezeului-creator: „Numele dăruit din parte-ți le va părea/
un clopot ce zboară dezlegat de cer,/ cu sunete de aur” (Dăruirea nu-
melui, p. 11). Dacă un psalm și crez spiritual găsim în Legământ (p.
10), un refuz delicat dar categoric al simoniei (prostituției) prin artă,
în Invitație târzie (p. 27): „nu se cădea să fac marfă/ din broderiile
cerului”. Viziune de stranie frumusețe a unei glorioase agape divine
la care, empatic se insinuează, în preajma Treimii, Maica însăși
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părtașă dezabuzată parcă, a dumnezeirii: „Ne-au spus că suntem
doi: mamă și fiu,/ dar nu-i așa. Suntem același, revelat [...] Crucifi-
cată mamă sunt,/ căci tu abia din întâmplare ți-aduci aminte/ că-mi
ești fiu” (Unul, 31-32). «Logosul» heraclitian fascinează ca un „mon-
struos mic dejun” la începuturi, urmat de-un „prânz demonic” al spi-
ritului chinuit de căutare și dorință, „vânt heraclitic” al transformării
minții omenești căutătoare între lumi (Cel mai puternic dintre noi,
33-34); sau în dramatica punere în scenă din Libație (40).

O perpetuă ospeție împrăștie în versurile din Havuz
arome, ca într-o Grădină a deliciilor maestrului fantast și goliard
Hieronymus Bosch: „paragină/ a curteniei de la centru, sub cerul
plumburiu./ Aburi se-nalță din mâncarea pură, barbară”; cu trimiteri
la trecute vremi de impostură/imaturitate, cu urmări proiectate
echivoc în prezentul istoric, un du-te-vino între ieri și mâine: „N-a
fost deloc o întâmplare cina aceasta reunită,/ când ne tot împin-
geam pe creștet șepci nepotrivite/ și, de emoție, abia puteam în-
găima un vers./ Sărbătoream tacit, îmbujorați, străvechea tinerețe,/
și grație nouă, spuse, dintotdeauna goneau eliberate/ spre zarea
nemișcată – câini imperiali, discreți”  (Agapă, 35). Fântânile, havu-
zuri ale trecutului: „răsună-atunci adânc/ glasul istoriei, ne împacă:
armiile/ celor jigniți și iubitori nu pier,/ suie-n fântâni, dinspre/ vâl-
tori antice” (Cântecul sclavilor, 47); așa cum literatura însăși este me-
morie (da, Alexandru Paleologu!): „țâșnirea de sifon, în bibliteci, a
cărților” (Desen, 60).

Trei din textele cărții poartă și dezvoltă acest titlu, același
cu al volumului: Havuz (cel dintâi, p. 7): Havuz. Rotundul marmurei
(plasat în miez, p. 42) și ultimul: Havuz. Dar o intensitate vede (p. 80).
Havuzul fără apă, apotropaic precum amuleta însuflețită animist de
idealul imanent credinței ce o poartă: „Dar piatra lucitoare,
neînșelată/ de-absență și de gândul trădător,/ tresare, căci simte-n
mijloc/ în roi de intangibili stropi,/ aburul proaspăt –/ chiar ținta vi-
sului, atinsă” (p. 42). Poeta oficiază descinderi solipsiste într-un lim-
baj sufletesc ce atinge diezi și bemoli de sensibilitate unică,
țâșnitoare cum apa imaginată, reală, invocată, a unui „havuz” –
inima unui poet. Solitudinea înflorește ca o grădină frumos îngri-
jită. Estetul grădinar de noeme înflorind un poem din două fraze:
„E muzică – palpită/ o bulboană,/ și niciun sunet după,/ doar raze/
pe marmura havuzului/ de unde nu mai țâșnește/ niciodată apa,
însă necontenit/ răzbate-un tainic vuiet,/ în apropiere și departe,/
vîntosul labirint al scoicii nesfârșite/ pătruns e de-o neliniște/ ase-
meni firii cu pletele-ncurcate,/ trunchiul tăcerii vijelioase/ pulsează,
și zvâcnesc în vid/ inelele de mușchi și spori/ ce-l năpădesc, un roi/
de măști minuscule, voioase, explozii de áripi aurii/ ale-unei țări go-
lite pe deplin./ Nimeni aici să mai tresară,/ dar o imensitate vede,/
când noi ne străduim să înțelegem/ subtilul caier de la temelii” (p.
80). Vis internalizat al găsirii «centrului» (Eliade), credință tandră ca
o rugăciune, fără stridențe de fațadă: „După atâta umblet, un leac
e liniștea,/ simți cum renaști. Dar nu-i destul,/ atunci când tihna lim-
pezimii trebuie dusă/ mai departe. În centru se înalță lăcașul eta-
jat/ al artezianei, iar apa străbate prin ea tainic./ Senină, împăcată,
dincolo de lucruri și de vis,/ doar vine. Acolo-ai vrea să fii,/ în sulul
ei lunecător, unde nu-i niciun ornament/ și fericirea-absoarbe. Gata
să pleci, e deja-n tine,/ fără s-o fi atins, ți se lovește, zglobiu, de ghiz-
dul/ inimii, întruna renăscând. Și astfel,/ calea prin pădure ți-e si-
gură, proteguită” (p. 7). Arta de a fi hieratic în permanența devenirii
înflorește și ea în cele trei texte despre arborele-simbol baobab, la
paginile 18, 53 și 75, iar două altele vorbesc despre eden (30, 59).

Abstractizare extatică și concretețe fantastă în versurile
cărții Havuz, împletesc unduitoare mărturii de stranie sinceritate
înțeleaptă: „De toate mai presus, ne temem de uitare” (Uitare, 74).
O credință de nezdruncinat, în inefabilul purității, frumuseții, ilu-
ziei, artei-viață triumfă: „chiar dacă ai căzut adesea în capcană, tot
ai învins, trezit din joc, de-a bușilea,/ proptit în brațe de argint, ca
reînviat/ de o necunoscută strălucire” (Trezit din joc, 65). Un sfat mis-
teric de oracol pythiat și înviorător cum unda apei din izvorul Cas-
taliei grecești și a lui Hesse: „prefacerea cuvintelor/ până la măduvă
pătrunde-o,/ ascunsu-ntreg să-l capeți viu, pe dată” (Acum cu litera
ta, 71). Havuzul, expresie vizibilă a diferențelor de nivel, ecou al dia-
logului celor de sus cu cele de jos, prin credința ziditoare a creatu-
rii. Apa, principiul său vital, un apeirón personal. Rafinamentul
constă în spunerea ca o șoaptă a durerii asumate cu înțelepciune
adânc-asiată, ca un susur îndepărtat adus cu insinuarea tunetului
anamnezei în actualitate ferm rostită cuminte, cu duioșia mamei ce
își crește durerea/dragostea-„povestire” ca pe un prunc la sân,
acestă durere existențială ce ține de condiția însăși a existenței
umane.
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Mihai Posada
Limba română în diaspora: Rely Schwartzberg

