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Editorial

Euphorion Revistă de literatură și artă / Sibiu 

Critica valorii, valoarea criticii: critică și valoare în literatură

Euphorion și-a propus încă o dată să provoace. În ce mă-
sură a izbutit se va vedea mai departe.

A inițiat, în acest prim număr al unui an care nu a început
sub cele mai bune auspicii, o discuție – care s-a dovedit nici cuminte,
nici conformistă – pe subiectul criticii și valorii în literatură. Sau al
„criticii” și al „valorii”, oricare s-a întâmplat să fie gama în care s-a
citit interpelarea noastră. S-a văzut, din textele pe care Euphorion
le-a primit cu febricitate cu totul benignă, că termenii sunt dragi
structurilor moderate și repugnă radicalilor inovativi – numai bine
să constituie baza unei polemici, așa cum o vor arăta paginile care
urmează. 

Însă tema nu este acută, ni s-ar putea reproșa. Cine se mai
preocupă de astfel de bagatele „estetizante”, când lumea e în flă-
cări? Poate ne-ar fi fost mai de folos, dacă am fi avut râvnitul dar al
clarvederii, să fi vorbit despre civismul scriitorului, despre activism,
despre forța (posibilitatea?) literaturii de a schimba logica eveni-
mentelor și de a îndrepta ilogismul conducătorilor, despre ce în-
seamnă a fi implicat, cu arme și bagaje în realitatea cea mai
potrivnică – și cine s-ar fi gândit că expresia va fi, curând, mai de-
grabă denotativă? 

Dar, s-a văzut, scriitorul are de prea puține ori antene sen-
zitive pentru derapajele istoriei petrecându-se sub chiar ochii săi;
el este, oricât ne-ar displăcea inerția, familiarul turnurilor de ivoriu,
adulmecă idealisme, se turmentează când cu apele Lethei, când –
mai rar, e drept – cu băuturile tari, prețioase și excesive ale unui vii-
tor abia presimțit, încă în neguri; este mai degrabă constatativ decât
prospectiv, dezleagă cauzalități istețe în retortele a ceea ce deja s-
a petrecut, dar prea arareori riscă anticipări, proiecții, scenarii, ex-
plorări în teritorii fără cartografie; prea de puține ori îmbracă haine
noi și exersează muniție în teste; el râvnește mai degrabă la edenuri
antediluviene, la unele bizare geometrii regulate care să compen-
seze și să corecteze degringolada cea mai concretă; el vorbește un
grai parcă revolut, descifrează, orgolios, variante ale trecutului; este
mai des sintetic, fără a fi, cel puțin în declarație, reformator. 

Tocmai de aceea, Euphorion a adus înaintea celor invitați
să răspundă la anchetă – scriitoare și scriitori de toate vârstele, de
apartenențe, identități, estetici, idiosincrazii, perspective diferite,
chiar diametral opuse – întrebări disimulat direcționate. Doar pă-
rând a-și presupune răspunsurile, au stimulat reacții elocvente, par-
tizane, ambivalente, vulcanice, caustice, ilustrative pentru chiar

faliile care separă lumile noastre literare. Dar chiar aceste granițe
continuu mutabile dau efervescența unei literaturi vii, adevărate,
fericit stratificate. 

Cel care va parcurge luările de poziție care urmează poate
să creadă că opțiunile sunt nete, ireconciliabile, vehemente: Eupho-
rion rămâne echidistant, același mediu de intersecții dintotdeauna,
receptiv la puncte de vedere antagonice, dar fără a antagoniza. 

Cel care va parcurge aceste pagini ar putea crede că răs-
punsurile, „selectate”, celebrează o anumită opțiune a revistei,
poate menținerea statu quo-ului. Se întâmplă numai ca urmare a
hazardului, fiindcă nu toți cei chemați și-au făcut timp (curaj?) să
răspundă. 

Iată ce am vrut să aflăm de la colaboratorii noștri:
1. Există  valoare  estetică  imuabilă  în  literatură?  Sau  această  va-
loare  este variabilă?
2. Dacă valoarea estetică este variabilă, care sunt criteriile / motivele
care dau stabilitate acestei valori?
3. Odată cu desfășurarea unei noi generații de autori de literatură, în
contextul ofensivei  cvasigenerale  a  „progresismului”  la  nivelul  în-
tregii  societăți, critica literară este confruntată cu provocări
neașteptate, mai ales în ceea ce privește punerea în umbră a criteriu-
lui estetic în validarea unei opere literare. În acest cadru de referință,
care este rolul, teoretic și practic, al criticii?
4. Cum se manifestă azi, inclusiv în domeniul criticii, vechea distincție
(dar și complementaritate) între sincronism – tradiționalism – avan-
gardă?
5. Critica trebuie să ia în considerare numai valorile estetice sau și ce-
lelalte valori culturale ale unei opere literare?
6. Criticul este un judecător cu autoritate al literaturii sau un interme-
diar cu rol promoțional între opera unui scriitor și publicul cititor? Dacă
se ia în calcul autoritatea criticului „judecător”, ce dă consistență aces-
tui statut?
7. Mai  este  azi  necesară  /  actuală  critica  de  direcție  ca  „locomo-
tivă”  a literaturii?

Astfel, creând numai spațiul pentru dezbatere, Euphorion
lansează încă un episod al discuției acesteia despre cum e posibil să
fii relevant pe piața ideilor literare; subiectul, devenit pentru unii obo-
sitor, este departe de a fi încheiat, pentru că, până la urmă, între-
bările de cel mai rece pragmatism rămân: De ce scriem? De ce citim?

Euphorion
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Ion Pop

1. Răspunsurile la aceste întrebări foarte generale ar necesita pa-
gini sau chiar tratate întregi (de estetică!) cum s-a şi întâmplat de-a
lungul istoriei literaturii şi artei. În spaţiul publicistic oferit aici e de
răspuns, totuşi, foarte pe scurt, aşadar schematic şi prea puţin
nuanţat. La prima chestiune, răspunsul e ca şi inclus în întrebare. E
deja un loc comun observaţia că valorile estetice nu sunt absolut
imuabile, dar se schimbă evident mult mai încet decât percepţia, în
diferite epoci, a „frumosului”. Tudor Vianu formulat succint această
situaţie: „paradoxul artei [ar fi] că „participă la întregul mobilism al
istoriei, dar că, privită ca pură organizare formală cu scopul în ea
însăşi, sfidează această mobilitate şi se ridică deasupra ei. Estetica
se despică astfel pentru noi într-o filosofie a artei şi o fenomenolo-
gie a structurii ei...” Sub unghi fenomenologic, esteticul e susţinut
evident de imanenţa textului literar, structurat după legi specifice,
cu „norme” stabilite de asemenea în timp, cu genuri categorii este-
tice ce modelează şi ele discursul literar, însă opera rămâne totuşi
o valoare în sine, de apreciat după gradul de armonizare (dau di-
zarmonizare expreivă) a structurilor sale conducând spre o unitate
de viziune complexă asupra lumii, asigurată de personalitatea scrii-
torului (artistului), care construieşte un univers imaginar, intuit,
simţit, gândit, impregnat de afectivitate, „transfigurat” simbolic, o
lume alta, în mijlocul unor realităţi concrete, pe care le transcende:
un „cosmoid”, cum spunea Blaga, ghidat de legi proprii, cu atât mai
autentic sub unghi estetic cu cât este mai organic-cuprinzător ca
spaţiu al trăirilor subiectului, sintetizate într-o viziune proprie. Câ-
ţiva mari esteticieni, - la noi, tot Trudor Vianu - au fost însă mereu
atenţi la coexistenţa şi intepenetrarea etseticului cu ceea ce este în
afara lui, - conmdiţionări sociale, politice, economice, psihologice,
religioase, într-un proces de apropiere tot mai accentuat dintre li-
teratură (artă) şi viaţa, ca să zicem aşa, netranfsigurată estetic. Este
ceea ce s-a numit ”eternomia artei”,, aceptată ca o realitate esen-
ţială, în opoziţie cu estetismul purist, care a absolutizat nepermis
„autonomia artei”. Perspectivele asupra „esteticului” s-au lărgit ast-
fel, prin atragerea şi asimilarea în sfera artisticului a acestor ele-
mente de exterior,  o contextualitate foarte diversă. Mai ales la
acest nivel se poate, vorbi, cred, despre social, filosofic, etic, religios,
marcând tot mai apăsat legătura esteticului cu viaţa imediată de
care, prin definiţie, se se desparte inevitabil, fără a închide totuşi
porţile spre „real”. Un real, mai mult sau mai puţin transgresat,

„transfigurat”, - căci altfel am reveni la „tezismul” simlist rtespins
de multă vreme. Revenind, ca răspuns la doua parte a întrebării, aş
zice că nu atât „valoarea” e variabilă, cât.. .evaluarea ei în diversele
momente ale istoriei. Mari spirite au fost opace, ca Tolstoi, la geniul
sakespearian, Bach a fost uitat zeci de ani... Conceptul clasic, antic,
de frumos, în linie platoniciană, a suferit evident, în percepţia ur-
maşilor, modificări serioase de atitudine şi interpretare. Frumosul
solidar cu binele, armonia şi puritatea, perfecţiunea formelor, echi-
librul compoziţional etc. nu mai sunt privite astăzi ca în acele vre-
muri. Modernii au preferat adesea o „estetică a imperfecţiunii”, mai
ales în avangardism. Dadaismul zicea, prin Tzara, că „perfecţiunea
plictiseşte”, şi tot la noi, Ion Vinea se mărturisea „persecutat” de o
Literatură pe care îi era „iremediabil antipatică”, adică respingea
tocmai stagnarea în frumosul convenţionalizat. (Legenda pusă chiar
pe seama lui Michelangelo, evocând gestul prin care loveşte, cio-
bindu-l, genunchiul prea şlefuit al lui Moise al său sugera această
saturaţie; iar aproape de noi Nichita Stănescu oferea cele două „lec-
ţii” complemertare, despre cub şi cerc, una sugerând cvasinecesia-
tea imperfecţiunii, cealaltă - aspiraţia spre rotunjimea geometrică a
operei). Pe la 1850 se teoretiza deja o „estetică a urâtului”, expre-
sionismul din vecaul XX a cultivat mult grotescul, deplasările clasi-
celor linii, textul marcat simbolic a coborât spre cotidianul comun,
de pildă în poezie prin „corelativul obiectiv” al lui Eliot, „metatex-
tul” acompaniază adesea, cu interferenţe substanţiale, acest spaţiu
al „transfigurării”, iar postulatele „noi autenticităţi” şi mai recente
solicită o radicală marginalizare a metaforicului şi simbolicului, pri-
vilegiind masiv notaţia de „planuri primare” ale vieţii de fiecare zi.
(În artele plastice, „ready made”-ul lui M. Duchamp a introdus în
Muzeu obiectul fabricat şi foarte puţin poetic, ca pisoarul botezat
ironic „fântână”, „pop-artul” a mers pe un făgaş apropiat, urmând
expansiunii mecanismelor publicitare şi multiplicării pe scară in-
dustriala a obiectelor tot mai lipsite de „aură”... (E de notat, totuşi,
că trecute în Muzeu, aceste obiecte au ajuns, vrând-nevrând, într-un
spaţiu simbolic, de oricât de redusă „transfiguare”! Însă nimeni nu
va putea pune vreodată semnul egalităţii valorice, estetice, a unor
asemenea obiecte cu pictura ori sculptura renascentistă, cu bun
Rembrandt ori Van Gogh...). Şi a devenit, în actualele medii intelec-
tuale „progresiste” tot mai agresiv fenomenul minimalizării esteti-
cului în lectura - totuşi! - a literaturii, în favoarea unei perspective

O adevărată judecată de valoare asupra operei literare nu poate eluda criteriul estetic
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sociologice foarte înguste din nefericire, în care contextul vrea să ia
locul... textului. Lectura a textului literar, obligatorie pentru a putea
emite o creditabilă judecată de valoare (estetică, cum altfel?), li se
pare unora condamnabilă ca fiind prea... estetizantă! Orice estetică,
inclusiv cea marxistă (vezi G. Lukacs, de pildă)  nu poate trece peste
acest reper obligatoriu - altminteri cum am putea aprecia aportul în-
viorător pentru estetic al factorilor din afara lui?

2. Cred că e evident faptul că asemenea criterii trebuie căutate în
textul literar (sau în operele de artă plastică, în muzicală etc.): în-
chegarea, fie şi în tensiune, a părţilor acestui „cosmoid” reprezen-
tând „simbolic” lumea, într-o viziune cât mai cuprinzătoare şi mai
expresivă, mai substanţială, a profunzimii trăirii scriitorului sau ar-
tistului, capabilă să se deschidă spre universal. 

3. Mi se pare clar că „punerea în umbră a criteriului estetic în vali-
darea operei literare” e o eroare grosolană a ziţilor „progresişi”. Am
mai spus că, aşa cum au recunoscut, esteticienii din ultimele zeci
de ani, literatura nu poate fi ruptă de contextul „extraestetic”, că
„eterogenitatea artei” e o evidenţă, - dar a sări peste crireriul este-
tic confundându- l cu estetismul exclusivist de mult depăşit  e un
gest absurd, de orbire cauzată de adeztuni dideologice superficial
asimilate, criticate de marxiştii însuşli - şi l-am citat pe G. Lukacs.
Critica literară nu are decât să constate şi să amendeze, fie şi con-
tra curentului, excesul contextualizării care îndepărtează literatura
şi actul artistic în general de chiar definiţia lui. Pouiţonarea strict
estetică faţă de literatură e, desigir, discutabilă, dar n-au decât ama-
torii de punere în context să completeze preusupusul gol, foare dis-
cutabil şi le, căci niciun critic, oricât ar miza pe primatul esteticului,
nu uită de fapt cu totul de contrextul foarte complex de factorii care
îl încadrează 

4. Distincțiile despre care vorbiţi s-au relativizat, cum se vede
mereu, foarte mult, mai ales în timpul mai recent, de brasaj numit
„postmodern” al limbajelor. Praticile intertextuale, foarte frecvente
acum, pot atrage fără să intimideze pe nimeni elemente de clasicsm
şi neoclasicism, formule poetice evocând teritorii de sensibilitate
„tradiţională (s-a observat de multă vreme că „tradiţioinalismul” de

veac XX e, la noi, în mare măsură, o „formă de modernism”) etc., în
compoziţii ce pun în dialog vârste diferite ale scrisului literar. Atitu-
dini avangardiste, mai degrabă de tip avangardist, revin până as-
tăzi, foarte aproape, la „douămiiştii” noştri etc. Libertăţile de
opţiune tind spre sincretisme şi interferenţe, cum am spus, spre in-
trertextualizări ce fac mai greu de distins orientările „istorice” al li-
teraturii.

5. Răspunsul la această întrebare l-am dat, cred, mai devreme. Cri-
tica „completă” spre care spiritele lumninate au tins mereu, cred că
trebuie să ţină seama de amble perspective, cu accent, desigur, pe
valoarea estetică, iar în acest act de lectură numita „close reading”,
e baza obligatorie de plecare, cu deschideri, obligatorii şi ele, spre
contextul „extraestetic”.

6. Prin chiar vocaţaia sau „meseria” sa de cititor specializat, criticul
literar „judecă” literatura, o evalşuaezaă etstic şi contextual, dar ve-
chea „critică judecătoreacsă” a ieşit din uz. Siguranţa şi justeţea cri-
tici depind, desigur, de autoritatea criticului, car se obţine, se
înţelege, doar prin capacitataea lui de analiză adâncită a operelor,
uzând de o metodologie suplă, nedogmatică, şi de cea a bunei si-
tuări în fluxul istoriei literare.

7. Mă tem, că nu mai putem vorbi acum de o adevărată „critică de
direcţie”. Mai întâi, fiindcă „semnele de circulaţie” s-au îmulţit ca ni-
ciodată, iar direcţiile se intersectează la nesfârşit. Da, judecata de
valoare bine cumpănită, poate oferi o orientare, dar nu spre ţinte
fixe şi imutabile, ci rămând atentă la indicatorul de la răscrucile care
arată „toate direcţiile”. Poate, însă, şi trebuie să-i spună autorului
care e direcţia cea mai bună pentru scrisul său. Criticul are, astăzi
mai mult decât oricând, nevoie de o mare disponibilitate intelec-
tuală, de sensibilitate... artistică, de mobilitate metodologică, capa-
bile să-l conducă spre o cât mai autentică şi echilibrată interpretare
a faptului literar, fără prejudecăţi dogmatice şi, în consecinţă, spe-
rând să-l orienteze pe scriitor, cu exigenţă şi luciditate, pe căile cele
mai fertile pentru scrisul său. Rămâne, însă, întrebarea despre au-
dienţa, astăzi, a criticii, concurată, cum e, de publicitate, afectată
adesea de „relaţii” nu foarte „principiale”,şi destul de puţin citită de
publicul larg. 



1. Ce ar putea rămâne neschimbat, la aceeaşi valoare în literatură?
Nimic. Sau mai nimic. Experienţa unor evaluări şi reevaluări, fie prin
analize critice, ediţii critice, istorii literare, critice sau de evidenţiere,
fie prin atitudini de grup sau de etapă, ori cum am lua-o, ne pune în
faţa unor realităţi variabile. În cultură, în general, doar izvoarele is-
torice, dovedite veritabile, sunt imuabile. Operele de artă, nu! Mai
ales cele din domeniul artelor plastice, care, atunci când devin mer-
cantilizate, îşi măresc această valoare, de comerţ, la care, evident,
se adaugă plusul de valoare estetică. Şi de aici intră în joc modul de
percepere a esteticului în diverse etape istorice. Iar dacă vorbim
doar de literatură, aprecierea, fie şi estetică, este variabilă, nu im-
uabilă. Să ne gândim doar la valoarea incontestabilă a operei poe-
tice a lui Eminescu, care, de-a lungul anilor, dar mai ales în zilele
noastre, suportă diverse cuantificări valorice de la până a fi reeva-
luată, reaşezată în primele rafturi ale valorilor literare certe la până
a fi desfiinţată de unii, fie din frondă, fie invocând motive ce ţin de
politically corect, ori de anumite aspecte ale atitudinilor lui faţă de
anumite naţii, ori vecini. Dar acestea din urmă nu prea contează în
ceea ce este în esenţă valoarea literară incontestabilă. Or să luăm
romanul Craii de Curtea-Veche, a lui Mateiu Caragiale, privit la înce-
put cu circumspecţie, apoi cu generozitate, ca în ultimele sondaje să
iasă mereu pe primele locuri privind cele mai valoroase romane ro-
mâneşti ale secolului XX sau în general ale literaturii române. Deci
până la o constanţă a acceptării unanime a valorii literare desăvâr-
şite a unei opere literare trebuie să treacă un timp, să se aşeze cum
trebuie încetăţenirea acesteia în spaţiul cultural din care face parte.
Nimic nu este imuabil, ci totul este variabil, cât timp nici canonul, ca
matrice a valorilor acceptate, nu este încă bine definit şi acceptat
unanim în spaţiul literaturii române.

2. Ştiu şi eu în ce măsură, în afara criteriilor de valoare unanim re-
cunoscute, aplicate corect, ar putea fi luate în discuţie şi alte crite-
rii/motive care să dea stabilitate valorii literare? Valoarea estetică,
dacă ar fi să o privim din momentul studierii ei aplicate, de la, să
zicem, principiile „autonomiei esteticului”, principii care nu vin doar
de la Titu Maiorescu, ci de mult mai înainte, de la A. G. Baumgarten,
prima jumătate a secolului XVIII, ori, aplicate şi inesteticului, aşa
cum a făcut Karl Rosenkranz, iar la noi, mai târziu, aplicată operei lui
Tudor Arghezi, la nivelul limbajului poetic (o estetică a urâtului apli-
cată unei opere de certă valoare literară, nu unor texte în care lim-
bajul licenţios pare a fi ţinta realizată a unei creaţii literare), este
atât de variabilă, de imprecisă, de la gust estetic la gust estetic, încât
nu poţi stabili criterii/motive clare în această privinţă. Uitaţi-vă mai
nou la cei care desconsideră aproape în totalitate aceste principii
ale „autonomiei esteticului”, ba chiar şi ale esteticului în crearea
operei literare (a se vecea Mihai Iovănel în Istoria...sa), ca să vă pu-

teţi da seama de noua etapă de valorificare şi valorizare literară. Ex-
cluderea din arealul unei istorii literare a faptelor care o compun (în
speţă operele literare şi autorii acestora) pe motive că sunt depăşiţi,
expiraţi, neîncadrabili în concepţia ta despre literatură în general şi
despre estetica acesteia în special, nu înseamnă o bună perspectivă
a evidenţei acesteia, ci o confuzie totală a valorilor şi a concepţiei
despre valoare literară. Prin urmare, despre ce criterii/motive să
putem vorbi, când lucrurile nu sunt câtuşi de puţin aşezate în matca
lor evolutivă, de componente de analizare critică fără prejudecăţi?
Ideea de in illo tempore pare a nu conta pentru cei ce exclud criteriile
fundamentale de evaluare a unei opere literare, considerând că is-
toria începe cu ei, iar ce a fost a fost, deci, fumat, nu mai contează
nici măcar scrumul.

3. Într-o oarecare măsură am răspuns mai sus. Acum nu se mai face
teorie literară, aşa cum am putut vedea la Mircea Martin sau Eugen
Negrici, ca să dau doar două exemple recente. Criticii actuali, cei
mai nou sosiţi în spaţiul literaturii române, nu mai fac, în mod apli-
cat, după principiile de bază ale criticii literare, critică literară, una,
să zic, de direcţie, ci fac un soi de critică de receptare, de întâmpi-
nare, pe principii de grup, de tămâiere, partis-pris-uri, încât, în afară
de câţiva critici din promoţiile de mijloc (Al. Cistelecan, Daniel Cris-
tea-Enache, Mircea A. Diaconu, Vasile Spiridon, Ioan Holban, Răzvan
Voncu, Gabriela Gheorghişor, poate şi alţii), este greu să alegi pe
unii care să joace un rol important, teoretic şi practic, în critica lite-
rară de la noi. Adaptarea unora la informaţia venită uşor, sumară,
de-a moaca, pe net, pe reţelele de socializare, pe site-ul unor facul-
tăţi de profil, prin bibliografii sau sumare ale unor teze de licenţă,
masterate, doctorate, a creat şi marele handicap vizibil al criticilor
care îşi fac cărţile, articole pe acest suport. Încât ofensiva cvasige-
nerală a progresismului nu poate fi decât împotriva formării lor te-
meinice. De aici şi cărţile ce se vor fundamentale, de referinţă, cum
este simulacrul de istorie (de Istorie, nu de o istorie!) a literaturii ro-
mâne din ultimele trei decenii scoasă de Mihai Iovănel.

4. Ca în orice etapă de evoluţie a literaturii care s-a scrie, care se
scrie, oferind paradigme din care s-au născut sincronismul, tradi-
ţionalismul, avangarda, modernismul etc. Ceea ce pare acum evi-
dent este ignorarea acestor etape, includerea lor într-o vagă
noţiune de postomodernism sau post-postmodernism, cu ismele
implicite, ce se vor incubatoare de noi paradigme. Distincţia se
poate face la ceva ce se referă la ceva de dinainte de a se manifesta
ceva ce se vrea schimbare, schimbare cu orice preţ. Se poate con-
stata, deci, o ignorare a ce a fost, pentru a impune ceva ce nu va fi.
Ar putea fi, desigur, sesizată şi aşa o oarecare distincţie. Dacă am
constata cu adevărat o neo-avangardă, aşa cum s-ar părea că se do-

Gellu Dorian
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reşte, poate că am primi un semnal de evidenţiere a unei noi etape de care se va ţine cont. Deocamdată este foarte multă zgură. Prin
urmare, distincţia ar fi ca între aurul şi sterilul din care a fost scos; aurul, în lingouri, sterilul, pe marginea maidanelor, absorbit de pă-
mânt, redat ne-producerii, sterilităţii.

5. Critica trebuie să ia în considerare tot ce este de valoare într-o operă literară. Dar pentru asta trebuie să ştie ce e o creaţie literară,
o operă literară, ce e făcătură: o operă literară implică în primul rând valoare estetică, valori ce ţin de fondul cultural din care se naşte,
o complexitate de structuri, fie şi sociale, ce împlinesc organismul funcţional în timp al acesteia; o făcătură, fie ea şi frumos garnisită,
nu conţine mai nimic din toate acestea sau, dacă le implică, o face prost, fără talent.

6. În primul rând este un judecător, dacă este şi cu autoritate cu atât mai bine, autoritate pe care şi-o poate câştiga doar dacă iese din
sfera prejudecăţilor, şi, având şi această calitate, poate fi şi un bun intermediar cu rol promoţional, aşa cum se făcea cândva critica li-
terară în revistele literare din România. Şi asta doar dacă acel critic, prin revistele în care publică, prin cărţile pe care le publică despre
cărţile confraţilor săi, are cui să se adreseze. Prin urmară dacă este receptat, dacă influenţa sa asupra acelor cititori este una benefică
sau una deformatoare, cum din păcate se practică în anumite reviste în care „noua generaţie de critici literari” îşi manifestă în gene-
ral umorile faţă de aşa-zişii scriitori expiraţi şi generozităţile faţă de cei din cerc, afinităţi elective defecte. Şi dacă e aşa, de unde con-
sistenţă într-o autoritate critică de acest tip? 

7. Când ai în spate o garnitură de tren defectă, cu vagoane infecte, în care urcă o lume schismatică, ruptă de familia din care s-a năs-
cut şi din care nu se mai revendică, pe o line ferată de pe un terasament în alunecare, cu naşi la plesneală, ce fel de locomotivă ar putea
să ducă o astfel de garnitură la destinaţie? În ce gări să opreşti, din ce gări să urci, când nesiguranţa ajungerii la destinaţie este mai mult

decât evidentă? Am văzut pe aceste linii şi locomotive singure, alunecând în necunoscut, sau poate la destinaţii numai de ele ştiute,
dar şi garnituri stinghere, doldora de lume dezorientată, dar fericită, care mergea aiurea, fără să ştie de unde vine, încotro se duce; dar
ei călătoreau, garnitura mai pierdea câte un vagon, care, pe parcurs, era tras de o locomotivă de serviciu pe o linie moartă. Cine mai
face critică de direcţie azi la noi? Puţini, foarte puţini critici mai ştiu ce înseamnă asta. Şi asta pentră că direcţia înspre care merg este
greşită.
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Valoarea estetică este un fel de adevăr pe care îl conține
opera literară, ca să fie cu adevărat demnă de luat în seamă. Numai
că pe lumea asta adevărul este în funcție de ce aperi, astfel există
un adevăr al victimei și un adevăr al călăului. Din acest motiv, va-
loarea estetică este variabilă, „adevărul” unei epoci, prea adesea,
nu se mai regăsește în „adevărul” epocilor următoare. Valoarea es-
tetică a unei opere se subție de cele mai multe ori sub presiunea
timpului, a gusturilor estetice, a îmbătrânirii textului. Că opera lite-
rară, din păcate, îmbătrânește ca și omul, ca și lumea în care și pen-
tru care s-a născut.

Există o valoare absolută a unor opere literare care nu se
supun vremelniciei, care trec dintr-o epocă în alta la fel de miste-
rioase, care par să se încarce cu energii noi prin contactul cu
generațiile pe care le petrec. Să dăm câteva exemple: Epopeea lui
Ghilgameș, Odiseea, Iliada, Biblia, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără
de moarte, Faust, Sakuntala, O mie și una de nopți, Luceafărul, Infernul,
Procesul, Frații Karamazov etc. Dacă am putea depista mecanismul
intim care le face să rămână valabile de la o epocă la alta, am putea
depista și secretul vieții pe pământ, de ce a apărut și cui folosește,
cât transcendent conține fiecare existență. Că despre asta este
vorba, de doza de transcendent care face ca viața, ca și arta, să con-
serve misterul unei frumuseți nepământene. Fără această
frumusețe nepământeană, intuită sau chiar văzută, pe care o cău-
tăm sau pe care o apărăm, toată aventura noastră pe pământ ar fi
doar o pierdere de vreme. Ca și literatura, de altfel.

Generațiile noi de autori de literatură nu au fost
parașutate din cosmos pe un teren virgin, eventual într-un deșert,
ci ele sunt parte dintr-o istorie care de fapt le-a/ i-a născut. Progre-
sismul nu ar trebui să fie o ruptură, ci o firească „negare a negației”
care să nuanțeze temele generale ale unei literaturi, în raport cu
mijloacele și cu condițiile materiale, ideologice, morale ale unor
epoci. Progresismul este bun și firesc, în măsura în care este o adap-
tare și nu o fractură, în măsura în care ideologizarea artei nu
depășește faza manifestelor, în măsura în care opera literară este
posesoarea unui cod general valabil care să nu plătească tribut
vreunei tendințe politice vremelnice. Critica literară „progresistă”
pare, la vremea noastră, să intre cu bocancii în teritoriul literaturii,
să spună dacă ceva este „harașo” sau nu, în funcție de niște co-
mandamente ideologice greu de exprimat (explicat). Literatura ro-
mână a mai trecut prin acest tip de direcționare critică musai
progresistă cu câteva decenii bune în urmă și nu a fost cea mai fe-
ricită perioadă din evoluția și existența ei. Dacă opera literară se su-
pune unor condiționări interne, care exced rizibilul ideologic, critica
literară „progresistă” pare să aibă profilul „comisarului poporului”
care vine cu directive de la centru pe care scriitorii ar trebui să le
pună pe versuri, să le cânte în romane și alte drame. 

Tendința de globalizare a literaturii, cu treceri rapide peste
bariere de limbă, de sensibilitate, de civilizație, cu uniformizarea
unui mod de viață la nivel planetar, face ca vechea distincție între
sincronism, tradiționalism și avangardă să nu mai fie prea
funcțională, să ne regăsim într-un prezent continuu în care cultura

să fie un bun de consum, ca oricare altul. Canonul literar pare să se
recunoască învins de consumerism, vremea proiecțiilor literare des-
chizătoare de drumuri a cam apus, meseria de scriitor nu pare să se
mai manifeste în turnul de fildeș, ci în mall-ul din centru. Sub pre-
siunea globalizării și uniformizării literaturii vremii noastre, triada
sincronism-tradiționalism, avangardă pare să se fi modificat
esențial. Sincronismul în spațiu și timp este acum o condiție a
viabilității operei literare, tradiționalismul se rezumă la teme oare-
cum localiste, iar avangarda se manifestă ca o formă de curaj, pen-
tru oricare scriitor, de a fi altfel. 

O operă literară este un conglomerat, un tot, un univers
care își rostuiește limitele. Am să răspund, totuși, cu vorbele unui
critic literar, unul dintre cei mai lucizi ai vremii noastre, Răzvan
Voncu, care spune în „Arhitectura memoriei” că nu mai există cri-
terii morfologice, biologice sau ideologice în literatura vremii noas-
tre și că „toate textele literare sunt mărfuri care se luptă pentru o
cotă de piață. În aceste condiții, critica de întâmpinare ar trebui,
cred eu, să abandoneze fantasma unei lecturi complete a
actualității literare, retranșându-se într-un discurs relativist care să
vizeze afirmarea generală a valorilor culturale”. 

Criticul literar judecă și „face istorie” doar dacă are pe ce
să lucreze, pe opere complete, complexe, să înțeleagă tendințele
din literatură. O istorie înseamnă, evident, o chestiune post festum.
O literatură mare nu se face numai din vârfuri şi genii, ea este ex-
presia unui travaliu mult mai intens la care participă şi criticii şi adu-
latorii şi plagiatorii şi epigonii şi cititorii şi detractorii chiar. Şi după
ce criticii vor fi terminat de criticat şi adulatorii vor fi terminat de
adulat şi plagiatorii de plagiat şi epigonii de îngânat şi detractorii
de detractat, vor rămâne doar cititorii care vor da un vot final. În
evaluarea operelor şi autorilor vor conta (şi) cele trei pericole care
ameninţă cărţile: focul, timpul şi propriul conţinut. 

Este necesară, evident, numai că nu știm dacă mai este
posibilă. Este nevoie mai mult de teoreticieni ai literaturii, ai cultu-
rii, vizionari în domeniul ideilor, tendințelor. Nu prea văd în orizon-
tul meu/ nostru mari teoreticieni azi, la noi și aiurea, apar mai mult
comentatori de ocazie, fără mize care să împingă/ tragă literatura
mai departe. Pe un fond de mediocritizare a spațiului public și cul-
tural, orice absolvent de „litere” cât de cât citit are impresia că poate
scrie „o istorie a literaturii”, punându-se pe sine în valoare ca des-
coperitor al unor teritorii virgine, în condițiile în care integralitatea
nu mai este posibilă. Rețeta pare să fie simplă. Vine criticul (im-
berb?), delimitează o porțiune din literatură, pune un steag și se de-
clară stăpân absolut. Galeria îl aplaudă servilă. În fața ofensivei
critice, care e un fel de atac subversiv de genul celui care se
desfășoară acum în Ucraina, scriitorul care știe ce e cu el nu trebuie
decât să se ferească, să își urmeze, apostolește, calea („în codruꞌ”).
Iar scriitorul care își pierde cititorii pe drum ca prea ocupați cu lupta
de supraviețuire în mijlocul „consumerismului”, care își pierde cri-
ticii pe drum ca prea ocupați cu pieptănatul în oglinda retrovizoare
a „mobilului critic”, este un scriitor care evoluează pe propria cale.
Restul este zgomot de fond.

Adrian Alui Gheorghe
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Există, până la proba contrară. Este cea pe care nu au izbutit să o anihileze desele schimbări de gust și de cri-
terii din istorie. Capodoperele de diferite vechimi recunoscute până astăzi o demonstrează elocvent. 

Proba timpului rămâne decisivă în supraviețuirea valorilor literare. 

Rolul cel mai de seamă al criticii este să rămână ea însăși; să nu își piardă cumpătul „asezonându-se” după cum îi cântă în ureche di-
verse coruri. Să își înfrunte, în numele criteriilor pe care le urmează (și ele pot diferi de la caz la caz fără ca prin asta unele judecăți
de valoare să fie neapărat invalidabile în numele altora), tendința de a urma mode, precepte străine artei, presiuni difuze sau țintite
venite dinspre cele mai diferite direcții, de la autorii ce-și vor validarea până la politicienii ce vin cu agende proprii. Critica are dato-
ria să nu se piardă cu firea nici măcar atunci când altă critică o înjură, denigrează, o pune la colț. 

Sincronismul nu este o valoare în sine, ci reprezintă exigența traiului literar în prezent, alături de restul lumii civilizate și de marile
culturi dătătoare de normă. Tradiționalismul se cuvine să fie o dimensiune în timp, conștiința unui trecut și a unei perenități. Fără ca
această dimensiune să altereze nevoia de a se vorbi prezentului. Avangarda rămâne calea explorativă, fără posibilitatea de a ști di-
nainte dacă patinează în gol sau descoperă o zonă prosperă, demnă de a fi cultivată. Măsura și echilibrul în toate, adecvarea dintre
intenții, fondul și forma care le exprimă, rămân de căutat pe mai departe. 

Nu sunt de izolat valorile estetice de celelalte împrejurări, de la cele biografice, la cele morale ori contextuale în sens larg, ale pro-
ducerii și receptării operei. Dar valorile estetice rămân fundamentale; nu cele de comunicare, nici cele psihologice; necum cele socio-
istorico-politice ori religios-metafizice. 

Criticul este mereu el însuși, fie că rolul de căpetenie în cazul trecerii creației literare printr-o cutie de rezonanță cât mai adecvată îi
este sau nu recunoscut. Criticul emite judecăți de valoare, garantându-le prin propria formație. 

Nu mai puțin decât întotdeauna. E bine să aleri așa, fără direcție? Și chiar dacă o direcționare critică pare deplasată, desuetă, ana-
cronică, improprie, excesivă, aiurea, fițoasă sau oricum – ea e ca un stâlp, ca un menhir, ca un semn de circulație. Ignor-o, combate-
o sau înjur-o; dar tot rămâne un semn pe hartă. 