Recenzii

Rely Schwartzberg este o scriitoare în limba română sta-
bilită în Israel, originară din Tulcea (născută la 18 mai 1975), despre
al cărei roman, Pe aripile destinului, poetul, traducătorul și jurnalis-
tul Etgard Bitel, editorul publicației CURIERUL DE PRETUTINDENI,
publicație din Israel în limba română pe Internet, ce apare din 2021,
scrie într-o Scrisoare către cititori, plasată în deschiderea cărții: «Rely
Schwartzberg a debutat cu poezii în publicația „Tribuna Kraiot”, ea
fiind locuitoare a zonei Haifa. A urmat apariția în două antologii de
poezie la editura Anamarol din București, după care și-a încercat
condeiul în proză publicând în 2017 povestirea pentru tineret „O
vacanță de pomină”și urmarea în 2019 „Îndrăgostiți în examene”,
ambele la editura Napoca Star, iar în același an îi apare volumul bi-
lingv de poezii „La răsărit de soare”». Tot domnia sa mai spune des-
pre autoare că: «este și multi-premiată în Israel. În 2021 a fost
declarată „Străjer al Limbii Române” la Festivalul Internațional de
Poezie de la Tel Aviv, pe care l-a inițiat». Din nefericire, lipsa unui ve-
ritabil Străjer al Limbii Române la operația de culegere a textului, la
redactarea lui, la corectură etc., face ca tocmai exemplele de... ne-
străjuire a Limbii Române să apară în roman cu duiumul: „făceți-vă
și voi câte o cafea”, „simțurile olfactive” p. 28; „mi-ar place să”,
„numai fi așa tristă”, p. 42; „infuzia” în loc de perfuzia, „motoric” în
loc de motric, „odată” în loc de o dată, p. 45; „mai luat prin surprin-
dere”, p. 52; „puiul mami”, p. 53; „sufletul Simonei și a lui Andrei”, p.
53; „nu ne deranjezi de loc”, p. 59; „limba ungară”, p. 79; „de ce aple-
cat de acolo”, p. 89; „întru-un colț”, p. 90; „îți va place”, p. 95; „după
ce sau săturat”, p. 103; „când îți ei carnetul?”, p. 110; „nu știu cei cu
tine”, „să nu i-a medicamentul”, p. 113; „tu erai cel care îl ajuta-i”, p.
315; „i-a stai așa”, p. 317 – pentru a exemplifica, pe sărite. Prietenul
Etgard Bitel menționează în continuare distincțiile conferite autoa-
rei: «în 2018 a primit premiul „Cartea anului-debut în proză” acordat
de Asociația Scriitorilor Israelieni de Limba Română pentru romanul
„Dragoste cu trandafiri albi”, iar în 2021 a luat Premiul „Ilarie Vo-
ronca”, împreună cu Simona-Grazia Dima din România, pentru vo-
lumul bilingv română-engleză „Poemele iubirii”, premiu acordat de
Centrul Cultural Israeliano-Român de la Tel Aviv», făcând și
observația că: «„Pe aripile destinului” nu este un roman de nota
zece, dar este un roman de nota nouă plus pentru că nici Dickens nu
a scris de nota zece». Ca simplu practicant al Limbii române, preci-
zăm că Charles Dickens nici nu se autodeclarase vreodată Străjer al
limbii sale...

Cu trei ani mai înainte, în anul 2018, tot la Editura clujeană
Napoca Star, Rely Schwartzberg publica primul său roman, intitulat
Dragoste cu trandafiri albi, după aceeași schemă epică, eroii traver-
sând bucurii și necazuri: vacanțe în hoteluri frumoase, mult suc de
portocale, munca în colective agreabile, intervenții medicale ma-
jore, toate întru găsirea iubirii perfecte/regăsirea iubirii pierdute și
reîntregirea familiei, ambele romane încheindu-se cu happy end
(chiar dacă recentul roman se sfârșește cu promisiunea „va urma”).
Despre romanul de debut, scriitoarea Silvia Kațz Ianăși, scrie în Cu-

vânt înainte: «Din cuvintele acestei cărți, răsare sentimentul magic
„Iubire” care este pentru oameni, o puternică sursă de energie. [...]
Există o multitudine de motive pentru care cititorul poate să des-
chidă această carte, din care să învețe că viața trebuie trăită cu dem-
nitate și iubire».

Romanul Pe aripile destinului prezintă un lexic îngrijit, dia-
logul este abundent, descrierile de natură sunt rare, de multe ori
natura rezonând cu sentimentele personajelor. Exprimarea directă,
oralitatea stilului lasă impresia de caiet de regizor, prin minuțioasa
notare a gesturilor, prin însemnătatea acordată fiecăruia, detaliilor
aparent lipsite de importanță, ce își găsesc în permanență un loc în
fluxul epic. Totul , foarte explicit. Micile detalii fac marile opere sau,
citându-l pe Martin Luther King Jr.: «Dacă nu pot face lucruri mărețe,
pot face lucruri mici într-un mod măreț». Poate că Etgard Bitel are
dreptate cu nota nouă plus.

Gingașă asociere a bucuriei omului cu manifestarea natu-
rii – soțul fericit în conversația telefonică cu soția iubită, surprins
de autoare în empatia om-natură, de care vorbeam: „- Dacă poți să
ajungi până la cinci după-amiază, du-te și unde ai vrut! O să avem
destul timp după aceea de aranjat lucrurile mele, răspunse acesta
zâmbind bucuros și privind pe fereastră la două vrăbiuțe care ciri-
peau” (p. 32). Descrierea amănunțită a ținutelor, gesturilor, este o
tandră lecție de comportament (de exemplu, fiul Andrei imitând
purtarea tatălui său), încât cartea lui Rely Schwartzberg se consti-
tuie și ca un sui generis cod al bunelor maniere. Acest lucru face din
capul locului ca romanul Pe aripile destinului (o paraftază la celebrul
roman Pe aripile vântului, de Margaret Mitchell, 1936, premiat Pulit-
zer la 1937 ?) să apară cu totul împotriva curentului mizerabilist, la
modă în ultima vreme la noi, poate din dorința de emancipare/sin-
cronizare neonaturalismul universal, poate din nevoia de depășire
a interdicțiilor impuse de ideologiile totalitare de dinainte de ’89.
Decența firească, a bunei creșteri. Lipsită, așadar, de violențe de
limbaj, de trivialități de comportament, cartea poate părea desuetă
în avalanșa contemporană de obscenitate, animalitate, agresivitate
de toate tipurile. Și prin aceasta, volumul dobândește un plus de
valoare sustenabilă, sub raport estetic, nu doar moral. O carte din
alte vremi? Poate, doar din vremuri pline de omenitate! Dar litera-
tura este și ficțiune...

La pagina 57, pe lângă numele autorului Dan Brown, apare
și acela al scriitoarei Silvia Ianăși Katz, desigur una și aceeași cu au-
toarea Cuvântului înainte la romanul anterior al autoarei noastre –
un mod subtil de a mulțumi, în ficțiune, pentru un ajutor scriitori-
cesc; o dovadă de recunoștință și de bună creștere. Chiar și atunci
când eroii tineri preiau gesturi elegante din filme: „- Bine, atunci
după tine, spuse el comportându-se ca un gentleman așa cum vă-
zuse într-un film” (p. 80).

Acțiunea romanului se desfășoară într-o lume ideală,
ireală, fictivă cu totul, în care chelnerii sunt mereu atenți, chiar cur-
tenitori, taxiurile sosesc imediat la comandă, clienții le fac daruri în
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magazine copiilor rătăciți în mulțime, infirmierii doresc să lege prietenii cu pacienții, după externare, iar medicii le fac celor
însănătoșiți surprize consistente de rămas bun; ba mai mult, accidentații auto cu grave arsuri sunt internați, tratați, operați fără
probleme, chiar dacă nu au nicio identitate, în urma accidentului. Și astea nu numai în Ungaria, dar și într-o Românie la fel de
ideală. Iar în sala de cinema se intră cu „floricele și suc” (p. 106), firește, floricele de porumb, ca la americani.

Identitatea personajelor este dezvăluită treptat, numele complet apare abia după pagina 100, ca Minulescu, numele Ra-
lucăi, colega de clasă și prietena lui Andrei Ionescu, eroi principali. Dar familiaritatea cu care romanciera îl învăluie pe cititor, de
la început, nu are nimic de suferit.

Se pare că la fel ca Etgard Bitel, Silvia Kațz Ianăși are dreptate.
Totul este calm, civilizat: acțiunea, emoțiile, comportamentul personajelor. De aici, o tandrețe aparte, o plăcere a lectu-

răii acestui roman aparent prea corect alcătuit din secvențe ideale. Analiza psihologică fixează caracterele simplu, din comporta-
ment și din limbajul abundent în economia cărții, preponderent dialogală.

Un exemplu de tandrețe, în descrierea unei scene de amor:
„Ildiko era amețită de dorința nestăpânită care îi sensibilizase trupul copleșind-o. Gura lui o sărută pe a ei explorând-o

amănunțit, după care o sărută pe gât ușor coborând spre piept. Mâna lui îi mângâie un sfârc, stârnindu-i plăceri nebănuite de ea
până atunci. El ridică pentru o clipă capul și spuse: - Lasă-mă Ildiko să te gust, miroși atât de frumos.

- Da, Edward, da, se auzi ea pronunțând, dar vocea ei parcă venea de undeva de departe.
Degetele ei continuă să-i mângâie părul spre ceafă făcând-o să freamăte și să se arcuiască atunci când el îi prinse sfâr-

cul în gură. Ca într-o joacă îi prindea când pe unul când pe celălalt trăgând ușor de ei, făcându-i să se învioreze.
- Ildiko, ești atât de minunată, ai o piele atât de delicioasă, șopti el continuîndu-și coborârea cu gura sărutându-i abdo-

menul și apoi adâncurile ei făcând-o continuu să geamă” (p. 282).

Pare un roman de bune maniere, cum spuneam, personajele nemanierate lipsesc aproape cu desăvârșire. Irealitatea
acestei normalități induce, însă, o stare de bine, fermecătoare. Este rețeta de succes a autoarei, care pune în lumină valorile
tradiționale, perene, ale umanității: familia, dragostea, respectul reciproc, bunătatea, întrajutorarea, stima față de elev-profe-
sor-școală, prietenia, generozitatea, recunoștința, omenia, credința în Dumnezeu.
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Lucian Scurtu
Vivisecții amare

Recenzii

Poetă de notorietate și prozatoare de succes, laureată a
unor importante premii literare, doamna Rodica Braga (n. 1938) re-
vine cu un amplu volum de poezie, „Sabie de lumină”, Editura Ideea
Europeană, București, 2020, Colecția Biblioteca de poezie. Pe co-
perta a IV-a este inserată o scurtă și generoasă prezentare a Irinei
Petraș, care constată comprehensiv faptul că „Poezia Rodicăi Braga
are un timbru propriu, modulat volum după volum, cu un elegant
echilibru între cântecul înalt-reflexiv al modernității și frângerile de
ritm ale postmodernității dezvrăjite”. Volumul este consistent (367
de pagini), și încearcă, într-adevăr, o dezvrăjire a unei lumi aflate în
cădere liberă, introspectată reflexiv și panoramată deductiv, au-
reolată deopotrivă de cenușiul trecerii și pesimismul petrecerii unui
timp habotnic, inexorabil, convergent tristeții, alienării și finitudi-
nii. Crepusculul este starea suverană, cea care, asemenea nervuri-
lor unei frunze, se disipă anarhic și intempestiv printr-o existență
macerată de nostalgii tentaculare și regrete înăbușite, amplificate
de pesimismul ubicuu al unor trăiri arborescente aflate în ebuliție,
ajunse la paroxismul extins al esențializării și febrilitatea încordată
a revelării, ambele scanate cu o luciditate atroce. Starea dominantă
este cea de oboseală (uneori chiar de lehamite), de încetineală a tot
și a toate, de imponderabilitate refulată  pe fundalul unui thanatic
intens sugerat sau evocat, reliefat nonfigurativ, dar transfigurat în
fantasme ale căror demoni împovărează nu teama, cât fatigabilita-
tea emitentă de griji și taine, vid și ispășire. Întunericul și pustieta-
tea dețin supremația peste un habitat strâmtorat de recluziunile
coercitive, flancat de arătări și umbre proiectate nu pe pereții unei
peșteri închipuite, ci chiar pe ai propriei odăi, menite a iluziona rea-
litate crudă, nedreaptă și distructivă, într-un prezent greu suporta-
bil în inutilitatea lui convergentă. Chiar și rarele momente de
seninătate sau luminozitate sunt vesperale, difuze, conexe unei
onticități fragmentate de meditații remanente ori interogații recu-
rente („unde sunt jocurile de altădată?/ unde așteptarea tihnită?/
unde suspinul, tristețea și râsul?/ toate, toate-au apus” (p.28), subs-
traturi ale unui eu dominat de implozii catastrofice abandonat sub
permafrostul tribulațiilor maligne și al frământărilor dubitative, dar
deloc resentimentare.    

De fapt, volumul este un tânguitor solilocviu al înserării
umane, al apusului de tot și a toate, asumat conștient și amar, când
„leșia zilei îți stăruie pe creier”, dar, paradoxal, în prezența unei
faune mereu fojgăitoare, aflată mereu în alertă și de o diversitate ui-
mitoare, precum bufnița, acvila, șopârla, mierla, șoimul, cioara, rân-
dunica etc., dar și a unei flore luxuriante, precum liliacul,
trandafirul, rozmarinul, ghiocelul, dalia, crinul etc. Toată această
stufoasă biosferă a inconfortului s-ar dori, probabil, partener de so-
cializare și dialog al actantului poetic, din moment ce, adevăra-

tul/presupusul partener este învăluit în ceață, înmărmurit în spec-
tralitatea sa mai mult misterioasă decât afectuoasă.

Căderile în depresie și nostalgie amplifică alienarea („cad,/
cad,/ cad,/ și nu mă mai opresc,/ fastuoasă cădere, fără/ nici un re-
gret./ mă încredințez ei, ca și cum/ m-aș lăsa somnului” p.167),
transmise, asemenea unui cameraman, în direct, unui virtual com-
panion dispus a-i îndreptăți și justifica ieremiada clorotică, larvară,
el însuși consubstanțial extincției în floare, precum în acest frumos
și emoționant poem fără titlu, cu vădită tentă oraculară prin murti-
tudinea limpidă (forțând termenul), arogată, dar nu lipsită de o
reținută solemnitate: „ce fel de lume e aceasta/ în care moartea ex-
plodează/ în zeci de trupuri deodată?/ hulpavă, își ia obolul fără
nerușinare,/ nesătulă, linge lacomă ultima/ rămășiță putredă a
speranței,/ șterge ultimul zâmbet/ al zidurilor prăbușite,/ căscate
într-o rană hidoasă./ cine a dat dreptul unora/ să taie cărare prin
somnul liniștit/ al altora? Sau somnul sfârtecat/ e chiar al Domnu-
lui/ ce nu-și mai recunoaște lucrarea/ și a decis să moară laolaltă cu
noi?” (p.236).

Ambitusul devine static, amorf, diform, în timp ce apatia
exultă iar melancolia șarjează „în moliciuni de moluscă” printre
amintiri deloc clamoroase, alcătuind „banalitatea clipei”, motiv pen-
tru care dinamica îi este nu contestată, ci anihilată și direcționată
spre o postumanitate proximă neantului izbăvitor, avortat direct
din „pântecul frigului”. De la un poem la altul, într-un crescendo bul-
versant, autoarea se metamorfozează într-o conștiință care disecă
până în miezurile aburinde propria neliniște, scormonind cele mai
intime cotloane, cele mai dosite sertărașe ale imaginației, fricii, eva-
ziunii, cu o temperanță abia stăpânită și într-o deplină relaționare
a trecutului evanescent cu prezentul neguros și viitorul incert: „vâs-
coasă, durerea/ se scurge/ prin mine ca un metal topit,/ pereții mă
strâng,/îmbibați cum sunt/ cu miasmele fricii./ încordarea
așteptării,/ arc dureros, plesnindu-mi/ fața și sudoarea,
ștergând,/Din loc în loc,/ credința în ajutorul divinității./ scheletic,
gândul se desprinde/ de mine. rarefiată, rațiunea dă ra-
teuri/(….)/”(p.312).