Ovidiu Pecican
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Valorile estetice se situează, se ştie, între autonomie şi he-
teronomie, ele fiind afectate de accidente ale istoriei, de eroziunea
timpului, de sensurile pe care diferitele culturi şi civilizaţii le con-
feră operelor, existând un dialog continuu al valorii cu epoca în care
s-a născut, în care este receptată şi valorizată. Statutul valorii este-
tice este relevat, de altfel, prin raporturile dintre factorul generic şi
contextul social-istoric. José Ortega y Gasset operează o distincţie
între satisfacția estetică în sens mai amplu – ca plăcere estetică ge-
nerată de spiritul uman în generalitatea sa – și plăcerea estetică în
sens strict, ce reiese din mecanismele contemplației, arta fiind un
barometru al modului nostru de trăire. Pe de altă parte, stabilitatea
valorilor rezultă din expresivitatea stilistică a operei literare, din
convergenţa între formă şi fond, din arhitectura sa revelatorie şi din
ecoul ideatic pe care îl presupune. Tudor Vianu definea opera de
artă ca fiind ceva care trebuie să posede atributul originalității im-
uabile și acela al unei ilimitări simbolice. Aşadar, originalitatea este
un criteriu important al durabilităţii şi stabilităţii valorilor estetice.
Tocmai de aceea, rolul criticii, şi teoretic, şi practic, este acela de a
discerne între valoare şi non-valoare, prin examinarea reliefului
operei, prin relevarea sensurilor sale şi analiza expresiei artistice.
Între tradiţionalism, modernism şi avangardă relaţia este de com-
plementaritate, în opinia mea critica literară trebuind să ţină cont
în primul rând de valoarea estetică a unei opere literare, chiar dacă
judecata asupra operei nu poate să ignore contextul în care aceasta
a fost creată, mediul în care este receptată, sau orientarea estetică
dominantă în epocă. 

Criticul este, acum, mai degrabă un intermediar între
operă şi public decât un judecător, oricât de bonom. Autoritatea cri-
ticului derivă din gust, exigenţă, cultură, relevanţa criteriilor estetice
care îi structurează judecata şi, desigur, din flerul în impunerea va-
lorilor autentice. Eu cred că, într-o anumită măsură, critica de di-
recţie este mereu necesară şi actuală, oferind o orientare şi un sens
operelor, scriitorilor, orientărilor şi grupurilor literare. Criticul au-
tentic reinventează textul pe măsură ce îl parcurge, revizitând lo-
curile sale comune, asperităţile şi adevărurile sale. În epoca
globalizării şi a postmodernismului, pentru criticul autentic textul
există cu adevărat, el fiind rodul lecturii specializate, scrisul şi citi-
tul, textul şi opera, autorul şi cititorul fiind imaginile metonimice,
în oglindă, ale unei ecuaţii a cunoaşterii din ale cărei aspiraţii s-a
născut, de altfel, „progresul” culturii umane. Între text şi umbra lui,
criticul, se întinde vastul şi imprevizibilul relief al imaginarului, cu
ambiguităţile, iluziile şi deziluziile sale. În măsura în care literatura
este valoare estetică, ea se dovedeşte şi formă persistentă, impe-
rativă a memoriei, prin care se relevă adevărul fiinţei, dimensiunea
esenţializată a existenţei, revelaţia fondatoare a emoţiei, dialogul
dintre prezent şi trecut, ca instanţe supreme ale trăirii umane. În
acelaşi timp, lectura critică presupune interogarea sensurilor ope-
rei, oferind nu doar răspunsuri, ci şi întrebări, în asumarea propriei
condiţii, ca diagramă a promisiunilor, întemeierilor şi iluziilor cul-
turii. 

Literatura este, fără îndoială, o oglindă fidelă a istoriei, re-
flectând impostura, tragicomicul, policentrismul lumii. Literatura,
ca şi critica literară, se află într-o continuă căutare de sine, de legi-
timare valorică, de regăsire a propriei identităţi. Şi critica literară
are propriile sale complexe, traume, dileme estetice şi etice pe care
trebuie să şi le expună, să le explice, pentru un examen de sine cu
rost terapeutic. Şi critica literară, ca şi literatura, are orgoliile ei fără
acoperire, are iluzii şi interogaţii nediferenţiate, expunând concepte
de anvergură semantică diversă, precum canon, paradigme, globa-
lizare, postmodernism. Fizionomia valorilor estetice trebuie să ţină
cont de mutaţiile canonice, fireşti, logice, necesare, canonul fiind,
în fond, o corporalizare a valorii estetice, legitimate de prestigiu şi
de filtrarea în retortele criticii profesioniste. Pentru Nicolae Mano-
lescu canonul este „o suprapunere de trei elemente: valoarea (cota
de critică), succesul (cota de piaţă) şi un amalgam eterogen de fac-
tori sociali, morali, politici şi religioşi”. Perioada de după 1989 nu a
determinat mutaţii esenţiale de canon, a nuanţat, însă, a relativi-
zat ierarhiile valorice şi a „revizuit” poziţia unor scriitori, din per-
spectiva relaţiilor acestora cu ideologia comunistă. Pe de altă parte,
canonul are rolul, cum observa cândva Gheorghe Crăciun, de a fi un
„instrument de gândire şi de lucru pentru orice operație de evaluare
a unui câmp problematic dat – în cazul de faţă, prezentul câmpului
nostru literar, dar şi trecutul acestui câmp adus în prezent. În ace-
laşi timp, conceptul de canon urmărește să cuantifice – estetic şi is-
toric (şi nu doar estetic, cum mai cred unii critici depășiți de
situație!) – la un mod mai «realist» (în sensul de mai adecvat nor-
melor epistemologice ale zilei) şi mai pragmatic, valoarea şi impor-
tanţa fenomenelor cu care se confruntă”. Tocmai de aceea,
confruntările canonice sunt legitime şi inevitabile, ele favorizând
mutaţii şi nuanțări de paradigmă axiologică, fiind spectacole reve-
latoare ale unor percepţii sau evaluări care conduc la instaurarea
unor noi ierarhii. Să ne amintim, în acest context, că, în perioada in-
terbelică E. Lovinescu pleda pentru schimbarea ierarhiilor în virtu-
tea unui criteriu suveran al autonomiei esteticului, în timp ce Iorga,
adept al unor criterii din sfera socialului, etnicului sau eticului, ig-
nora importanţa criteriului estetic, dar şi relevanţa criticii ca jude-
cată a substanţei intrinseci a operei literare. 

Pe de altă parte, e clar că nu ierarhia unui anumit moment
contingent e cea care instaurează valoarea în literatură, chiar dacă
uneori o confirmă, o validează, conferindu-i stabilitate şi legitimi-
tate. Criteriul fundamental de validare a valorii trebuie să fie, cum
remarcă Maiorescu, cel estetic, cu nuanţări care provin din sfera
timpului, a istoriei, a contextului social. Instanţele care stabilesc va-
loarea şi ierarhiile literare sunt impuse de instituția receptării critice
autorizate, confirmate de sedimentările şi mutaţiile estetice ale is-
toricităţii. Succesul de public nu determină în mod necesar valoarea
după cum nu determină nici o plasare optimă a operei în ierarhia
valorică, astfel încât coincidența dintre succes şi valoare estetică
este, în mod frecvent o stare de excepţie fericită. Mutațiile literatu-
rii aflate sub unghiul dioptriilor criticii se traduc în mod frecvent în

Iulian Boldea
Valoarea estetică și dialogul
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nuanțarea locului, a poziției unor scriitori în ierarhia
culturii şi literaturii române, prin valorificarea crite-
riului estetic de receptare critică, prin asumarea unei
grile cât mai obiective de analiză şi prin (re)situarea
în context a locului unui anumit scriitor, a poziţiei
unei anumite cărţi, a expresivităţii unei voci literare.
Importante sunt, în sfera criticii literare româneşti,
dezbaterile de idei, ierarhizările valorilor, cu evitarea
polemicii joase, a pamfletului şi disputei sterile, cu
efect pragmatic, dar fără bătaie lungă. Multe dintre
polemicile ultimilor ani au condus la contestarea unor
ierarhii şi autorităţi, fără să se propună soluţii viabile,
vizându-se mai degrabă compromisuri de scurt par-
curs, în care sunt gonflate „personalităţi” provizorii,
cu statură irelevantă pe termen lung. Examenul critic
trebuie, desigur, să fie aplicat strict asupra reliefului
operei, evitându-se judecata asupra omului, evitându-
se aura mistificării de sine, sindromul provincializării
şi mediocrităţii. Dacă ierarhiile canonice vor reflecta
valoarea autentică şi nu provizoratul unor „alianţe” li-
terare nefireşti, vor exista şanse să se contureze un
climat favorabil pentru dezvoltarea literaturii române. 
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cadru de referință, rolul criticii literare nu dispare, nu pierde nimic
din însemnătate, dacă îşi proiectează cu claritate atât posibilitățile,
cât şi obligațiile. Strecurându-se printre atâtea nuanțe și tendințe
contradictorii, îi este dificil criticii să evite o doză sensibilă de eclec-
tism.

4. La sincronism se poate ajunge pe calea imitaţiei şi prin
racordarea la spiritul timpului, ambele forțe acționând în direcția
unei complementarități. Știm de la E. Lovinescu că nu sincronismul,
ci diferențierea constituie criteriul cel mai des întrebuințat în pro-
cesul de apreciere a valabilității valorilor estetice. Manifestată au-
toritar şi impetuos în primă fază, imitația se supune ulterior unor
legiuiri interne, în cadrul cărora fondul tradiționalist are un cuvânt
greu de spus. În această a doua fază, spiritul critic este acela ce de-
cide, iar sursa bibliografică pe care trebuie să o consultăm este Spi-
ritul critic în cultura românească, scrisă în urmă cu mai bine de un
secol de G. Ibrăileanu. În privința spiritului de avangardă, acesta a
avut mereu un efect perturbator, mai ales pentru comoditățile
tradiționaliștilor, însă el are rolul său bine determinat în cadrul unei
literaturi. Dar, a-i acorda privilegiul inițiativei și al directivei, în-
seamnă a deforma până la defectare un instrument al echilibrului
pe care îl constituie raportul dialectic dintre sincronism și
tradiționalism. Important este ca spiritul de avangardă să ducă la o
radicalizare doctrinară benefică, manifestată nu doar prin violen-
ţele de limbaj, ci și prin efecte de durată în stratul de profunzime al
mentalului literar. Tuturor sincroniștilor, tradiționaliștilor și
avangardiștilor de astăzi, le-ar fi utilă consultarea opiniilor lui E. Lo-
vinescu și ale lui G. Ibrăileanu despre această problematică.

5. Desigur că fenomenele istorice, sociale, economic și
culturale nu pot fi despărțite de fenomenul literar, dar nu există alt-
fel de critică literară autentică decât aceea estetică. Alte comenta-
rii, oricât de seducătoare sau de convingătoare ar fi, rămân
exterioare criticii în sine. În critica literară, trebuie pornit de la
relația interioară cu esteticul, altminteri, această disciplină, chiar
dacă va continua să rămână critică, încetează de a mai fi literară.
Nu trebuie făcută eroarea de a se confunda criteriul aprecierilor cri-
tice cu regimul ontologic al operei literare, acesta din urmă fiind în
mod limpede heteronomic, dar nu se poate eluda prezența lui. Ideo-
logicul parazitează literarul atunci când intervine în mod direct, sub-
stituind cunoaşterea intuitiv-estetică printr-un rețetar înscris într-o
anumită agendă. Oricât de necesară ar fi prezența anumitor con-
cepte ideologice în cadrul imaginarului literaturii, ele trebuie să ră-
mână în stare latentă în procesul de creaţie.

6. Nu publicul cititor formează gustul estetic al literaților,
ci literații formează, modelează gustul publicului, scuturându-l din
inerția constitutivă sau din apucarea pe căile subliteraturii. Altmin-
teri, dependența valorii literare de gustul receptorului ar conduce la
un subiectivism axiologic al tuturor relativismelor. În aceste condiții,

Vasile Spiridon

1. Valoarea estetică, ținând de partea distinctă a sensi-
bilităţii omenești și vizând cadrele imaginare, se poate doar apro-
xima, după legi specifice. A o autonomiza în raport cu de alte tipuri
de valori este un fapt cunoscut încă de la Aristotel și reconfirmat de
estetica lui Kant. De aceea, este dificil să vorbim despre literatură în
lipsa aplicării criteriilor de evaluare estetică. Doar dacă se
îndeplinește această cerință se poate discuta și despre statutul va-
lorii estetice în raport cu alte valori. Și trebuie să se discute, cu atât
mai mult, cu cât iluzia unui sistem estetic omogen, tutelar, care să
ofere prilej de exercițiu critic, este deja ajunsă astăzi în faza risipiri-
lor și a consolărilor. Dar, chiar dacă nu mai este posibilă susținerea
caracterului purist al esteticului, aceasta nu înseamnă că noțiunea
de valoare estetică și-ar avea locul doar într-un plan secund al pro-
blematicii. Heteronomia esteticului, recunoscută cu regret de multă
vreme, este susţinută astăzi cu energii proaspete, chiar înfrun-
tându-se riscul unor mari pierderi la nivelul transfigurării simbolice
a datului ontologic. În ceea ce mă privește, sunt adeptul autonomiei
esteticului, cu firescul şi cu unele limite inerente ale acestei opțiuni.

2. Departe de a fi cu putință să se eludeze, criteriul es-
tetic este considerat subînțeles actului creator, el fiind așezat la
baza tuturor celorlalte criterii apreciative, și asigură o formă speci-
fică de evaluare. Stabilitatea și complexitatea valorii estetice este
conferită de faptul că disciplina căreia îi aparține este nevoită să ge-
neralizeze într-un domeniu în care interesează sfera individualului.
Prin urmare, menirea esteticii este de a surprinde irepetabilitatea...
repetabilului, iar de această situație se leagă prezența criticii. Așa se
face că nicio altă disciplină teoretică nu are între ea și obiectul ei
specific o activitate mediatoare asemănătoare. În timp ce estetica
năzuiește la înțelegerea unei anumite opere în general, critica trans-
pune într-un limbaj logico-discursiv semnificațiile operei respective. 

3. Procesul de relativizare a valorilor estetice a început la
noi imediat după 1990 și astfel putem vorbi acum despre studii pos-
tcoloniale, critică testimonială, ecocritică, poetică cognitivă, studii
traductologice ș.a. – toate înglobante caracterului neomarxist al stu-
diilor culturale. Este adevărat că, de-a lungul anilor, critica literară
a împrumutat permanent metode din alte sfere ale cunoașterii, pri-
vilegiind, pe rând, fie opera literară (prin diferite close reading-uri),
fie contextele istorico-sociale, dar ea nu a uitat niciodată că toate hi-
bridările au fost efectuate neomițându-se judecata de valoare es-
tetică. Faptul că unii ideologi culturali se maschează în teoreticieni
(chiar de ținută), nu demonstrează, de obicei, decât lipsa unei
calități cardinale: aceea de a vibra emoțional la citirea și analiza
unui text literar. Iar aceasta, în cel mai fericit caz, când nu este
vorba despre slujirea din partea lor a unei anumite agende. Oricum,
există o inadecvare funciară între natura emoțională a literaturii și
natura ideologică a criticii. În spatele criticii literare sunt îngrămă-
dite atâtea jocuri ascunse de sentimente și de interese, încât am
ajuns să ne îndoim de onestitatea și de obiectivitatea ei. În acest
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critica poate contribui la aproprierea unei atmosfere literare din partea cititorilor prin încercarea de ținere la distanță față de imposto-
rii în ale scrisului (dar nu va reuși niciodată!), prin promovarea cărților valoroase şi chiar prin deschiderea unor noi tendințe și orientări
în teoria lecturii. Consistența și autoritatea actului critic sunt conferite de faptul că „judecătorul” se va afla mereu singur faţă în faţă cu
valoarea, atât cât este, în momentul acordării, cu onestitate, a verdictului axiologic.  

7. Rolul criticii de direcție rămâne acela de orientare axiologică, mai ales într-o perioadă în care diversitatea și multitudinea
opiniilor contradictorii creează confuzie în rândul cititorilor care caută să își aleagă viitoarele lecturi în funcție de receptarea și de po-
pularitatea anumitor cărți în mediul online. Valoarea unei opere literare este „negociată” astfel în cadrul unui proces axiologic asupra
căruia planează seturi de reguli unanim acceptate de critici. Aceștia recunosc, în urma comentării cărților, posibile mutații funcționale
care ar îmbogăți de sensuri mesajul transmis. Din ciocnirea aprecierilor critice de-a lungul timpului, se încheagă o judecată globală ce
se vrea definitivă și încearcă să se impună ca un adevăr cât de cât obiectiv. În acest fel se încheagă și istoriile literaturii, în care curen-
tele neomarxiste nu mai cred, deoarece prin intermediul lor se impune o selecție valorică.
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Dumitru Chioaru

1-2. Știm că Eugen Lovinescu, teoreticianul și criticul cel mai fidel
autonomiei esteticului, a elaborat acum aproape un veac teoria încă
actuală a mutației valorilor estetice, susținînd că concepția umană
asupra frumosului este ”variabilă nu numai de la popor la popor,
adică de la civilizație la civilizație, ci și de la epocă la epocă, prin
intervenția în mutația valorilor estetice a factorului timpului”(1. Aș
adăuga că valorile estetice sunt, ca și celelalte valori, schimbătoare
de la o epocă/ generație la alta, în funcție de un criteriu atît de va-
riabil el însuși, și anume, gustul. Căci nu numai ideile, ci și gustul es-
tetic al oamenilor se schimbă, prin prisma lui fiind receptate și
apreciate operele literare vechi sau noi,

3. Sînt de acord însă cu Tudor Vianu care, în Introducere la o teorie
a valorilor, afirmă că ”dacă relativismul constată că valorile apar în
forme particulare și variabile, el ar trebui să recunoască implicit
existența unor valori generale și permanente”(2. Noile opere literare
pot fi evaluate nu numai în funcție de gustul estetic la modă, ci și în
relație cu reperele literare perene. În actualitate, ca urmare a ofen-
sivei politicii corecte, remarc impunerea unui fenomen pe care l-aș
numi oximoronic relativism absolut al valorilor, constînd nu doar în
relativizarea ci chiar în eliminarea criteriului fundamental în apre-
cierea operelor literare – criteriul estetic. Pe internet, mai ales,
diferența dintre cultura/ literatura înaltă și cea populară s-a șters,
rezultînd o cultură/ literatură a divertismentului cît mai vulgar cu
putință. Să fie oare moartea autorului, semnalată de Roland Barthes,
urmată de moartea literaturii? Ăsta da progres!

4. Întrebarea mă întoarce iar la Lovinescu care, tot în Mutația valo-
rilor estetice, definește sincronismul asociindu-l cu spiritul veacului
(redenumire modernă a latinului saeculum) drept ”acțiunea unifor-
mizatoare a timpului asupra vieții sociale și culturale a diferitelor
popoare legate între dînsele printr-o interdependență materială și
morală”(3. Spiritul timpului său a fost dominat de modernism, tinzînd
spre puritate estetică. Acesta este opus tradiționalismului ca
atașament necritic față de tradiție, a cărei negație este dusă la ex-
treme de avangardism, cultivînd experimentul. Dar timpul nostru
aparține postmodernismului, care recuperează ludic, ironic și parodic
tradiția, inclusiv modernismul devenit tradiție, cultivînd un discurs
prozaic, colocvial, care nu mai vrea să spună altceva decît spune. În
prezent, postmodernismul parcurge o fază neoavangardistă (denu-
mită și transavangardă), practicînd experimentul într-un gen de
scriitură asemănătoare comunicării pe internet, odată cu care con-
ceptul de literatură va fi redefinit sau se va confunda cu cel de co-
municare. Deja manualele școlare se intitulează doar Limbă și
comunicare...

5. ”Orice critic – afirmă Radu Enescu în cartea sa intitulată chiar Cri-
tică și valoare – are anumite criterii după care judecă, acceptă sau
respinge o operă”(4, idee valabilă în continuare. După părerea mea,
critica literară trebuie să aibă în vedere toate valorile întîlnite într-

o operă literară, ideologice, politice, morale etc., inclusiv – dacă apar
în text și sunt acceptate ca valori – sexualitatea și pornografia, atît
de frecventate azi, deși nu sunt deloc noi, ghidîndu-se însă în eva-
luarea ei pe criteriul estetic. Cred că dacă nu este scrisă măcar cu o
artă minimală, opera nu aparține literaturii, ci reprezintă alt gen de
text. Dacă critica nu ține cont de criteriul estetic, nu este o critică li-
terară propriu-zisă. Critica literară trebuie să-și primească metoda
și limbajul pentru a aborda toate valorile unei opere, iar nu să
renunțe la criteriul care o definește. 

6. Criticul trebuie să-și asume rolul de intermediar între opera unui
autor și public, dar autoritatea lui provine din capacitatea intelec-
tuală și onestitatea de a discerne valorile de non-valori, formulînd
judecăți de valoare asemenea unei instituții publice a spiritului critic
, într-un limbaj critic propriu paradigmei de cunoaștere a timpului
său, aplicat descriptiv și evaluativ operei literare abordate. Constat
însă o exersare a spiritului critic deseori prea partinic în raport unii
autori sau grupări literare din jurul revistelor sau editurilor. Critica
de întîmpinare ia tot mai mult forma unui discurs promoțional, în-
cărcat de clișee mai degrabă publicitare decît niște judecăți de va-
loare.

7. Dintre criticii cu autoritate se aleg criticii de direcţie, la care lumea
se raportează ca la o instituţie. Din acel moment, critica îşi depă-
şeşte funcţia de evaluare a literaturii, ajungînd să influenţeze evo-
luţia ei. Un asemenea critic îl integrează pe scriitor în dialog,
influenţîndu-i creaţia. În literatura noastră există o tradiție a criticii
de direcție, marcată de personalități ca Titu Maiorescu, Eugen Lovi-
nescu, Nicolae Manolescu ș.a., și continuată în actualitate de Ale-
xandru Cistelecan, susținător al direcției neoexpresioniste, ori de
Ion Bogdan Lefter, în calitate nu numai de critic ci și de ideolog al
postmodernismului. Adevărul e însă că nu critica a făcut/ face lite-
ratura, ci creația, actul creator precedînd actul receptării, dar creația
și critica sunt complementare. Valoarea este creată de un autor, dar
trebuie să fie și recunoscută. Mai avem nevoie, chiar mare nevoie,
de critici cu autoritate care să recunoască valorile, dar și să spună,
asemenea lui Maiorescu, În lături! invaziei de non-valori, eliminînd
confuzia dintre ele, fără să scadă din motive partinice sub standar-
dele de rigoare.

Note:

1 E. Lovinescu, Mutația valorilor estetice, în Istoria literaturii române con-
temporane, vol. II, Ed. Minerva, București, 1973, p. 280
2 Tudor Vianu, Introducere la o teorie a valorilor, în Opere, vol. 8, Ed. Minerva,
București, 1979, p. 66
3 E. Lovinescu, op.cit., p. 281
4 Radu Enescu, Critică și valoare, Ed. Dacia, Cluj, 1973, p. 28
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Cultura noastră – totdeauna și marginală, și însetată de
rapide sincronizări măcar taxonomice, dacă nu de substanță – a fost
una literaturocentrică. Până mai ieri, atunci când s-au lăsat
confiscați ideologic, scriitorii români s-au arătat prea puțin inova-
tivi, revoluționari, avangardiști, „liberali” și mai degrabă conserva-
tori, tradiționaliști, moderați – în cel mai bun caz. Totuși,
prooccidentalismul și evoluția „civilizatorie” au fost, dincolo de sin-
copele istorice, ireversibile. Desigur, pot fi cuantificate, în survol,
atât câștigurile, cât și pierderile: coloana  valorilor adăugate „fon-
dului autohton” se va arăta de fiecare dată și oricui superioară – și
nu o poate nimeni contesta. 

Și nu poate nimeni să se prefacă a nu înțelege că progre-
sul se petrece numai atunci când tradițiile larg acceptate la un mo-
ment dat, oftatul arhaizant și crepuscular, toate „recuperările”
spirituale stipulate de „dreapta” conservatoare, tradiționalismul, li-
teraturocentrismul, calofilia și elitismul trec, măcar pentru o vreme,
în plan secund, măturate sub covorul istoriei. „Avangardele” fac să
se zdruncine structurile de rezistență, forțează modernizarea,
ieșirea din amorțeală. Astăzi, locul tradiției este luat de o civilizație
materialistă, despiritualizată, antimetafizică, postindustrială,
informațională, ideologizată – cu care, firește, cei mai mulți nu pot
găsi niciun punct de convergență. De aici, clivajele inerente între cei
noi și cei vechi, pierderea suflului ca sub corset. În completa muțenie
nepăsătoare a celor mulți, a căror precaritate este plânsă clicktivist
de stânga-caviar, se petrec zgomotoase fricțiuni între o masă nu
doar reticentă la nou, ci și panicată sub iconoclasm, nu doar scep-
tică prin experiența unei istorii corozive, ci și asumat inerțială, și
cealaltă – șocantă printr-un vocabular de cele mai multe ori ininte-
ligibil maimuțărit și printr-o bibliografie impecabil la zi, prin forme
artistice teziste și debutonate, cu alură demitizantă și detabuizantă
(dar ce tabuuri mai are de scos literatura din sertarele sărăcuțe ale
prezentului, ce e de spus, major și semnificativ, și nu s-a spus?), în
cele din urmă: plictisitoare prin reluare, ambitus grosolan și
ostentație. Franchețea, impulsul destabilizator, energia
antiinstituțională, îmbufnarea demonstrativă, bufonada demola-
toare, falsul feminism sexualizat și gnomic, monoideismul
revanșard fiziologic, șuvoiul de văicăreli nombriliste debordând de
umori și marginalitatea semidoctă cu arme și bagaje instalată în
piața publică a ideilor iau locul a ceva ce ar putea fi numit – dacă
termenul nu ar fi cu totul vetust – fond.

Se discută despre „critică”, despre „valoare” – în fapt, ter-
menii sunt folosiți din lipsa unor concepte mai potrivite. Invocarea
lor are loc atunci când tot mai mulți au încredințarea că peste lumea
noastră literară – în realitate, nenumărate și incomunicabile lumi-
grupuscule – s-a așezat o ceață ce face imposibilă recunoașterea
chipului celuilalt. Unii imploră apariția unei conștiințe critice, stabi-
lizatoare, fermă în dihotomii cum numai Moise a izbutit să despartă
apele mării; alții acuză opacitatea, rigidizarea, inveterarea în privi-
legii a celorlalți. Deunăzi, un scriitor a fost luat la trei-păzește, de
exemplu, pentru a se fi făcut vinovat de poverty porn: pe peretele

casei sale, ca obiect artistic, se găsea o imagine stridentă și balca-
nică, păcătuind mai degrabă prin gust îndoielnic; dar răzmerița îm-
potriva lui a fost determinată, oricât s-ar fi lepădat detractorii, de
tot ce înseamnă acela în conștiința colectivă: maximalismul, beția
retoricii definitivelor, sentimentul singularității, aureolarea indivi-
dualistă, vandabilitatea, notorietatea, recunoașterea (din partea
breslei, publicului – snob sau nu –, juriilor, instituțiilor etc.) – deve-
nite, vrând-nevrând, tot atâtea motive de stigmă. Acest episod care
pare să țină mai curând de folclorul vieții?, lumii?, universului nos-
tru literar? este totuși relevant pentru că ilustrează decredibilizarea
instituțiilor de cultură și a scriitorilor-fanion, neîncrederea în figurile
însoțite de reverența ineptă a corului de osanale. Fiindcă „valoa-
rea”, atunci când este atribuită unuia, se întâmplă să fie înțeleasă –
absurd, dar clar – ca lipsă de valoare a tuturor celorlalți. „Valoarea”
este, prin excelență, nonegalitaristă. „Critica” presupune, la rândul
ei, a admite existența unei ierarhii, deci a te supune unei instanțe,
chiar vremelnic, învestite cu autoritatea unui verdict. Cei care de-
plâng dispariția criticii își recunosc – o constatăm, nu o înfierăm –
pierderea poziției centrale, perimarea, anacronismul.          

Astăzi, ne însușim noi limbaje. Învățăm repede că între
„athanorul labios” al unui măscărici și vulva ca „mașinărie război-
nică” a alteia nu este nici măcar o diferență sintactică. De o parte și
de cealaltă, e o simplă reclamare a microfonului, a tribunei: deschi-
derea concertului ideologic. Democratici, suntem reduși la statis-
tică și contabilitate, seci în sferturi de verdicte. Practicăm sisteme și
structuri universalizatoare, proces în care lichefiem identități, pro-
filuri, accente, reliefuri. Preocupați de sens, estetic, organicitate, va-
loare, devenim retrograzi. Nostalgici, exersăm bunul-simț,
retragerea și autocontrolul. Și, cum ontogenia repetă filogenia,
îmbătrâniți, evident riscat, jucăm o carte bătrânicioasă când globa-
lizarea pare că forțează tocmai o încremenire în vechi – mai recent:
utopice – proiecte; dar de la distanță, merită și e de preferat să
urmărești chiar înnoirile care îți întrec puterile, deși le vezi smin-
teala, smucitura, scălâmbăiala, smacul demagogic. Deschiderea
spre alteritate poate că va salvgarda identitatea; poate că va
menține, asemenea, posibilitatea opțiunilor intim proprii.

„Critica” ori „valoarea”, nici nu e nevoie să o spui, sunt des-
emantizate, instrumente tocite, reflexe imbecile. A stabili ierarhii
este lipsit de blândețe – și nu oare pentru „o lume literară mai
blândă” pledau, de foarte curând, tinere scriitoare feministe? Să
facem, așadar, un spațiu sigur din cel mai violent teritoriu: al lite-
raturii vanitoase, al artei care se vrea întotdeauna autarhică, al pa-
triilor cu un singur locuitor. Nu mai este nevoie de cel care „își are
centrul în el însuși”, cum o spunea mai prin alt veac un romantic.
Centrul este, în cel mai bun caz, în afară. Asta, dacă nu cumva, într-
un cosmos mai anost, dar mai interjecțional ca un salon de lehuze,
și-a pierdut calitatea de loc geometric. Una peste alta, literaturii
adevărate nu i-a păsat și nici nu-i pasă nici cât negru sub unghie de
discursul steril al criticii: zgomot ambiental, cum prin biserici unii
mestecă sforăituri. Dar nici literatura nu mai e relevantă pentru ci-

Rita Chirian
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neva din afara ei. Se creează, s-ar crede, foarte ridicole echo
chambers, îngânări de laude și de aplauze, stupide gratificări
reciproce. Ceea ce cândva a constituit Critica este acum sim-
plu efort de sistematizare, text descriptiv de însoțire, narativ
explicativ pentru cauze și ulterioare implicații ideologice. Din
păcate, încă nu s-a găsit un / o Pigcasso care să scrie, deve-
nind Porcescu sau Porgiale sau Porlaga vremurilor noastre,
fiindcă, prin el / ea ne-ar fi fost mai clar unde ne găsim și dacă
mai e vreo cale de ieșire.    

A impune însă, de la tribuna sistematizatorilor literari, criterii axiologice tranșante – motivate ideologic – este nu numai
hilar, dar și castrator. A expedia rafturi de literatură sub acuza elitismului și retragerii orgolioase în vreun turn de fildeș prea înalt
pentru noroiul drumului este rizibil. A deveni peste noapte ridicol pentru că pretinzi sens în ceea ce citești / vezi / asculți are efec-
tul unei lovituri în moalele capului. 

Între pesticide, această monocultură de straniu laborator.     
Mai cu seamă atunci când știi că arta vertebrează  ideologia – niciodată invers.       
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Nostalgic?  Da.  Retrograd?  Desigur.  Înapoiat?  De  ce  nu?
Nostalgic  după  „degetul  de  lumină”  al  lui  Titu  Liviu  Maiorescu,
fiu  al  teologului  greco-catolic  Ioan  Trifu  din  Bucerdea  Grânoasă.
Teoretician  și  critic  care  ne  îndrumă  și  azi  pe  calea  cea  grea  a
fondului  valoric  românesc  și  a  înscrierii  acestuia  în  tiparul  lim-
bii  naționale.  Retrograd,  pentru  că  nu  cred  în  „progres”,  nici
măcar  în  aserțiunea  lui  Hegel  că  totuși  acesta  există  la  nivelul
conștiinței.  Înapoiat,  pentru  că  nu  pot  să  renunț  la  tradiția  is-
torică,  literară  și  artistică,  teologică  și  științifică  (cele  patru  mari
categorii  valorice)  românescă.  Dar  nu  oricum,  ci  în  paralel  cu
marea  tradiție  culturală  europeană,  pe  uluitorul  fundal  al  ver-
surilor  lui  Dante  și  Shakespeare,  al  Simfoniei  a  patra  a  lui  Schu-
mann  sau  Concertului  pentru  pian  nr.  2  al  lui  Rahmaninov,  și
aș  putea  înșira  aici  multe  altele.  

Nostalgic  și  retrograd  și  înapoiat  pentru  că  încă  mai
cred  că  există  valoare  absolută.  Pentru  că,  atât  la  nivel  de
revelație,  cât  și  la  nivel  rațional,  în  lume  există  perfecțiune.  Nu-
mele  acesteia  fie  Dumnezeu.  Și  grade  ierarhice  de  perfecțiune,
ne  învață  Sfântul  Toma,  în  bunătate  și  adevăr,  dar  și  în  alte
perfecțiuni  de  felul  acesta.  Imuabile.  Acesta  este  Omul,  aceasta
este  Umanitatea,  Lumea  Vieții  Interioare.  Cum  să  nu  fi  de
această  parte  a  Ființei  și  nu  de  aceea  a  relativismului
dezcăpățânant?  Cosmosul  (ordinea  dată  de  inteligența  primă  lu-
crurilor  și  existențelor  lipsite  de  cunoaștere)  față  cu  Haosul.  

Literatura:  cunoașterea  naturală  a  acesteia,  funda-
mentată  pe  criteriile  date  de  bine  și  de  adevăr.  Fundamentată
pe  rațiune,  adică  pe  inteligibil  și  demonstrabil.  Adăugând  ime-
diat  „cunoașterea”  revelată,  și  asta  poate  că  aduce  acel  plus
care  face  ca  o  operă  să  străbată  timpul,  taina  și  nedemons-
trabilul,  adică  inefabilul.  

Cum  să  nu  existe  valoare  absolută?  Iată  ce  scrie  de  cu-
rând,  în  ianuarie  2022,  Mihai  Zamfir:  „O  întrebare:  i  se  poate
pune  la  îndoială  lui  Eminescu  valoarea  absolută?  Nici  unui
român  care  ține  condeiul  în  mână,  nici  unui  critic  nu-i  trece
prin  minte  să  întreprindă  un  asemenea  ezercițiu,  sortit  din  por-
nire  eșecului.  Cei  câțiva  contemporani  care  au  ridicat  rezerve
sau  l-au  calomniat  au  intrat  în  istorie  drept  exemple  aberante
sau  de  stupiditate.  Eminescu  rămâne  unic  și  inegalabil.”  

Poet  fiind,  și  traducător  de  poezie,  de  multe  ori  m-am
gândit  ce  cărți  de  poezie  aș  lua  cu  mine  dacă  ar  fi  vorba
de-o  robinsonadă.  N-ar  lipsi  Eminescu,  Coșbuc,  Goga,  Blaga,
Arghezi,  Bacovia,  Ion  Barbu,  Pillat,  Voiculescu  (de  ani  mă  gân-
desc  cum  aș  putea  traduce  în  engleză  „Pe  decindea  Dunării,  la
vale,/  Printre  triste  miriști  cu  ciulini...),  Radu  Gyr  („Întoarcerea
lui  Ulise”  este  una  dintre  cele  mai  frumoase  poezii  în  română,
excepțional  tradusă  în  germană  de  Hans  Bergel),  Radu  Stanca,
Doinaș,  Mircea  Ivănescu  (datorită  căruia  am  descoperit  cu  ade-
vărat  poezia  anglo-saxonă  și  care  mi-a  dăruit  cărți  și  sfaturi
pentru  toată  viața).  

Și  dacă  tot  am  ieșit  la  pensie,  plecând  spre  Utopia,  mi-
aș  umple  rucsacul  (același  cu  care  car  de  ani  de  zile  cărți  prin
lumea  largă)  cu  următoarele:      

*  Biblia,  Concordat  cum  originali  adprobato:  Petru  Gher-
ghel,  episcop  de  Iași,  2016  

*  Dante  Alighieri,  „La  Divina  Commedia”,  1929,  Firenze

(alături,  traducerea  în  românește  a  lui  Coșbuc)
*  William  Shakespeare,  „The  Complete  Works”,  1973,

Rex  Library  (tipar  înalt  la  vechea  tipografie  din  Sibiu)
*  Johan  Wolfgang  Goethe,  „Faust”,  I  -  II  (cu  traducerea

lui  Blaga  alături)  
*  William  Wordsworth  &  Samuel  Taylor  Coleridge,  „Ly-

rical  Ballads  &  Other  Poems”,  Wordsworth  Poetry  Library,  2003    
*  John  Keats,  „The  Complete  Poems”,  aceeași  editură,

1994  
*  Friedrich  Hölderlin,  „Samtliche  Werke”,  1965  (alături

cu  „Imnuri  și  ode”  și  „Hyperion”,  traduceri  de  Doinaș,  Nemo-
ianu  și  Negoițescu)  

*  Edgar  Allan  Poe,  „Poetry  and  Tales”,  1984,  (însoțită
de  „Annabel  Lee  și  alte  poeme”,  1987  (ediție  îngrijită  de  profe-
sorul  meu  de  literatură  americană,  Liviu  Cotrău;  traduceri
excepționale  în  românește)  

*  T.  S.  Eliot,  „The  Complete  Poems  and  Plays”,  2004  
Dacă  ar  mai  fi  loc  în  rucsac,  aș  mai  adăuga  Homer,

Virgiliu,  Milton,  William  Blake,  Byron,  Shelley,  Baudelaire,  Ge-
rard  Manley  Hopkins,  Emily  Dickinson,  Rilke,  Dylan  Thomas,
Lorca,  Antonio  Machado,  Borges,  Kavafis,  Elytis,  Octavio  Paz,
Robert  Lowell,  Sylvia  Plath,  Anne  Sexton.  Din  opera  celor  mai
mulți  dintre  cei  de  sus  am  tradus  și  am  publicat  în  română  o
seamă  de  poeme;  ceea  ce  voi  face,  cu  dragoste,  și  de  aici  în-
ainte.  

Privitor  la  critica  românească,  asta  ca  să  venim  și  cu
picioarele  pe  pământ,  iată  mai  jos  o  listă  alcătuită  în  urmă  cu
patru  ani,  inivitat  fiind  de  „România  Literară”  la  o  anchetă  des-
pre  cele  mai  importante  titluri  critice  românești  (critică,  istorie
literară,  eseu)  dintre  1918  și  2018.  Foarte  multe  dintre  titlurile
mele  s-au  regăsit  în  lista  finală  publicată  după  centralizarea
răspunsurilor.  
1.  „Istoria  literaturii  române.  Epoca  veche”,  Sextil  Pușcariu,  1921
2.  „Fenomenul  originar”,  Lucian  Blaga,  1925
3.  „Orizont  și  stil”,  Lucian  Blaga,  1934
4.  „Spațiul  mioritic”,  Lucian  Blaga,  1936
5.  „Geneza  metaforei  și  sensul  culturii”,  Lucian  Blaga,  1937
6.  „Artă  și  valoare”,  Lucian  Blaga,  1939
7.  „Viața  păstorească  în  poezia  noastră  populară”,  Ovid
Densușianu,  1922  -  1923  
8.  „Literatura  română  modernă”,  3  vol.,  Ovid  Densușianu,  1929
-  1933
9.  „Spațiul  Bărăganului”,  Vasile  Băncilă,  2000  (datează  din  pe-
rioada  interbelică,  anii  30)
10.  „Studii  literare”,  Garabet  Ibrăileanu,  1930  
11.  „Istoria  civilizației  române  moderne”,  E.  Lovinescu,  1924  -
1925  
12.  „Istoria  literaturii  române  contemporane”,  E.  Lovinescu,  1926
-  1929  
13.  „Principii  de  estetică”,  G.  Călinescu,  1939  
14.  „Opera  lui  Mihai  Eminescu”,  5  vol.,  G.  Călinescu,  1934
15.  „Ion  Creangă.  Viața  și  opera”,  G.  Călinescu,  1964  
16.  „Istoria  literaturii  române  de  la  origini  până  în  prezent”,  G.
Călinescu,  1941  

Ioan Radu Văcărescu
Nostalgie și cărți
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17.  „Jurnal  de  lector,  completat  cu  Eminesciana”,  Perpessicius,
1944  
18.  „Poezia  lui  Eminescu”,  Tudor  Vianu,  1930  
19.  „Arta  prozatorilor  români”,  Tudor  Vianu,  1932  
20.  „Filosofie  și  poezie”,  Tudor  Vianu,  1937  
21.  „Estetica”,  Tudor  Vianu,  1934  -  1936  
22.  „Figuri  literare”,  Pompiliu  Constantinescu,  1938  
23.  „Caragialiana”,  Șerban  Cioculescu,  1972  
24.  „Pagini  de  critică  literară”,  Vladimir  Streinu,  1938  
25.  „Clasicii    noștri”,  Vladimir  Streinu,  1943  
26.  „O  viziune  românească  a  lumii”,  Ovidiu  Papadima,  1941
27.  „Literatura  populară  română.  Din  istoria  și  poetica  ei”,  Ovi-
diu  Papadima,  1968  
28.  „Valori”,  Mihai  Ralea,  1935
29.  „Istoria  literaturii  române  vechi”,  Nicolae  Cartojan,  1940  -
1945  
30.  „Pe  culmile  disperării”,  Emil  Cioran,  1934  
31.  „Schimbarea  la  față  a  României”,  Emil  Cioran,  1936  
32.  „Insula  lui  Euthanasius”,  Mircea  Eliade,  1943  
33.  „De  la  Zalmoxis  la  Genghis-Han”,  Mircea  Eliade,  1980  
34.  „Spiritul  românesc  la  cumpătul  vremii.  Șase  maladii  ale  spi-
ritului  contemporan”,  Constantin  Noica,  1978  
35.  „Mitul  și  literatura”,  Silviu  Angelescu,  1999  
36.  „Opera  lui  Alexandru  Macedonski”,  Adrian  Marino,  1967  
37.    „Biografia  ideii  de  literatură”,  Adrian  Marino,  1992  -  2003  
38.  „Literatura  română  și  expresionismul”,  Ovid  S.  Crohmălni-
ceanu,  1971  
39.  „Introducere  în  teoria  lecturii”,  Paul  Cornea,  1988  
40.  „Junimea  și  junimismul”,  Z.  Ornea,  1975  
41.  „Euphorion”,  Nicolae  Balotă,  1969  
42.  „Arte  poetice  ale  secolului  XX”,  Nicolae  Balotă,  1976  
43.  „Opera  lui  Tudor  Arghezi”,  Nicolae  Balotă,  1979  
44.  „Poezia  lui  Eminescu”,  I.  Negoițescu,  1968  
45.  „Istoria  literaturii  române  (1800  -  1945)”,  I.  Negoițescu,  1991  
46.  „Poezie  și  modă  poetică”,  Stefan  Aug.  Doinaș,  1972  
47.  „Explorări  în  actualitatea  imediată”,  Cornel  Regman,  1978  
48.  „Agârbiceanu  și  demonii.  Studii  de  tipologie  literară”,  Cor-
nel  Regman,  1973  
49.  „Ion  Creangă.  O  biografie  a  operei”,  Cornel  Regman,  1997  
50.  „Patru  decenii  de  proză  literară  românească”,  Cornel  Reg-
man,  2004  
51.  „Lecturi  infidele”,  Nicolae  Manolescu,  1966
52.  „Metamorfozele  poeziei”,  Nicolae  Manolescu,  1968  
53.  „Introducere  în  opera  lui  Alexandru  Odobescu”,  Nicolae  Ma-
nolescu,  1976  
54.  „Sadoveanu  sau  utopia  cărții”,  Nicolae  Manolescu,  1976  
55.  „Arca  lui  Noe.  Eseu  despre  romanul  românesc”,  3  vol.,  Ni-
colae  Manolescu,  1980  -  1983  
56.  „Despre  poezie”,    Nicolae  Manolescu,  1987  
57.  „Literatura  română  postbelică.  Lista  lui  Manolescu”,  3  vol.,
Nicolae  Manolescu,  2002  
58.  „Istoria  critică  a  literaturii  române”,  Nicolae  Manolescu,  2008  
59.  „Conceptul  modern  de  poezie”,  Matei  Călinescu,  1972  
60.  „Cinci  fețe  ale  modernității,  Matei  Călinescu,  1987,  ed.  în
limba  română  în  1995  
61.  „A  citi,  a  reciti.  Către  o  poetică  a  (re)lecturii”,  Matei  Căli-
nescu,  1993,  ed.  în  limba  română  în  2002  (cu  un  capitol  spe-
cial  adăugat  despre  Mateiu  Caragiale)    
62.  „Îmblânzirea  romantismului.  Literatura  europeană  și  epoca
Biedermeier”,  Virgil  Nemoianu,  1984,  ed.  în  limba  română  în
1998  
63.  „O  teorie  a  secundarului.  Literatură,  progres  și  reacțiune”,

Virgil  Nemoianu,  1989,  ed.  în  limba  română  în  1997  
64.  „Proza  românească  de  azi.  Cucerirea  tradiției”,  Cornel  Un-
gureanu,  1985  
65.  „La  vest  de  Eden.  O  introducere  în  literatura  exilului”,  Cor-
nel  Ungureanu,  1995  -  2001  
66.  „Geografie  literară”,  Cornel  Ungureanu,  2002  
67.  „Spațiul  în  literatură”,  Valeriu  Cristea,  1979  
68.  „Dicționarul  personajelor  lui  Creangă”,  Valeriu  Cristea,  1999  
69.  „Balcanismul  literar  românesc.  Panoramic  sud-est  european”,
ed.  definitivă,  Mircea  Muthu,  2017
70.  „Studii  de  estetică  românească”,  Mircea  Muthu,  2005  
71.  „Mari  corespondențe”,  Livius  Ciocârlie,  1981  
72.  „Caietele  lui  Cioran”,  Livius  Ciocârlie,  2007  
73.  „Istoria  literaturii  române  contemporane  (1941  -  2000),  Alex
Ștefănescu,  2005  
74.  „Romanul  psihologic  românesc”,  Alexandru  Protopopescu,
1978  
75.  „Dimineața  poeților”,  Eugen  Simion,  1980  
76.  „Scriitori  români  de  azi”,  I  -  IV,  Eugen  Simion,  1974  -  1989  
77.  „Marea  trăncăneală.  Eseu  despre  lumea  lui  Caragiale”,  Mir-
cea  Iorgulescu,  1988  
78.  „Nouă  poeți”,  Laurențiu  Ulici,  1974  
79.  „Figura  spiritului  creator”,  Eugen  Negrici,  1978  
80.  „Literatura  română  sub  comunism.  Proza”,  Eugen  Negrici,
2002  
81.  „Lucian  Blaga,  universul  liric”,  Ion  Pop,  1981  
82.  „Avangarda  în  literatura  română”,  Ion  Pop,  1990  
83.  „Poezia  românească  neomodernistă”,  Ion  Pop,  2018  
84.  „Generație  și  creație”,  Mircea  Martin,  1969  
85.  „Identificări”,  Mircea  Martin,  1977  
86.  „Caragiale  sau  vârsta  modernă  a  literaturii”,  Alexandru  Că-
linescu,  1976  
87.  „Eros  și  utopie”,  Marian  Papahagi,  1980  
88.  „Critica  de  atelier”,  Marian  Papahagi,  1983  
89.  „Cartea  întâlnirilor  admirabile”,  Anton  Dumitriu,  1981  
90.  „Aletheia”,  Anton  Dumitriu,  1984  
91.  „Poezie  și  livresc”,  Al.  Cistelecan,  1987  
92.  „Celălalt  Pillat”,  Al.  Cistelecan,  2000  
93.  „Mircea  Ivănescu.  Monografie”,  Al.  Cistelecan,  2003  
94.  „Istoria  tragică  și  grotescă  a  întunecatului  deceniu  literar
nouă”,  Radu  G.  Țeposu,  1993  
95.  „Aisbergul  poeziei  moderne”,  Gheorghe  Crăciun,  2002  
96.  „Istoria  poeziei  românești”,  vol.  1  -  4,  Mircea  Scarlat,  1982
-  1990  
97.  „Al  patrulea  hagialâc”,  Vasile  Lovinescu,  1981  
98.  „Poeți  români  de  azi”,  Gheorghe  Grigurcu,  1979  
99.  „De  la  Mihai  Eminescu  la  Nicolae  Labiș”,  Gheorghe  Grigurcu,
1989
100.  „Provinciile  imaginare”,  Nicolae  Oprea,  1993

Cărți  pe  care  le  am  în  bibliotecă  și  pe  care  le-am  citit
și  recitit  cu  mare  drag  și,  mai  ales,  neobligat  de  vreo  stringență
universitară  sau  de  alt  gen.  Dacă  azi  ar  fi  să  mai  alcătuiesc  o
astfel  de  listă,  nu  m-aș  opri  până  la  cifra  200,  privitor  la  aceeași
perioadă  literară.  N-ar  lipsi  cărți,  din  aceeași  bibliotecă  perso-
nală,  de  Mircea  Braga,  Irina  Petraș,  Silviu  Angelescu,  Neagu  Dju-
vara,  Nicoale  Iorga,  Monica  Spiridon,  Mircea  Mihăieș,  Răzvan
Voncu,  Sorin  Alexandrescu,  Vasile  Spiridon,  Ioan  Holban,  Lucian
Raicu,  Ion  Vartic,  Marta  Petreu,  Ovidiu  Cotruș,  Radu  Enescu,
Alexandru  Mușina,  N.  Steinhardt,  Mircea  Anghelescu,  Dan  C.  Mi-
hăilescu,  Ion  Bogdan  Lefter,  Iulian  Boldea.  
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Mihai Iovănel: În urmă cu doi am purtat un dialog, tot pen-
tru „Euphorion”, despre felul în care discuțiile ritualice despre așa-
zisa „corectitudine politică” se asociază în România - dar nu numai
- cu o serie de ficțiuni conservatoare mistificatoare („Corectitudinea
politică între realitate și fetiș. Mihai Iovănel și Christian Moraru în
dialog”, în „Euphorion”, nr. 4, 2019). Ne întoarcem acum, așa cum
se spune în romanele polițiste, „la locul faptei”. Prin aceasta înțeleg
nu doar că revenim în paginile revistei din Sibiu, ci și revenirea asu-
pra unei probleme – unor probleme – afine „corectitudinii politice”.
Este vorba despre „valoarea estetică”. (O să folosesc în continuare
ghilimele pentru această sintagmă pentru că în general mi se pare
problematic procesul/circuitul prin care calitatea estetică a unui
obiect se transformă în valoare.) Dacă despre „corectitudinea poli-
tică” se poate spune că reprezintă obsesia culturii din România de-
a lungul ultimilor 30 de ani, despre discuțiile privind „valoarea
estetică” se poate afirma că au însoțit critica literară autohtonă de
la apariția ei ca disciplină în a doua parte a secolului al XIX-lea. De
la Titu Maiorescu și articolele lui, mai toți criticii români au înțeles
să-și asume zgomotos misiunea despărțirii literaturii „de valoare”
de literatura „fără valoare”, dar și a segregării valorilor „estetice” de
mai toate celelalte valori (sociale, politice, ideologice etc. etc.). 

Sigur, ceea ce schițez acum poate părea un fel de carica-
tură. Pe de altă parte, însăși dinamica dezbaterilor despre „valoarea
estetică” a căpătat în România ultimelor decenii un astfel de aspect
caricatural. Nenumărate dosare, anchete și grupaje țin această pro-
blemă într-o actualitate pe cât de continuă, pe atât de falsă – toate
aceste discuții privesc inevitabil în urmă (către Maiorescu, Mano-
lescu și toți criticii „de direcție”) și deploră în cor rătăcirea din pre-
zent, în care literatura română, lipsită de acel „deget de lumină” al
lui Maiorescu care funcționa ca busolă valorică, se confruntă în zi-
lele noastre cu o serie de dușmani. 

Ca să identific acești dușmani in concreto, o să apelez la un
caz recent: Premiul Eminescu pentru debut în poezie. Organizat la
Botoșani de Memorialul Ipotești și finanțat de Consiliul Județean
Botoșani, este cel mai vizibil premiu în domeniul său din România
și tocmai de aceea provoacă în mod tradițional scandal. Anul acesta
scandalul a avut în centru două poete cu volume aflate pe lista
scurtă a premiului, Ileana Negrea și Cătălina Stanislav (prima a și
câștigat premiul), și a pornit de la câteva cuvinte „licențioase” folo-
site în volumele respective. Cum a început scandalul? În cadrul galei
online de acordare a premiului, Cătălina Stanislav a citit poemul
Gwyneth Paltrow și cu mine, care conținea versurile: „cele mai bune
minți ale generației mele sunt Gwyneth Paltrow, care nu știe
diferența dintre vulvă și vagin/ cele mai bune minți ale generației
mele sunt și eu, așteptând să termini o bucată de pizza cu brânză
unsuroasă/ ca să putem să mergem la tine în cameră și să nu ne
futem pentru că ești prea beat/ și eu prea obosită/ și am purtat sa-
lopeta mea preferată ca tu să mănânci pizza cu brânză unsuroasă/

și să nu mă fuți”. Aceste versuri au scandalizat presa locală din
Botoșani și notabilitățile din Botoșani, iar în urma presiunilor me-
diatice și politice înregistrarea video a galei a fost eliminată de pe
pagina de Facebook a organizatorului. Doar că ceea ce se dorea o re-
zolvare discretă s-a transformat peste noapte într-un subiect pre-
luat de mai toată presa din România, de la televiziuni și tabloide
până la site-uri naționaliste obscure (fluierul.ro) sau finanțate de
Rusia (Sputnik). În același timp, câteva rânduri din volumul Ilenei
Negrea (un volum asumat queer, mad și feminist), au fost rostogo-
lite în buclă pe Facebook (dar și pe site-uri de genul celor amintite
înainte), producând demascări furibunde ale „pornografiei” aso-
ciate în chip ilicit cu Eminescu (prin intermediul premiului care-i
poartă numele): „Să stăm așa/ În timp ce lumea asta/ Se duce dra-
cului/ Cu virușii și ghețarii/ Și animalele și planeta/ Și chiriile și eva-
cuările și șomajul/ Și violența domestică și precaritatea/
Încremeniți/ Și perverși/ Uitând de toate/ Pizda mea e o mașinărie
războinică/ Care vrea să își facă dreptate”. Cam toate demascările,
unele incredibil de violente, la care au fost supuse cele două au-
toare se bazau pe opoziția dintre literatura/poezia „adevărată” și li-
teratura falsă (adică „pornografică” sau „ideologică”). În mod
evident, în ochii celor contestau calitățile estetice ale poemelor (iar
printre aceștia se numărau și destui scriitori sau critici), „pornogra-
fia” este un păcat la fel de grav ca „ideologia”. Iată, așadar, unde ne
aflăm: într-o versiune grotescă a teoriei autonomiei esteticului. Po-
trivit acesteia, „valoarea estetică” se definește în primul rând prin
ceea ce exclude, începând cu sexualitatea și ideologia. 

Christian Moraru: Suntem într-adevăr, sau mai exact cul-
tura critică încă dominantă în România este prizoniera acestei fan-
tezii autonomiste, profund revolute și interesate. Las deoparte
faptul că în Eminescu și alți „clasici” există nu doar erotic, ci și ob-
scenitate și pornografie cât vrei și că tocmai aceste elemente fac li-
teratura lui Creangă, de exemplu, cât de cât interesantă, vie, și ca
atare capabilă să te intrige, să te afecteze și să aibă, în consecință,
asupra ta un efect - „wait for it”, cum se spune - estetic. Așa cum su-
gerezi și cum exemplul meu implică, problema este că ceea ce eu
numesc cultură critică dominantă plasează într-o relație ireconcilia-
bilă, disjunctivă esteticul (anume exact ceea ce face ca poemul X să-
ți placă) și întregul aparat-tematic stilistic care reprezintă, exprimă
și fabrică plăcerea. Cu alte cuvinte, esteticul ar exclude și ca atare ar
trebui discutat, cântărit etc. în absența a ceea ce îi da naștere și
formă, îl face ce este. Nonsens, evident. Ar exista, cu alte cuvinte,
valoarea estetică și „restul lumii”, cum spuneam pe vremuri când
făceam echipa de fotbal a străzii, care trebuia să joace împotriva
unei echipe compuse din cei ce locuiau oriunde numai pe strada
noastră – Strada Esteticii – nu.

Din punctul acesta de vedere, cea mai importantă și, re-
toric vorbind, cea mai relevantă întrebare din chestionarul „Eupho-
rion” este a cincea. Așa cum e ea formulată, întrebarea însăși

Mihai Iovănel și Christian Moraru
Două culturi critice
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trebuie la rândul ei întrebată, chestionată – probabil că redacția se
așteaptă la așa ceva și nu va fi iritată prea tare de direcția în care se
îndreaptă conversația noastră. Nu-mi este cu totul clar dacă între-
barea se vrea de fapt citită astfel: „Critica trebuie să ia in conside-
rare numai valorile estetice sau și celelalte valori ale unei opere
literare?” sau „Critica trebuie să ia în considerare numai valorile es-
tetice sau și valorile culturale ale unei opere literare?” Voi asuma că
întrebarea este exact cea formulată și că, dacă într-adevăr așa e,
atunci felul în care ea este pusă ne plasează pe un drum bun, cu
alte cuvinte interogația conține deja un posibil răspuns, corect din
punctul meu de vedere, anume că esteticul este o valoare culturală
între altele din moment ce referința e la „celelalte valori culturale”.

Dar dacă așa stau lucrurile, atunci întrebarea următoare
ar trebui să fie care este structura culturală a esteticului sau ce
poate intra în componența lui – și mai bine zis, dacă există ceva ce
nu poate sau nu trebuie sa fie inclus în el. Din ceea ce am spus până
acum, reiese, cred, că nimic nu-i este străin și deci nimic nu poate fi
exclus. Iată, dacă vrei, o definiție concisă a „optzecismului”, așa cum
a fost el înțeles cândva – cât despre ce a însemnat ea practic până
la urmă, mai ales în critică, asta e o altă poveste. Dar să revin: nu
există ingrediente a priori incompatibile cu producerea esteticului.
Pe scurt, indiferent cum privești chestiunea, antinomia estetic-cul-
tural este problematică. Esteticul este ceea ce în „cultural critique”
se numește „formațiune” (formation), iar asta nu e sinonim cu forma
literară sau, altfel spus, forma literară însăși sau genul (genre) sunt
formations în care tipul de text e doar un element. Formațiunea în
cauză se formează, în sens cât se poate de concret, fizic, se produce
și este recunoscută ca atare în relație - în „fricțiune” - cu alte
formațiuni și practici socioculturale, care intră în ADN-ul, în formula
formei pe care o ia esteticul și care, din această cauză, nu pot fi ex-
cluse din analiza și evaluarea lui. Nu e vorba de determinism aici,
nici pe departe, dar nici nu e loc de autonomism. Esteticul are o
configurație precisă care nu se coagulează spontan în vid social; el
are originea într-o multiplicitate de practici și discursuri pe care cri-
ticul trebuie să o reconstituie, să o „despacheteze” sau să o desfacă
(cum ai desface un evantai) din corpul compact și rezistent la
această procedură „intruzivă” al operei. Aceasta trebuie restituită
complexității din care provine; criticul nu simplifică, ci complică -
Roland Barthes, între alții, sugerează asta. Pe de altă parte, la polul
recepției, nu al producției, esteticul este o formație istorică și poli-
tică în sensul că operează ca o categorie variabilă în timp și loc, de-
pendentă de felul în care anumite audiențe, clase profesionale și
politice și interese de tot felul construiesc și apreciază cutare opere
sau categorii de opere, stiluri etc. ca având drept de cetățenie și
„contând” în domeniul artei, frumosului, valorii, patrimoniului, în
învățământ, curriculum etc. 

Din păcate, perspectiva e deprimantă: în mainstream-ul ei,
critica românească rămâne teribil de limitată teoretic și umilitor de
anacronică în materie de capacitate de conceptualizare a
granularității culturale a „esteticului”, „valorii”, „canonicului” și a
altor lucruri de acest tip. E elocvent și trist, dar util, că „Euphorion”
pune întrebări la care avem răspunsuri definitive de o jumătate de
secol (Sunt valorile „imuabile? Nu. E ceva „provocator” în a nu mai
trata esteticul ca pe vremea lui Maiorescu, ca să nu zic Simion? Nu,
de o mie de ori nu. Se face simțită legea gravitației în incinta Aca-
demiei Române?...). Mai sus, am repetat locuri comune, se-nțelege.
Se va spune că ele sunt chiar asta, că ele nu aduc nimic nou. Așa o

fi, dar pentru critica la care mă refer ele nu constituie valori, con-
ceptual vorbind, adică nu orientează efectiv discuția literaturii și a
culturii. Ar merita să ne întrebăm de ce. 

M.I.: Legat de acele „întrebări la care avem răspunsuri de-
finitive de o jumătate de secol”, îmi vine în minte popularul poem al
lui Mihai Ursachi: „Un om din Tecuci avea un motor/ Dar nu i-a fo-
losit la nimic”. Faptul că nivelul discuției teoretice în plan
internațional a depășit de mult astfel de întrebări nu i-a folosit prea
mult criticii mainstream din România (și o să revin pentru a propune
un sens de utilizare pentru această sintagmă). De ce s-a întâmplat
asta? Teoria nu există fără un nivel al asumării/ratificării prin prac-
tică. Au fost momente în trecut în care Manolescu, poate chiar și Si-
mion, ar fi putut subscrie măcar parțial la ce ai scris mai sus. De
pildă în anii ’80, când publicau Arca lui Noe – Manolescu și Întoarce-
rea autorului – Simion. Cărți în care problema esteticului, dincolo de
toate lozincile lui Manolescu și Simion despre „primatul autonomiei
esteticului”, avea chiar acea configurație granulară – discontinuă,
compusă din nenumărate particule așa-zis extraestetice – de care
vorbești. Însă căderea comunismului și evoluțiile personale și
instituționale configurate de acel eveniment i-au dus pe cei din
generația lui Simion – care-și trăiseră maturitatea intelectuală con-
struind sisteme defensive („autonomia esteticului”, „rezistența prin
cultură” erau în fond niște firewalls) împotriva infrastructurii pro-
pagandistice a comunismului – în situația în care toate „valorile”
propuse de ei au devenit peste noapte obsolete sau cel puțin che-
stionabile/ chestionate/ under review. Din această situație de vertij
cognitiv și pozițional, generația lui Simion (cu Simion în frunte – Ma-
nolescu a avut, cel puțin în anii ’90, poziții mult mai ironice/relati-
viste) a încercat să iasă prin aceeași „autonomie a esteticului” din
care-și croise manta de vreme rea în comunism. Doar că dacă „au-
tonomia esteticului” îi apărase în comunism de realismul socialist și
de naționalismul protocronist, oferindu-le o autonomie profesio-
nală relativ confortabilă, după 1989 aceeași „autonomie a esteticu-
lui” trebuia să îi apere de globalizare și de forțele ei care dislocau
nemilos formele de relief ale unui comunism care în varianta lui fi-
nală, cea naționalistă, fusese în general autarhic. To make a long
story short, maniera în care Simion și Manolescu (le vehiculez nu-
mele în bună parte metonimic – mă refer de fapt la generația lor) au
monopolizat în postcomunism hotspot-urile decizionale din sistem
a influențat în mare măsură felul în care au fost purtate discuțiile
despre estetic. 

Întorcându-mă acum la ce ziceam mai devreme, la ce e
bună teoria dacă acele condiții în care o poți corela cu o practică oa-
recare sunt cu totul precare? Degeaba deții un Mac într-o zonă în
care nu ai acces la internet și electricitate. Degeaba ai acces la teo-
ria momentului dacă în instituții precum institutele de cercetare ale
Academiei sau majoritatea universităților ai de-a face cu criterii de
performanță ruginite. Orizontul limitat al practicii configurează ori-
zontul teoretic. Localizez mainstream-ul criticii literare din România
tocmai în acest orizont precar de posibilitate: dincolo de persoane,
acest mainstream ține de o infrastructură subzistentă. Așa că, vrând-
nevrând, rămânem în interiorul acestui limbaj construit pe organi-
cismul naturalizat și neproblematic al unei presupuse „valori
estetice” imuabile, care configurează fără întreruperi semnificative
spațiul național românesc și pe care suntem chemați să o apărăm
cu furci, cu topoare și alte asemenea instrumente de ultimă
generație.

Însă propun să ieșim pentru moment din zona româ-
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nească a problemei, pentru că de fapt felul în care se discută în Ro-
mânia despre „valoarea estetică” nu se reduce la factorii locali
amintiți până acum. O parte a discuției este importată din presa
conservatoare anglo-americană sau franceză, care mobilizează agi-
tatoric reacții defensive în fața a ceea ce se numește „cancel cul-
ture”. Fenomenul acoperit de această etichetă, corelat în presa
amintită cu progresismul, este tratat de regulă senzaționalist, fiind
scoase în evidență – ca și în cazul „corectitudinii politice”, cu care
este de altfel intim asociat – niște excepții ridicate la rang de reguli.
Însă tocmai această ficționalizare discursivă devine leagănul unor
ficțiuni paseiste de nivelul filmelor Hallmark despre timpurile de
aur în care „valoarea estetică” recunoscută și împărtășită asigura o
formă de comuniune superioară vremurilor de azi, în care, nu-i așa,
literatura („canonul Occidental”) a fost monopolizată de grupuri mi-
litante progresiste din zona minorităților sexuale și rasiale. Cred că
ecoul unor astfel de temeri se face auzit și în întrebările din „Eup-
horion”. Pe de altă parte, poate fi observată în ultima vreme pe
scena academică internațională o întoarcere a interesului pentru
„estetic”, după ce vreme de decenii, sub influența dominantă a ceea
ce s-a numit „hermeneutica suspiciunii”, un astfel de interes a căzut
într-un plan secundar. 

C. M.: Redacția nu se va supăra daca vom glosa puțin pe
marginea caracterului defensiv al întrebărilor la care te referi. Ele
sunt fair game, ca sa zic așa. Tonul general al acestora e ușor de
înțeles. „Progresismul” există, dar în ghilimele; la fel, „autoritatea”
criticului tradițional e, ca Shakespeare în cutare vers kitsch de So-
rescu, și ea pe ducă, și, nu-i așa, e păcat atâta vreme cât e înlocuită
de un fel de specialist în marketing (atenție: domeniu venetic, ame-
ricănesc); noua generație de autori „pune în umbră... criteriul este-
tic” (aici nu mai e nici o ambiguitate, și poate că întrebarea nr. 3 ne
spune clar cum trebuie citită nr. 5). 

Politica conservatoare a retoricii interogative este, pe
scurt, evidentă. Dar noul interes în estetic în alte părți ale lumii nu
e nici pe departe un gest reactiv, o întoarcere înapoi la kantianism
și la estetismul idealist derivat din el și până astăzi hegemonic în
culturi critice insulare precum România. De la estetica afectului la
noul formalism, conexiunea cu politicul e vitală, de neocolit. Apoi,
ambele nu exclud nici pe departe materialismul, care și el a trecut
prin câteva faze, inclusiv cea nouă (New Materialism) și chiar „im-
aterialistă” (Graham Harman). De ce, cum, cu ce consecințe, care
sunt textele fundamentale în care toate aceste probleme au fost ex-
plicate și, repet, de mult soluționate, ei bine, la aceste întrebări ar tre-
bui să răspundă educația universitară în România - și te las pe tine
să decizi dacă asta se întâmplă sau nu. În orice caz, noua anchetă
„Euphorion” e, cum spuneam, pentru mine un indice clar in acest
sens. În buna tradiție locală, criticii la care te referi, generația lor și
cei pe care ea i-a format – evident, după propria asemănare – con-
tinuă să controleze un set larg și relativ integrat de instituții, de la
cele academice la reviste literare, unde ultimele popularizează con-
ceptele rudimentare de valoare, cultură, estetic, discurs, autono-
mie, libertate predate și promovate în primele. Aici, efortul
conservator – reacționarismul dacă vrei – e patent și coordonat, iar
excepțiile confirma regula. Motorul intelectual al culturii critice ră-
mâne universitatea, iar în România universitară, cel puțin în
umanități, e încă nevoie de un „tuneup”. Sunt semne foarte încura-
jatoare, cum am mai discutat, la un număr de universități din Ro-
mânia, mai ales în Transilvania, dar întrebările din „Euphorion” sunt

dovada că e mult de lucru în această privință. 
Să nu uităm apoi cui se adresează ancheta, cine te citește

pe tine acum - cu stupefacție? Cu nobilă indignare poate? Cu inevi-
tabilă „ipocrizie”? Acest cititor, rezonabil educat (în ce? vezi mai sus),
este majoritar și el. Conservator în comunism, el a devenit și mai
conservator după, ca efect al unei campanii de aculturație în care
cartelul cultural-publicistic și politic din jurul administrației Băsescu
a jucat un rol central și pe care aparatul scolastic-editorial al Aca-
demiei în realitate a susținut-o, dincolo de unele interese diver-
gente. Dacă te gândești bine, nu e nimic postcomunist în
anticomunismul sau ne-comunismul acestor instituții și pârghii ale
„noului” discurs dominant de după 1989. Logica lor rămâne comu-
nistă în sensul că are rădăcinile adânc înfipte în sistemul de valori
și privilegii pre-1989, de la pseudo-supremația esteticului („pur”) la
supremația pseudo-autorității. Toate acestea mențin publicul res-
pectiv în peștera lui Platon (sau la conferințele de la Ateneu). Acest
public se va simți insultat în pseudo-puritanismul lui citind pe Că-
tălina Stanislav sau eseuri care rasializează – și astfel valorizează –
opere importante din istoria literaturii române, și asta pentru că nu
are aparatul conceptul care să conducă la alt tip de reacții. 

Am mai afirmat, tot în presa din România, că în materie
de critică există ceea ce se numește progres, chiar dacă critica poate
să se ridice la nivel de artă în anumite situații. Nu vreau să spun că
Rita Felski e neapărat superioară lui Jules Lemaître (de fapt e, dar nu
asta e important acum). Vreau să spun că nu poți scrie astăzi ca Le-
maître, sau nici măcar ca Barthes - și, așa cum sugerezi, din acest
motiv, Arca lui Noe, cea mai importantă carte de critică românească,
după părerea mea, îl face pe Manolescu anului 1980 mult mai „con-
temporan” nouă astăzi, cultural vorbind, decât actualul Manolescu,
cel în carne si oase, care a involuat în fel și chip. Asta nu e o che-
stiune strict metodologică, și nici de modă, ci de adecvare la obiect,
de răspundere față de acesta, mai precis față de eterogenitatea ger-
minativă din care s-a născut și pe care o reflectă inevitabil în struc-
tura lui. Manolescu din Arca lui Noe d’antan e mult mai perceptiv
decât directorul României literare de astăzi. Felul în care sunt discu-
tate în revistă subiecte precum PC – între alții, de Manolescu însuși
– îmi amintește de prestația TV a legendarului meteorolog Topor
prin anii ’70-’80. În timp ce în Germania „starea vremii” era deja de-
dusă din imagini de satelit, spectatorii TV din Romania urmăreau
cu admirație ce spunea Topor, pe înțelesul tuturor dar „cu autori-
tate”, despre porcul cu pai în gură.