În tot acest context sempitern, lucrurile, timpul, rătăcirile
labirintice supură off-uri, spleen-uri, puroiază reziduri anamnezice
benefice actului creator, nu și actantului subsumat, căci ubicua he-
moragie universală revarsă disperări, sub forma unor avalanșe
amenințătoare de staze abulice și metastaze telurice, din moment
ce afirmă tranșant „moartea vine/ ca o leoaică,/ pasul victoriei/ pul-
sează în trupu-i/ regal” (p.19). Rarele clipe de optimism, minimali-
zate la maxim, înseninează tardiv micile, dar mai cu seamă inutilele
bucurii („acolo, în adânc, viața pare încă/ un mugur candid”), trăite
homeopatic prin noianul îngrijorărilor exhibate cu o retractilitate
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suavă, duioasă, justificând și mai abitir claustrarea în relicvariul
aproape necrozat.

Scenografia zbuciumului este una gestuală și mai puțin
obiectuală, amplificând dinamica acută a autoscopiei și intruziunii
în esența singurătății profunde, acolo unde neputința amplifică me-
canismele bolii, cea care face imposibilă licărirea luminiței de la ca-
pătul tunelului. Este modalitatea domesticirii cu greu a durerii, a
chinului revărsat în cascade și evaluat cu mijloacele malefice ale în-
serării și înnoptării, cauze ale dezolării proteice cu efecte distruc-
tive, extinse latent până în proximitatea descompunerii, amintind
invariabil de celebrul sonet al lui Pierre Ronsard, Sonnets pour He-
lene. Suferința este la vedere, temporalitatea blocată, vivisecția sa-
gace, explicitată fără complexe ori menajamente de salon, expusă
maieutic și structurată teluric într-o taxonomie aleatorie, ierarhi-
zată doar atunci când paroxismul suportabilității atinge streașina
disoluției. 

Până la urmă, volumul este o adevărată lacustră a
restriștii, vizuina din care exorcizarea demonilor se face cu demni-
tate magnanimă, pentru că poeta aude materia plângând/suspi-
nând chiar sub ochii ei, ceea ce face ca hiperbolizarea supliciului
să ia aspectele unei apocalipse rarefiate și numai arareori ratate.
Autoarea intuiește povara destrămării care îi îngreunează viața la
senectute („totul e un/ hohot de râs/ și un icnet de neputință/
atroce”), îi reperează tarele (im)previzibile și tocmai de aceea,
uneori, dă impresia a le accepta prin grila observației directe și ana-
lizei scrutătoare, ca totul să devină confesiune pură sau diegeză re-
trospectivă. Simbolistica este de o transparență impecabilă,

reflectată impetuos pe ecranul autoreferențialității, ghidând citito-
rul spre acumularea duioșiei destructurată de vexațiunile palidelor
zile amorfe și placidelor nopți albe, tot atâtea motive de acceptare
a captivității insurmontabile, dar și de negare a delabratului destin,
expuse calofil, precum exponatele rare, pe etajerele învelite în cati-
fea ale unui muzeu select. Poeta se refugiază în texte cu o volup-
tate convulsivă, se confundă cu ele până la pierderea identității,
preferă ipostaza de umbră însoțitoare a trupului afin încă
perseverenței și nerenunțării, concomitent monitorizat cu discreție
diamantină și acribie analitică de înaltă clasă, precum în poemul in-
titulat „cu tot trupul meu”: „cu tot trupul meu/ voi scrie acum poe-
zia,/ ce vrei să spui?/ mă întreabă el nedumerit,/ vei scrie cu burta?/
cu tot ceea ce sunt,/ cu burta, cu viscerele,/ cu lumina, cu întuneri-
cul,/ cu spaima, cu bucuria,/ cu negrul, cu verdele,/ cu frunzele, cu
aripile,/ cu toată frenezia/ de care, cândva, am fost/ în stare/ (…..)/”
(p.208). După cum se poate constata, ne este dezvăluit doar ceea ce
și cât este necesar, deși din antecamera textuală deducem că
„multe ar mai fi de spus” (ca să cităm titlul unei cărți a lui Ioan Mol-
dovan), indiscreția fiind marca aristocrată a rafinamentului și ta-
lentului unei poete, care trăiește febril ceea ce scrie și scrie atent
ceea ce trăiește, cu o ardoare pasională și compozițională de
excepție. 

Sabie de lumină, o carte cu titlul derutant, dacă e să ne ra-
portăm la conținut, menită a fi pentru mintea (ascuțită), inima
(mare) și învățătura (selectă) cititorului. Deoarece la Rodica Braga
timpul abia de mai are răbdare, rănile ei nu se vor cicatriza nicio-
dată. 
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Iulia Pietraru

Premiile revistei

autosugestie

mademoiselle, stai...că ți-ai pierdut corpul în oglindă.

frica îmi dezleagă vertebrele și le înnoadă 
cu o reținere caustică. 
Ce mai suntem fără carnea îmbibată 
în fericiri & în tribulații? 
oase asimetrice & dezarticulate 

devin friabile și ies prin învelișul translucid.
poate silueta de acolo se încadrează
în tiparul impus de conștiința lor
sau poate nu.
Stau nemișcată, cu haine groase până la 
glezne, ca să nu simt 
vreo durere extranee. 
Sala de body building, aparatele îmi dau
o arsură intrinsecă, nu mai văd exemplarele 
alcătuite din celule cu proteine.
toate au structuri identice. ele respectă tiparul, 
pentru că așa se spune.
mușchii au tendința să îmi fractureze tegumentul.
atât, nimic mai mult. 
iluzia unei erori de reflexie a corpului în oglindă.   

Prototype în schimbare

dinamism celular stropit cu rezistența pe care i-o opune 
materia vie. 
N-ai cum să ieși afară fără să nu fii electrocutat 
de duritatea umanității. Picăturile de ploaie se sparg pe pielea
lor violentă, fulgii îngheață, focul nu se oprește. 
Am în minte segregarea corpului de această duritate,
chiar dacă Pământul vede atitudinea ca pe o anomalie.
planeta rămâne amorfă până când 
domesticirea imbecilității e un target,
până când fețele nu mai sunt impenetrabile (pentru ca lumina 
să-și aibă punctul de plecare pe ele),
până când prototipul uman infinitezimal în raport cu acest Tot 
începe să (se) schimbe
și să asculte adevărul din cuvânt,
până când vrei să fii conformist pentru binele altuia. 

I’m always late, dar și eu sunt în schimbare. 
îmi fac prea multe griji. 

Poate dacă aburesc geamul și scriu pe el 
rândurile astea banale, 
pentru o secundă (sau cât ține scrisul), Pământul ar fi omogen, 
iar eu parte integrantă. 

negare

am un dor canicular de trăirea concretă, neîntreruptă,
de hai să trecem peste, 
să fim fericiți în nefericirea iluzorie și autocreată
în ființele orgolioase din noi.  

ce vreți să faceți cu mine? 

Îmi înghit lacrimile – voi avea suficient oxigen 
ca să mai pot inspira-expira și al o sutălea oftat. nu mai vreau.

Am nevoie de puterea care să-mi activeze 
modul de repaus în mișcare. nu mai am chef de nimic special.
excentric a ajuns să fie orice din afara pleoapelor sufocate 
în propriul lichid – abur lichefiat al gândurilor.

sufocați de propria mizerie care nu se curăță cu Vanish.
dorul de normal mă smulge ca o forță centrifugă. 
Mâncarea abia intră în esofag; alunele din ciocolată 
amortizează durerea de măsele/ dinți sensibili
plini de zahăr artificial. 

te rog, nu mai bate așa tare că-mi zdrobești pieptul. 

GEN-erația

un spic de grâu într-o mână &
un album în cealaltă, peste care curge
nectarul copilăriei noastre

pulsul de atunci bate, încă, neînchegat
în rețeaua asta ucigătoare 
de relații sociale și memorabile,
cu multe fire fără emoții, interconectate
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la judecăți credule. 
copii impudici în skinny jeans
fac tiktok-uri 
în parcurile prea frumoase pentru 
preocupările lor. Un limbaj robotic 
se lipește de degete magnetizate
de ecrane. un limbaj digerat în cele 
mai mici detalii. un must-have
ca să nu fii dat la o parte.

Ce bine era când ne conectam 
la frunze, până când se aprindeau
becurile pe stradă.
Ce bine era când nu existau 
sunete prelucrate printre noi.
când eram mică și trecea o ambulanță,
mama îmi spunea
nu te speria, sigur o femeie naște
și ăsta e motiv de bucurie.
Ce bine era când...

sparg semințe & mă uit
la meciul generațiilor. 

Morning routine

am intrat deja în microuniversul meu
cu ținte rotunde, cu un notebook: 
interogații retorice sau o sută
de întrebări pe pagină,
cu neîncrederea de sine ruginită
și adaptată la noile vremuri.
Un circuit introspectiv când 
sunt la volan e adrenalină,
piciorul controlat pe accelerație 
e adrenalină,
cand bifez ultimul task e adrenalină. 
singurătatea astupată de 
vocea lui Siri & mersul prin circuit
ghidat de GPS. 

Nu toate diminețile 
sunt cu croasanți & cafea.  

Premiul pentru creație literară la Festivalul Studențesc 
„Lucian Blaga”, 28-29 octombrie 2021
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Livia Țușca
Forme ale căutării de sine în lirica lui Blaga : un studiu comparativ

Premiile revistei

Abstract: This paper aims to offer a comparative perspec-
tive upon Blaga’s lyrical work, with focus on the depiction of in-
trospection and soul-searching. During his lyrical creation, we can
observe an evolution of ways of soul searching which the lyrical
voice experiences. We remark on the fact that silence is a space of
self-searching and a fusion with oneself. Blaga’s poetic voice sees
his soul as a mirror, which reflects the rest of the world; this em-
phasizes that the world belongs to his own, interior universe. Blaga
sings the entire world through art, in his way of seeing and feeling,
thus, goes deeply into his own labirint of sentiments. Moreover, the
poet does not give up in the process of finding himself, even after
he passes into non-existence. The creator locates his heart into its
personal universe, a horizon of mystery and revelation. Blaga’s
model is retrieved in Doinaș’s lyrical work, whose poetic voice is
also looking for truth about himself.

Keywords: introspection, self-questioning, soul searching,
Blaga, Doinaș

Demersul creator blagian, precum menționa Ion Pop,
se definește ca o „eternă căutare a originarului” (245), ca o per-
petuă întoarcere la matricea inițială și înfrigurată sete de a cu-
prinde totalitatea și în formula poeziei. Ceea ce putem constata,
analizând lirica lui Blaga, este că scriitura sa se transformă într-
o realitate ambiguă, fiind o confruntare între suflet și exteriori-
tate, dar și o luptă cu sine însuși în încercarea de a coborî spre
adâncul propriei rețele a resorturilor intime. Această dorință de
a pătrunde în labirintul interior se manifestă la Blaga prin dife-
rite forme, care se transformă în niște „unelte” literare în în-
cercarea de a se „reconstrui” pe sine. În cele ce urmează, vom
încerca să urmărim „treptele” pe care le parcurge eul blagian
spre a se regăsi în acest proces de autoscopie, începând cu des-
coperirea, în tăcere, a ceea ce-l înconjoară, continuând cu un
proces de reîntoarcere la sine, de parcă s-ar privi într-o oglindă
și, nu în cele din urmă, observând o prelungire a acestei căutări
care va persista și după trecerea în „somnul lumii” (Biografie).
De asemenea, în analiza noastră vom recurge și la o perspec-
tivă comparatistă, descoperind câteva afinități între lirica lui
Blaga și cea concepută de alți poeți ai secolului XX, îndeosebi
cea a lui Ștefan Augustin Doinaș. În opera ultimului vom ob-
serva, precum menționează George Neagoe, acele „frământări
provocate de imposibilitatea de a cuprinde toate cunoștințele
din lume.” (37), neliniști care se transpun, la fel ca la Blaga, într-

o perpetuă căutare a adevărului despre sine și despre exterio-
ritate.

Căutarea este definită inițial asemenea „unei identifi-
cări visate cu fundamentele tuturor lucrurilor” (Pop 245), ca o
percepție plenară a universului: „Umblu-n neștire pe potecă./
Prin vale caut muguri, semne.” (Sălcii plângătoare)i. Semnele, mi-
racolele, mirajele conturate de lumea exterioară sunt cele din
care eul va încerca să se hrănească și în Autoportret: „El caută
apa din care bea curcubeul./ El caută apa/ din care curcubeul/ își
bea frumusețea și neființa.”. Așa cum menționează Eugen To-
doran, neființa nu este aici înțeleasă ca anulare a eului, ci ca
latență ce permite tocmai reconstituirea zărilor ființei (Todoran
1 204) care se regăsește în unitatea universului. O repetiție si-
milară, din punctul de vedere al construcției, este prezentă și în
Lumina de ieri. Incertitudinea eului este reluată la începutul fie-
cărei terține, „Caut, nu știu ce caut.”, iar refrenul primește mul-
tiple răspunsuri: „Caut/ un cer trecut, ajunul apus.”, „Caut/
aurore ce-au fost”, „Caut/ o oră mare rămasă în mine fără făp-
tură”, „caut/ lumina stinsă pe care-o tot laud”. Acestea mar-
chează atât temporalitatea pierdută (la fel ca în Leagănul – „mă
căutam în leagănul bătrân”), cât și necesitatea interiorizării și a
afundării în propriul abis („oră mare rămasă în mine”) care per-
mite exteriorizarea („lauda”), deoarece „Pentru Lucian Blaga
poezia este una din formele «creaţiei», prin care omul reface din
interior o căutare fără obiect «real» transcendent, ca revelaţie a
«misterului», în «ascunderea» absolutului.” (Todoran 1 46). 

O astfel de intenție reflexivă este augmentată în
Inscripție, în care drumul, sublimare a căutării, nu mai este
orientat către exterioritate: „drumurile”, „cuvintele”, „luptele”,
„sămânța”, „moartea” rămân latente în interiorul eului devenit
portavoce a umanității. Este aici o întoarcere către sine („rămân
în noi”) care echivalează cu închiderea virtualităților, iar inefa-
bilul nu poate fi exprimat decât prin actul poetic („Și pretutin-
deni prin toate/ își pune temei poezia.” – în timp ce verbele
expresiei de sine rămân la formă negativă: „nu umblăm”, „nu
rostim”, „n-o dăruim” etc.). 