M.I.: Menționarea lui Topor, care apărea și în Budila-Ex-
press, poemul lui Alexandru Mușina, este binevenită, pentru că fi-
gura meteorologiei a fost asociată nu o dată cu problema esteticului
(îmi vine în minte un titlu ca Meteorologia lecturii a lui Radu Pe-
trescu). Legat de ceea ce spui despre autoritate și mai ales „autori-
tate”, asistăm într-adevăr la continuitatea unor formule mentale
construite în comunismul târziu, care n-au avut nici o problemă să
supraviețuiască în neoliberalismul postcomunist. Celebra formulă
„rezistența prin cultură”, de care generația șaizecistă a făcut atâta
caz, poate fi citită în acest context pe dos față de intenția ei inițială,
care afirma rezistența „adevăratelor valori” în răspărul comunis-
mului. Pe scurt, ceaușismul anilor ’80 rezistă foarte bine până azi
tocmai prin cultură – prin această cultură emanată de instituții do-
minante ca Academia, universitățile (cu excepțiile de rigoare, prea
puține însă), Uniunea Scriitorilor, România literară ș.a.m.d. În gene-
ral mă cam enervează obsesia unora de a deriva mecanic toate pro-
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blemele prezentului din simptomele comunismului, dar în cazul de
față lucrurile mi se par destul de clare. Îl ascult vorbind pe Ioan-
Aurel Pop, președintele Academiei, și am acces instantaneu la struc-
tura de fond a disciplinei istoriei din ultimul deceniu comunist, al
cărei „subiect istoric” era națiunea văzută ca entitate indivizibilă și
autosuficientă. Citesc teze de doctorat susținute recent în
universități românești, iar bibliografiile sunt pline de titluri și me-
todologii la modă în anii ’60-’70, în urmă cu jumătate de secol, deși
informația este mult mai accesibilă în prezentul nostru digital decât
era în analogicii ani ’80 sau ’90. Citesc România literară de azi și parcă
recitesc atacurile la adresa optzeciștilor din Săptămâna și Luceafărul,
doar că direcționate acum împotriva noii „literaturi tinere”. Apropo,
după scandalul de la Premiul Eminescu - Opus Primum, Uniunea
Scriitorilor a emis un comunicat în care zicea că n-are nimic de-a
face cu acest premiu și că „răspunderea pentru conținutul textelor
citite și prezentate public la acest eveniment revine juriului [...], au-
torilor nominalizați de acest juriu și organizatorilor”. Nimic, nici
măcar un enunț foarte general despre „autonomia esteticului”, în
apărarea unor scriitoare abuzate în mass-media. Dimpotrivă, co-
municatul poate fi citit ca o delimitare față de excesele acelor scrii-
toare care și-au cam făcut de cap.

În aceste condiții, „autoritatea criticii literare”, a cărei
„pierdere” a fost deplânsă în atâtea și atâtea grupaje și articole
după 1989, nu este decât o aspirație reziduală legată de un trecut
iremediabil consumat în formele lui materiale, care nu mai
supraviețuiește decât ca - pace Eminescu - „icoana stelei ce-a murit”,
ca semnal-fantomă care parazitează prezentul în versiuni pe fond
irelevante, chiar dacă pe formă încă acute instituțional.  

C. M.: Mă întreb dacă această autoritate chiar a existat
vreodată și, dacă da, ce a însemnat ea. O serie de alternative la me-
tafora ta astronomică îmi vin în minte pentru a sugera aceeași
noțiune de iluzie, aceeași falsă percepție ca să nu zic conștiință. Nu
e vorba de a da atenție unor critici mai mult decât altora sau de a-i
respecta mai mult decât pe alții, deși – iar acum repet ce am scris
într-un volum aniversar editat de Ion Bogdan Lefter în 2009 – am
fost profund atașat și efectiv dedicat politic, și parțial estetic, idea-
lului reprezentat cândva de Manolescu. Amintesc asta pentru că
vreau să sugerez că nici „autoritățile” și nici „critica de direcție” exer-
citată, ni se spune, de acestea, nu au avut în fond consecințele lite-
rare și culturale despre care elevii încă învață la școală. Asta e o
fantezie retroactivă. Da, efecte au fost, dar ele continuă să fie mult
exagerate.

Această problemă nu e cu totul separată de chestiunea esteti-
cului și a valorii. Cauzalitatea în materie de evoluție literară e, și ea,
prost înțeleasă, la mod personalist și metafizic, ca derivând din im-
ponderabile și categorii de actori excepționalist-eroice. Talentul sau
chiar „geniul”, intuiția, „simțul valorilor”, fermitatea și justețea
„judecății de valoare”, „formula fericită” („inspirată”) etc. fac parte
din această serie, și ea revolută, și sunt, fără excepție – și în mod
semnificativ – atribute tradiționale ale „autorității”. Odată ce ele
funcționează, aparatul de raționalitate al analizei, de la metodolo-
gie la capacitatea de a contextualiza opera, de a o plasa în istorie
sau, mai corect spus, de a o gândi ca istorie și alte lucruri de acest
tip cad pe plan secund sau sunt complet ignorate. Autoritatea ar
acționa deci în vid, și de fapt, în practică lor desuetă, autoritățile in-
vocate curent în revistele literare românești astfel și operează, tra-
tând textele drept „valori” necontingente. Asta e un nou simptom

de continuitate cu sistemul critic – dirijat de aceleași „autorități –
din vechiul regim. La asta făceam referință mai sus, iar continuita-
tea e ironică, aș observa acum, cu atât mai mult cu cât unele din
aceleași autorități rămân dedicate oratoriei anticomuniste.

Mai rău, așa cum sugerai, putem vorbi de o involuție, care nu mai
e nici măcar ironică atâta vreme cât postmilenialismul literar e tra-
tat în România literară mai brutal decât era generația mea în Săptă-
mâna. Vorbeai despre „rezistență prin cultură” și ce înseamnă ea
acum, adică la ce anume rezistă acea cultură, care, încă odată, e de
structură și proveniență arhaică, pre-1989. Dacă punem întrebarea
în această formă, ne dăm seama imediat că e vorba, astăzi,
de rezistență la cultură însăși, anume la cultură vie, în flux, a Româ-
niei și lumii din societatea globală târzie, cultură care nu mai de-
pinde de vreo direcție sau „director de conștiință” și nici nu mai
poate fi teritorializată la modul naționalist (și nici măcar național).
Informațiile mele sunt fatal incomplete, dar din câte îmi dau seama,
asistăm în România la o solidarizare a establishment-ului cultural și
a unei bune părți din așa-zisa societate civilă – care rămâne nein-
formată, conservatoare, obscurantistă, superstițioasă, ostilă nou-
lui și democrație efective – în jurul unor reflexe culturale
reacționar-paseiste, adesea violent-antiprogresiste. Este poate iro-
nic – și e în orice caz trist - că majoritatea scriitorilor și cvasi-totali-
tatea criticilor afirmați în anii ’80 fac corp comun în jurul retoricii
antiminoritare și anti-PC și că, coincidență clarificatoare, aceeași
majoritate se identifică acum, în esență, cu pozițiile esteticiste pe
care le-a respins cu patruzeci de ani în urmă. Altfel, ieșirea delirantă
a Anei Blandiana de la un festival al traducătorilor de la Iași din oc-
tombrie anul trecut nu mă miră. Aș spune chiar că ea ne ajută să
înțelegem că rezistența la cultură e rezistența la democrație. La fel
și misticismul estetist, pe care autorii din generația mea cândva îl
ironizau subțire. El nu e nici pe departe atât de „opozant” așa cum
credeam cândva, sau, dacă este, se opune acelorași valori demo-
cratice.

Nu aș fi crezut acum 30 de ani, când scriam despre aceleași su-
biecte și aceiași actori politici, că voi fi forțat să scriu acum în acești
termeni. Dar ceea ce se întâmplă e de domeniul evidenței. Mi se
pare clar, de pildă, fie și de la distanța de la care observ lucrurile –
sau poate e chiar mai limpede de la această distanță – că asistăm în
sfârșit la ruptura pe care mi-am dorit-o cu decenii în urmă și pe care
diferiți factori au tot amânat-o, anume o separare a apelor, dacă
vrei, rezultând în două culturi în România. Una, încă majoritară, e
nedemocratică și în cel mai bun caz conservatoare politic vorbind,
deși religia ei economică este liberală, mai bine zis, neoliberală. Cea-
laltă cultură, încă minoritară, e organizată, larg vorbind, în litera-
tură și artă, în jurul scriitorilor, artiștilor și criticilor afirmați după
2000. Pe scurt, mă refer la postmilenialismul cultural din România,
care are trăsături de regăsit în toată lumea, inclusiv în Statele Unite.
În materie de literatură și critică, cred că, în linii mari, întrebarea nr.
3 pusă de chestionarul „Euphorion” asociază corect generația
„nouă”, postmilenială, și „progresivismul”. Ambele, împreună, în-
truchipează cultura la care o serie de „autorități” și cei din jurul lor,
împreună cu instituțiile din spatele lor, tot „rezistă” de aproape
două decenii. Dar în cultura celor două culturi, dacă-mi permiți
această aluzie doar parțial potrivită, echilibrul de putere e în acce-
lerată schimbare și probabil că o schimbare de ștafetă e în curs.

De fapt, din punctul meu de vedere, critica literară nu e con-
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fruntată, așa cum întrebarea implică, cu „provocări neașteptate mai
ales în ceea ce privește punerea în umbră a criteriului estetic în va-
lidarea unei opere literare.” Asta pentru că nu această critică, adică
nu critica la care se referă redacția, e de fapt „provocată” de „noua
generație de autori de literatură”. Dacă această critică chiar crede că
„noua generație” „pune în umbră” esteticul, atunci nici nu mai con-
tează cum respectiva critică reacționează la literatura „noii
generații” și probabil că așa și stau deja lucrurile. Evident, mult mai
bine pregătită să se confrunte cu respectivă literatură este
generația însăși (sau generațiile ori promoțiile dinăuntrul ei), prin
criticii ei, care reprezintă cultura critică încă minoritară actualmente
în România.

M.I.: Am gustat ironia trimiterii la teoria celor două culturi
a lui Lenin, mai ales că ești profesor în Statele Unite, adică în acel
sistem universitar asociat în zonele reacționare din România cu le-
ninismul, sexomarxismul și alte isme. Dar da, existența celor două
culturi este evidentă. Ceea ce identifici ca valul postmilenial-pro-
gresist produce într-adevăr lucrări în parametrii unei culturi care nu
mai caută să se legitimeze prin tot felul de continuități – văzute ca
factor de omologare – cu cultura anterioară. Această literatură, din
fericire, nici nu mai intră cu critica în raporturi de subordonare (sens
la care trimitea ideea de „autoritate” a criticului - și semantic, și is-
toric). O bună parte a acestei literaturi este transparentă, tranzitivă
- nu mai este cazul ca, precum în modernismul înalt de acum 100 de
ani, criticul-Tezeu să caute drumul în labirintul unor scrieri erme-
tice. De multe ori această literatură își conține propria interpretare
sau critică – așa cum se întâmpla deja din postmodernism. Un
volum colectiv LGBTQ, de pildă, își produce propriile condiții de
pertinență. Nu mai este nevoie să vină un Manolescu de azi ca să
decreteze „asta este literatură” sau „în lături!”. Și nu-i vorba de fap-
tul că pentru un astfel de volum problema calității literare, retorice
etc. nu ar mai fi importantă. Doar că a reduce astfel de texte la teh-
nicalisme e ca și cum ai reduce șahul la calitatea lemnului din care
sunt confecționate piesele. 

Pe de altă parte, chiar dacă își pierde o parte din vechile ju-
cării, critica nu își pierde însă relevanța ca disciplină. Critica rămâne
o formă de cartografie, care observă la scară planetară sau locală
configurarea complexelor relații dintre cultură și lume; o disciplină
care pretinde așadar și îndrăzneală, și perspectivă, dar și – spre de-
osebire de exploratorii victorieni care serveau interese pur coloniale
– o disponibilitate etică. Critica are de asemenea de gestionat lim-
bajele, vocabularele în care alegem să vorbim despre literatură și
cultură în general. Nu-i deloc întâmplător că un volum de care l-ai
editat de curând la Bloomsbury împreună cu Andrei Terian și Ale-
xandru Matei se numește chiar Theory in the “Post” Era: A Vocabulary
for the 21st-Century Conceptual Commons. Vocabularul este impor-
tant. Nu mai poți să vorbești azi în triade ca „sincronism -
tradiționalism - avangardă”, care nici ca zombies nu pot fi descrise,
căci zombies se mișcă totuși. Vechile cicluri culturale, întinse pe de-
cenii sau chiar secole, lăsau prin chiar această relație tărăgănată cu
temporalitatea iluzia că produc valori universale. Astăzi, odată și cu
creșterea exponențială a informației, produsele culturale au un
ciclu mult mai rapid de obsolescență, care afectează inclusiv cuvin-
tele pe care le folosim. Și, să nu uit, dacă tot sunt într-un moment
„promoțional”, recomand și The Bloomsbury Handbook of World
Theory, volumul pe care l-ai editat împreună cu Jeffrey R. Di Leo – a

apărut la începutul acestui an și este absolut util oricărei persoane
cu o minimă curiozitate intelectuală față de problemele și vocabu-
larul pe care le testează teoria astăzi, în cea mai actuală actualitate. 

C. M. Îți mulțumesc pentru referințe. Voiam, la rândul meu,
să trimit rapid la Istoria ta, însă renunț, să nu se spună că facem
schimb de complimente. Deși nu un compliment voiam să ofer, ci o
critică sau o observație referitoare la criticile care ți s-au adus și la
care nu am mai ajuns în numărul special dedicat de Transilvania (7/8
din 2021) cărții tale. Dacă Istoria a nemulțumit pe unii dintre noi,
asta s-a întâmplat și pentru că ea s-a simțit obligată să corecteze
cât mai multe din erorile sau rămânerile în urmă absolut umilitoare
care încă definesc felul în care operează aparatul critic românesc
dominant. Evident, mă gândeam, nu poți realiza toate astea într-o
singură carte al cărei obiectiv e de fapt istoric și mai puțin teoretic
(meta-istoriografic). De aici și reacțiile celor care ți-au reproșat că
nu ești destul de marxist, nu ești suficient de materialist, nu mergi
până la capăt în cutare direcție, nu articulezi complet cutare con-
cept ori model analitic, sau mai știu eu ce. Dar, à propos de hărți
cognitive, harta sau diagrama procesului revizionist despre care vor-
bim e prezentă în întregime în Istorie – programul noii critici, dacă
vrei, și probabil că timpul a venit să vorbim deschis, ferm, și în ter-
meni preciși, despre o nouă critică românească, o critică realmente
nouă, în curs de afirmare după 2000.

Întâi și întâi, cum spuneai, da, această critică are o relație
diferită cu literatură. Cordonul ombilical dintre ele e o ficțiune cri-
tică produsă istoric, dar atât cât a existat, el e ca și rupt în secolul 21,
spre binele tuturora. Pe cale de dispariție sunt și alte nexus-uri, su-
prapuneri, convergențe, monopoluri oligarhice (cum le-am numit în
altă parte) și concentrări de putere („autoritate”) neavenite și cul-
tural contraproductive, ca de pildă: coincidența substanțială (chiar
dacă nu completă) a criticii universitare și jurnalistice - câți dintre
noi nu au început cu foiletoane și cronici literare, chiar dacă
aspirațiile noastre erau în altă parte? Nu „reneg” acel trecut de cro-
nicar, să fie clar, dar nici nu pot să nu constat cât de inadecvat e
genul azi (și cât a decăzut de fapt - cronica literară de astăzi e un fel
de versiune literară a Timișoarei contemporane, murdară, degra-
dată și nerenovată de un secol). Apoi, ceea ce s-a pierdut prin
dispariția din reviste a criticilor cu adevărat analiști – critici de tip
„scholar” – s-a reconstituit parțial, cu actori în mare parte schimbați,
în critica de tip social media și în publicațiile online. Aceasta este o
schimbare de paradigmă în toată regula, de la metodă, loc și mediu
la retorică (mai „directă”) și formă de exersare a actului critic - parte
din despărțirea apelor menționată mai înainte și care stabilizează
critica literară și culturală în noi spații și modalități, mai conforme
cu secolul 21.

Acum că noii critici nu se mai simt obligați să le facă pe
toate, cum au făcut profesorii lor, ei (și ele) pot de fapt să facă mai
mult, mai substanțial, mai competent, cu bătaie mai lungă și mai
competitiv în context internațional. S-a spus de nu știu câte ori că,
înainte de ’89 toată lumea fierbea în aceeași oală (sau cazan). Cu o
metaforă mai puțin culinar-infernală, aș observa că sistemul cultu-
ral-political era unul hiperorganicist - sau așa părea și în orice caz
așa era programat să funcționeze. Era o rețea mult prea strânsă și
ultraintegrată, cu aceleași „autorități” în puncte nodale în care
entități și circuite de discurs, producție culturală și influență se in-
tersectau spre avantajul disproporționat al celor plasați în
intersecțiile respective. Unde și în cine se întâlneau și încă se întâl-
nesc traseele pe care se află și acționează parte din sistemul uni-
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versitar, institutele de cercetare, sistemul de subsidii, cel de pro-
movare și premiere, revistele, unele edituri și unele (multe, de fapt)
din publicațiile lor? Cât de în serios pot fi luate acele cărți câtă
vreme noțiunea de conflict de interes, de pildă, nu a jucat nici un
rol în scrierea și publicarea lor?

Spun „de pildă,” pentru că o mulțime de alte lucruri vor
trebui recunoscute drept chestiuni pertinente în critică și imple-
mentate ca valori alături de „policies” privind conflictul de interes.
Iată încă unul dintre ele: compoziția în materie de „gender” – sau
de rasă, de clasă, de orientare sexuală și așa mai departe – nu a sis-
temului de „autoritate”, ci pur și simplu a participanților la discurs
în critică. Poți să te uiți peste orice număr din România literară și
ceea ce-ți sare imediat în ochi din răbufnirile etern-indignate și „re-
zistente la cultură” ale rubricarzilor este dubla pantomimă geria-
trică a unui masculinism la fel de expirat cultural ca și estetismul
flacid pe care-l afișează. Compoziția (sau prezența) la care mă refer
e ea însăși un efect negativ de sistem, care istoric a fost construit pe
principiu patriarhal. Înaintăm, din fericire, în direcția relaxării, di-
versificării și descentralizării acestui sistem, care arată tot mai mult
ca un set necoordonat de „liste” sau juxtapuneri în sensul de care
vorbesc Ian Bogost și Bruno Latour. Un nou sistem, mai puțin he-
gemonic, e pe cale de a se naște în critica românească, cu actanți
mai puțin autoritari, dar mai autorizați profesional și deontologic. În
relație cu exemplul tocmai oferit, acest sistem e obligat să se re-
construiască după 2000, când structura homosocial-masculinistă a
criticii românești în sfârșit se destramă odată ce Adriana Stan, An-
dreea Mironescu, Teodora Dumitru, Mihaela Ursa, Daiana Gârdan

și alte femei încep să intervină în conversația critică și să o redefi-
nească. Același lucru se întâmplă și în literatură, în arte, în
umanități, spre beneficiul tuturor. Dar și în această privință mai e
mult de lucru.

M.I.: Este posibil ca reacțiile la Istoria mea să fie mai utile
decât cartea însăși, în sensul în care ele documentează aproape di-
dactic, chiar caricatural pe ici pe colo, momentul de ruptură despre
care vorbești. Pe de altă parte, intensitatea acestor reacții și di-
mensiunea decalajului dintre ele (practic una dintre tabere încă
luptă în munți împotriva comunismului, sau așa lasă impresia) arată
că ruptura este în curs. Mai bine zis este în curs conștientizarea fap-
tului că această ruptură s-a produs. Ca la dinozauri - sistemul de
transmitere a semnalelor nervoase către creier era un pic mai lent,
veștile ajungeau cu întârziere. 

Amplitudinea rupturii se va vedea mai bine atunci când promoțiile
mai tinere cu zece sau chiar douăzeci de ani decât douămiiștii își
vor atinge potențialul. Mă refer la cele reprezentate de critici ca
Ștefan Baghiu și Daiana Gârdan sau Teona Farmatu și Mihnea Bâlici.
În general, e vorba de nume care reprezintă centre universitare din
Transilvania, în special Cluj și Sibiu. Așa cum ai zis deja, acolo se pe-
trec lucrurile cele mai interesante. Ca absolvent al Universității
București, constat și eu, nu fără melancolie, că prezentul și viitorul
acestei alma mater sunt suspecte de irelevanță în raport cu
universitățile amintite. Aștept oricum cu multă curiozitate scena
metaliterară de peste zece ani. Bănuiesc, adică sper că jocul va avea
o dinamică mai internațională și mai ambițioasă, că diferența din-
tre revistele academice și cele generaliste va fi mai clară decât (încă)
este în prezent (când CV-urile compuse din culegeri de recenzii încă
sunt privite cu înțelegere și solidaritate), că peisajul va fi divers in-
clusiv ca dinamică de gen, că regulile jocului vor fi mai transparente,
mai incluzive și în același timp mai competitive. Pe de altă parte,
nu-i lipsit de verosimilitate nici scenariul distopic în care peste zece
ani subfinanțarea culturii și educației din România va fi devenit
hiper-subfinanțare, cele mai fierbinți dezbateri vor fi tot cele dintre
Simion și Grigurcu despre valoarea lui Fănuș Neagu, iar cititorii
„Euphorion” se vor delecta cu o anchetă despre „autonomia esteti-
cului” la care vor răspunde doar bărbați.
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EPISTOLA UNUI VETERAN CĂTRE VECHIUL SĂU CAMARAD

Lui Dumitru Chioaru

crâșma aceea sordidă din piața mare – o mai știi? –
aceea de lângă sectorul de lactate
vizavi de tarabele cu flori străjuite de țigănci gălăgioase și fistichiu
înțolite

stop cadru – 
un pâlc de case scunde colorate cu grădini înmiresmate
fântâni în curte și băncuțe la poartă
dispare încet-încet înghițit de apele care pun stăpânire pe uscat

acolo obișnuiam să-mi dau întâlnire cu tânărul promițător
care se visa mare  poet cunoscut în țară și peste hotare
ne beam cafeaua îmbunătățită și berea răsuflată
dimineața devreme pe inima goală
și peripatetizam patetic băncurind strașnic

o!
ce veseli eram în deznădejdea noastră

până ne-au hâșâit de-acolo
de-a trebuit să ne luăm catrafusele și să ne mutăm în bomba aceea 
din centro storico – o mai știi? – te-am dus și pe tine o dată acolo
avea pereții stâlpii și tavanul plini de portretele artiștilor mai răsăriți
ai urbei
încă vii

stop cadru –
două role de film rulează pe străzile orașului la amiază
pelicula îngustă trece imperturbabil de pe cea plină
pe cea goală și vițăvercea sub privirile mulțimii interzise

acolo ne beam tăria stinsă cu bere
țipând unul la celălalt căci nu se auzea om cu persoană
în vacarmul general

o!
ce veseli eram în deznădejdea noastră

dar n-a durat mult căci spelunca a dispărut cu portrete cu tot 
acoperite de mucegai jeg și funingine
iar noi ce era să facem
ne-am luat picioarele în spinare și am coborât în decungul
de sub Casa Armelor

stop cadru –
un grup de orbi înaintează împingând cu bilele de la capătul bas-
toanelor
spațiul care se lărgește tot mai tare
până într-atât încât pare un veritabil deșert cosmic

acolo ne beam vinul acru în aerul putred
pălăvrăgind întruna și băncurind strașnic
cu totul surzi la vălmășagul dinăuntru

o!
ce veseli eram în deznădejdea noastră

apoi ieșeam din subterană ca să pășim pe praful stelar de pe tro-
tuar
ah cum ne scrășnea sub tălpi
ni se-ncurca în păr ca mătreața
și ne izbea globii oculari de păream triști și plânși ca vai de noi

stop cadru –
un tânăr șade chircit cu genunchii la gură în colțul occidental al odăii
– 
ceilalți dansează pe-0 muzică asurzitoare – 
și nimeni și nimic nu-i poate seca izvorul lacrimilor – 

(cum și de ce s-a desprins această imagine
și nu alta din nenumăratele care mi se perindă prin cap 
e un mister de nedezlegat)

dimineața următoare ne-a prins în Clubul Insomniacilor
acolo ne-am dres cu ciocolată fină fierbinte și frișcă
încercănați priveam tăcuți pe fereastra murdară
afară – în mijlocul pieței – atârna spânzurat de limbă
sofistul-poet  – îl mai știi? – alături puseseră o pancartă
cu toate ticăloșiile sale disipate estetic într-un sonet shakespearian

o!
ce veseli am fost odată în deznădejdea noastră

vino și tu cu noi la un picnic sub iarbă!

Mircea Petean

Poezie
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DUMINICA ÎN PARCUL ROZELOR (ce nu mor)

oricare din oazele însorite ale tomnaticelor zile
e o duminică
o! 
duminicile de peste zi ale toamnei

după cum – simetric, firește – oricare din petele umbroase 
ale acelorași zile e o noapte polară
o! 
nopțile polare de peste zi ale toamnei

o lume scăpată din frâu alunecă,
aleargă, se rostogolește
pe benzile asfaltate de pe țărmul râului

norul de deasupra capului meu are miezul gri cu franjuri alburii
uite-l cum coboară și se dă huța pe balansoarul
de pe care aedul se ridică și urcă vertiginos
în albastrul de o mare profunzime al cerului
fără ca nimeni să bage de seamă
de parcă prăbușirea lui Icar ar fi fost observată de cineva
(vorba lui Breugel ăl Bătrân)

spartă brusc de ciripitul spornic al vrăbiilor,
liniștea e bulversată de cântecul de toacă al codobaturilor
mascat, la rându-i, de cârâitul strident al ciorilor –
tot astfel e și cu poeții – discreții, preacuvioșii, gălăgioșii –
aveți de unde alege gusturile nu se discută

un țânc prins în ham de bunică-sa
alunecă pe planșă în vreme ce bunicul se dă pe bicicleta
pe care s-a așezat – să iertați – ca pe tron

tineri bărboși și tinere îmbătrânite înainte de vreme aleargă
singuratici în susul și-n josul râului
care-și poartă apele murdare cu totul surd la rumorile zilei

o trotinetă azvârlită în iarbă i-ar fi recunoscătoare
oricui s-ar urca pe ea –

doar tu
măcar tu
de-ar fi să-l credem pe criticul ironist convertit la feminism
ai semăna întrucâtva cu doctorul acela faimos devenit vedetă TV
mare maestru al tihnei duminicale

stimați istorici literari –
vă rog respectuos să vă expimați opinia pe pagina mea de fb

LA BRAȚ CU ANA

port o aură sonoră deasupra creștetului

de-o bună bucată de vreme –
din septembrie trecut mai precis
și acum suntem la mijloc de aprilie
dar sunt departe de a fi îmbrăcat veșminte de sfânt 
sfânt sfânt
nici nebunia geniului nu pare a te fi atins
zice un criticastru care e mai degrabă publicist cultural
nebun sadea n-ai cum s-ajungi
cu blindajul tău inexpugnabil 
de calm liniște seninătate 
zice un coleg de generație pățit 
mai degrabă un bătrânel vesel
mare amator de plimbări lungi prin parcurile orașului
la braț cu Ana ta fat0, ai toate șansele să devii,
să rămâi – zic

TĂIEREA POMILR

Lui Andrei Zanca

făceam conversație cu domnul Nelu
omul priceput la toate cele
înclusiv la toaletatul pomilor
când m-a sunat prietenul meu de demult și de departe
m-am bucurat să-l aud
iar domnul Nelu a priceput că trebuie să tacă
nu cred că i-a prea convenit căci pe cât de bun meșter e la toate
la tăierea pomilor inclusiv pe atât de spornic povestitor este 
taie crengile și vorbește încontinuu ca frizerii de odinioară 
ori ca doamna Elen, frizerița mea și a Înaltpresfințitului
între alții cu care mă întrețin de minune 
ori de câte ori îmi încredințez scumpa mea podoabă capilară în
mâinile ei dibace

aflu că prietenul meu poetul e mai singur ca oricând
acolo pe pământ străin între nemții aceia 
pe care molima îi ține ferecați în case
noroc cu câinele său care îl scoate la aer în fiecare dimineață

vorbesc cu unii-alții dintre amicii noștri – zice –
se lamentează se plâng se văicăresc îngrijorați 
de parc-ar fi sfârșitul lumii
n-am să-i mai sun căci mă umplu de spaimă și de groază
chiar așa? să nu poți schimba două vorbe deschis omenește
nici n-am să-i mai citesc măcar 
căci e o inflație de îngeri în poezia română actuală
ce nu s-a pomenit –
când balele scuipatul și mucii  poetului
devin îngerași vai de mama ei poezie!

închid telefonul nu înainte de a-l asigura pe prietenul meu poetul
că îi voi publica negreșit noul său op în primăvara aceasta buimacă 

e un text care vorbește despre insula paradisiacă scufundată în fiecare
dintre noi
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un soi de Ada Kaleh înghițită de apele rostirii lăuntrice
fieștecare ar trebui să se ostenească de-a o scoate din beznă
și a o închina Soarelui – apucă el să zică înainte de a închide

iar domnul Nelu reia conversația ținându-mi o savantă prelegere 
despre viața și opiniile pomilor

TĂIEREA PORCULUI

porcul înjunghiat cu noaptea-n cap
aleargă cu cuțitul în grumaz
cu smocuri de paie aprinse-n gură 
purtându-l pe viitorul călător de profesie în spinare

cu ochii-nroşiți de sânge
şi cu inima-mpietrită aleargă porcul
înjunghiat cu noaptea-n cap
peste poduri de gheață
peste câmpuri înzăpezite
peste mări şi țări
pe sub ceruri de sticlă colorată

până în Insula Paştelui aleargă porcul

înjunghiat de Crăciun cu noaptea-n cap
acolo viitorul călător de profesie a reperat-o
şi de acolo a recuperat-o
pe neprețuita şi mult istovita iubită a zilelor sale

ajunşi acasă pe-aceeaşi dihanie fumegândă
şi furibundă
cei doi îşi trag sufletul apoi se pun temeinic
pe ros la suluri de şoric

POEMA DIXIT

în absența cuvântului s-ar spune că rostirea lăuntrică e vidă
așadar ce șansă – domnilor – 
ce șanșă de a pregusta din preaplinul tăcerii 

ridică-te și umblă, poete – zice Poema –
mișcă-ți fundul până la calculator măcar
și notează deîndat’ cuvintele care suplinesc absența 
celor nerostite pentru că nu s-au în-ființat încă

Executat!
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***

vreau să-mi amintesc ceva trist

o decizie ce ciobește în granit cu mâini fine

pentru că mă soliciți în ce nu se vede și nu se spune

spre exemplu

părul tău blond în cort, călătoria la Florența, mâna ta băgată pe
sub tricou în muzeul Bargello, roșia mâncată pe marginea dru-
mului spre mare

care mare

că eu știu doar marea Nordului

și tu n-ai păr blond și la Florența eu n-am fost cu niciun brunet

și roșia e întreagă pe masă nu în periferia unei amintiri

tavanul alb care ne privea

ca un dream catcher

trapul mâinilor pe spate

sunetul tritonic al jetului de apă

legătura mea cu înțelegerea

e debilă

dar sărută bine

peste toate alunecă plăcerea

când se crede că suntem aici pentru stabilitate

în fața muzeului Bargello, azi

mi-am zis vesel și nostalgic

stând la mila muștelor și a soarelui

că pofta de a fi folosită

e ca sexul pe vagoneta de înghețată

te iubesc și totuși

îmi spun asta când sunt cu un alt bărbat

***

Tatiana Ernuțeanu

Poezie

te urmăresc bărbierindu-te în memorie simt plăcere directă
când deschid frigiderul și văd cum carnea crudă a contaminat
totul. mișcarea industrială a mașinii de gunoi dă sex în memo-
rie

conștiința mestecă gumă.

mă îndrept mașinal spre fereastră. iată un manechin de plastic
cu cap blond care trăiește ca un om din plăcerea directă a
senzațiilor în buclă.

simt plăcerea directă și mă las jumatate în afară.

soarele te atinge ca o doică pe față, mașina gonește cu viteza
avântului nostru și eu mă gudur ca un câine în memorie.

sunt în open time în oglindă briciul tău e un punct luminos care
conduce la jumătate de adevăr și simt plăcerea directă.

privește-mi părul cum capătă culoarea ierbii, în memorie.

***

uneori stau pe bancă

în spatele blocului și fumez singură o țigară

corpul îmi tremură constant și blând

acum sunt multe zone blocate

frica o detonez din autocontrol

e greu să te imiți prin sugestie

din memorie

dar îmi amintesc atâtea în perioada asta

îmi amintesc un magazin mic

cu buruieni crescute pe ușa cu lacăt

cu denumirea unei gâze

în lumina bună a iernii

când e greu să-ți iei capul de lângă perete

poate doar cu mâna
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poate doar cu pastile

poate doar cu indiferența care dispare când îmi amintesc lucrurile
bune

precum masa aia din lemn

din picturile lui gregoire

la care am stat ca și cum

am fi mâncat dintotdeauna la ea

ca și cum ti-aș fi băgat la spălat hainele albe cu cele colorate 

și ți le-aș fi stricat

și tu ai fi râs

și mi-ai fi plesnit elasticul bikinilor

îmi amintesc că nu am știut să primesc nimic bun

și nici să dau

poate doar în singurătate

se dau cele mai mari note

îmi amintesc un ecran mare

cu o apă gri cețoasă, fața mea palidă și traumatismul candorii

au sosit peștii proaspeți – cineva să-i eviscereze – s-a auzit

și-am ridicat amândoi mâna

și apoi a venit cineva

care a spus că suntem nepricepuți și că suntem oameni răi

poate doar în primăvara aia

sau poate mereu

îmi amintesc cât de aproape sunt apele adânci

dar memoria mea e inundată biochimic

***

nu cred în cursurile intensive

de feminitate 

predate

cu demnitate personală, creșterea libidoului și a sinelui 

cantus mundi

cu toate cele bune și îmbucurătoare

întru best version of you

din viață, din nothingness, din inimă, din trăite și auzite

nu sunt de acord 

cu Paler 

putem trăi oricând

ceva ce n-am trăit la timp

spre exemplu

aș putea face 

azi

un tort

cel puțin

un temerar 

azi

desface o șampanie

în Jurilovca

pentru cei care stau la distanță

ca să se vadă mai clar

pentru onestitatea dintre pereții de sticlă

pentru el

pentru mine

când am stat linsă de zapadă

pentru toți

tortul e un pretext

***

dacă ne vom mai întâlni vreodată

golurile

am să te ascult

cum privesc casele simple săsești

cu teama că acolo nu mai stă nimeni 

deși coșul pare că fumegă

***

dincolo de geam, erau rezistența, maidanul

copiii cu șosete murdare

salvând de la incinerare jucăriile

și gunoaiele și bărbații slinoși și perucile platinate

marile orașe și perechile de intimate strangers

învelite în păcură

dinamitau materialele pentru viață

am ațipit cu gândul la hașmac, apă și mlaștini

rizomi de stuf îmi ridicau tricoul

prin somn îi auzeam chicotind

„nu-ți dau cireșe”

parcă te-am vazut și ieri – purta geaca din piele made în germany

și ea își scoase pe ascuns pantofii

e impresionant tot ce vine din țara asta, chiar și SH-urile

chiar și somnul

doi delfini pe o casă, toaleta femei-bărbați, un pod și iubitul meu
de peste timp

fac cu mâna autobuzului.



1 / 2022 31

Revistă de literatură și artă / Sibiu Euphorion

***

ultima dată când te-am plâns

privind înapoi pe geamul de la bucătărie

m-am gândit la tine ca la un om surd cu scoici în loc de urechi

ca la o plantă perenă care îmi va zâmbi mereu de la hubloul
unui submarin

în acest timp oameni circulă pe falia dintre noi fără să știe

că o singură dată în istorie două gloanțe s-au întrepătruns, pro-
babilitate de 0,01%

sunt păstrate în muzeul de istorie britanic cum noi nu vom fi
decât în memoria telefonului

din benzinărie radioul șoptește că urmează festivalul slăninei

un subtitlu al viitorului

ultima dată când te-am plâns

a fost când te-am confundat pe stradă și mi s-a umplut tricoul
de palpitații

aceeași tunsoare, același aer stăpânit al celui care pune totul
pe umărul fatalității

ultima dată când te-am plâns a fost când după amiaza încinsă
în ciorapii cu portjartier te târa după ea și te-a întins pe mine
ca pe un balsam după bărbierit.