Similar, în poemul Biografie din volumul Lauda somnu-
lui, poetul se vede mut în ipostaza de creator, trecându-și
„steaua ca o povară”. Textul apare ca o destăinuire, în care „tă-
cerea” își spune „cuvântul”, în mod paradoxal. Aceasta nu re-
prezintă doar o formă de resemnare cu propriul destin de
creator, pe care poetul îl consideră unul dificil, ci și un mod de
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adâncire în propriile gânduri, de reîntoarcere la începuturi, la
spațiul-matrice. Coroborând și cu relatarea din Hronicul și cân-
tecul vârstelor („Începuturile mele stau sub semnul unei fabu-
loase absențe a cuvântului”, 11), se pare că muțenia la Blaga
simbolizează un spațiu propice pentru regăsirea liniștii inte-
rioare ori, dimpotrivă, apare ca un catalizator al unor trăiri
sfâșietoare. Versurile „Seara se-ntâmplă mulcom s-ascult/ în
mine cum se tot revarsă/ poveștile sângelui uitat de mult” (Bio-
grafie) confirmă ideea că liniștea îi e prielnică pentru contopi-
rea cu strămoșii, cu istoria semenilor și, fără îndoială, cu el – cel
din trecut. Din Biografie remarcăm că eul blagian tace și anali-
zează („Străin zâmbind, vrăjit suind”), greșește („Câteodată
spun vorbe cari nu mă cuprind”) și continuă să spere („De vân-
turi și isprăvi visate îmi sunt ochii plini”); scrie și simte tulburare
sufletească („Binecuvânt pânea și luna./ Ziua trăiesc împrăștiat
cu furtuna.”), toate acestea constituind niște dovezi elocvente
ale zbuciumului interior ivit în procesul de căutare.

În timp ce eul creator blagian își consumă sufletul în
tăcerea lui, în poezia Amintirea poetului de Ștefan Augustin
Doinaș muțenia are o altă semnificație, și anume moartea crea-
torului, a cărui tăcere „sub asfalt” se transformă-ntr-un cântec
în afară: „[...] și numai când, jos,/ o mare iubire-și asumă tăce-
rea,/ se naște un cântec aici.”i. Astfel, poezia valoroasă îi asigură
poetului veșnicia, pentru că rămâne a fi cântată de către citi-
tori: „Muțenia lui ne-nflorește pe limbă”. Totuși, în poezia Prizo-
nierul îl putem vedea pe Doinaș aplicând modelul blagian,
întrucât întrezărim același proces de autoscopie, poetul vă-
zându-și lumea interioară în oglindă. Metafora poetului ca pri-
zonier este tocmai o expresie a tumultului interior atât de
profund, încât ponderea acestei agitații lăuntrice devine in-
comparabilă cu cea a lumii exterioare: „Dar spațiul vast nu-l
ispitește./ O altă zare, părintește,/ în sine însuși l-a închis./ Și-
ncearcă-un fel de amețeală,/ când ochiu-ntors cu vinețeală/ i-
arată propriul său abis.”. Astfel, observăm aceeași adâncire
„blagiană” în trăirile intrinsece, odată cu descoperirea univer-
sului exterior și încercarea de a-l transpune în scriitură.

În această ordine de idei, însuși Doinaș în poezia Re-
member remarcă faptul că tăcerea la Blaga este spațiul creației
sale, orizontul în care au loc luptele lăuntrice și căutarea ade-
văratului său eu: „Ca lebăda pe iezerele clare,/ am cunoscut prin
Blaga unda-n care/ s-ascunde tâlcul marilor tăceri.”. Apoi, în
scrierile sale, Eseuri, Doinaș descrie poziția lui Blaga față de cu-
vânt, care, „ca și fapta, limitează și condamnă” (115), lexemul, li-
mitator în spațiu și timp, fiind de prisos pentru eul blagian
atunci când acesta este pus în ipostaza să scrie, să construiască
imaginea lumii prin poezie, „să se ridice deasupra contingentu-
lui” (Ibidem 116).

Rămânând în același spațiu al tăcerii, în poezia lui
Tudor Arghezi, de pildă, în Descântec, liniștea este, dimpotrivă,
o expresie a neantului și, contrar spiritului blagian, simbolizează
lipsa inspirației, absența actului de creație. Astfel, distrugerea
tăcerii ar reprezinta singura modalitate de a-i permite poeziei să
„vorbească”, eul poetic adresându-se stelei, adică luminii, artei:
„Stea, nu poți tu intra-n veriga lui/ Și lacătul tăcerii să-l descui?”.

Dacă textul arghezian are ca punct de inflexiune toc-
mai încercarea de a lumina „bezna” interioară, se pare că la
Blaga căutarea de sine se realizează dinspre interior spre exte-

rior, și nu invers, întrucât cunoașterea începe cu propriile trăiri:
„din umbră mă ispitesc singur să cred/ că lumea e o cântare”
(Biografie). Această idee este conturată și-n Oglinda din adânc
(„Când mă privesc într-o fântână/ ghicesc în fața mea bătrână/
cum ceruri și pământ se-ngână.”), relevându-se faptul că sufle-
tul e precum o oglindă în care putem vedea exterioritatea, că
interioritatea dezvăluie lumea din afară, iar descoperirea a ceea
ce ne înconjoară este imposibilă fără coborârea în sine, în primă
fază. Ideea respectivă e subliniată și de Eugen Todoran în Mitul
poetic, aducând în discuție o aserțiune poate mai degrabă spe-
cifică esteticii romantice: „un lucru ciudat, numai dinăuntrul si-
nelui trebuie privit înafară. Adînca oglindă întunecată este în
adîncul omului. În noi aplecîndu-ne peste această fîntînă, noi
vom observa în ea o distanţă de abis, într-un cer strîmt lumea
imensă.” (Hugo apud Todoran 2 50), ceea ce denotă că toată
lumea, de fapt, e cuprinsă în infinitudinea universului lăuntric,
care prinde contur prin ochii celui ce-l vede.

În timp ce Blaga își extinde orizontul liric până-n in-fi-
nitudinea universului, Alexandru Philippide subliniază în poezia
Schiță pentru un autoportret că demersul este unul ciclic: „Lumea
începe și sfârșește-n mine.”, întrucât pentru eul poetic tot ce a
fost și ce va urma, de fapt, nu există („Și pentru mine tot ce nu-
i prezent – e moarte.”). El își trăiește destinul în tumultul de azi,
fiind resemnat cu ceea ce i-a fost predestinat și cunoscându-și
propriile hotare („Hotarele mele sunt: cel care-am fost/ Și cel ce
voi fi – hotare pustii.”). Blaga își creează un orizont misterios
dincolo de sine, însă Philippide își construiește o lume proprie
în sine („Mi-i inima la adăpost/ Ca un culbec în fundul unei gră-
dini pustii.”) și nu se simte nicidecum singur („Singur? Ce vorbă
lipsită de-nțeles!”). Observăm că, spre deosebire de Blaga, Phi-
lippide nu visează și se adâncește în propriile simțiri, în „subte-
ranele” inimii sale; mai mult decât atât, apare într-o ipostază
aproape categorică: dacă s-ar fi născut din nou, ar fi vrut să fie
pământ („Dac-aș fi vrut (pe vremea când visam)/ Să fi fost altfel
decât sunt,/ Aș fi vrut să mă fi născut pământ.”). Astfel, se pare
că Philippide își pierde „deprinderea” de a visa, ceea ce-l face să
trăiască într-un spațiu închis al sufletului său, „ca o pădure-n
mii de frunze”, iar pentru Blaga visul rămâne a fi o condiție pri-
mordială în drumul căutării de sine; visul e cel care-l inspiră și
care-i permite să vrea să cunoască însăși nemărginirea. 