în rest te-am plâns numai la jurnalul de știri, cu capul în jos, pe
burtă, din berlin, din stația lui 178, cu bunuzarele pline, proas-
păt tunsă, cu pantofi uzi și ochi uscați

*** 

femeile strălucesc în materiale fine de calitate croială perfectă
nuanțe clasic elegante sunt elementele

vreau să știi în ce te bagi. 

mecanic funcționez am mers astăzi 800 de metri atentă la

mișcările esofagului în cizme cu stele neutronice și creierul ne-

folosit un celofan peste memorie

dacă-ți sugi pielea până faci monedă o să vezi asta ca o supapă

care asigură regenerarea rapidă 

daca-ți sugi pielea până când celălalt va începe să sângereze

o să vezi ca în vis glandele dau regrete

eu o să te folosesc cu ceva de acolo
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/ ACTUALIZARE /

și astfel mărturisea iezechiel:

Aceste roți, după înfățișarea lor, parcă
erau de crisolit, iar după făptură toate
aveau aceeași înfățișare. Și după
alcătuirea și după făptura lor ele parcă
erau vârâte una în alta.
Ele înaintau în toate cele patru părți, și
în timpul mersului nu se întorceau.
Obezile lor formau un cerc larg și
de o înălțime înfricoșătoare și
aceste obezi la toate patru erau pline
de ochi de jur împrejur.
Când mergeau fiarele, mergeau și roțile
de lângă ele, și când se ridicau fiarele
de la pământ, se ridicau și roțile.
Ele mergeau încotro le da duhul să meargă și
roțile se ridicau împreună, căci
duh de viață era și în roți.

ai fost tu vreodată
în computerul-tomograf,
întrebă îngerul

/ PĂRINTELUI NECULA – O ÎNTREBARE /

Motto:
- De ce râd dacii când mor?
- Așa, cred ei că ajung la Zalmoxis.

(mit precreștin)

cum... 
(alb pe alb 
în tablourile
suprematiștilor), spune tu altfel cum

tu care pe toate le știi pentru că le înțelegi
cum altfel decât mai alb ca isopul
sufletele întru curăția cerească 
prin puritatea de foc a zăpezii trecându-le 

copiilor schiori șaisprezece la număr
în primăvara lui 1977 doar unul

Mihai Posada

Poezie
pedepsit să trăiască peste zăpadă la bâlea lac
și acum, în primăvara lui 2017

pe ale băiatului alpinist de paisprezece ani și
fetiței de treisprezece – campionii pământului:
aconcagua sub talpa bocancilor de copii-minune
cu trupurile zdrobite de stânci

furia avalanșei necruțătoare în muntele retezat 
retezându-le firele vieții cum altfel să înțelegem
noi, părinte, Planul Dumnezeului
Celui de o Ființă, Întreit?

/ PĂSĂRILE /

când poposesc migratoarele pe corăbii
arborii cu pânze devin pomi cântători

/ OBIȘNUINȚA /

oare de ce fac atât
de urât oamenii
când moare unul
cu care s-au certat
toată viața ?

/ ÎN FĂRĂDEREGE /

mai tristă liniștea lui decembrie 2017 ca niciodată
curge iarna în doliu pe valea pârâului peleș
durerea topită pe crengi picurând
sfâșietor un fluier de os o culege

odinioară imberb aproape copil
străbătea în jeep aleile castelului
astăzi parc bătrân cu scări priponite în cârje
cu superbe esplanade regale, betege

„din mulțimile oarbe, unul
s’alege; vorba lui, lege“
nu l-au mai ascultat 45 de ani
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l-au alungat pe ultimul rege

Mihai fărădețară
din elveția, acasă reîntors prin
bucurești, sinaia, la curtea de argeș
lasă o Țară în fărăderege

/ DUHURI /

expandând
vârându-se
ca lumina
în beznă

/ SINGUR PRINTRE JURNALIȘTI /

Se dedică poetului Adrian Alui Gheorghe

în urma unor studii savante

elaborate serios pe bani publici

experții-cercetătorii-oamenii de știință

au descoperit că populația planetei

suferă un proces general de tâmpire

internetul geme de plăcere

distribuind senzația-știre

șocant redactată să deconcerteze

să mire

boierii minții și zeița slujirii

ar fi marx-engels și ana pauker

ai democrației desecretizate spun știriștii

uluindu-și publicul-țintă aflat în derivă

în vrie ca titanicul în fluxul de știri

ori, cum în isoscelul bermudelor

intrați bezmetici piloții orbirii

să mănânci dulciuri și grăsimi

ca să slăbești sau că toate alimentele

sunt cancerigene e-un mizilic

printre știrile care se bat cap în cap

precum munții din basmele vechi

nerevendicate și încă nerestituite

alte noutăți informează că simboluri creștine

: icoane altare sfintele cruci trebuie acoperite

cu negre lințolii spre a nu-i ofensa pe necreștini

știri mai vechi amintesc de un papă habotnic

îmbrăcând în cârpe nudurile capelei sixtine...

dar cine ia hotărârile nu ni se spune

oricum nu sunt ardeleni – cum (ar) zice blaga

: nu duc lucrurile până la capăt – nici ei

decizionalii nici ziariștii cu știrile lor

urmând raționamentul luminilor cetățenești

– rațiunea raționaliștilor

care pe cardinali i-au ghilotinat

și pe preoți, toate fecioarele ar trebui deflorate

spre a nu ofensa adevărata feminitate oricum

dubioasă în democratura de gen (egalitatea vs.

segregarea) toate albinele exterminate spre

a nu îi jigni pe trântori și de ce nu toți bărbații

emasculați pentru a nu-i deranja pe impotenți

probabil o știre va veni-ntr-o (bună) zi

vestind că populația planetei de care tocmai

vorbeam va suferi o mică intervenție

de lobotomie democratic-menită

să nu îi mai tulbure pe majoritarii tâmpiți

știrea îndobitocirii generale fiind de bună

seamă încununarea unui popular referendum

dar și așa lobotomizată opinia publică

nu încetează să se bucure să se mire

un miliardar a oferit o mare sumă de bani

pentru restaurarea catedralei notre dame

care tocmai a ars la paris o noapte întreagă

și va fi refăcută în câteva zeci de ani

spune altă veselă știre dar ce e

doamnelor și domnilor

la urma urmei notre dame

: ascunzătoarea bântuită de un monumental cocoșat ?

: o bastilie nedemolată la timp de revoluționari ?

: un muzeu de relicve religioase jenante ?

: un simbol al defunctei europe creștine ?
: o jignire la adresa neomarxiștilor atei ?
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pe-un picur căzut din greșeală,
și m-ai rugat să te fac paparudă?

COVID IV: Colbul gândurilor

Stau în grădină sub viță
și număr eflorescențe 
și cuget cât must voi stoarce bobițelor,
câtă tescovină voi arde, 
ca să fiu surd 
la amenințările tale de iarnă
că-mi transform ficatul în șvaițer
și inima într-o pompă funebră? 

Tu, întinsă pe iarbă, 
alungi cu goblenul abia terminat
fluturi de câmp cu aripi grele
de colbul gândurilor mele
de azi, de ieri, dintotdeauna...

COVID V: Fagurul cenușiu

Viespi dintr-o specie rară
pândesc în fagurul cenușiu,
strâmtorat între șipcile ușii,
gata de atac când dau să deschid.
Sunt agresive, dar înțeapă rar.
Parcă-s niște tinere asistente
care nu știu 
cum să țină siringa umplută 
cu viruși atenuați
când pacientul își scoate slipul de epocă... 

COVID VI: Sexul muzelor mele

Îmi scrie, din Geneva, o doamnă
trecută de a treia adolescență,
că frunzele toamnei 
îi cad ca leșuri peste foișorul 
în care conversam vara trecută
despre sexul muzelor mele.
Totul e galben cum puroiul stors 
din inimi infestate de dragoste,
îmi zice helvetica și mă întreabă, în final,
dacă mai beau clorofilă 
când Evei îi cade frunza de pe rușine...

Poezie

Walter Johrend

COVID I: Frunze galbene, livide…

Vara a fost lungă, viscerală
sâmbur mov-deschis de portocală,                      
stors de miez și plin de aberații
cum sunt, după nașteri grele, tații.

Am dormit amiezile toride
toropit în unghiuri de firide
unde visul sinele își cruță,
prins în rasă neagră de măicuță.

Picuri de sudoare, peste piele,
se rostogoleau cu izuri grele
de covid lovit în zona cheie
ca fecioara devenind femeie.

Vara a fost calmă ca o mamă
eroină într-o melodramă
când în frunze galbene, livide,
toamna dezinvolt se sinucide.

Tu, din umbra neagră și subțire,
mă privești mirată ca un mire
care, după voal de borangic,
se scufundă-n iriși de fistic,

încercând cu gesturi verticale
să apuce două portocale
care poartă-n pântec sâmburi mov
și-n codițe sfârcuri de ceaslov. 

COVID II: Mere Braeburn

Am întins un deget către cer
și am dat de tine.
Era octombrie și în livadă
vecinii culegeau merele Braeburn.
Nu mai purtai aripi
cusute cu ață muiată în ceară,
ci pluteai în eter ca un fruct interzis.
Cu degete cinci te-am coborât între dinți
și am despicat viermele alb
care se crezuse prea timpuriu astronaut.

COVID III: Nori mentolați

Nu mai țin minte când ai murit:
să fi fost în seara cu nori mentolați  
când voiam să tune și fulgere
dar tu te-ai opus, 
lungindu-te goală



1 / 2022 35

Revistă de literatură și artă / Sibiu Euphorion

COVID VII: Sânul pierdut

Cu mâna stângă
scriu doar poeme de dragoste
în amintirea femeii care,
pierzând un sân,
și-a reamintit tinerețea.

Cu dreapta semnez
un testament de ocazie:
să fiu ars cu gaz natural,
în sicriu de molid,
și din cenușa rămasă
cineva să modeleze sânul pierdut...

COVID VIII: Arici ne spovediți

Mă leagăn în fractali 
de culoarea spaimelor albastre
cum cerul când s-a epuizat kerosenul.
În zare, 
Statuia Libertății arde cu făclia
visurile imigranților nedoriți.
Virușii, 
niște arici ne spovediți,
au inundat casa cândva mult prea albă.
O falie se deschide în timp
ca o rană sub un bisturiu invizibil,
altfel nu îmi pot explica
prezența în acest scrânciob
inundat de parfum tibetan,
țuțulat de Diana, pediatra
cu ochii speriați de albastrul
amiezii în zile de târg...

COVID IX: Vecina de gard

Țin să vă anunț
că mai sunt printre vii,
deși nu mai trec pe la terasă,
să dau veteranilor binețe
și Alinei de gândit
privitor la starea ei de muză
plutind printre mese
ca un virus rotund și însărcinat.
Mă reține vecina de gard,
văduva italiancă cu chef de taclale
în coliba ei dotată cu pat de campanie
pentru orice eventualitate... 

COVID X: Ultimele tomate

Vecinul 
și-a cules ultimele tomate,
roșii ca virusul din animațiile TV,
deci numai bune de făcut murătură
pentru friptura de porc 
din zi de Crăciun.
Anul acesta, 
nu pun gogonele-n borcan:
nu merg ca salată 
la poftele mele mai dulci
decât ochii vecinei asiatice 
din care țâșnesc 
arteziene de miere
când soțul e plecat
într-o cursă mai lungă.
Voi scoate din gard 
șipcile putrede
când se vor potrivi zodiile netrebnice.

Deocamdată plouă mocănește...

COVID XI: Săruturi de văduve

Viespile cu coada lungă
care și-au zidit faguri
în ușa colibei
devin totuși agresive 
când aud
zăngănitul metalic al cheii.
Apar din nicăieri 
cum gărzile în iatacul domniței încinse
și cu centură de castitate...
Într-o amiază, de siestă,
m-au înțepat vreo trei păzitoare 
ale sfântului Graal.
Parcă erau săruturi de văduve
proaspăt ieșite din haina de doliu...  

COVID XII: Imagini nipone

Toate femeile mele
au fost poezii cu formă fixă. 
Cea de acum e un poem 
cu versuri mai albe decât 
căciula ascuțită a muntelui Fuji.
Când plouă, 
ne-ascundem în coliba
unde mișună insecte și șoareci.
Îi scriu pe sâni haiku-uri
și-n albul ochilor încep 
să-i înflorească cireși.
Îi sărut albul umerilor rotunzi,
și la Tokyo se sting toate luminile.
Îi caut în desiș perla de argint  
și un tsunami răvășește Fukushima.
Încep să învăț japoneza,
pe când afară plouă 
liniștit și alb...
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Proză

Răzvan băgă plicul cu bani în buzunar, strânse mâna bărbatului și
zâmbi mulțumit. Tocmai luase un avans de 1000 de euro pentru o
nuntă la care avea să cânte taman la toamnă. Era vesel nu doar pen-
tru că încasase banii ci și pentru că, iată, era din ce în ce mai căutat
și ajunsese chiar să refuze evenimente pentru că nu mai avea
disponibilități. La 32 de ani neîmpliniți începuse să le facă
concurență și să fure nunți lăutarilor bătrâni consacrați. El, un amă-
rât pornit de jos din Geabelea, mergea acum la evenimente în
Rucăr, în Dragoslavele, în Lerești, în Stoenești, unde înainte-vreme
doar lăutari din Bughea și din Hârtiești erau chemați. Cântase întâi
la chefuri private de oameni săraci: botezuri, tăierea moțului, zile
de naștere sau majorate, pe la cămine culturale și în bătături, pe
bani puțini și muncă multă. Căci așteptările erau mari și acolo, chiar
dacă mijloacele erau puține, și e drept că la astfel de evenimente se
petrecea cel mai bine. Jucau oamenii în curte, scoteau hora în drum,
alergau sârbele de trebuia să arunce gazdele cu apă ca să nu se mai
ridice colbul și să-i prăfuiască pe musafiri. Și trebuia să știi să cânți,
toate jocurile și toate obiceiurile, altfel se supărau chefliii și nu-i mai
lăsau niciun ban, ori din banii de dedicații ce-și mai scotea și el pâr-
leala. Așa e prin satele astea uitate de lume: oamenii dorm cu lupii
la ușă, trăiesc din oi și vaci și din pădure și nu prea le vine să-și
schimbe cântecele, vorba și portul, cum o fac cei de la oraș. 

Acuma tot răul spre bine, căci Nimară (ăsta era numele lui de fami-
lie) nu doar că-și îmbogățise repertoriul și-și îmbunătățise cântarea,
ci învățase și rânduiala nunților, căci nunta are și ea o rânduială.
Trebuie să cânți seara acasă la ginere, la fedeleș sau brad, unde se
adună mai mult ai casei, vecini, bătrâni și rude care poate că n-ajung
’’la salon’’, sau poate sunt la datorie: fac de mâncare, stau cu copiii,
servesc la mese, și nu pot să se bucure de petrecerea de nuntă.
Acolo îl leagă fedeleș pe mire, să stea acasă să nu mai umble tele-
leu prin casele altora, și-l rad că de-acum nu mai e flăcău. Lumea
vine și bea, mănâncă, râde, îmbrăcată așa, mai de purtare, nu ca la
salon unde care mai de care se uită să fie mai gătit și mai suleme-
nit. Lăutarul trebuie să cânte și la biserică, când ies nunii, apoi toată
noaptea la local, că acum nu mai fac oamenii nunțile la căminul cul-
tural din comună ci tot pe la ’’Wedding Palace’’ și ’’Imperial Bal-
lroom’’. Și lăutarul e acum și DJ, și MC, că sunt oameni de la oraș
’’care nu le place muzica populară, nu vrea să asculte’’. Lucru care,
la început, îl mirase pe Nimară, cum adică să te duci la nuntă și să
nu joci, păi nunta fără lăutari, fără muzică populară, aia nu e nuntă,
dar se adaptase și la asta, băga și melodii clasice care care nu pot să
lipsească precum Meneaito, Cadna Joe (Cotton Eye Joe adică), Lam-
bada, Modern Talking, Dansul Pinguinului, băga și mai noi, ce era
atunci moda. La final toată lumea era mulțumită, Răzvan primea
dedicații și făcea bani buni, nuntașii dădeau dar mai mare pentru că
se simțiseră bine și unii chiar îl sunau să-l cheme și la viitoarele lor
nunți. 

Azi era și mai bine dispus pentru că fusese chemat să cânte la un
chef la Valea Îndărăt, cu vicele, cu cine știe ce tovarăși de-ai lui de la
oraș, și la astfel de evenimente întotdeauna se mănâncă, se bea și
se câștiga bine. I-a dat plicul cu banii nevestii spre bună ținere, așa
cum făcea de fiecare dată (ce făcea la fața locului erau banii lui, nu
știa femeia de ei) și și-a pregătit scuza. Da, așa e, promisese că merg
pe la soacră-sa, să îi ducă și ei niște mâncare, că stătea singură și nu
prea mai se simțea bine, dar dacă-l chemase vicele, înseamnă că e
ceva important. Poți să știi? Poate îl bagă candidat pe listă la consi-
lieri, că alegerile vin ca mâine. Auzise el niște zvonuri (aici nu
mințea), că vrea vicele să iasă primar și ca să-l dea jos pe actualul
are nevoie de oameni ca el, adică cunoscuți în sat, cu relații,
băgăcioși așa pe sub piele, ăștia aduc voturi, mai cu vorba bună, mai
pe relații, și dacă nu curge dar tot pică. Și-apoi, părău cu părău se
face ditamai gârla. 

Simina n-a mai zis nimic. Îi sticleau deja ochii. De mult se visa ’’co-
coană’’ în comună și banii, care începuseră să vină și să stârnească
invidia vecinelor, nu îi cumpăraseră încă statutul dorit. Voia să stea
în față la biserică, nu în spate cu muierile purtătoare de batic, și să-
i aducă și ei prinoase preoteasa, învățătoarele și nevasta vicelui,
cum făceau ele între ele. Și, mai ales, să i se adreseze lumea cu
’’Doamnă’’, nu pe numele mic. Cu bărba-su consilier altfel ar fi fost
văzută în societate. Ba poate ar fi venit lumea la ea să o roage să in-
tervină pe lângă soț cu cine știe ce acte sau autorizații. 

I-a călcat cămașa cea mai bună și pantalonii, l-a ajutat să se aran-
jeze, ba i-a dat și cu parfum, ca să fie cât mai prezentabil. Altă dată
ar fi fost geloasă: pentru cine te gătești așa? Tu mergi la nuntă să
cânți sau să-ți găsești femeie? Dar acum l-a asigurat că nu e pro-
blemă când se întoarce, să vină când se termină cheful. Să se dea și
el pe lângă vice, pe lângă cine o mai fi pe acolo, că sigur o să fie
numai oameni importanți, nu se știe când are nevoie de o relație, de
un ajutor de la oraș sau de la județ. Stă ea cu amândoi copiii, îi culcă
mai greu dar face ea cumva, la băiat îi pune desene pe telefon și pe
fată o dă pe picioare până adoarme. Dar să vadă și el cum face, să
nu cânte non-stop, să mai facă și pauze ca să mai vorbească cu unul,
cu altul, altfel ce folos? Ei, știe el mai bine, e om descurcăreț, are
darul ăsta de a intra în sufletul omului, nu așa i-a sucit și ei mințile? 

După ce și-a pupat de plecare copiii și nevastă, Nimară și-a urcat
echipamentul în mașină și dus a fost. Valea Îndărăt e un sat cățărat
pe vârful muscelului, sat de oieri care urcau aici cu oile vara să le
pască. Cu timpul și-au făcut stâne și case și acolo au rămas. Cum vii
pe șoseaua națională, faci dreapta, ieși din Gura Văii, apoi începi să
urci niște dealuri răsucite și să cobori niște vâlcele umede, până se
termină asfaltul. De acolo urci tot pieptiș încă vreo 5 kilometri, prin-
tre păduri și stâne de oi. Însă, odată ajuns în vârf, dai de un plai larg,
de unde vezi de aproape munții și luminile orașului departe, pe vale.

Andrei Ungureanu
Cum se călește oțelul



1 / 2022 37

Revistă de literatură și artă / Sibiu Euphorion

Peisajul și aerul curat de brad au adus în Vale orășeni cu dare de
mână și mașini de teren care și-au făcut case de vacanță printre ca-
banele de brad ale ciobanilor. Cea mai făloasă este, desigur, a fos-
tului prefect, și printre săteni a răsărit speranța că drumul de acces
va fi reparat. Apoi, cine știe, se vor deschide pensiuni, poate o pâr-
tie de ski.... Până atunci tot era bine că erau și ei băgați în seamă și
înțeleg și domnii cei mari de la județ cum se chinuie ei pe coclaurile
astea. 

Voia să ajungă mai devreme, până sosesc toți invitații, ca să apuce
să vorbească între patru ochi cu vicele. Dup-aia e mai greu, el tre-
buie să se pună pe cântat, vicele are tot felul de cunoștințe pe care
trebuie să le întrețină și ocazia se pierde. Altfel cheful a fost de po-
mină. Răzvan mai fusese la evenimente cu astfel de oficialități, dar
acum erau ei între ei, nu mai trebuia să fie atenți la cum arată, la ce
zic, că-i vede lumea și iese vreo bârfă în presa locală. Băutura a curs,
limbile s-au dezlegat, politicienii s-au înjurat și s-au pupat, și-au po-
vestit necazurile și și-au reglat afacerile. Lăutarul a obținut promi-
siunea că va primi un loc pe listă, fără să i se precizeze clar dacă va
fi un loc mai de frunte sau mai la coadă. Lucrurile astea nu se dis-
cută la beție, i-a spus vicele, am și eu alte obligații, trebuie să văd
cine ce fonduri aduce, ce voturi sigure are fiecare, dar te rezolv eu,
vorbește și cu nevastă-ta, poate faceți și voi o contribuție la bugetul
de campanie, altfel s-ar aranja lucrurile. N-a mai insistat, era ori-
cum destul de bine și nici nu se așteptase că o să-l pună vicele, pe
loc, primul pe listă. 

Răzvan a plecat de la chef printre ultimii. Petrecăreții se îmbătaseră
bine de tot și veneau toți să-i ceară cântece, se băgau unul peste
altul și nu așteptau să se termine melodia. Noaptea era răcoroasă,
dădea încă bruma și la Valea Îndărăt e oricum mai frig ca pe vale. Ni-
meni n-ar fi știut spune cum s-a întâmplat accidentul. Poate că
mașina a derapat pe drumul alunecos, poate că Răzvan a adormit,
preț de o clipă și a scăpat în hău, poate că i-a sărit în față o că-
prioară. Nici nu mai contează de fapt. Mașina zăcea acum la vreo
10 metri de drum, lovită rău dar aterizată până la urmă pe roți, după
ce se răsturnase de câteva ori. Odată oprită, motorul s-a mai auzit,
rebegit, câteva clipe, apoi s-a oprit. Un singur far a rămas, ca prin mi-
nune, nespart și aprins. Liniștea s-a făcut din nou stăpână peste tot
locul. 

La câteva minute a trecut și vicele. A văzut parapetul rupt și s-a
oprit. Lumina farului l-a îndrumat spre epavă. A coborât cu greu în
vâlcea, pe iarba alunecoasă. A văzut mașina și și-a dat seama ime-
diat de ce s-a întâmplat. Tremurând mai mult de spaimă decât de
frig, cu inima bătându-i mai să sară din piept, s-a apropiat de car-
casă și l-a văzut pe Răzvan pe locul șoferului. N-ar fi știut să spună
dacă era viu sau mort, dar avea centura pusă și airbag-urile
declanșate, era posibil să fie în viață. A tras de ușă ca să ajungă la
rănit dar aceasta, contorsionată, n-a cedat. A căutat apoi o bucată
de lemn cu care a spart geamul șoferului și l-a pipăit. Era lovit la cap
și tăiat la mâini și la picioare, dar respira și avea puls. A dat să-l
miște ca să-l trezească, dar apoi și-a luat seama și s-a oprit. Dacă
era rănit la coloană? În cazurile astea nu trebuie să miști nicidecum
rănitul, altfel riști să-i agravezi situația și să rămână paralizat. 

S-a tras cu spatele la mașină și și-a văzut, la lumina becului, mâinile
pline de sânge. Nu și-a dat însă seama imediat de unde e. În exact
clipa în care a înțeles, a simțit gustul de coclit, de acid, care anunță

o vomitură iminentă și și-a vărsat numaidecât măruntaiele. S-a mur-
dărit pe pantofi și pe haine, apoi s-a șterg cu dosul palmelor la gură.
Ceva mai treaz acum, s-a gândit ce să facă. Se auzeau câini de stână,
poate că nu era așa departe de lume precum credea. Să sune la sal-
vare ar fi fost cel mai bine, dar își permitea să facă asta? Ar fi trebuit
să coboare până în Gura Văii, căci acolo nu avea semnal. Apoi ar fi
venit paramedicii și poliția. Văzându-l în ce stare se află i-ar fi pus
sigur fiola la gură și l-ar fi găsit cu cine știe ce alcolemie. Cum nu se
avea bine cu polițistul de pe circă, care era omul primarului și riva-
lul lui politic, i-ar fi făcut cu siguranță dosar penal. Apoi, cine știe
cum aranja primarul cu Catela, polițistul, să nu mai aibă voie să can-
dideze. Putea să-și riște în felul ăsta cariera, viața? Vicele, pe nu-
mele lui Sorin Albulescu, era de meserie doctor, dădea și acum
consultații la o clinică privată, ce-ar fi spus clienții lui aflând cum a
fost găsit, beat și murdar, venind de la un chef în urma căruia un
om a fost rănit sau poate, chiar a murit? Nu, hotărât lucru, nu putea
să riște asta. Avea credit pentru o casă nouă, mai mare, lângă cea
veche, și o fată la medicină la Cluj, la taxă, cine s-ar fi ocupat de
toate astea? 

Vicele Albulescu s-a uitat la ceas. Era 4 noaptea. Pe la 6 deja începe
să se lumineze și să coboare oameni spre vale, să se ducă la muncă
în oraș. Sigur cineva va vedea cele întâmplate, va coborî și va chema
salvarea. Îl privi apoi pe lăutar. Fața i se umpluse de sânge, dar
părea să respire cât de cât normal. Hainele începuseră și ele să i se
năclăiască de sânge, dar dădea impresia că hemoragiile nu sunt
foarte grave. ‚’’Va scăpa el dacă are zile’’, își spune Sorin. Hotărârea
de-acum luată, urcă cu greu panta spre drum și urcă la loc în
mașină. Lăsase cheia în contact, motorul pornit și ușa deschisă, și se
făcuse frig și înauntru. A mers încet și cu frică, tremurând, până
acasă. A intrat tiptil în casă, a aruncat toate hainele în magazia de
scule și s-a spălat îndelung. Apoi s-a pus în pat, încercând să
doarmă, mai mult prefăcându-se de fapt, așteptând înfiorat să afle
de la nevastă, care afla prima tot ce se petrecea în comună, ce s-a
făcut cu Răzvan Nimară. 

Geana a auzit ca prin vis bubuitura accidentului. I s-a părut că aude
cum cade un balcon peste mașini parcate, un zgomot parte zdrăn-
gănit, parte înfundat, apoi liniște. Liniștea n-a durat însă mult căci
au început să urle câinii stânii. Câinii au urlat turbat până au sculat-
o din pat. Și-a pus un ilic pe umeri și a ieșit să vadă care e pricina. 

Genea nu era din Valea Îndărăt, era venită de pe la Gămăcești, unde
fusese ținută roabă de niște țigani. Era de loc de lângă Dumbrăveni,
crescuse vai de ea în rudărie, fără mamă, fără tată, plecați în Suedia
să facă bani și nemaiîntorși. Cât a fost mică mai căpăta câte un blid
de zamă de la unul, de la altul, apoi și cei care o ținuseră mai mult
de milă au zgornit-o. A ajuns, nici ea nu mai știa cum, prin Slatina,
de unde au pescuit-o ursarii din Gămăcești. Vrei să vii cu noi, au în-
trebat-o, să ai grijă de casă, să faci de mâncare, să ai grijă de copii?
Îți dăm casă și masă și haine. Vreau, a răspuns ea, era oricum mai
bine decât să doarmă pe străzi. Da, doar că de fapt nu. Noii stăpâ-
nii au bătut-o și au violat-o pe rând. Apoi au pus-o să doarmă în sai-
van cu animalele. Doar când trebuia să facă mâncare și să stea cu
copiii avea voie să intre în casă. În rest muncă și bătaie cât cuprinde.
A încercat de câteva ori să fugă dar au prins-o și au adus-o înapoi.
Cum să fugă, bolnavă, fără bani, curgând trențele pe ea, unde să
meargă? Din țigănie până în sat e ceva cale de mers, au venit cu
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mașina după ea și au găsit-o imediat.. Să fugă peste dealuri, prin
pădure, n-avea cum, nu știa locurile. 

Când a venit poliția de i-a arestat stăpânii și i-a dat drumul, Geana
nu s-a bucurat, ba chiar a început să plângă. Unde era să se ducă?
Nu avea pe nimeni pe lume și era rămasă grea. A stat o vreme la un
centru social din Tigveni, unde s-a mai întremat și a născut o fetiță.
Apoi n-a mai vrut să rămână. În centru se adunase toată boala și
necazul din județ, persoane cu handicap, bolnavi, cu probleme psi-
hice, care nu mai aveau sau nu mai puteau să trăiască printre oa-
meni. Așa amărâtă cum era, Geana era mult mai zdravănă la minte
și la corp decât colegii ei aduși de soartă, și s-a hotărât să plece. O
asistentă a ajutat-o să intre argat la niște oieri din Valea Îndărăt. Au
venit și le-au luat, pe ea și pe fetița pe care asistenta ce-i fusese nașă
o botezase Luminița, ca să fie o rază de lumină pentru mama ei,
după atâta chin și amar. În Vale avea grijă de oile oamenilor, le
păștea, le mulgea și închega brânza. Ciobanii o ținuseră o vreme
într-o cămăruță la ei acasă, apoi de la o vreme le-a cerut să se mute
la stână, departe de case, ca să nu mai bată drumul pe jos zi de zi în-
ainte și înapoi. I-au făcut cât de cât un culcuș, au tras curent, și
Geana s-a mutat acolo cu fata ei. Era bucuroasă că, pentru prima
dată, avea un loc al ei, unde să nu mai stea la porunca altuia. Pro-
prietarii veneau destul de des la început, apoi văzând că se des-
curcă, și-au rărit vizitele. Geana avea grijă de oi și pleca rar de la
stână, cumpărăturile i le făcea familia la care lucra și nici nu s-ar fi
putut spune că își dorea să dea ochii cu oamenii din sat. La început
se ferea de ei, nu dădea bună ziua și nici nu răspundea la salut,
ieșea dacă avea nevoie mai mult noaptea sau dimineața devreme
când era mai puțină lume pe drum. Apoi, cu timpul, a început să-și
biruie teama, ba chiar începuse să meargă duminica la biserică și
primea prinoase și pachete de la femei, pe care le ducea acasă să
mănânce fata. Iar fetița creștea și începuse să meargă la grădiniță,
se ducea, cât era de mică, pe jos, și nu părea, afară de hainele ceva
mai sărăcăcioase și mirosind a zăr, cu nimic diferită de colegii ei din
Vale. 

Geana ieși din încăpere și trase zăvorul la ușă, să nu iasă fata afară
dacă cumva se scoală, sau să nu intre vreun câine peste ea. Câinii se
auzeau lătrând destul de aproape, pe vâlcea. Nu lătrau însă a jiga-
nie, a lup ori a urs, veniseră de câteva ori peste ea și știa să-i cu-
noască. A văzut întâi lumina, apoi a cunoscut că e o mașină. A sărit
pârleazul și s-a apropiat de epavă. Mașina părea scumpă, e drept
că nici ea nu văzuse prea multe ca să cunoască ce și cum. A privit în
jur, nu era nimeni. Se auzea doar lătratul câinilor rămași în țarc.
Noaptea era rece și bruma sclipea la lumina farului rămas aprins.
Era prima dată când vedea un accident. 

A făcut câțiva pași și l-a văzut pe omul de pe scaunul șoferului. După
câteva clipe de îndoială a început să-l pipăie și să-i desfacă hainele,
până a dat de portofel. A scos banii, câteva sute de lei, și i-a vârât pe
furiș în sân, după ce s-a uitat de jur împrejur, să se asigure că nu o
vede nimeni, și a dat să plece. Dacă e mort, e mort, ce mai face
acuma el cu banii? Morții cu morții și viii cu viii. Abia apoi și-a dat
seama că avea mâinile pline de sânge și că-și murdărise și hainele.
Vederea sângelui nu a speriat-o prea tare însă, văzuse atâtea oi fă-
tând și miei sfârtecați de lupi, dar și-a dat seama că are mâinile reci.
Să fi fost sângele rece sau se răcise cât stătuse cu mâinile afară, în
frig? Un gând a început să o roadă: dacă totuși omul nu e mort? 

Cei câțiva pași până la mașină i-a făcut aproape sărind. A băgat
mâna pe geam și a atins cu dosul palmei gâtul celui ce zăcea. La con-
tact pielea bărbatului i s-a părut călduță. Deci probabil că nu era
mort. Geana a tresărit bucuroasă, mai există încă speranță! Ce tre-
buia însă să facă, cum să-l salveze pe om? A privit în jur sperând să
vadă pe cineva, să nu fie singură, să fie cineva care s-o ajute, un doc-
tor, un om din sat măcar, dar și-a dat seama imediat că speranța îi
e deșartă. Să iasă în drum ar fi fost în zadar, ziua abia trec câteva
mașini, noaptea nu e nici țipenie. Până în sat să tot fi fost vreo 3 ki-
lometri, nici să strige n-ar fi auzit-o nimeni. Și-a tras sufletul și-a su-
flecat mânecile și desfăcând centura bărbatului, a început să caute
locurile de unde curgea sângele. Și-a desfăcut șireturile de la
adidașii vechi pe care îi purta, ca un fel de troci, în picioare, și le-a
strâns, cu toată puterea, în jurul brațelor. Sângele a început să curgă
mai rar, dar omul sângera încă de la picioare. Abia acum Geana se
sperie de-a binelea, nu mai avea cu ce să-l lege pe bărbat și nici nu
credea că poate să îl strângă atât de tare încât să oprească hemo-
ragia. Lacrimi au prins a-i răsări în colțul ochilor, lacrimi de furie și
de supărare. Nu putea să-l lase pe om să moară acolo cu zile, și un
animal, un miel sau un pui de căprioară îl scapi dacă poți, darămite
un om. Ah, ce bine ar fi fost să vină o ambulanță să îl ia pe om. Dar
ca să vină trebuie s-o chemi, ori Geana nu avea telefonul la ea, de
fapt nici măcar nu avea un telefon, nu i-ar fi folosit la nimic, n-avea
pe cine să sune și n-avea nici semnal pe râpa aia. Ei, uite că acum ar
fi avut pe cine să sune și ar fi avut mare nevoie de un telefon. ’’O să
mă duc în vale și o să rog pe cineva de acolo să sune’’, își spuse. Și,
fără să mai stea pe gânduri, o rupse la fugă. 

Gură Văii era mai departe decât Valea Îndărăt, dar avantajul era că
acum cobora, nu urca. Încălțările, lipsite de șireturi, le-a pierdut pe
drum. A alergat așa până a simțit că o arde o durere în dreapta, sub
coaste. Abia atunci s-a oprit să-și mai tragă sufletul. Era toată lac de
transpirație și simțea cum îi bubuie timpanele, de la inima care
bătea ca un piston ce dă să sară din cilindru. S-a pornit iarăși, de
data asta mai încet, forțându-se să se oprească cât mai puțin. 

Când a dat de prima casă glasul îi pierise. Satul dormea încă. Ne-
putând să strige, a intrat cu băgare de seamă în curte, atentă la
câine care era însă legat în spate, în bătătura găinilor, și a început
să bată în geam. 

Nu vă speriați, nu vă speriați, nu sunt hoți, sunt om bun, sunt om
bun! 

Răcnea cât putea de tare dar era atât de răgușită că abia se auzea. 

Ajutați-mă, oameni buni, a fost accident, e un om rănit, sunați sal-
varea! Sunați la salvare! 