De la tăcerea unificatoare ce poate exprima dorul ca
„trăire intens concentrată în sine” (Indrieș 139), precum în Poeții
(„Ei tac ca roua. Ca sămânța. Ca un dor.”), expansiunea sinelui
literar la Blaga se poate constitui într-o sinteză a orfismului. Ast-
fel, o altă formă de căutare a sinelui dominantă în opera bla-
giană este cântecul. A cânta lumea prin artă înseamnă pentru
Blaga a o cerceta pentru a o transpune în versuri și, în mod di-
rect, a se cunoaște totodată pe sine. În poezia Liniște din volu-
mul Poemele luminii eul se află inițial într-o stare de nedumerire:
„În piept/ mi s-a trezit un glas străin/ și-un cântec cântă-n mine-
un dor/ ce nu-i al meu”; iar această descumpănire se întețește
spre final: „O, cine știe – suflete,-n ce piept îți vei cânta/ și tu
odată peste veacuri/ pe coarde dulci de liniște,/ pe harfă de-ntu-
neric – dorul sugrumat/ și frânta bucurie de viață? Cine știe?/
Cine știe?”. Aici „identitatea devine loc (circumstanță) a «faptei»
alterității” (Indrieș 138), este o „identitate-receptacol” (Ibidem)
ce necesită mereu raportarea la celălalt, la fel ca în Linia (volu-
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mul Corăbii cu cenușă): „Linia vieții mele,/ printre morminte
șerpuind,/ mi-o dibuiesc, mi-o tălmăcesc/ pe jos – din flor, pe
sus – din stele.”. Dimensiunea participativă este subliniată și în
alte texte: „Unde un cântec este, e și pierdere,/ zeiască dulce
pierdere de sine./ Dar cel ce-ascultă dobândește viu contur,/ În
armoniile treptat depline/ un templu, un menhir sau crin de-
vine.” (Unde un cântec este). Aici, un „cântec infinit” devine „sub-
tilă investigație a conștiinței proprii, confruntată cu singularul
ei destin” (Livadă 67). Este și o dialectică a pierderii și regăsirii,
a dorului de propria ființă: „Dorul este un organ de cunoaștere
a infinitului” (Aforisme 225). Dimensiunea orfică a textelor bla-
giene a fost intens discutată, Nicolae Balotă fiind cel care ob-
servă capacitatea vocii blagiene de a „transmuta” totul în
cântare (Arte poetice 36), pentru că „Descoperindu-se pe sine
drept cel care caută, Blaga cel mut nu se condamnă la limbajul
necreatului, ci devine Orfeu în căutarea izvorului de dincolo a
frumuseţii” (Euphorion 299).

În acest sens, constatăm că se produce chiar o dilatare
a sinelui, întrucât eul se preocupă de existența sa și de destinul
creator chiar și după trecerea în „somnul lumii” (Biografie), ac-
centuându-se o continuitate a procesului de autodescoperire, o
„mută, seculară căutare” (Autoportret). Similar, în finalul textu-
lui amintit anterior, Schiță pentru un autoportret, de Alexandru
Philippide, întrezărim o fărâmă de visare: „Sau poate... aș fi vrut
să mă fi născut soare”, ceea ce evidențiază ideea că într-un din-
colo de limbaj, într-o lume de dincolo, regăsirea ar putea prinde
contur, însă totul rămâne întotdeauna învăluit într-un „tăcut”
mister.

În opera blagiană Mi-aștept amurgul vedem ipostaza
poetului parcă așteptând trecerea în „neființă”, în care, de fapt,
speră să nu-și piardă ființa, ci să-și găsească lumina pe care o
caută neîncetat („Mi-aștept amurgul, noaptea și durerea/ Și să
răsară-n mine stelele”). Căutarea de sine devine transcendentă,
trece dincolo de orizont, astfel încât eul poetic ajunge să se re-
găsească în unitatea universului sau, cel puțin, speră să se iden-
tifice în acel spațiu infinit. Aspirația către împlinirea în spațiul
nelimitat e conturată și de Doinaș în opera Visez mereu („Cu
lumea aruncată peste umăr,/ platonicului cer supra-ceresc/ să-
i caut poarta [...]”), ceea ce reliefează ideea că, de fapt, căutarea
de sine nu are un final și că ea poate continua la nesfârșit. Nu
știm dacă această amplificare a eului cunoaște limite și, cu
toate acestea, Blaga e în căutare „de totdeauna,/ și până la cele
din urmă hotare” (Autoportret), de parcă, în speranța de a se
identifica, își imaginează el singur niște limite, care-i mențin viu
focul dorinței de cunoaștere: „Lumi latente. Când porți în tine o
lume întreagă, cel mai neînsemnat impuls din lumea din afară,
o nimica toată, ajunge să scoată din tine această lume și să te
pună pe tine în mijlocul ei.” (Aforisme 54).

Astfel, căutarea de sine devine pentru Blaga o sursă vi-
tală de motivație, transformându-se într-un scop al existenței
sale. Această idee este conturată și-n opera Vreau să joc, în care
putem sesiza dorința frenetică a eului blagian de a se vedea pe
el – cel adevărat și, în cele din urmă, fericit („să nu mai văd în
preajmă decât cer,/ deasupra cer,/ și cer sub mine”). Se pare că
năzuința de a-și cunoaște propriul suflet vine, indirect, dintr-o
curată intenție de a fi fericit. Blaga își vede împlinirea prin artă,
care ar trebui să fie o reflecție a sinelui, a întregului proces de

revenire la sine. Astfel, poetul simte nevoia de a se autodefini
(ceea ce-l va face fericit), motiv pentru care își poartă resemnat
inima în afară de sine, întrucât numai așa ar putea să afle ade-
vărul despre el însuși și despre lume, deși nu are siguranța că va
reuși să pătrundă în misterul universului. Putem spune că toc-
mai această neștiință îl menține în starea de sete de „sine” și,
odată cu încercarea de a pătrunde în tainele cerului, eul poetic
își construiește un orizont propriu, producându-se o expan-
siune a sinelui, astfel încât demersul este dublu. Blaga își si-
tuează inima într-un dincolo de limbaj, într-o lume de dincolo,
precum menționa Eugen Todoran, într-un „propriu numai lui,
numit de filozof «orizontul misterului și al revelării»” (Todoran
2 164). Astfel, se pare că, în realitate, odată cu adâncirea în pro-
cesul de explorare a resorturilor interioare, Blaga își dă seama
de adevărata imensitate a misterului, pe care va încerca să-l
descifreze la nesfârșit.
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Poemul de duminică, a doua zi de week end
(fragment)

Despre duminică, ziua aceasta în care
nici nu mai știi nimic ce să faci precis,
nu sunt sigur, dar așa mi se pare
că și eu am mai scris –
este a doua zi de week end și chiar de aceea
tot ce ți-ai propus să faci în el ai cam făcut,
îți mai dă târcoale doar ideea
că totuși, nu te-ai priceput
să închizi fereastra și să zbori * 
ca orice poet care spre afirmare face pași
pe aripile fanteziei la New York ori
cel puțin până la Iași
în căutarea poemului capodoperă,
deocamdată pierdut 
printre multe alte poeme introductive în poetica-ți operă –
ei, dar e duminică dis-de-dimineață și au și început
să bată clopotele bisericilor din oraș,
credincioșii sunt gata de plecare la slujbă și eu, Poetul, stau
singur în fața lui Dumnezeu și fac pași
spre bibliotecă și din cărțile de acolo vreau
pagină cu pagină, cu răbdare, să fac o altă lume

însă, cum vă spuneam, este a doua zi de week end
și m-am cam săturat să intru și să ies
din bibliotecă, împotriva actualului trend
de a citi doar de pe Google operele ce-s
importante sau interesante –
în vremuri pe care eu le-am apucat era doar
o singură zi de odihnă, care week end, frate
cititor de poezie, era doar zi de odihnă, nici măcar
nu te gândeai la distracție după ce, cât era de mare
săptămâna, munceai pe brânci,
nu îți trebuiau nici suplimente alimentare,
nu îți trebuia nici
optisomn, bilomag forte, sau altceva,

Lucian Perţa
ParodiiGellu Dorian

dar știai că orice-ai lucra,
noaptea nu s-o surpa,
care criză, ce melancolie,
ți se arăta calea de urmat
și încet, fără să stârnești praful, scriai poezie –
recunosc, era o lume de lepădat,
e deja-n uitare –
nu sunt superstițios, precum v-am zis,
dar iar e duminică, așa că-mi fac o cruce mare
și m-apuc de scris!