A ieșit până la urmă din casă un bărbat, cu ochii cârpiți de somn.
Geana s-a bucurat și s-a oprit din bătăi, dar început să vorbească și
mai tare, și mai repede, încercând să-l facă pe om să înțeleagă. Băr-
batul însă, chiaun, nu pricepea nimic. Abia după ce și nevasta, tre-
zită și ea din somn, a ieșit în curte, au înțeles. Au sunat la 112, Geana
i-a așteptat în drum și i-a dus la locul accidentului. După ce l-au scos
pe Răzvan din fiarele contorsionate și l-au suit în mașină, parame-
dicii i-au făcut și ei câteva injecții ca să se calmeze, făcuse un atac de
panică și ar fi vrut să meargă și ea cu ei ca să fie sigură că or să aibă
grijă de pacient. Într-un final au plecat, lăsând-o privind în gol la
mașina plină de sânge. 
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Geana a mers acasă, s-a spălat dar n-a mai putut să adoarmă. Se spărgea de ziuă. A dat drumul din strungă oilor, a dat să mănânce fetei
și se pregătea să coboare iar la locul accidentului, ca să vadă, pe lumină, mai bine, când apare agent Catela însoțit de o colegă. Au pus-
o să dea declarații, era singurul martor, dar mare lucru n-au putut scoate de la ea. ’’Am auzit bufnitura, am coborât în vale, am văzut ac-
cidentul, am oblojit cum am putut omul și apoi am coborât în sat să chem salvarea. Mai mult nu știu.’’

E și ea o creștină amărâtă, justifică agent Catela eșecul interogării. A fost vai de capul ei, ținută de niște ursari de la Gămăcești, o băteau,
nu-i dădeau mâncare. Mă mir că am putut afla și atâta. 

Eu nu știu cum ai înțeles ce spunea, răspunde colega. Vorbește foarte greu, nu se înțelege. 

Probabil că are și ceva probleme cu capul, după atâtea bătăi nu mai poți să fii om normal. Ce să mai zici, Doamne ferește și de ea, și de
ce a pățit băiatul ăsta. 

Dar uite că, prăpădită cum e, a putut să facă ceva. Altul în locul ei nu știu dacă ar fi avut tăria să se oprie de un om rănit grav, să încerce
să-l oblojească, să nu se sperie mai tare. 

Ar fi vrut să spună că ea n-ar fi avut curaj, dacă ar fi chemat-o cineva la locul unui accident abia petrecut, să dea primul ajutor unui rănit
sfârtecat. 

Sunt oameni și oameni, răspunse polițistul. Nu ai cum să te pregătești pentru așa ceva. Nu știi cum o să reacționezi față-n față cu moar-
tea. Poate că, pentru că a suferit atât, a reușit acum să-și țină firea. Vezi, sunt momente în viață în care îți dai seama cine ești cu ade-
vărat. Poți să fi un om bun în viața de zi cu zi, un om de succes, bine văzut, și să devii un laș și un ticălos în fața pericolului. Sau poți să
fii un nenorocit, un amărât, un bețiv, și totuși, în clipa fatală, să fii tare și să faci ce trebuie făcut, chiar dacă ți-e teamă sau nu ești pre-
gătit. Trebuie să sari în foc să salvezi un om, o faci? Și dacă ai curajul să o faci, încercarea te va întări sau te va distruge? Așa se călește
oțelul, așa vezi cine ești de fapt. Să ne ferească Dumnezeu să nu trecem prin așa ceva. Vreau să cred că aș face ce trebuie, dar mă tem
de mine. Femeile în general sunt mai puternice în fața morții decât bărbații, cât de țanțoși s-ar ține ei. 
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(Exercițiu dramatic în două acte)
„Ce este frica? Neacceptarea nesiguranței” (Rumi)

PRSONA JELE: 
Omul care se uită prin pumn
Omul care face pe nebunul
Doamna de la trei
Doamna cu coc,
la care se mai adaugă:
Întâia voce de femeie
A doua voce de femeie

ACTUL I
Scena 1 

(Omul care se uită prin pumn)
Scena- apartament de bloc, un fotoliu în dreapta, purtând em-
blema cu litere de-o șchioapă FOTOLIU. Pe stânga, desenul în tuș
al unui dulap, pe un carton de duzină, cu ușă funcțională, purtând
emblema cu litere de-o șchioapă DULAP. Pe peretele din fund un
televizor tot așa, desenat pe un carton, cu emblema cu litere de-o
șchioapă TELEVIZOR. În rest, două ferestre cu perdele lungi și
mate. Pe fiecare stă scris cu majuscule FEREASTRĂ și PERDEA. În
dreapta fotoliului, o ușă dintr-o bucată, desenată pe un carton de
duzină, pe care scrie cu majuscule UȘĂ. 
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Se află de câteva zile în carantină,
deoarece cu o săptămână anterior, venise în contact cu Omul care face
pe nebunul, din blocul de vizavi, în prezent depistat cu Covid 19 și pe-
semne decedat, cu care făcea schimb de bere și vodcă, la distanță, de
la fereastră la fereastră, cu ajutorul unei sfori. Obsedat de ideea că atât
sfoara, cât și peturile cu băutură trecuseră prin mâinile Omului care
face pe nebunul, Omul care se uită prin pumn dormitează în fotoliu,
între ușă și una din ferestrele camuflate, cu televizorul scos din priză,
singura sursă de știri fiind telefonul mobil în al cărui ecran mestecă
din când în când a pagubă, cu buricul arătătorului mâinii drepte. Fiind
nemaipomenit de singur – vezi didascalia din incipitul dramei Iona a
lui Marin Sorescu – Omul care se uită prin pumn vorbește cu Sine cât
se poate de des, nu fără a nu se uita prin pumn, plauzibilă metodă, zice
el, de a scăpa de duritatea realului).
Nu mai vreau să-mi amintesc nimic. Absolut nimic. N-ar trebui să
mă gândesc nici măcar la femeia care trebuie să-mi lase prânzul în
fața ușii, ca la leproși...
Înseamnă că nu-ți stă mintea nici la soția ta, rămasă din cauza pan-
demiei, în Spania, la lucru...
(Surprins.): Alo! Alo! Ce cauți aici? ...Dar mă rog, tu cine ești?
Eu sunt tu. De fapt eu sunt experiența ta proprie, acumulată în zeci
de ani...
Să zicem că nici la ea nu vreau mă gândesc. Să zicem...Și nici la
Doamna de la Trei care, declarată odată starea de urgență, stătea la
taclale cu Doamna cu coc, din blocul de vizavi, care are partamantul
chiar sub Omul care face pe nebunul.
Adică un banal dialog feminin, nu fără sublinierea indirectă a unor
orgolii sine qua non și a ifoselor celor de toate zilele...

(Licăr de tresărire fugară.): Corect. Zile splendide de final de martie
și început de aprilie, când toată lumea aștepta primăvara să bată
în ferești și când Doamna de la trei ieșea la fereastra care dă spre
blocul de vizavi, își bea cafeluța și, de plăcere, exclama „Pu-ha-ha-
ha-ha-ha-ha!” în repetate rânduri, până ce Doamna cu coc, scoasă
din țâțâni, i-a spus-o într-o dimineață, așa, de la nas: „Dacă ar fi
măcar „Pu-ha!”, dragă, sau cel mult „Pu-ha-ha!” aș mai zice, dar tu
exagerezi din cale afară cu „Pu-ha-ha-ha-ha-ha-ha!”- ul ăla al tău.
Adică interjecția corectă și de om cu glagorie la cap să știi că e „Pu-
ha!”. Punct! Cel mult o interjecție cu doi de „ha”, înțelegi?...” Și fiin-
dcă Doamnei de la trei îi sărise repede țandăra, luând-o pe vecina ei
ca din oală, pe Doamna cu coc, cu o grosime de pai mai citită decât
cealaltă, a adăugat: „Stai să-ți explic, fato. Vreau să spun că „Pu-ha-
ha-ha-ha-ha-ha!” – ul tău chiar nu e unul normal, pentru simplul fapt
că nu te caracterizează ca doamnă, și basta. Cu alte cuvinte „Pu-ha-
ha-ha-ha-ha-ha!” ăsta al tău e unul de talia unei doamne importante
dintr-o societate înaltă, dragă, nu de o femeie simplă ca tine... Cine
ești tu, mă rog, să folosești asemena interjecții, mai cu seamă acum,
când distanța asta dintre noi ne omoară cu zile? Și mai apoi, ești tu
cumva o intelectuală, femeie bună? Ce dracu studii ai făcut tu, decât
să aduni pampersi de sub bolnavi, să rânești rahatul proaspăt și să-
i speli la fund?
Toate astea au devenit amintiri. Amintiri din Vremea Covid 19, când
Omul care face pe nebunul încă nu era depistat cu Covid 19 și când
singura armă pe care o mai aveam era porecla fiecăruia dintre noi,
inventată anume în Vremea anterioară pandemiei, ca să rezistăm la
stresul de atunci, pe care-l consideram cel mai mare stres din câte
s-au ivit în lumea mileniului trei...
Cel mai blindat era totuși, Omul care face pe nebunul pentru care nici
masca, nici distanța în spațiu nu valorau cât teatrul pe care-l juca...
Fermierul. Așa îl poreclise Doamna cu coc pe Domnul care face pe ne-
bunul, zicând că nu mai poate dormi de colcăiala și de chițcăielile
de șobolani, ce veneau din apartamentul acestuia...
Radical din PÂRȚ la pătrat....De fapt, nimic adevărat. Ca și chestia
aia cu Femeia văzută prin gaura cheii care-i fascina pe soții doamne-
lor care trăncănind vrute și nevrute, țineau chipurile, frica la
distanță...
Și de fapt Femeia văzută prin gaura cheii e chiar una adevărată?
Da. I se spunea Covida și locuia pe stradela din spatele blocului curb,
chiar între magazinul cu carne, numit Carnicomp și Pompele Fune-
rare Nonstop...Dar vezi să nu confunzi Carnicompul ăsta cu Carni-
compul de lângă cimitir, care ține de același patron și care are cei
mai buni mici și cabanoși serviți ca Puță-n corn sau Hod-dog, cum zic
Proletarii din toate țările uniți-vă! din oraș.
Așa să tot mergi la cimitir...
Și să tot fentezi Covid nouășpele, nu?
Că cam așa e...
Doamna cu coc nu era deloc proastă... 
Dar nici deșteaptă...
Oricum, știa multe. Pe lângă că știa să-și facă un coc cum nicio fe-

Nicolae Suciu

Dramaturgie

Ca în vremea pandemiei
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Adică, e ca și cum încă nu s-ar fi epuizat. Ca un fel de Covid virtual
care nu făcea ce-a făcut nebunul ăsta de Covid nevirtual...
Păi tocmai aici e chichița...
Ce chichiță?
E ca și cum Covidul ăsta nu ar mai fi unul concret, adică numai o
boală de care se moare pe rupte, dacă se moare. Parcă ar fi mai
mult un Covid-obsesie sau Covid-teroare, care tot timpul te pune în
fața întrebării: Dar dacă? Dar dacă? Dar dacă?...
Dar dacă ce?
Dar dacă n-am respectat distanța regulamentară? Dar dacă am pur-
tat masca fără ne a proteja căile respiratorii? Dar dacă ne-am
îmbrățișat cu cineva cândva, din neatenție?
Da, da. Și dacă, cu toată izolarea, cu toată masca și cu toată distanța,
te-ai putea contamina?...
Există testul care îți arată ceea ce nici nu te gândești că ți-ar putea
arăta...
Și dacă însuși testul îți poate da virusul, ce mai poți ca să zici?...
S-a descoperit vaccinul care dacă-l faci, nici nu mai mori...
Dacă n-ar fi și el, tot o mască și tot niște mănuși chirurgicale, care
să ne creeze iluzia că nu se fură și nu se minte ca înainte de Pande-
mie, da...
(Cască lung.): Noapte bună...
Ciao. 
Omul care se uită prin pumn adoarme și scena se întunecă.

Scena 2
(Omul care se uită prin pumn și Omul care face pe nebunul)

Două fascicole de lumină vor focaliza, una fotoliul în care doarme Omul
care se uită prin pumn și alta dulapul. Deodată dulapul se deschide și
în el poate fi văzută figura Omului care face pe nebunul. 
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL (Puțin ofensat, dar la fel de predispus
la afișarea „măștii” și, evident, la vorbirea în dodii, vorbește ca și cum
ar fi stat în dulap o veșnicie.): Alo! Trezește-te, Omule care te uiți prin
pumn.
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Se trezește speriat de arătarea din
dulap și se uită prin fanta pumnului, vrând parcă să verifice realitatea.):
Tu, Omul care face pe nebunul aici, în dulapul meu? Încă n-ai murit? 
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Ha-ha-ha! Tot secretul e să nu mori
de tot, omule. Eu încă sunt Omul care face pe nebunu’. Mă vezi? Po-
recla aceasta este printre puținele lucruri care mă ajută să
supraviețuiesc în condiții limită. Ha-ha-ha! (Pregătit pentru calam-
bururi.) Iată, îți pun acea întrebarea întrebătoare promisă de ani de
zile, care te aruncă pe spate, cât ești de mare privitor prin pumn și
te dai și mare sculă pe basculă. De pildă, dumneata știai, domnule
Om care te uiți prin pumn, că ai un nas?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (perplex, din reflex, își duce mâna la
nas.): Eu?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: (Cu cheful de a continua ironia.): Ha-
ha-ha! Știai?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Captivat, își pipăie încă o dată pro-
priul nas.): Du-te, dom’le, și-ți vezi de treabă...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: (Plusează cât încape.): Hm! Chiar nu
crezi că ai un nas? 
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Cu adevărat inhibat.): Și-adică, vrei
să zici, dom’le, că dumneata n-ai nas?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Stop! Eu nu vorbesc acum de mine,
domnul meu, da?...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Mai mișcat.): Da, da. Dar iată,
vreau eu să vorbesc de dumneata. Adică, cu ce drept mă atenționezi
dumneata pe mine, că am un nas?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL (Distrat peste măsură.): Hă-hă-hă! Cu

meie nu știa să și-l facă, vorbea cu patos atât despre pat, cât și des-
pre Femeia cu calul troian, călare pe un Cal troian...
Alt specimen inventat de naratoarele lui Pește Prăjit din vârful blo-
cului nostru. De fapt, femeia aceasta era mult mai palpabilă, pudică
și palpitantă în poveștile Doamnei cu coc, decât Femeia văzută prin
gaura cheii. Vreau să zic că pe aceasta chiar o poți întâlni aievea. Nu-
i ceva care seamănă mai mult cu un persoanj, decât cu o femeie în
carne și oase...
Da. O găsești foarte ușor după spusele Doamnei cu coc. 
Adică?
Cum intri în cimitir pe aleea principală, cea mai lungă și mai largă
din tot cimitirul, mergi tot înainte, până ajungi la cei trei tuia mari
și frumoși, care se văd încă de la intrare. Acolo o iei la stânga, pe
aleea paralelă cu cea principală și mergi cam două-trei sute de
metri, după care, cât ce vezi un monument funerar închipuind o sta-
tuie imensă, din piatră, cu un călugăr sărutând focos o fată goală și
desculță, din piatră și ea, care stă cu picioarele în apă până la glezne
(și apa, tot din piatră, să nu crezi altceva), o faci iarăși la stânga. Ei
bine, la trei pași de la aleea asta, dai de un mormânt camuflat cu un
cearceaf alb, imens, care, zice-se, e o mască destinată protejării
mortului din mormânt, să nu fie contaminat cu Covid nouășpe.
Văd că numai frânturile astea de poveste te mai țin pe picioare...
O fi....Merită să mergi o dată până la cimitir, și să o vezi pe Femeia
cu calul troian călare pe Calul troian aflat lângă mormântul concubi-
nului ei...Să vezi și tu, pectorali feminini de pectorali feminini și pos-
teriori de posteriori, nu altăceva...
N-am cum să merg, cu pandemia asta...
Poți, cu declarație pe propria răspundere, pe care bifezi cinciul,
adică cum că te-ai duce să cumperi alimente, animalului tău de
companie...
Adică să mint?
Arată-mi ce nu e minciună în viața asta cu curu-n sus?
Pauză.
(Oftat greu.)Eh! Ce s-o mai fi întâmplat cu Omul care face pe nebunul?
A fost dus la Spitalul Județean, ca să i se facă testul Covid 19. De
atunci nici nu am mai auzit de el. Parcă nici n-a existat vreodată...Ce
să-ți mai spun? Pare a fi mai decedat decât dacă ar fi murit
Bietul... 
A crezut că, dacă renunță la poreclă, scapă de frica Covidului...
Să înțeleg că porecla fusese numai o simplă modalitate de a scăpa
de stres pe Vremea Stresului? 
Negreșit...Și deodată au fost aruncate zarurile, iar distanțarea în
spațiu ne-a adus o altă distanțare pe care nu vreau s-o numesc aici
așa. I-a adus Omului care face pe nebunul, nu numai o redescoperire
a adevăratei identități, odată cu numele Sfutențiu, dar ne provo-
case și pe noi, ceilalți vecini, să renunțăm la poreclele noastre și să
ne redescoperim adevărata indentitate. A fost ca o redescoperire a
Americii de către Colombo...
Da. Îmi amintesc: pe Doamna de la trei a întrebat-o dacă în realitate
o cheamă Crima, pe Doamna cu coc, dacă o cheamă Cripta și pe mine
dacă în realitate mă cheamă Măcel.
N-aveați niciunul cum să ziceți nu...
Până la pandemie, cu siguranță, n-am fi procedat așa, veac... 
Oare de ce?
Orgoliul... Orgoliul care e mai mult decât un organ al omului...
Și dintr-o dată doamnele au ajuns niște femei comune și, dacă până
atunci păreau infailibile, din acel moment parcă deveniseră nepu-
tincioase în fața bolii care înainta vertiginos, ca o fiară apocaliptică,
în toate țările europene.
Da. Toate s-au dus. Toate întâlnirile noastre. Parcă văd amintirile
atârnate pe sfoara pe care ne trimiteam eu și Omul care face pe ne-
bunul, reciproc, peturile cu vodcă și cu bere...
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dreptul de a avea dreptul de a observa, domne, ca orice om, că dum-
neata însuți, ai un nas și nu două sau trei...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Cătrănit, riscă să facă abstracție de
jocul de-a „jocul”al conlocutorului.): Nasuri, da?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL (Pufnind în râs.) De fapt știi ce vreau
eu să zic? Ei bine, eu vreau să zic că dumneata, de fapt, n-ai patru
nasuri...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Pahar umplut.): Asta-i bună! Nu,
nu că asta chiar că miroase a jignire, dom’le!...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL (Lungește nota.): Cum să miroase a
jignire, vecine, dacă eu joc rolul de a te atenționa să conștientizezi
că dumneata ai un nas, așa cum te-aș putea atenționa și că ai o gură
și nu două, înțelegi? Așa cum, de altfel, te-aș putea atenționa că ai
două urechi și nu patru. Sau că ai o limbă, poftim, și nu trei limbi...
Hi-hi-hi! Ce zici de „găselnițele” astea? Îți plac?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Căzut ca din lună.): Limbi? 
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL (Radiază.): Da. Limbi...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Fornăind de nervi, izbește pachetul
de țigări de pervazul ferestrei și privește scurt, prin fanta pumnului.):
Termină, dom’le! Nu se mai poate...Oricum, mâine te dau în jude-
cată, așa să știi...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL (Cât se poate de serios, mai departe.):
Pe mine să mă dai dumneata în judecată acum, când n-ai voie să
ieși din casă?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Da. Eu, pe dumneata, dom’le, te
dau în judecată...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Pentru ce, mă rog, să mă dai dum-
neata, ca vecin, pe mine, în judecată?...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Marcat de-a binelea.): Cum pentru
ce? Pentru că ai zis că eu am un nas și ecțetera, ecțetera...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: (Mai natural decât oricând.): Și-acum
pe bune, dumneata câte nasuri credeai că ai, Omule care te uiți prin
pumn, ca să vezi probabil, ce nu vedem noi, muritorii de rând?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Ceață.): Cum câte nasuri credeam
eu că am?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Adică, dumneata chiar crezi că ai, ca
extratereștrii, două nasuri, două guri, patru urechi, patru mâini și
așa mai departe?...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Enervat la culme.): Ce să cred,
dom’le, așa mai departe? (Pauză semiretorică.) Te rog nu mă băga în
draci, măi omule, că am să te târăsc prin judecăți ca pe-un câine, să
fiu al dracului de nu...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: (Indignare în crescendo, paralel cu
jocul său.): Adică de ce să fii dumneata al dracului și să mă târăști pe
mine prin toate sălile de judecată, ca și cum aș mai fi om? De ce? Pe
mine, domne, să mă târăști dumneata prin tribunale? Pe mine? Și-
adică cine, mă rog, ești dumneata ca să-ți permiți asemenea luxuri
de prost gust, pe pandemia asta de rahat? În loc, vorba aia, să-mi
mulțumești că...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Buboi.): Adică să-ți mulțumesc că
ai inventat un „joc” numa’ ca să mă batjocorești, da?..
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: (Acum, la dorința de a reveni din „joc”.
Excesiv de concesiv.): Stai, domne, să ne înțelegem...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Cu priviri confuze.): Ce să ne mai
înțelegem, dom’le? Ce treabă ai dumneata cu mine? Eu, cetățeanul
X, stau ca omul, în apartamentul meu, ca să mă relaxez în relaxarea
mea cea de toate zilele și...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: (Zâmbește concesiv.): Core-core-co-
rect. Și eu, cetățeanul Y, la fel de vaccinat ca dumneata, am venit
aici așa, pentru a uita de toți dobitocii ăștia bipezi și pe două pi-
cioare, ai timpurilor noastre apocaliptice, care au fost în stare să in-
venteze Covid noășpele mamii dracului să-l pieptene!...(Pauză

inventată de regulă, de cineva care vrea să pară intenționat debusolat.)
Adică, după ce mi-am dat duhul, să mă mai și relaxez, înțelegi?...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Și asta numești dumneata, mă rog,
relaxare?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Da. Asta numesc eu relaxare... 
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (A infatuare.): Rău destul! Du-te,
dom’le, dracului și te culcă, că e miezul nopții și nu umbla ca stri-
goii...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL (Teatru.): Du-te dumneata dracului și
te culcă și nu umbla ca strigoii...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Gogoșar.): Termină, dom’le, cu ra-
haturile astea bestiale!

Scena 3
(Omul care se uită prin pumn, Întâia voce de femeie, A doua voce

femeie)

ÎNTÂIA VOCE DE FEMEIE (Bate de trei ori în ușă.): A venit masa!
Domnu’ Măcel! Masa!
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Abia trezit. Buimac.): Da, da. Am
ațipit? (Se ridică din fotoliu și merge la dulap. Îl deschide și cotrobăie
prin el.) Unde mi te ascunzi, Omule care faci pe nebunul? Ieși! Ieși re-
pede, măi rahat pe băț! Hai, că mi-ai făcut capul ciubăr cu teoriile
tale...(Se uită pe după dulap, apoi pe sub fotoliu, ca și cum ar vrea să-l
găsească pe Omul care face pe nebunul) Alo! Nu te mai ascunde că
o faci degeaba! Paștele mă-tii!
A DOUA VOCE DE FEMEIE (Din apartamentul vecin, printr-o simplă bă-
taie în perete.): Domnule Măcel! Domnule Măcel! Domnule Măcel!
Ați pățit ceva?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Merge să-și ridice mâncarea din fața
ușii): Nu, doamnă. Vorbeam de unul singur...(Se așază la masă, trage
un păhărel cu „vaccin”, înfulecă repede ce are în farfurii, aruncă vasele
de unică folosință la tomberon și se așază iarăși în fotoliu, după care
reîncepe convorbirea cu Sinele.): 
- Câtă nesimțire! Să intri așa, hodoronc-tronc, peste om, când îi e
lumea mai dragă...
- Tot ai zis că schimbi Yala
- Ar fi o idee bună, dar nu se face, domnule, așa ceva. Fiecare om
are intimitatea lui, pe care și-o etalează stând în camera lui perso-
nală...
- Totuși, nu uita că Omul care face pe nebunul este, orice ar fi, pentru
totdeauna, cel mai bun prieten al tău din copilărie. Ca un fel de
alter-ego al tău...
- Da, da. Cel care, dacă nu eram eu, să i-o pun în mână pe Tula, adică
pe Doamna de la trei, nu știa ce înseamnă o femeie...
- Dar nu s-a căsătorit cu ea, din câte știu, cu Tula
- N-avea cum, că ea era în același timp, și măritată cu un coleg de-
al meu de servici și pe deasupra eu eram și atunci titularul în viața
ei...
- Dar ce zgardă ai la gât, băiete? Abia acuma văd. Ce-o mai fi și asta?
- E ceva de ultimul răgnet. Te apără atât de paraziții externi: pureci,
păduchi căpușe, cât și de gânduri negre; atât de paraziți interni, cât
și de minciunile pe care le debitează televizorul despre Coronavi-
rus...
- N-am știut că există așa ceva...
- Puți mi-a făcut rost, până să ajungă și el în carantină. Adică în ca-
rantina lui. Cum eu nu mă mai pot spăla, e și normal că o astfel de
zgardă îmi dă și prospețimea necesară...
- Văd că iarăși picotești...
- Așa e când nu dorm suficient...(La început dormitează în fotoliu, între
ușă și una din ferestrele camuflate, cu televizorul scos din priză, sin-
gura sursă de știri fiind telefonul mobil în al cărui ecran mestecă din
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când în când a pagubă, cu buricul arătătorului mâinii drepte, mai apoi,
adoarme.)

Scena 4
(Omul care se uită prin pumn și Omul care face pe nebunul)

Recuzita din Scena 2. Două fascicole de lumină vor focaliza, una fotoliul
în care doarme Omul care se uită prin pumn și alta dulapul. Deodată
dulapul se deschide și în el poate fi văzută figura Omului care face pe
nebunul. 
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: (Calm, cu intenția de a da cărțile pe
față, fără a renunța la farsă.): Măi omule, adineauri am vrut să te ajut
să descoperi că ai un nas, da?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Mult mai răstit.): Și ce dacă mi-ai zis
că am ce am, adică un nas? 
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Chiar așa: ce e dacă ți-am zis?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Furibund, se bâlbâie.): Dom’le, ce-
ar fi să-ți spun eu acum, că tu ai un stomac?! Știi că ai un stomac?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL (Distrat.): Nu știu. De fapt n-am cum
să am stomac...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (La nervi, se uită prin pumn și nu
știe ce să mai inventeze.): Dar ficat și splină și inimă și rinichi și cre-
ier știi că ai?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: (Râde cu poftă.): Adică ficat și splină
și inimă și rinichi să știu eu dacă am? Dumneata care te uiți prin
pumn, chiar ești pur și simplu convins că eu am un stomac, domne,
un ficat, o splină și o inimă și un rinichi și un creier, cum spui aici
așa?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Da, dom’le...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Și le-ai văzut dumneata pe toate
astea, cum vezi la televizor și ce nu vrei să vezi la televizor?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Nu.
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Și-atunci?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Și atunci, dacă, spre exemplu,
dumneata chiar ai două stomacuri, doi ficați, două spline, două
inimi, ce s-ar întâmpla?...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL (Râs sfidător.): He-he-he! Drept să-ți
spun, chestiunea asta pur și simplu nici nu mă interesează. Punct.
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Adică cum nu te interesează,
punct?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Uite așa. Acum lumea e cuplată cu
coronavirusul ăsta, iar eu n-am cum să posed toate organele astea
de care îmi spui că le am...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Ca ieșit din minți, privește prin
pumn, ca și cum pe acolo ar vedea ce nu se poate vedea cu ochiul liber
și scuipă cuvintele într-un crescendo fără precedent.): Înseamnă că ești
un-un-un berbec, dom’le!
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: (Ton intenționat agresiv și privire cri-
minală, cât se poate vedea de la distanță.): Cum ai spus? Că eu sunt
un berbec, domnule?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (După o pauză de o inspirație, cu

nespusă sete.): Da, dom’le. Adică vreau să zic că dumneata nu ești
doi berbeci, nici trei și nici patru berbeci! Hă-hă-hă! E bine așa?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: (Masca omului cu privire criminală,
dar voce intenționat stinsă și abia inteligibilă de la distanța de lărgi-
mea unei străzi. Rar, cadențat și tare.): Mai spune încă o dată ceea ce-
ai zis adineauri, măi Omule care te uiți prin pumn...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Nonșalant.): Da, dom’le. Am spus:
„berbec”, e bine? OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: (Masca omului
verde de mânie.): Mai spune încă o dată, că să fiu al dracului de nu

mă dau jos de aici, din dulap, și viu la tine și zob te fac, măi nebunule
care mi te uiți prin pumn ca handicapații, ca să vezi ce nu văd mu-
ritorii de rând, adică pe mă-ta în chi...( Se auzi atunci un ciocănit la
ușă.)

Scena 5
(Omul care se uită prin pumn, Întâia voce de femeie, A doua voce

femeie)

ÎNTÂIA VOCE DE FEMEIE (Bate de trei ori în ușă.): A venit masa!
Domnu’ Măcel! Masa!
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Abia trezit. Buimac.): Da, da. Iarăși
am ațipit... (Se ridică din fotoliu și merge la dulap. Îl deschide și cotro-
băie prin el.) Unde mi te ascunzi, Omule care faci pe nebunul? Ieși! Ieși
repede. Hai, că mi-ai făcut capul ciubăr cu teoriile tale... Ieși în
mama dracului! (Se uită pe după dulap, apoi pe sub fotoliu, ca și cum
ar vrea să-l găsească pe Omul care face pe nebunul) Alo! Nu te mai
ascunde că o faci degeaba! Ai să ieși tu, din pământ, din iarbă
verde...
A DOUA VOCE DE FEMEIE (Din apartamentul vecin, printr-o simplă bă-
taie în perete.): Domnule Măcel! Domnule Măcel! Domnule Măcel!
Ați pățit ceva?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Merge să-și ridice mâncarea din fața
ușii): Nu, doamnă. Vorbeam de unul singur...Ce? N-am voie? (Se
așază la masă, trage un păhărel cu vaccin, înfulecă repede ce are în
farfurii, aruncă vasele de unică folosință la tomberon și se așază iarăși
în fotoliu, după care reîncepe convorbirea cu Sinele.): 
Zicea odată un mare șef de CUASC: Băi tovarăși, până mai poți
mânca singur și te mai poți șterge la fund singur, înseamnă că mai
poți și bea și dacă mai poți bea, înseamnă că n-o duci prea rău...
Adevăr adevărat...
Că bine zici, deoarece în ziua de azi, adevărul poate fi și o minciună
travestită în adevăr
Stai fără proteză?
M-am obișnuit. Ca s-o speli după fiecare masă înseamnă să consumi
apă, iar apa e scumpă de tot...
La pensia ta, nici nu te poți plânge...
Să fiu al dracului dacă nu am să fac rădăcini în fotoliul ăsta până a
trece carantina...
Cel puțin dacă ai avea chef de un televizor sau de o lectură... 
Arborii înfrunzesc și fără grija noastră...
O-ho! 
Lectură fără cărți și telefon fără curent. N-ai cablu, n-ai curent. N-ai
curent, habar n-ai de lumea asta... 
Interesante mai erau filmele cu leproși și cu ciumați...
Eram copii pe vremea când rulau filmele alea cu Angelica, marchiza
îngerilor...
Dar ce faci? Iarăși vrei să dormi?
Hm! Doar ca să uit de mizeria asta de viață. Să uit că cineva, o terță
persoană, mă obligă să stau în carantină două săptămâni și asta
fără să mă întrebe dacă chiar vreau să stau. Știu că Omul care face
pe nebunul s-a îmbolnăvit de Covid 19, că l-au dus la spital și că în
mod sigur a dat până la urmă, ortul popii. Că nu s-a mai întors de
acolo e sigur. Că o fi murit e foarte plauzibil și că l-o fi îngropat te
miri pe unde, ca pe-un câne. Reține: câne, nu câine. Primul e mai re-
zistent ca cel de-al doilea...Dar ce nu înțeleg e cum am putut eu lua
Covidul prin simpla atingere a unei sfori care, rulând pe doi scripeți,
transporta de la o fereastră la alta și practic dintr-un bloc în altul, ca
să nu ne ia cineva la hop că nu respectăm distanța regulamentară,
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niște sticle cu vodcă și cu bere...(Tușește, strănută; strănută, tușește.)
Nu înțeleg cum deștepții care ieri erau proști ca napii-n gară, se știu
proteja, iar proștii nu. ...(La început dormitează în fotoliu, între ușă și
una din ferestrele camuflate, cu televizorul scos din priză, singura sursă
de știri fiind telefonul mobil în al cărui ecran mestecă din când în când
a pagubă, cu buricul arătătorului mâinii drepte, mai apoi, adoarme
tușind.)

Scena 7
(Omul care se uită prin pumn, Întâia voce de femeie, A doua voce

femeie)

ÎNTÂIA VOCE DE FEMEIE (Bate de trei ori în ușă.): A venit masa!
Domnu’ Măcel! Masa!
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Abia trezit. Buimac.): Da, da. Am
ațipit? (Se ridică din fotoliu și merge la dulap. Îl deschide și cotrobăie
prin el.) Unde mi te ascunzi, Omule care faci pe nebunu’? Ieși! Ieși re-
pede, băi! Hai, că mi-ai făcut capul ciubăr cu teoriile tale...(Se uită pe
după dulap, apoi pe sub fotoliu, ca și cum ar vrea să-l găsească pe Omul
care face pe nebunul) Alo! Nu te mai ascunde că o faci degeaba, ne-
isprăvitule ce ești! Fi-ți-ar mutra-n pușcărie!
A DOUA VOCE DE FEMEIE (Din apartamentul vecin, printr-o simplă bă-
taie în perete.): Domnule Măcel! Domnule Măcel! Domnule Măcel!
Ați pățit ceva?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Merge să-și ridice mâncarea din fața
ușii): Nu, doamnă. Vorbeam de unul singur...așa cum se vorbește
azi de unul singur (Se așază la masă, trage un păhărel cu vaccin înfu-
lecă repede ce are în farfurii, aruncă vasele de unică folosință la tom-
beron și se așază iarăși în fotoliu, după care reîncepe convorbirea cu
Sinele.): 
(Tusea recidivează.) Poate că a ieșit din dulap și a fugit pe ușă ne-
mernicul. Altfel-altfel nu se explică...
Doar ți s-a părut că l-ai văzut în dulap...
Nici povești. Am conversat eu cu el. Am reluat scena aceea antiCo-
vid și ne-am trimis unul altuia peturi cu băutură pe sfoară...
Atunci caută-l...
L-am căutat...
Și?
Am dat de haine. De haine și de umerașe și iarăși de haine. 
Unde or mai fi încăput și el și hainele în dulap nu-mi dau seama...
Nici eu...
Astea se cheamă obsesii, omule.
(Tuse tot mai intensă.) Mă iei ca pe hoții de cai
Văd că ți se agravează tusea...
Fii sigur că, dacă i-aș spune cuiva că tușesc și că am puțină febră (ca
la orice viroză, nu?), imediat mă plesează în gașca covidaților și tai-
o în spital la ATI și-apoi au ăia grijă de tine, ca să te faci sănătos în
pământ...
Nu-i adevărat. Mai întâi te testează și mai apoi...
Pe mine? Eu nu-i las să-mi bage sârmele alea nici măcar în fund, nu
în nas...
Ba să vezi când nu mai ai încotro, cum stai să ți le bage în orice ori-
ficiu posibil...
Când odată ajungi în spital, chiar să nu ai covid 19, tot îți găsește
ceva ce seamănă cu Covidul și dacă nicicum nu-ți găsește, ia anali-
zele de la altul, de la unul decedat, și tot vei fi cum cântă ei, ca să te
aivă la număr
Câtă filozofie!
(Tuse seacă.) Nu-i filozofie...Totul e politică...Trăim timpuri în care Po-

litica e mai puternică decât orice. Ce să facă bietul Covid 19 în fața
Politicii Covidului 19? Și tot așa, ce să mai facă Vaccinul antiCovid 19
în fața Politicii Vaccinului antiCovid 19?
Tușești bine, văd...
(Cască a somn.)Un vin fiert cu piper și scorțișoară mi-ar prinde bine,
dar de unde vin și de unde scorțișoară? Până dă iarba, moare calul...
Te las să dormi...
Omul care se uită prin pumn adoarme tușind și lumina în scenă
scade.

ACTUL II
Scena 1

(Omul care se uită prin pumn și Omul care face pe nebunul)
Două fascicole de lumină vor focaliza, una spre fotoliul în care doarme
Omul care se uită prin pumn și alta spre dulap. Deodată dulapul se
deschide și în el poate fi văzută figura Omului care face pe nebunul. 
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Ce am vrut să-ți mai spun? Mai știi
ce crai mai eram noi odată, omule? Împărțeam aceleași fete, fără
să știm. Eram, cum se zice, cumnați, pentru că iscăleam aceeași con-
dică femeiască și potoleam aceiași hormoni particulari femenini.
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Abătut, privind în altă parte.): Nici
nu vreau să-mi amintesc de vremurile alea...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: De ce? Nu tu te lăudai că tu le-ai
început pe amândouă? Adică și pe Doamna de la trei și pe Doamna
cu coc, pe care le strigai la nebunie, Lula și Tula, în loc de Luluța și
Tuluța. Ce fete bine arătau surorile astea până pe la 18 ani. Și
dricoșe și lăptoase și focoase...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Eh! Cine se gândea că vor muri și
ele, așa de repede și în asemenea condiții mizerabile...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: N-am idee...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Păi, Doamna de la trei se înecase
cu o clătită, apoi dusă de urgență la Urgențe, unde, înainte să
moară, fusese depistată pozitivă cu Covid 19, după care cacă lupe,
ce-ai mâncat: sac de nailon cu fermoar, sicriu sigilat, cel mult 7
persoane la așa-zisa înmormântare, cu popă și cu cântăreț cu tot,
mai apoi băgată în groapă, umplută groapa de jumătate cu pă-
mânt. Abia atunci, o rugăciune în fugă, după care iară pământ și
serbus vilag! Și care a fost costul unei distracții? O clătită cu gem
de afine...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Săraca Lula! O văd des, dar nu se
cade s-o întreb cum o mai duce. Dar soră-sa, ce-or mai face? Tula
de la Tuluța, adică Doamna cu coc.
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Din câte știu, de supărare că-i
murise și soțul de Covid 19, făcuse stop cardio-respirator și, tot
așa, dusă de urgență la Urgențe, și asta de la o săptămână de la
moartea soră-sii, îi făcuseră testul Covid 19 și abia după ce fusese
depistată pozitivă, o puseseră la aparatură, ca s-o slaveze. Se zice
că i-ar fi administrat oxigen industrial, în loc de oxigen sanitar și
așa s-a stins biata de ea...    
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Ce să-i faci? Era parcă mai atrac-
tivă decât Lula. Avea sânii mai obraznici și fundulețul tot așa, zvâr-
lit în sus, parcă-n ciuda organului masculin.
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: O-ho! Ai mirosit-o, că ți-am pla-
sat-o eu, că de nu...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Să nu zici că te săturaseși de ea...
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OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: O, nu. Cum să nu mă satur, când
(p. 5), datorită mirosului care-i venea din gură și a celui de pi-
cioare, de-ți mureau orice urmă de hormoni masculini, nu altă-
ceva, mi se ridica părul măciucă în cap...    
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Eu, din bunsimț și respect față de
o femeie, n-aș fi divulgat asemenea secrete...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Ori divulgi secrete, ori nu ești su-
ficient de sincer. Alege...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Și pe soră-sa de ce ai lăsat-o?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: N-avea suficient nerv la pat. Era
o moacă și jumătate...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Ha-ha! Nu mi-am dat seama. Cu
care din ele tu erai ziua și eu eram noaptea?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Cu Doamna de la trei. Părinții-i
erau la servici, soră-sa mergea la ore de croi și așa o prindeam zil-
nic, de câteva ori și o puneam la punct în liniște, fără a fi deranjați
de terțe...Înțelegi ce vreau să zic nu?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Curvarule!
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Nu, nu. Greșești. N-aveam cum
să fiu curvar, băiatule, decât după ce aveam să mă însor cu Între-
pandula care habar n-avea că eu o vizitez în timpul serviciului, și
pe Lula și mai ales câte reclaje își făcuse ea, Lula în acei ani, ca să
nu apară în fața părinților cum că ar putea fi o femeie ușoară.
Vas’că nu vroia să fie grea, ca să nu se afle că e o femeie ușoară.
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Bine că s-a măritat bine...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Fiu de călău, al cărui tată fusese
tot fiu de călău. Erau călăi din tată-n fiu. Coleg de-al meu...                   
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: N-am știut că Puf era neam de
călău...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Cum nu? Ca și mine, numai că eu
lucram la același abator, dar la desfaceri, iar el în hală.     
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Ce desfăceai?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Ca băgător de seamă, trebuia ca
în fiecare zi de vineri, după orele de servici, să mă întâlnesc cu
tovarășul X și să-i raportez cine ce vorbește în timpul lucrului, și cu
cine vorbește...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Să înțeleg că nu raportai ce furau,
da?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Nu ce furau, nici cum furau și
nici pe unde își doseau carnea, mațele, salamul, șoricii, pateurile
ș.a. Ascunse, cum se știa, în pantaloni, pe la cutia de viteze,
bărbații ca bărbații și femeile, pe la bibliotecă. Vas’că bărbații ca
bărbați, dar și femeile ca femeile...    
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Hm! Dar cu doamnele astea, su-
rori, de când n-ai mai vorbit?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: De dinainte de Revoluție. Lula
tot trăgea nădejde că, Întrepandula mea fiind plecată la copil în
Spania, poate mă atrage în colimator și mă dau iarăși la ea, dar
când cu hepatita asta incurabilo-nevindecabilă, n-am mai cutezat
să pun șeaua pe vreo mânză. Ă-hă! Nici măcar pe-o iapă să pun
șeaua. Înțelegi ce vreau să zi, nu? Dar știi de ce îmi pare rău și
acuma?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Zi...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Că niciodată n-am fost sincer cu
ea. Adică să-i spun că niciodată n-am iubit-o și că, dacă am făcut
dragoste cu ea, am făcut-o doar așa, ca să mă răzbun pe soră-sa,
adică pe viitoarea Doamnă cu coc, care striga, când apuca și când
era mai mult lume în jurul ei, după mine, pe stradă: impotentule,
că n-ai fost în stare să mă!...     
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Eu n-am procedat așa. I-am zis

franc că o iubesc la nebunie, dar că nu o iau de nevastă, pentru că
trăiește cu pretenul meu cel mai bun, într-o veselie, adică cu tine.
Adu-ți aminte că pe atunci, tu nu te iubeai cu viitoarea Doamnă de
la trei, ci cu ea.
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Trebuia so iei...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Hm! Dacă tu ai fi fost un mascul
de rezervă, al ei, ca mine, ce-ai fi zis?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Hă-hă-hă! Deci tu erai adjunctul
meu și la Tula?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Da. Și din cauza iubirii pe care i-o
purtam, am preferat să nu mă căsătoresc niciodată cu nicio femeie
din lume (La început dormitează în fotoliu, între ușă și una din feres-
trele camuflate, cu televizorul scos din priză, singura sursă de știri fiind
telefonul mobil în al cărui ecran mestecă din când în când a pagubă, cu
buricul arătătorului mâinii drepte, mai apoi, adoarme.)
.

Scena 2
(Omul care se uită prin pumn, Întâia voce de femeie, A doua voce

femeie)

ÎNTÂIA VOCE DE FEMEIE (Bate de trei ori în ușă.): A venit masa!
Domnu’ Măcel! Masa!
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Abia trezit. Buimac. Printre accese
de tuse.): Da, da. Am ațipit? (Se ridică din fotoliu și merge la dulap. Îl
deschide și cotrobăie prin el.) Unde mi te ascunzi, Omule care faci pe
nebunul? Ieși! Ieși repede. Hai, că mi-ai făcut capul ciubăr cu teoriile
tale...(Se uită pe după dulap, apoi pe sub fotoliu, ca și cum ar vrea să-l
găsească pe Omul care face pe nebunul) Alo! Nu te mai ascunde,
Michiduță, că o faci degeaba!
A DOUA VOCE DE FEMEIE (Din apartamentul vecin, printr-o simplă bă-
taie în perete.): Domnule Măcel! Domnule Măcel! Domnule Măcel!
Ați pățit ceva?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Merge să-și ridice mâncarea din fața
ușii,tușind.): Nu, doamnă. Vorbeam de unul singur, ca omul, doamnă
scumpă...(Se așază la masă, trage un păhărel cu vaccin înfulecă re-
pede ce are în farfurii, aruncă vasele de unică folosință la tomberon și
se așază iarăși în fotoliu, după care reîncepe convorbirea cu Sinele.):
Nu mai am timp de tine
Nici eu, de tine
Adio!
Ei, nici chiar așa... ...(La început dormitează în fotoliu, între ușă și una
din ferestrele camuflate, cu televizorul scos din priză, singura sursă de
știri fiind telefonul mobil în al cărui ecran mestecă din când în când a
pagubă, cu buricul arătătorului mâinii drepte, mai apoi, adoarme.)

Scena 3
(Omul care se uită prin pumn, Doamna de la trei)

Vezi scena 1. Aceeași recuzită. Două fascicole de lumină vor foca-
liza, una spre fotoliul în care doarme Omul care se uită prin pumn și
alta spre dulap. Deodată dulapul se deschide și în el poate fi văzută
figura Doamnei de la trei).
DOAMNA DE LA TREI: De ce mă privești așa speriat, Măceluțule?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Tu?... Aici?... Dar cum ți-ai permis
să?...
DOAMNA DE LA TREI: Să zici mersi că te caut, zvăpăiatule. Am
venit să-ți spun că numărătoarea inversă se apropie și la tine, de
final și că eu tot timpul te-am iubit, chiar dacă nu ți-am spus-o.
Asta, cu toate că n-ai fi meritat-o...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Ei, asta-i prea, prea...
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DOAMNA DE LA TREI: Amintește-ți că îl conduseseși într-o seară,
pe soțul meu beat mort acasă și, după ce l-am dezbrăcat amândoi,
de haine și l-am spălat, că era plin de nămol de șanț și l-am pus la
somn, beat și tu, cum erai, dar nu mort ca el, te-ai dat la mine,
obligându-mă în baie să-ți rezolv într-un mod rușinos, problemele
hormonale masculine. Amintește-ți că el s-a trezit din somn și din
beție, dacă nu s-o fi prefăcând că era bteat și că dormea, și cum
ne-a prins acolo-n baie, pe mine dezbrăcată-n pielea goală și pe
tine în poziția drepți, te-a obligat să asiști la supliciul care avea să
urmeze...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: A! Știu. E vorba de chestia aia cu
țigara pe care ți-o punea, aprinsă și cu jar, pe fiecare dintre sfâ-
curi, ca să se distreze cu cât cum urlai mai tare.
DOAMNA DE LA TREI: Exact. Și a trebuit să stau și să rabd, timp în
care tu, în loc să fi intervenit și să-l oprești, te distrai bine-mersi, în
rând cu el. Ba mai mult, și comentai ca la un meci de fotbal, zi-
când: Mai arde-i un sfârc, să fie la fel cu celălalt. Adică să fie ste-
reo”. Și râdeați amândoi, de vă prăpădeați de râs și el, omul pe
care mai apoi trebuia să-l rabd o viață întreagă, de frica de a nu
mă ucide, cum promisese...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Da, da, Lula. Îmi amintesc cum
zicea: Acum, hai să facem sex cu ea, prietene.     
DOAMNA DE LA TREI: Și tu ce ziceai: Deja salivez, să fiu al dracu’!
Ceea ce nu-ți iert niciodată e cum ai cutezat să-mi pui după cap un
călău din neam de călău...

Scena 4
(Omul care se uită prin pumn, Întâia voce de femeie, A doua voce

femeie)

ÎNTÂIA VOCE DE FEMEIE (Bate de trei ori în ușă.): A venit masa!
Domnu’ Măcel! Masa!
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Abia trezit. Buimac.): Da, da. Am
ațipit? (Se ridică din fotoliu și merge la dulap. Îl deschide și cotrobăie
prin el.) Unde mi te ascunzi, Omule care faci pe nebunul? Ieși! Ieși re-
pede. Hai, că mi-ai făcut capul ciubăr cu teoriile tale...(Se uită pe
după dulap, apoi pe sub fotoliu, ca și cum ar vrea să-l găsească pe Omul
care face pe nebunul) Alo! Nu te mai ascunde, că o faci degeaba!
A DOUA VOCE DE FEMEIE (Din apartamentul vecin, printr-o simplă bă-
taie în perete.): Domnule Măcel! Domnule Măcel! Domnule Măcel!
Ați pățit ceva?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Merge să-și ridice mâncarea din fața
ușii): Nu, doamnă. Vorbeam de unul singur...(Se așază la masă, trage
un păhărel cu vaccin înfulecă repede ce are în farfurii, aruncă vasele de
unică folosință la tomberon și se așază iarăși în fotoliu, după care reîn-
cepe convorbirea cu Sinele.): 
- Aș mai fi avut o șansă. Să o fi rugat pe Doamna de la trei să mă
ierte, dar acum e prea târziu. Simt eu că eprea târziu...
- Nimic nu-i prea târziu!
-Simt că, orice aș face , n-am cum să scap de colivia în care singur
am intrat, ca un fraier. Sper să nu fie adevărat ce zic cărțile sacre,
cum că tot ceea ce am săvârșit noi, îi va împovăra pe copiii noștri
și pe copiii copiii lor, din neam în neam...
- Nu te-ai întrebat niciodată ce legătură poate avea handicapul fiu-
lui tău, pe care Întrepătrunda îl îngrijește ca pe ochii ei din cap, cu
chestiile astea pe care mereu le visezi și care nu te lasă să dormi
liniștit?
- Ai sictir! 
- El a cunoscut-o pe Doamna de la trei? 
- Da. Când era mititel, îl duceam cu mine, la ea acasă, când soțul ei

era în tură de zi. Se simpatizau reciproc și când o vedea Sebastian
pe Lula în focuri, că saltă în poala mea, se distra și cerea să-l salt și
pe el, luându-l pe pantof și făcându-i Hinta, plăcinta.   
- Știu prea bine. Îi săltai deodată pe amândoi, repriză după care
care ea îl lua cu ea pe Sabastian și-l ducea la o cofetărie unde îl
servea cu prăjitură și suc.
- Dacă aș fi știut atunci că, după injecția aia, copilul ăsta nu va mai
fi om, ce nu făceam?...
- Dacă ai fi știut, precum n-ai știut...Și ce altceva? Încearcă să nu
mai pleci urechea celor care sunt plecați de pe lumea asta.
- De ce?
- Poți muri înainte să mori cu adevărat...
- Cum?
- Când vezi că vin cei duși de pelumea asta, în cămăruța ta, în inti-
mitatea ta, încearcă să nu porți niciun dialog cu ei, da?
- Mă trezesc cu ei deschizând dulapul și perorând vrute și nevrute
în așa fel, încât să-mi frigă inima. Să mă facă să regret.
- Văd că picotești. Hai, că te las să dormi.
Omul care se uită prin pumn adoarme și scena se întunecă.

Scena 5
(Omul care se uită prin pumn, Doamna cu coc)

Vezi scena 1. Aceeași recuzită. Două fascicole de lumină vor foca-
liza, una spre fotoliul în care doarme Omul care se uită prin pumn și
alta spre dulap. Deodată dulapul se deschide și în el poate fi văzută
figura Doamnei de la trei).
DOAMNA CU COC: Alo! Domnu! Hai! Sus! Ia, zi ce mai faci? E bine
singur cuc în vârf de bloc?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Câte unul se obișnuiește și spân-
zurat...       
DOAMNA CU COC: 
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN:
DOAMNA CU COC: Știi de ce am venit?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Nu știu nici de ce n-ai murit
încă...
DOAMNA CU COC: Ferească sfântul să fi murit de tot...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Hai, spune repede ceea ce ai de
spus și lasă-mă să dorm...
DOAMNA CU COC: Cum să te las pentru câte mi-ai făcut în viața
care a fost cum a fost numai din cauza ta?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Răzbunare? 
DOAMNA CU COC (Râs demonic.): Hi-hi-hi! Te las pe tine să te
autopedepsești!       
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Știu. Te-am părăsit pentru soră-
ta. Pentru Lula...      
DOAMNA CU COC: Nu. N-ai fost în stare niciodată, să mă faci să
mă simt femeie, care era un drept al meu
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Ha-ha-ha! Toate așa ziceți, în loc
să ne mulțumiți...
DOAMNA CU COC: Stai că asta-i nimic. Te-ai apucat să le spui la...p.
10), celor de față, că eu nu mă știu spăla nici pe-afară, nici pe di-
năuntru?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Îți miroseau picioarele și gura,
Tula. Îmi pare rău...      
DOAMNA CU COC: Mulțumesc, Măceluțule
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Cu plăcere
DOAMNA CU COC: Pa!
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OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Ciao! (Adoarme în fotoliu).

Scena 6
(Omul care se uită prin pumn, Întâia voce de femeie, A doua voce

femeie)

ÎNTÂIA VOCE DE FEMEIE (Bate de trei ori în ușă.): A venit masa!
Domnu’ Măcel! Masa!
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Abia trezit. Buimac.): Da, da. Am
ațipit? (Se ridică din fotoliu și merge la dulap. Îl deschide și cotrobăie
prin el.) Unde mi te ascunzi, Omule care faci pe nebunul? Ieși! Ieși re-
pede. Hai, că mi-ai făcut capul ciubăr cu teoriile tale...(Se uită pe
după dulap, apoi pe sub fotoliu, ca și cum ar vrea să-l găsească pe Omul
care face pe nebunul) Alo! Nu te mai ascunde, că o faci degeaba!
A DOUA VOCE DE FEMEIE (Din apartamentul vecin, printr-o simplă bă-
taie în perete.): Domnule Măcel! Domnule Măcel! Domnule Măcel!
Ați pățit ceva?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Merge să-și ridice mâncarea din fața
ușii): Nu, doamnă. Vorbeam de unul singur...(Se așază la masă, trage
un păhărel cu vaccin înfulecă repede ce are în farfurii, aruncă vasele de
unică folosință la tomberon și se așază iarăși în fotoliu, după care reîn-
cepe convorbirea cu Sinele.): 
Dacă n-ar fi Frica, totul ar fi ok. în universul ăsta, cu ale cărui date
ne-am pomenit, ca proștii cu mura-n gură...
Noroc cu Frica. Altfel, de neamul omenesc s-ar fi ales praful încă din
vremuri preistorice
Frica și Mila-, doi țapi ispășitori...
Frica implică Mila
Niciodată n-am crezut în Milă. În frică, da...
Fără Milă, poate că omul rămânea în stadiul de animal
Îmi pare rău să te contrazic: fără milă, mâine-poimâine omul rede-
vine animal
Mai știi?
Hai, că te las să te odihnești (Adoareme în fotoliu.)

Scena 7
(Omul care se uită prin pumn și Omul care face pe nebunul)

Două fascicole de lumină vor focaliza, una spre fotoliul în care doarme
Omul care se uită prin pumn și alta spre dulap. Deodată dulapul se
deschide și în el poate fi văzută figura Omului care face pe nebunul. 
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL (Exuberant.): Începem repetiția?...
(Prinde o sfoară imaginară, o ferecă pe după mânerul imaginar al
dulapului, apoi leagă de sfoară tot imaginară, un pet imaginar, de-
blochează scripetele imaginar, ca și cum i-ar trimite sticla imagiară
Omului care se uită prin pumn. Tot el prinde sticla imaginară, ca și
cum ar fi venit trimisă de Omul care se uită prin pumn, o dezleagă re-
pede de sfoară, o desface și pivește către expeditor mimând că tocmai
trage o dușcă.): Hai să trăiești o mie de ani, vecine! 
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Închină cu o altă sticlă imaginară,
pe care o ridică în mână și trage și el un gât imaginar.): Doamne, dă-
ne bine și rău la nime’! Vezi, vecinu’, că mai am câte ceva de udătură
pe-aci, așa că țin’-te bine! Ce povesteam adineauri, noi doi, de la
distanța regulamentară, ca să moară de ciudă toți cei care aveau
impresia că la, la, la și la, la, la?... 
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Când vecinii au avut impresia că la,
la, la și la, la, la, ajunsesem la faza cu întrebarea mea, care suna așa:
„te-ai gândit vreodată că ai nas”?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Își aprinde tacticos o țigară.): Adică

cum să mă gândesc eu că am nas? Iarăși începi cu fixurile de fixuri
ale dumneatale?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL (Dispus să dea drumul altui „joc”, ca-
ntre prieteni, cel puțin la fel de palpitant ca cel anterior.): Domne,
spune-mi de câte ori pe zi stai dumneata izolat și distanțat de lumea
asta nebună, distanțată și ea, ca o cățea care tocmai a lepădat, în
apartamentul dumitale, și te gândești, spre exemplu, că ai un nas?
Ia spune...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Soarbe cu plăcere din petul imagi-

nar și, la gândul că alcoolul îi poate „argăsi”orice imagine inoportună,
pare tot mai inofensiv.): O! Să știi că eu nu m-am gândit niciodat’ la
așa ceva, darmite acum, cu boala asta obligatorie și cu izolarea asta
izolată la domicil?...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Asta e foarte grav. E grav dacă nu
găsești dumneata, om matur ce ești și cu scaun, în cele 24 de ore ale
unei zile, un moment în care să exclami fericit, în sinea dumitale in-
timă și nevioloncelabilă: „Am un nas, dom’le!” sau, mă rog, „Am o
gură!”. Să găsești, ca om cu scaun ce ești și care te uiți prin pumn, un
moment în care să repeți fericit și cu cea mai mare sinceritate, ver-
surile unui mare poet contemporan, tare admirat de doctorul meu,
cel cu câinele al cărui nume acum îmi scapă: „Am două mâini cu
câte cinci degete fiecare. Am două picioare cu câte cinci degete fie-
care”. 
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Privește scurt, prin pumn, convins că
vede o lume mult mai puțin nocivă decât în afara pumnului.): Să fiu al
draculuică niciodată nu m-am gândit la asta...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Păi vezi? Niciodată n-ai realizat că ai
putea fi fericit că n-ai două nasuri, că n-ai două guri, că n-ai patru
urechi? Că n-ai patru mâini cu câte cinci degete fiecare sau patru pi-
cioare cu câte cinci degete fiecare, și așa mai departe... Chiar dacă
lumea mă consideră un nebun, am citat din citatul unui mare poet
român. 
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Paralel cu semnificația informației.):
Aha! Dar dumneata ai făcut ceea ce spui ca eu să fac, dom’le?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Hă-hă-hă! De trei ori pe zi las totul
baltă, stimate domn, și, stând așa, relaxat, în locul meu de veci, în
fotoliul pe care scrie FOTOLIU, cu privirea în tavanul fără dâre, pe
care scrie TAVAN, mă gândesc, așa cum prescrie medicul acela, pe
feisbuc, la nasul care-l am, la gura care o am și la fiecare organ care,
îi mulțumesc lui Dumnezeu, că îl am, până-l am...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Cu ochii pironiți în ochii vecinului

din dulap, abia articulând consoanele, de uimire.): Interesant, dom’le...
Foarte interesant... 
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Foarte interesant? Chiar megainte-
resant, domnule vecin!
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Știam eu că, dacă e foarte intere-
sant sau mega, toate chestiile estea tre’ să aivă un secret discret
foarte interesant...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Și știi ce mult mă relaxează, domne,
o chestie ca asta?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Cum te relaxează? Adică te rela-

xează o chestie minoră, cum să zice, mai ales acum, cu distanțarea
asta distanțată, că doară nu mai e o simplă distanțare în spațiu, nu?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Ptiu! Nici n-ai idee cum te relaxează.
Mai ales acum. O chestie ca asta îți pune creierul în mișcare, mai
mult decât orice medicament, domne, mă înțelegi? Și eviți orice po-
sibilitate, nu știu cât la sută, să devii o-o-o legumă...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Buboi.): Eu, o legumă?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: (Râs furtunos.): Hă-hă-hă! Dum-
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neata, eu, el, noi, voi, ei, ele. Tot pronumele personal poate fi le-
gumă. 
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Și ai găsit dumneata chestiile
astea, pe fesbuci?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Da, domnule. Pe feisbuc-ul de din-
colo. Ce-i rău în asta?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Încă nedescebălit.): Și zici că devii
o legumă dacă nu?...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Exact. Riști să devii o legumă ca
toate legumele, adică ceva fără nas, fără gură, fără creier ețetera...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Privind asiduu prin pumn.): Și când
te gândești, dom’le, că nu chiar orișicine poate deveni o legumă, nu-
i așa?...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: (Calculat.): Corect, corect. Să recti-

ficăm: oricine poate deveni o legumă, chiar dacă nepoftitul ăsta de
Covid 19 nu-l lasă să devină legumă...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Privind iarăși prin pumn, i se pare
că devine tot mai cult.): Stai așa, dom’le. Pănă și ca să rămâi o legumă
tre’ să ai, nu-i așa, o valoare, înțelegi? După mine, să știi că nu ori-
cine poate deveni o legumă. Corect?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Core-core-corect. Și nu vreau să ne
certăm din nou, vecine. Doamne ajută și când ne-o fi mai rău, așa să
avem pe masă ce avem acum!
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Doamne ajută! Vas’că nici eu nu
vreau să ne certăm. (Închină.) Să trăiești, că trăbuiești! Să nu ne cer-
tăm cu atât mai mult, cu cât dumneata vii și acum, de când ești
poate decedat, la fereasta dumitale, cu atâtea și atâtea noutăți noi
și care mai de care mai noi. Și ce noutăți! Stă mâța în gene, dom’le,
nu alta, de uimire!
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Hai să fim totuși, serioși. Ia spune,
domne, poți sta cu mâinile-n sân, mai ales în ziua de azi, când unii
abia așteaptă ca dumneata să contactezi o boală din aceea, la
modă, cum ar fi Covid 19, că, precum știi, Alzheimerul, un Parkin-
sonul, o Scleroza în plăci, Gripa aviară, Pesta porcină, Papiloamele
inventate în Epoca stresului, sunt deja depășite? Poți sau nu poți?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Nu pot, nu pot, nu pot...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Și n-ai face pe dracu-n patru să con-
tracarezi situațiile dificile în care te aruncă viața asta nenorocită?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Nedumerit.): Contracarezi? (Foc

automat.): A! Ba da, ba da, ba da...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Adică să lași, cum ziceam, totul, ab-
solut totul baltă, măcar o dată pe zi, domnul meu, și să te gândești
ce bine e că ești posesor al organului cutare, inimă, ficat, rinichi, in-
testin gros, creier, vezică jubiliară, cum zicea unul în troleu, și ce rău
ar fi fost să nu fi avut acel organ, adică inimă, ficat, rinichi, oricare
ar fi fost el,mă-nțelegi...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Cuprins de o stare de beatitudine,
nerenunțând la a sorbi când și când, bunătate de licoare, din pet.
Aproape servil.): Minunat, dom’le...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: (Ton grav.): Ideea aceea, că ai ce ai

și că nu ai ce nu ai, te revigorifică de-a dreptul, așa să știi. Îți creează
un adevărat reconfort psihic și-ți dă vitalitatea de care ai nevoie la
orice vârstă te afli...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Pătruns de puterea alcoolului și cu
o tot mai mare poftă de vorbă.): Știi ce, dom’le? Hai să reluăm scena
cu nasul, de la început. Bine? Hai. Te rog frumos acum, întreabă-mă
dumneata ce și cum...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL (De-a dreptul înaripat.): Bine, eu te
întreb și dumneata răspunzi, da? Gata. Hai, că,până una-alta, poate

îmi mai expediezi o bombă cu ceva udătură. (Își plesnește palmele a
bucurie fără margini.) Începem? Domnul meu Măcel, dumneata știi
că ai un nas?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Radiază de fericire, ca și când ar

mirosi un buchet de lăcrimioare din mâna unei fete de 18 ani.): Știu,
domnule Sfutescu, și sunt fericit!
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Și știi că n-ai două nasuri?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Fericit, râde zgomotos.): Ha-ha-ha!
Da! Știu!
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Și știi ce anume s-ar fi întâmplat
dacă ai fi avut două nasuri, două guri, patru mâini, patru picioare,
două vezici jubiliare, cum spunea unul în troleu că spuneau actorii
într-o scenetă la televizor, de la Stația A la stația B, și așa mai de-
parte?...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Nu. Asta n-o mai știu...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: (Ca și cum ar vorbi ca între bărbați,
în afara dialogului oficial al „jocului”, retrăgându-se pentru două se-
cunde, în culisele acestuia.): Nu așa, domnule. Dumneata trebuia să
răspunzi clar ca bunăziua: „Da, știu”.
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Cu masca omului de o naivitate
crasă.): Ei, cum o să zic eu că știu dacă nu știu, dom’le Om care faci
pe nebunu’?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Vezi? Se obsearvă că n-ai practicat
exercițiile de care vorbeam adineauri. Și se mai obsearvă ceva, dom-
nul meu. Se obsearvă că nu trăiești cu adevărat replicile pe care le
rostești acum, în fața mea. Se obsearvă că replicile dumitale nu trec
prin străfundurile străfundului sufletului dumitale...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Uimit, privește prin pumn.): Stră-

fundurile străfundului sufletului meu?... De unde ți-ai dat seama,
dom’le vecin pe care eu, ca subsemnat, nici măcar nu te pot atinge?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Foarte simplu. Dumneata te-ai fo-
losit de o șmecherie cât se poate de banală. La întrebarea la care ai
răspuns anterior cu NU, acum spui un DA, ca și cum o spui numai ca
să mă simt eu bine sau ca eu să cred că dumneata gândești ca un
„telectual”, cum zicea altul, în alt troleu, de la stația B. la stația A.
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Și ce-i de făcut, dom’le? Să gân-
desc invers, ca un inteletual?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Pe naiba! Ce să fie de făcut? Luăm
două zile pauză. Adică nu ne mai vedem absolut deloc. Degeaba ai
să dechizi dulapul că n-o să mă găsești niciodată, timp în care vom
face rost de udătură, ca să avem cu ce să ne ștergem retina. În acest
răstimp, dumneata abandonezi de trei ori pe zi, cinci- zece minute,
orice activitate posibilă, stai cât se poate de lejer în fotoliu și încerci
să conștientizezi că ești posesor de drept, al unui organ al dumitale,
propriu, care vrei dumneata să fie. Stai așa 3-5 minute relaxat la
maxim. Dacă nu reușești că te concentrezi, reiei faza până vei fi ca-
pabil de o treabă ca aceasta. Bine?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Deci să stau și să mă gândesc ce
bine e că am un nas, nu două sau trei sau mai multe nasuri, da?
(Omul care face pe nebunul confirmă cele spuse, prin gesturi cu capul.)
Și să exclam: „Ce bine e că am un nas! Ce bine e că am un nas!”
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Da. În gând...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Și dacă m-aude cineva?
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Te aude dracu’...
Omul care se uită prin pumn adoarme și scena se întunecă.

Scena 8
(Omul care se uită prin pumn, Întâia voce de femeie, A doua voce

femeie)
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ÎNTÂIA VOCE DE FEMEIE (Bate de trei ori în ușă.): A venit masa!
Domnu’ Măcel! Masa!
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Abia trezit. Tușind buimac.): Da, da.
Am ațipit? (Se ridică din fotoliu și merge la dulap. Îl deschide și cotro-
băie prin el.) Unde mi te ascunzi, canalie? Ieși! Ieși repede! Hai, că
mi-ai făcut capul ciubăr cu teoriile tale...(Se uită pe după dulap, apoi
pe sub fotoliu, ca și cum ar vrea să-l găsească pe Omul care face pe ne-
bunul) Alo! Nu te mai ascunde că o faci degeaba! Ieși! Ieși!
A DOUA VOCE DE FEMEIE (Din apartamentul vecin, printr-o simplă bă-
taie în perete.): Domnule Măcel! Domnule Măcel! Domnule Măcel!
Ați pățit ceva?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Merge să-și ridice mâncarea din fața
ușii): Nu, doamnă. Vorbeam și eu de unul singur...(Se așază la masă,
printre accese de tuse convulsivă, trage un păhărel cu vaccin, înfulecă
repede ce are în farfurii, aruncă vasele de unică folosință la tomberon
și se așază iarăși în fotoliu, după care reîncepe convorbirea cu Sinele.): 
(Tușește tot mai rău.) Oare de ce a trebuit să mă nasc?
Ca să ai femei...
(Tuse gravă) Numai atât?
Fiecare are ceea ce caută. Tu, toată viața, ți-ai dorit femei și nu ai
întrebat în stânga, în dreapta, dacă e normal să schimbi femeile ca
țiganii caii. Ei bine, ai vrut femei, ai avut femei...
Da, da...
Reține: nu ai femei, ci ai avut femei și tot așa, nu îți potolești pof-
tele, ci ți le-ai potolit...
(Tuse mai gravă) Și ca ce chestie milespui acum? De ce doar acum?
Ți le-am spus și în tinerețe, dar n-am fost auzit. Îți rețineam atenția
așa,cu puteam, așteptând să vii în contact cu persoane care ți-ar fi
putut cultiva virtuțile sufletești, dar de fiecare dată mă păcăleam. Ți-
aș fispus direct,că greșești, dar nu aveam cum...
(Tuse convulsivă.) Și acum?
Acum e tărziu. Ceasul vieții nu mai poate fi dat înapoi, ca cel mă-
sluit de nebunii zilelor de azi. Dar văd că tusea ți se agravează cu
fiecare replică...
(Abia vorbește, din cauza tusei.) Știu. Dacă n-ar fi zgarda asta, care va
trebui să mă țină departe de orice îmbolnăvire, nu știu ce m-aș
face...
Hai, că te las să dormi...

Scena 9
(Omul care se uită prin pumn și Omul care face pe nebunul, Doamna
de la trei, Doamna cu coc)
Vezi scena 1. Aceeași recuzită. Două fascicole de lumină vor focaliza,
una spre fotoliul în care doarme Omul care se uită prin pumn și alta
spre dulap. Deodată dulapul se deschide și în el pot fi văzute figurile
Doamnei de la trei, a Doamnei cu coc și a Omului care face pe nebu-
nul).
DOAMNA CU COC: Alo! Domnu’! Hai! Sus! Ia, zi ce mai faci? 
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Abia suflă, ferindu-se să vorbească
prea mult): Nu prea bine...
DOAMNA CU COC: Felicitări! Puteai fi și mai rău...
DOAMNA DE LA TREI: Te-ai vaccinat?
DOAMNA CU COC (Doamnei de la trei): Nu se pun astfel de între-
bări, dragă.
DOAMNA DE LA TREI: Ca să știu dacă mai poate contacta Covid
19...
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN

OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Ha-ha! Ca și cum ar exista numai
Covid 19. Cât de penibile sunteți!
DOAMNA CU COC: Acum ce să-i mai faci? Nu vedeți că neica Măcel
începe să semene cu o legumă?
DOAMNA DE LA TREI: După câte a pătimit...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Ieri i-am vândut un pont. L-am
învățat cum să scape de moartea de după moarte, printr-un
exercițiu foarte simplu. Depinde cât de mult se va concentra
DOAMNA CU COC: Mai bine îl învățai cum să nu rateze viața de
după viață...
OMUL CARE FACE PE NEBUNUL: Hă-hă! Nostim joc de cuvinte!
DOAMNA DE LA TREI: După care vin nămeții de tăceri
nepământești...
DOAMNA CU COC: Tăceri de legumă în legumă...
DOAMNA DE LA TREI: Da. Legumă care va fi în legumă și leguma asta
în altă legumă...
DOAMNA CU COC: Decât gunoi, mai bine târâtoare...
DOAMNA DE LA TREI, DOAMNA CU COC, OMUL CARE FACE PE NEBU-
NUL (Toți trei deodată.): Legumă, legumă, legumă! Târâtoare! Târâ-
toare! Târâtoare! Târâtoare! 
Omul care se uită prin pumn adoarme și scena se întunecă.