*cuvintele scrise cu aldine reprezintă sau fac aluzie la titluri de
volume ale autorului
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Activitatea revistei Euphorion și a Uniunii Scriitorilor din România - filiala Sibiu
Colocviul Național Zilele Poeziei “Iustin Panța”, ediția a XX-a

În zilele de 12 și 13 noiembrie 2021, revista Euphorion a organizat cea de-a XX-a ediție a Colocviului Național Zilele Poeziei „Iustin Panța”, eveniment

desfășurat online pe pagina de Facebook a revistei, înregistrările fiind disponibile și pe canalul de Youtube al revistei, cât și pe site.

Evenimentul a comemorat trecerea a douăzeci de ani de la moartea lui Iustin Panța, dar a și sărbătorit cea de-a douăzecea ediție a Colocviului de-

dicat poetului care a fost și redactor-șef Euphorion.

În prima zi a evenimentului, pe 12 noiembrie, scriitorul și criticul Savu Popa a vorbit despre poezia lui Iustin Panța pornind de la antologia „Mult

înainte de sosirea trenului ea se gândește” (Casa de Editură Max Blecher, 2014), apoi actorul de la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, Emil Cătălin Ne-

ghină a susținut un recital din versurile lui Iustin Panța. Au urmat recitalurile laureaților Premiului Național de Debut în Poezie „Iustin Panța”, ediția a XX-a:

Teona Galgoțiu  (nominalizată pentru volumul „Mă uit înapoi și dispare”, Editura OMG, 2020), Alexandra Pâzgu (nominalizată pentru volumul „dă tot ce ai”,

Editura Tracus Arte, 2021) și Cătălina Stanislav (nominalizată pentru volumul „Nu mă întrerupe”, Editura OMG, 2021), ocazia cu care s-a anunțat și laureatul

ediției, în persoana Teonei Galgoțiu.

A doua zi a evenimentului, 13 noiembrie, a fost dedicată laureaților Premiului Național de Debut în Poezie „Iustin Panța” din edițiile precedente.

Astfel, au susținut recitaluri: Vlad Alui Gheorghe (laureat în anul 2014), Ana Donțu (laureat în anul 2016), Daniela Popa (laureat în anul 2008), Valentin Radu

(laureat în anul 2002), Cristina Stancu (laureat în anul 2017), Krista Szöcs (laureat în anul 2013), Andrei C. Șerban (nominalizat în anul 2015), Ioana Vintilă (lau-

reat în anul 2019). Festivalul s-a încheiat cu performance-ul „Trenul cu 2 locomotive”, un concept artistic al actorului Claudiu Fălămaș (de la BIS Teatru) por-

nind de la versurile lui Iustin Panța.

Zilele Poeziei „Iustin Panța” este un eveniment cultural conceput şi organizat de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong” Sibiu – biroul Revista Eup-

horion, finanțat de Consiliul Local Sibiu. Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu.

Premiile Uniunii Scriitorilor din România – filiala Sibiu pentru anul 2020

Juriul Filialei Sibiu a USR, compus din Vasile Chira, Emil Cătălin Neghină și Mihai Posada (președinte), luând în considerare cărțile apărute în filială

în anul editorial 2020, a hotărât acordarea următoarelor premii: 

Opera Omnia: Ana Selejan; s-a adăugat operei sale, în anul 2020, volumul „Lucian Blaga - Biografie și creație”; 

Premiul de Poezie: Rodica Braga, „Sabie de lumină”, Ed. Ideea Europeană și Adrian Alui Gheorghe, „Comunitatea artistică”, Ed. Junimea; 

Premiul de Proză: Veronica D. Niculescu, „Toți copiii librăresei”, Ed. Polirom; 

Premii speciale: Mircea Braga, „Biblioteca și irealul din real” (critică și eseu), Ed. Academiei Române; Elena M. Cîmpan, „Poeme de fluturi” (poezie),

Ed. Școala Ardeleană; Ioan Barb, „Cetățile de scăpare” (poezie), Ed. Școala Ardeleană. 

Din cauza condițiile sanitare și administrative complicate, acordarea premiilor a avut loc în regim on-line, în 12 noiembrie 2021.  

Colocviul Internațional „Emil Cioran”

Colocviul Internațional „Emil Cioran”, 2021, ediția a XXVII-a, organizat de Primăria Rășinari, primar Bucur Bogdan, în colaborare cu Filiala Sibiu a

Uniunii Scriitorilor din România, s-a desfășurat în zilele de 13 și 14 noiembrie, la Rășinari, în regim „hibrid”, atât cu prezență fizică a participanților, în sala fes-

tivă „Cioran” a primăriei, cât și on-line. 

Au susținut comunicări sau au vorbit despre viața și opera „omului din Rășinari” scriitori, filosofi, publiciști, din țară și din străinătate: Alina Dia-

conu (Buenos Aires), Alex Cetățeanu (Montreal), Ileana Costea (California), Simona Modreanu, Constantin Necula, Anca Sîrghie, Daniela Pănăzan, Ioan Radu

Văcărescu, Marin Diaconu, Marius Dobre, Titus Lateș, Paula Romanescu, Mariana Pândaru Bârgău, Vlad Bilevsky, Ada Stuparu, Claudia Voiculescu, Ioan Gli-

gor Stopița. Ioan  Radu  Văcărescu, președintele Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor a conferit on-line Premiul „Emil Cioran” - 2021 doamnei Anca Sîrghie, “„entru

întreaga operă literară și publicistică”. Accentuăm și faptul că Anca Sîrghie este, de mai multă vreme, „sufletul” acestei manifestări, ca organizator din partea

filialei sibiene a USR, a Ligii Culturale România - Franța și a UZPR. 

La rubrica „Lansări de carte” din programul Colocviului, Anca Sîrghie a prezentat mai multe apariții editoriale, dintre care amintim: „Caiete Cioran

– Ediția 2019”, Editura D*A*S, 2019, Sibiu, pe care l-a coordonat, eseul lui  Florin   Paraschiv,  „Nirvană  și  paiață”,   Editura  Transilvania,  Baia  Mare,  2021 și

„

Caietele Constantin Noica” 1, Fundația Națională pentru Știință și Artă, București, 2021. Simona Modreanu a prezentat cartea „Cioran ou la chance de l’echec”,

Edition Unicité, Paris, 2021, o realizare editorială de excepție care pledează pentru ideea cioraniană că „infernul este paradisul fără rugăciune”.  

Momentele artistice au fost susținute de Teatrul „Aureliu Manea” din Turda, care a prezentat on-line spectacolul „Exerciții de admirație Emil Cio-

ran” și de actorul Cătălin Neghină de la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, care a lecturat din opera cioraniană fragmente grupate generic sub titlul „Lu-

mina care cade pe Coasta Boacii”. 