Scena 10

(Omul care se uită prin pumn, Întia voce de femeie, A doua voce
femeie)

ÎNTÂIA VOCE DE FEMEIE (Bate de trei ori în ușă.): A venit masa!
Domnu’ Măcel! Masa!
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Ar vrea să se ridice din pat, dar nu
poate. Pedalează însă, din mâini, printre horcăituri, ca și cum ar vrea să
mai spună ceva. Ceva totși se poate distinge.): Târâtoare! Târâtoare!
Târâtoare! Târâtoare!
A DOUA VOCE DE FEMEIE (Din apartamentul vecin, printr-o simplă bă-
taie în perete.): Domnule Măcel! Domnule Măcel! Domnule Măcel!
Ați pățit ceva?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Ar vrea să se ridice din pat, dar nu
poate. Pedalează însă, din mâini, printre horcăituri, ca și cum ar vrea să
mai spună ceva. Ceva totși se poate distinge.): Târâtoare! Târâtoare!
Târâtoare! Târâtoare!
ÎNTÂIA VOCE DE FEMEIE (Bate din nou, mai puternic, în ușă.): Dom-
nule Măcel, deschideți, vă rog!
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Tot mai stins.): Târâtoare-toare-
toare...
A DOUA VOCE DE FEMEIE (Din apartamentul vecin, printr-o simplă bă-
taie în perete.): Domnule Măcel! Domnule Măcel! Domnule Măcel!
Ați pățit ceva?
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Râs sardonică, după care glas tot
mai stins.): Ce bine e că am un nas! Ce bine e că am un nas, nu două
și nu patru! A DOUA VOCE DE FEMEIE (Din apartamentul vecin, cu
bătai insistente în perete): Domnule Măcel! Domnule Măcel! Dom-
nule Măcel!!
OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Glas tot mai stins.): Ce bine că am
un nas... târâtoare-toare-toare...toare-toare...toare...

Întuneric total.

CORTINA
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Greu de găsit o scriitură mai caldă și mai luminoasă decît
cea a Monicăi Pillat din ansamblul de amintiri și evocări grupat în
Ceasuri de demult (Baroque Books & Art, 2021), chiar dacă multe
amintiri sînt (încă) traumatice. Secvențele din această carte sînt
adunate, în parte, de prin alte cărți, dar în bună măsură sînt piese
noi – pagini de jurnal, portrete, note fugare -, formînd astfel un
dosar memorial consistent. Amintirile Monicăi Pillat fug, de regulă,
spre reverie, atunci cînd nu reînvie momente din dramele
existențiale ale casei Pillat, prin care umblă acum atît fantomele bu-
nicilor, cît și – îndeosebi – ale părinților și prietenilor acestora. Dra-
mele nu sînt deloc ocolite și ele se adună pe o partitură nuanțată,
trecînd de la cele ale persoanelor, la cele ale bibliotecilor și
reședințelor pillatiene, pe un ton care pare a fi sublimat tot ce a fost
dureros în desfășurarea lor. Iată, bunăoară, schița dramelor la care
au fost supuse bibliotecile familiei - și îndeosebi ale celor ale lui Ion
Pillat: ”După moartea bunicului Ion, pe 17 aprilie 1945, bibliotecile
de la Balcic, Izvorani și Miorcani au fost literalmente ucise, cărțile
fiind scoase afară de-a valma și puse pe foc de comuniștii
complexați. Pe de altă parte, pentru a asigura supraviețuirea mate-
rială a familiei, tata a început să vîndă volum după volum din bi-
blioteca rămasă intactă la București”. Drama bibliotecilor urmează
îndeaproape drama locuințelor, tot mai strîmtorate: ”După succe-
sivele noastre mutări în spații tot mai mici, vastitatea consacrată
de bunicul Ion cărților s-a restrîns la o bibliotecă ce ocupă acum un
sfert din zidul camerei de zi”. Drama cărților trebuie să fi fost cu atît
mai greu de suportat cu cît ”Bunicul-poet avea cea mai frumoasă și
bogată bibliotecă din Europa primei jumătăți a secolului al XX-lea”,
Ion Pillat fiind, fără nici o îndoială, cel mai bun cunoscător (cel puțin
de la noi) al literaturilor din vremea lui – cu deosebire al poeziei. Nu
avem pe nimeni atît de inițiat în poezia europeană a primei jumătăți
de secol XX. Nu mai puțin relevantă e drama reședințelor pillatiene,
vizitate de nepoata lui Ion Pillat fie înainte de ‘89, fie după. Fie că le
găsește într-o stare deplorabilă – cum se întîmplă, bunăoară, cu ve-
chiul conac de la Miorcani, jefuit mai întîi de armata sovietică, folo-
sit apoi ca spital și-n cele din urmă cu două sălițe amenajate ca
muzeu memorial, dar și ele jefuite (”Cum însă nu fusese pus niciun
paznic, într-o noapte, prin 2002, încăperile au fost prădate, covoa-
rele, perdelele, tablourile și mobila au fost furate. Poliția a găsit
cărțile rupte și împrăștiate pe cîmp”) -, fie că le găsește în stare mai
bună (la Florica), toate reședințele au devenit simple ”carcase.” In-
clusiv cea de la Balcic și cea de la București, unde se instalase o
firmă canadiană. Chiar și acolo unde s-au făcut eforturi de reani-
mare, senzația vizitatoarei nu se schimbă: ”Oricît parfum ar fi turnat
prezentul peste trecutul călcat în picioare și oricît de mult l-ar fi fer-
chezuit, carcasa păstra încă mirosul crimei”. Pelerinajul pe la fos-
tele reședințe e o via dolorosa în sine. 

Centrală rămîne, firește, drama familiei Pillat (deși cele-
lalte nu pot fi despărțite de a oamenilor), îndeosebi a părinților –
Dinu și Cornelia Pillat. Memoria fiicei reține cu acuitate inexorciza-
bilă noaptea arestării lui Dinu Pillat: ”În noaptea Bunei Vestiri (25
martie) a anului 1959, m-am trezit brusc din somn. Lumina era
aprinsă, niște indivizi necunoscuți umblau prin casă răvășind cărțile

din bibliotecă și scotocind prin sertare. Mama, palidă, se sprijinea de
spătarul unui scaun, tata, pe marginea patului, se îmbrăca în tăcere,
bunicile mele, ca niște umbre, se lipiseră de perete”. Legătura pro-
fundă, indisociabilă, dintre fiică și tată, evidențiată prin amintirea
serilor de lectură și a basmelor inventate de părinte, a zilelor de
săniuș (în care erau filați permanent), se vede însă în toată adînci-
mea ei în visele premonitorii ale fiicei, care află pe această cale
sentința dată tatălui (ceea ce mama îi va confirma cu spaimă), pe de
o parte, și în hotărîrea ei de a colecționa ”toate ciocolatele pe care
le primea(m) de sărbători” pentru a le putea dărui tatălui la elibe-
rare. Dar mai ales în hotărîrea de a scrie poezie, pentru că, ”prin
poezie, putea(m) comunica nevăzut cu el”. Arestarea lui Dinu Pillat
(pentru manuscrisul romanului Așteptînd ceasul de apoi) și condam-
narea lui odată cu tot lotul ”Pillat-Noica” nu e decît apogeul calva-
rului, căci bunicul matern fusese deja arestat, bunica paternă
fusese exilată la Miercurea Ciuc iar tatăl, ”dat afară de la Facultate,
lucra ca pontator pe Dealul Spirii, într-o fabrică de praf de sînge”.
Reproducerile din dosarul procesului reconstituie soarta acestui
manuscris, pînă la redescoperirea lui. Supliciul la care a fost supus
Dinu Pillat, suferințele și umilințele îndurate s-au convertit însă într-
o experiență iluminantă, căci acolo, în închisoare, ”I se arătase Dum-
nezeu”. Transfigurarea suferinței în iluminare și revelația prin
suferință constituie un capitol de spiritualitate pe care l-au docu-
mentat mulți dintre cei torturați. De altfel, prezența lui Dumnezeu
se vede în destule alte momente dramatice, trăite ca mici miracole.
Cum i se întîmplă bunicii Maria Pillat-Brateș, cînd, trimisă în domi-
ciliu forțat, e coborîtă noaptea din tren ”într-o văgăună” și cînd, dis-
perată, ”a căzut în genunchi și s-a rugat lui Dumnezeu să o ajute.
Nu-și sfîrșise rugăciunea, cînd a auzit zgomot de pași în apropiere.
Venise un țăran din sat să îi aducă o pătură și ceva de mîncare”. Ori-
cît de dureros ar fi scenariul calvarului, el pare a fi privegheat de
sus. 

Evocările Monicăi Pillat se extind și dincolo de cercul fa-
milial (neuitînd alți membri ai marii familii – Pia Alimăneșteanu,
Ioana Celibidache), făcînd un mic și relevant catalog de prieteni
sau/și colegi de suferință ai tatălui. Sînt portrete desenate cu căl-
dură, cu un fel de recunoștință a întîlnirilor – întîlniri care par, toate,
revelații. Fiecare personaj are parte de un portret iradiant, ca și cum
Monica Pillat ar fi vrut să prindă deopotrivă trăsăturile spirituale și
aura. Sînt portrete exemplare, și prin concizia și prin luminiscența
lor. Cum e, bunăoară, cel al lui Nicu Steinhardt: ”Omul iradia vioi-
ciunea, avea o prospețime copilărească în reacții, gata să bată din
palme cu încîntare la auzul unei idei originale, în fața unei cești de
ceai cu arome, la vederea unui cozonac. Acest bătrînel zvelt, cu
pasul iute și cu ochii măriți de uimire, trăia cu frenezie fiecare clipă”.
Cu același penel empatic sînt lucrate și celelalte portrete (Noica,
Dan Duțescu, Ștefan Aug. Doinaș, Valeriu Anania, George Muntean,
Nicolae Corneanu ș.a.). Unele sînt gata să alunece în comentarii li-
terare – cum e cazul la Doinaș, dar în genere ele privesc omul și su-
fletul lui. Asta pentru că Monica Pillat pare a avea acces imediat la
sufletul celor evocați. Cu el vorbește – într-un grai de o empatie ilu-
minată.

Al. Cistelecan
Pillatiene

Despre
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Una dintre cele mai nedreptățite figuri ale optzecismului
este, fără îndoială, Mariana Codruț. Ca alți „provinciali” – și e destul
să numim pe Adrian Alui Gheorghe, Aurel Pantea, Marta Petreu sau
Ion Mureșan –, Mariana Codruț a pierdut – cum nici nu a luptat pen-
tru el – unul dintre locurile centrale pe care și le-au revendicat
lunediștii. O antologie meticulos realizată de Bogdan Crețu, de cu-
rând apărută la Cartier, Zonă complice (2021), o poate readuce în
prim-plan, mai ales că, pentru un cititor insuficient de pregătit pen-
tru explorări de „arhivă” literară, numele Marianei Codruț nu este
dintre acelea care figurează fără drept de apel în listele de repre-
zentare ale ultimei generații din comunism. Una peste alta, efortu-
rile de autolegitimare ale optzeciștilor, mai ales cele de după 89, o
exclud. Sintezele, antologiile, studiile critice nu înregistrează numele
ei. Mariana Codruț, constată cu amărăciune Crețu, lipsește atât din
Antologia generației �80, alcătuită de Al. Mușina, cât și din Flashback
1985: Începuturile noii poezii, scrisă de I. B. Lefter în 1985 și publicată
abia două decenii mai târziu, iar în Istoria tragică & grotescă a întu-
necatului deceniu nouă a lui Radu G. Țeposu are o poziție prea puțin
semnificativă. Nedrepte cu Mariana Codruț, aceste lucrări au avut
funcție de fixare asupra fotografiei de grup a optzeciștilor, perpe-
tuată până astăzi, în ciuda faptului că „avem de a face cu o poetă
foarte bună, cu un timbru personal, cu o coerență tematică și de vi-
ziune care nu au cum să scape”, după cum esențializează, deloc en-
comiastic, Bogdan Crețu. Marginală, dar subversivă, discretă, dar
caustică, Mariana Codruț este o poetă care, fără să practice
giumbușlucurile destul de repede perimate ale congenerilor
bucureșteni, încă merită citită – o dovedește cu prisosință această
culegere care revizitează toate cele opt volume de versuri publicate
până acum: Măceșul din magazia de lemne (debut, 1982), Schiță de
autoportret (1986), Tabieturile nopții de vară (1989), Existență acută
(1994), Blanc (2000), Ultima patrie (2007), Hiatus (2015), Pulsul nu
poate fi minimalist (2019). 

Lucrând în registrul miniaturii, dar fără concesii minima-
liste și biografiste, poezia Marianei Codruț realizează fotografii ale
unei suprarealități lipsite de idealitate, cu rădăcini în imund, tene-
bros, devitalizat, în lumea anapoda în care o ființă rănită de urâțenie
se străduiește să-și securizeze perimetre. Este o poezie a lucidității
nervos constatative, în care verdictele sunt definitive și exacte, o tă-

ietură care refuză orice vindecare. Fără eroismul gesticulației ex-
presioniste, fără obezitatea unor construcții de lamentație crepus-
culară și acuzatoare, Mariana Codruț optează pentru versul clar,
lapidar, autosuficient. Trădând o neobișnuită sensibilitate poetică,
versurile conțin, fiecare, o încărcătură lirică întreagă, în același fel în
care un soldat ar avea încredințarea că fiecare glonț îi salvează
viața. Se pot susține prin ele însele, chiar în decupaj parcimonios,
ceea ce nu e chiar la îndemâna oricărui poet să facă. 

Măceșul din magazia de lemne (debut, Junimea, 1982) arată,
deja, o voce matură, de ultim Bacovia, acidă și lipsită de iluzii. Poe-
mul care deschide volumul, o falsă artă poetică și o distanțare pro-
filactică față de discursul lui Nichita Stănescu, este ostentativ
intitulat Cuvintele; textul dă înțelegere asupra rostului poeziei care,
în staza generală, în vâscozitatea unei după-amiezi oarecare, scur-
tcircuitează: „o după-amiază surogat de primăvară./ nimic nu se
lasă atins/ fără a deveni palid, neîmbietor./ și înseși cuvintele sea-
mănă cu liniștea unui sat:/ nu poți s-o auzi (spunea cineva/ odată)
decât aruncând uneori/ cutii de conserve în garduri”. De altfel,
relația cu „poezia” este spasmodică, așa cum e una cu cea care „le
suportă pe toate” (Doar poezia); „poezia” este „umbra aceea
copleșitoare”, cu „fața/ mâncată de aură”, „o bulboană”, dar e si-
gura care ridică, dă tărie oaselor. În acest imaginar de caricaturi, te-
ratomorfi, fantoșe, actantul – simplificat până la desemnificare –
pare prins între erodante microevenimente, disfuncționalități, de-
opotrivă ireconciliabile, absurde, inacceptabile; este condamnat,
prin „viața refuzată de adâncuri”, să ardă, ca orice „sacrificat”, „cu
flacără mică”: individul este strivit sub „mahalale”, sub forța asfi-
xiantă a colectivității. Conștiința dureroasă a acestei submisivități
este evidentă în Amiază (III), text cu vagi și dureroase ecouri sores-
ciene: „o femeie apasă cu tot trupul/ pe mânerul cișmelei (apa
țâșnește/ cu spună în vasul emailat). lângă ea/ se oprește un trecă-
tor, o măsoară/ și-i spune cu voce șoptită: minți!/ ea se uită mirată:
nu mint!/ trecătorul dispare, se întoarce în grabă/ cu un altul. minte,
îi spune el/ noului adus, arătând spre femeie./ acesta îi țipă și el:
minți!/ femeia își apără obrazul cu palmele: nu mint! trecătorii
pleacă/ (apa trecuse de mult peste margini),/ se întorc amândoi cu
alți câțiva:/ minte, spune primul celui de-al doilea,/ minte, spune
acesta următorului,/ minte, minte, minte... minți!!!/ îi aruncă toți de-

O tăietură poetică precisă
Rita Chirian

Critică literară
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odată. femeia/ dă drumul mânerului, îi privește/ buimacă, se șterge
mașinal/ de salivă: mint! – recunoaște ea.” Fiecare zi este repetiție
maladivă, tic sub transparențe luminos-orbitoare, absurdă în
recurențe istovitoare: „numai nebunia înalță cetăți,/ devine tot mai
înfloritoare/ – ca una al cărei stomac/ s-a obișnuit cu de toate” (Uni-
vers fără halou (II) – conform notei care însoțește textul, poemul a
fost cenzurat în volum, publicat abia în Existența acută, Cartea Ro-
mânească, 1994). Crudele fotografii lirice ale acestui prim volum o
plasează în familia celorlalte mari rănite ale anilor noștri 80-90, Ma-
riana Marin, Marta Petreu, Magda Cârneci...

Schiță de autoportret (Junimea, 1986) acutizează starea de
provizorat. Apele nu se mai despart nici sunt puterea poeziei; de aici
înainte, se instaurează tovărășiile pentru totdeauna: claustrofobia,
in-digestia celor ce sunt în afară, viața „sub semnul violului” și al au-
tofagiei brutale („femeia își mănâncă fața/ pe culoarul întunecat” –
OrfEu), întâmplarea și deriva („la întâmplare pe apele fără întoar-
cere/ râsul meu – de nerecunoscut” – Somnul în frig), semiumbra, in-
decidabilul, nedumerirea, „galopul în vid”, aparența (în volumul
următor chiar se va vorbi despre „o femeie avidă să spintece/ și să-
și afunde mâinile până la cot/ în pieptul aparenței” – Noaptea de
iunie), co-incidența, „pasărea posibilă” (din Schiță de autoportret),
ochiul care plânge ars de privirea cu milă a ochiului râzând, men-
ghina „mahalalei tragice” și a „câmpurilor fricii”, teribila asumare a
unui ultragiant „între” (de altfel, textul care deschide volumul este
chiar astfel intitulat): „brusc trezit în miez de noapte./ aerul e
negru./ vântul izbește lătratul câinilor/ de ziduri./ undeva ceva e-n
neregulă./ ești singur?/ ești singur și te temi?/ ești singur și te temi?/
aerul e dens – nimeni n-ar putea/ să zboare prin el./ din memorie nu
se ivește nimic/ liniștitor. cald și liniștitor.../ aerul e negru.” (Noapte
de septembrie). Exanguinarea, autoimpusă, devitalizarea programa-
tică, excluderea oricărei himere sunt compartimentele de panopti-
cum ale poeziei Marianei Codruț – pentru că, desigur, „cine ar putea
supraviețui/ la vederea unei inimi/ trăind pe cont propriu?”, după
cum o spune, convulsionant, în (Frumusețe).

O serenitate mereu invocată, terapeutică se insinuează
însă în Tabieturile nopții de vară (Cartea Românească, 1989), o
detașare ca în sațietate față de crisparea continuă dată de realitate.
Se merge hotărât către teritorii ale curățeniei și ale împrospătării,
înapoi în „casa părintească” unde ești nevoit (căci „rușinat”) să-ți
„ascunzi chipul/ când îl schimonosește/ o vedenie” (din poemul care
dă titlul culegerii). Totuși, libertatea (eliberarea) este o formă – mai
greu de suportat – a singurătății, „ca o planetă în jurul soarelui
negru” – „pentru că noi nu mai există / pentru că singur singur singur”
(în Tabieturile nopții de vară). Spaima („frica –/ iepuroaică a iadului”
în Existență acută) este tratată cu precauție („nu vreau să mă mai
tem”), ca o „mitologie” (Cine pândește pe cine?), ca un spațiu ubicuu,
deși proscris ori bine îngrădit tocmai pentru iluzoria încercare de
securizare a sinelui. Totuși, amenințarea continuă un modus vivendi
prestabilit, impus de forțe imbatabile: „sunt înghițit de viu sau de
mort?/ am strigat și nimeni n-a răspuns./ am pipăit pereții, am
aprins/ lumânarea: sunt înghițit de viu,/ am constatat liniștit./ dar și
cel ce-a strigat.” (Strigăte și șoapte). 

Existență acută (Cartea Românească, 1994), primul volum
care-și permite să nu treacă prin periajul adânc al cenzurii, scoate
la suprafață excelente texte de protest social, precum Requiem pen-

tru o duminică pierdută, poem care ar fi trebuit să aparțină volumu-
lui din 1989 – dar nici nu poate mira că a fost eliminat, căci el conti-
nuă și acum să-și țină pe țeavă glonțul răfuielii: „încă o duminică s-a
dus și plouă./ aur – spun bătrânii pleoștiți sub umbrele,/ aur e ploaia
asta pentru pământ./ și aurul cade pe străzi, se scurge-n rigole,/
băltește pe trotuarele inexpugnabile.// întuneric e-n urmă, vraiște
prin ușile/ deschise. Don Quijote cu o tichie albastră/ doarme sub
scări încălzit de pisici.// fără cântece exaltate, fără spasmele mari-
lor/ vise, fără «adevăruri fundamentale» (dar/ vă întreb: unde sunt
ele, glorioasele caravane/ ale verii, anunțate de gorniștii călări?)/ s-a
îmbarcat generația mea, lălăind ca recruții.// toți am văzut, dar ni-
meni n-a protestat sau hulit./ (singura noastră sfințenie: amintirea
clopotului/ vestind în șoaptă aruncarea în râu a unor noi/ victime
calde.) nimeni nu și-a dat foc,/ să lumineze cotloanele, să împru-
mute/ măreție plecării. nimeni n-a vrut să pună capăt/ glumei mon-
struoase și absurde: Don Quijote/ în gara de est, cerșind și ciupind
cerșetoarele.// fără speranță, fără gustul vântului dinspre ocean/
pe buze, ne-am prăbușit în ziua de luni:/ hai, liberare! am răcnit. hai,
liberare!”. Ideația revendicativă, contestatară – împotriva timpuri-
lor celor noi, de astă dată – este continuată în Blanc (Vinea, 2000):
„ca pe-o sar-/ cină toxică ne respinge patria/ pe noi”. Versul e acum
contondent, apăsat, metalic: „nu te mai temi de moarte, nu mai
speri fără leac/ (viața ta fiind prețioasă doar unui copac),/ așa că
alergi și te arunci de foarte sus/ în ce nu poate fi descris și spus// și
treci înfiorat de libertate/ din viață în moarte, din viață în moarte./
ce bine, ce boierește în lumea ta/ interioară se trăiește!” (Lumea in-
terioară). 

Ultima patrie (Paralela 45, 2007) vine cu tablourile grotești
ale pegrei ori proletariatului provinciale, ale unei mahalale univer-
salizate, căreia nu i se mai poate opune decât o bine fortificată ce-
tate lăuntrică, „abruptă și clară”. Aici, „poezia nu e măgarul care
cacă aur./ poezia e o locomotivă” (Confruntarea) – și, mai ales,
șuierul care o însoțește, ropotul sacadat, strivirea sub roți. Hiatus
(Paralela 45, 2015) este un volum al autoacceptării, al cercului în-
chis și autarhic, după cum o arată textul-uvertură: „până la douăzeci
de ani/ toți s-au simțit datori să-mi formeze/ o concepție despre
lume și viață.// alți douăzeci de ani/ m-am cocoșat sub astă/
concepție despre lume și viață.// acum sunt un câmp/ de pe care s-
a smuls pielea de bitum/ fiindcă într-o zi am dat naibii/ concepția
mea despre lume și viață” (Concepția mea despre lume și viață). Ver-
sul crește, e discursiv, fulgurația se preschimbă în narativitate, to-
nalitatea se de-gradează, fără a-și ascunde însă modulațiile
sfâșietoare. În cele din urmă, Pulsul nu poate fi minimalist (Paralela
45, 2019) arată o poezie (și o poetă) care refuză: locurile comune,
ideile de-a gata, colectivismul, ispita unanimității.   

De reținut: niciun adjectiv feminin, nicio diminuare „es-
trogenică” a asprimii zicerii, nicio mlădiere sentimentală într-o poe-
zie cazonă, de o rigoare și o cerebralitate cum de puține ori ți-e dat
să citești în literatura mai nouă. Și se cade adăugat, mai ales în
aceste vremuri de debilitantă democratizare a valorii: Mariana
Codruț nu este o poetă de capăt de listă, este o poetă cu adevărat
mare.        
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Spectrul melancoliei străbate ,,mecanismul strălucitor al
zilelor și anotimpurilor” din cele trei proze care alcătuiesc volumul
lui Mircea Cărtărescu, Melancolia1. Spațiul cotidian apare, în mod
predilect, și în această carte, unde aspectele biografice, întâmplă-
rile, gândurile sau gesturile personajelor sunt topite în pasta tene-
broasă a fantasticului. Prezența visului, în universul himeric al
Melancoliei, este învăluită într-o tensiune vesperală, menținută con-
stant, întrucât urme sau forme onirice interferează cu secvențe din
existența zilnică. Pentru personajele sau pentru întâmplările din
carte, ,,visul e locul de temut bântuit de spectre, iar alteori som-
ptuoasa poartă deschisă spre paradis”, după cum afirma Albert Bé-
guin. 

Cu o lentoare selenară, se mișcă și cele patru personaje ale
povestirilor, trei băieți și o fetiță, care nu își amintesc propriile
nume, identități sau origini. Pendulează, ca într-o nebuloasă
existențială, între aici și acum, între concret și neant. În jurul lor se
menține o atmosferă pătrunsă de un suflu fantasmatic ce încearcă
să risipească tonurile terne din jur, pe când părinții, celelalte rude
sau oamenii obișnuiți apar ca proiecții spectrale pe un fundal incert,
nestatornic, din punct de vedere temporal, dar și spațial.

Structura povestirilor, datorită îmbinării continue, haluci-
nante, dintre vis și realitate, dezvăluie o arhitectură senzorială, mar-
cată, la tot pasul, de ceea ce istoricul american Peter Sugar a
teoretizat, în cadrul arhitecturii, drept ,,saturația ornamentală”.
Fără a dezvălui o conotație negativă, pornind de la teoria unui ce-
lebru architect german, Gottfried Semper, Sugar analizează arhi-
tectura istorică a unor clădiri și percepe spectacolul coloristic și
geometric al acestor suprafețe ornamentale, ca pe o subtilă îmbi-
nare dintre finețea și fragilitatea liniilor sau a nuanțelor, dintre ca-
racterul fragmentar al textilelor sau al texturilor și desenul insolit al
reprezentărilor ornamentale. O să detaliem aceste relații care
creează tensiunea onirică și fantastică, în textele pe care le vom
analiza.

Distopia maternă

Băiatul singuratic, personajul primei nuvele intitulate
Punțile, descoperă, într-o zi, că mama lui a dispărut pentru tot-
deauna. Tatăl nu se află prin preajmă, oricum, acesta, adesea, apă-
rea ca o prezență fantomatică, lipsită de contur sau expresie
umană. Fapt pentru care băiatul rămâne singur în tot apartamentul

Abisul melancoliei
Critică literară

Savu Popa

unui bloc cenușiu, ale cărui ferestre se deschid spre un peisaj
urban, și mai sordid, în care orice formă de existență pare cutre-
murată de un suflu glaciar. Faptele, gesturile acestuia (prizonier în
spațiul care cunoaște o altfel de claustrare, una populată de fan-
tasme onirice și spectre mnemonice), se consumă într-un decor
care amintește de atmosfera povestirilor lui E. T. A. Hoffmann, pro-
iectată în pictura nocturnă a lui Van Gogh.

Într-un spațiu lipsit de suflul prezenței materne, atrofiat,
din punct de vedere afectiv și cognitiv, formele sau liniile de con-
tur generează, conform continuei întrepătrunderi dintre real și
fantastic, o atmosferă în care concretul devine centrul crepuscu-
lar al existenței zilnice. Astfel, băiețelul părăsește în fiecare noapte
apartamentul, iese pe fereastra deschisă și pornește pe o punte
care, la fel ca acele obiecte ajutătoare din basme, fie e ,,imaterială
ca un curcubeu” și ,,asemenea pântecului unei șopârle”, fie e
,,elastică”, asemenea spinării ,,unui păstrăv abia pescuit”. Ajunge,
în una dintre primele escapade nocturne, într-o subterană, unde
se află cadavrul uriașului format din cauciucuri și care băiatului îi
amintește de prezența tatălui absent, reconstituită din perspec-
tiva unei memorii nu atât afective, cât traumatice, alimentate de
bezna spațiului și de carnalul mortificat, cauciucat, ce amintește,
parcă, de grotescul purcăretian. 

Când pășește, pentru prima dată, pe una dintre acele
punți, personajul va trece printr-o experiență de inițiere vespe-
rală, de redescoperire a propriei sensibilități afectate, scindate
între memoria mamei, tot mai fluidă, și prezentul, o scenă fantas-
matică, pe care imaginația se dezvăluie prin ipostaze ale
nesiguranței, dar și ale insolitului real și obiectual. Băiatul trăiește,
cu o lentoare atemporală, senzații, stări, reflexe, care cartogra-
fiază o geografie hieratică a fantasticului. Oarecum, toată această
atmosferă fantasmatică, spectrală, amintește de cea prezentă în
filmul lui Hitchcock, Fascinația (Spellbound), în care, la granița din-
tre vis și realitate, elementele de psihanaliză se îmbină cu scene
desprinse din picturile lui Dalí, toate acestea ducând la încercarea
protagonistului de a-și recăpăta memoria și de a-și dovedi, ulte-
riori, nevinovăția, în urma unei crime.

Ființa mamei este reîntâlnită de către băiat, într-o altă
escapadă, sub ipostaza unui cadavru imens, de ciocolată, învăluit
într-un staniol țipător, prăbușit la subsolul tenebros al unui mare
centru comercial, destul de aglomerat în timpul zilei. Astfel,
absența mamei este substituită printr-un artefact mortificat, într-
un cadru ireal, stăpânit de legi ale bizarului și ale fantasmagori-
cului. Are loc, astfel, o deturnare a realității concrete sau a
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raționalului, până la urmă, întrucât, dimensiunea obiectelor sau a
ființelor se deschide spre un plan fantasmatic din care pornesc
punți de legătură între lumi sau trăiri care, dincolo de încadrarea
lor în atemporal și într-un miraculos vesperal, dezvăluie
experiența imersiunii în propriul infern traumatic. 

Cele trei jucării de care băiatul este foarte apropiat, au și
ele rolul acelor personaje auxiliare din basme, cele care îl ghidau
pe erou în situații limită. În cazul de față, acestea îl însoșesc într-
un peisaj care dezvăluie o fragilitate sepulcrală, acvatică, de-a
dreptul, în care memoria trecutului se răsfrânge în oglinzile fisu-
rate ale prezentului.

Vulpea-golem

Vulpile, aceste prezențe stihiale, populează universul
celor doi frați, Isabel și Marcel, foarte atașați unul de celălalt, uniți
într-un spirit al blândeții și al protecției, al apropierii și al alchimiei
cuvintelor, care fac posibile intrarea deplină, atât cu mintea, cât și
cu trupul, în poveste. Patul în care cei doi se adună, cearșaful care
devine un cort sub care aceștia stau îmbrățișați, devin elemente
ale unor experiențe de conviețuire, într-un cadru rutinier-cenușiu,
transfigurat, însă, prin forța inefabilă a eposului. 

Din nou, părinții par a se mișca întocmai ca niște apariții
fantomatice, ale căror gesturi sau vorbe se aud încărcate de so-
noritatea unei neliniști tenebroase, care clatină întregul edificiu
familial. De aceea, Marcel pentru a-și amuza sora și pentru a-i
stârni curiozitatea pentru insolit, se hotărăște să-i spună, seară de
seară, povești care culminează tensionant cu apariția acelor vulpi
pe care el le gonește, ieșind din cortul-cearșaf și luptându-se cu
acestea, ca la final să revină în pat, rănit, epuizat. Vulpile, însă, ca-
pătă un contur tot mai concret, pe măsură ce reușesc să
depășească acel cadru imaginar. Astfel, miezul acestui ritual de
inițiere într-o realitate fabuloasă care o încarcă pe fetiță de ener-
gie și jovialitate, capătă reflexe întunecate, în momentul în care
aceasta își avertizează fratele de prezența acelei vulpi care
pândește și traversează umbra necunoscutului din jur. O vulpe-
golem, care se va apropia de patul fetei, o va poseda și, în cele din
urmă, o va trece pragul unei lumi în beznă, inaccesibilă, deocam-
dată, băiatului care doar asistă neputincios la o destrămare, o în-
negurare a paradisului insolit pe care a încercat să-l mențină, să-l
armonizeze, datorită forței orfice a poveștii. 

Băiatul va face orice pentru a-și readuce sora la senină-
tatea și echilibrul de până acum. De aceea, el caută semne, este
atent la glisările neliniștite dintre vizibil și invizibil, la șoaptele sau
frânturile de imagini care țâșnesc spontan din fisurile tot mai
pronunțate între lumea de aici și cea a eposului epifanic.

Epiderma insolitului

Personajul din ultima povestire Pieile trece prin experiențe
ale unei inițieri eșuate, în încercarea de a se apropia de cei din jur.
Conștient sau nu de propria sa identitate fluctuantă, se mișcă de-
rutat într-o lume, unde bucuriile adevărate apar în momentul în
care, departe de colegii de școală, de profesorii care predau noțiuni
sau cunoștiințe ce au pretenția a deține adevăruri absolute, desco-
peră versurile unor poeți morți de foarte mult timp. Singurii cu care
băiatul poate intra într-un soi de comuniune arhetipală.

În restul timpului, își duce existența precum un rătăcitor
sau asemenea unui pícaro prins parcă într-un fel de transă melan-
colică. În jurul său, există posibilitatea ca oamenii, la fel ca șerpii
sau păianjenii, să își lepede pieile, pe care le păstrează în dulapuri,
alături de celelalte haine, și care reprezintă semne, dovezi ale tre-
cerii de la o vârstă la alta, de la o etapă a dezvoltării corporale la
alta. Pieile acestea pot fi considerate, totuși, hărți epidermice care
reconstituie părți/etape dintr-o existență interioară sau identitară.

Captiv în geografia unui spațiu urban, de cele mai multe
ori, crepuscular, pe care o traversează de la un capăt la celălalt, cu
tramvaiul, băiatul descoperă și devine fascinat de arheologia hime-
rică a străzilor. Pe fiecare stradă sau clădire există, uneori la vedere,
semne ale unei finitudini care, asemenea unui malaxor invizibil, ține
captive, vieți mărunte de oameni care, la fel ca și obiectele încre-
menite, nu se arată, dar alcătuiesc materia cenușie a acestui spațiu
parcă fără memorie. Iar, băiatul, în una dintre aceste peripluri coti-
diene, se va pierde în epiderma fantasmatică a realului, atunci când,
pe una dintre străzi va descoperi o prezență umană, înconjurată de
un aer serafic al firescului. Este vorba despre Dora, cea care îl va
iniția pe băiat, purtându-l în interiorul misterioasei sale case, dez-
văluindu-i un spațiu labirintic, asemănător, pe de o parte, enigma-
ticului conac Slade, din romanul lui David Mitchell, iar, pe de altă
parte, castelului kafkian. 

În acest univers, un spirit malefic învăluie obiectele și ca-
merele, în timp ce Dora va trece printr-o metamorfoză, tot în cadrul
unui vis care va substitui, până la urmă, întreaga realitate. Ea se va
preschimba într-o ființă vampirică, ieșită dintr-un cocon solar, sus-
pendat în aer, fapt care îi va conferi o paloare demonică, dar și un
suflu de viață, glaciar, amintind de acele personaje din mitologia
nordului. 

Melancolia aceasta, care poartă, deopotrivă, personajele
și cititorii, pe undele unei ,,muzici inconștiente a sufletului” (Cioran),
conferă un suflu vibrant-letargic, unor clădiri în ruină sau unor străzi
părăsite care păstrează încă o reminiscență de trecut, parcă ante-
diluviană. Imaginile, în care concretul este menținut la temperatu-
rile unui fantastic de natură valpurgică, se derulează cu o forță
incantatorie, ce învăluie și străbate orice formă a vieții (de)căzute în
abisul melancoliei.

1 Mircea Cărtărescu, Melancolia, Ed. Humanitas, București, 2019.
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stabilind cum stau lucrurile și explicând lumea, înainte de a se lansa
în epic. Atmosfera barocă, pluristratificată și complexă din prima
oră din „Dune”, deși este extrem de extinsă, pare un pas necesar
pentru construirea lumii. Atenția regizorului la detaliile SF capătă o
dimensiune poetică, dar niciodată nu stă în calea poveștii pe care în-
cearcă să o spună. De exemplu, apariția în film a viermilor de nisip
este o demonstrație de forță în ceea ce privește acțiunea, tensiu-
nea și, nu în ultimul rând, efectele speciale uluitoare. „Dune” este un
film de o totală grandoare senzorială. Totuși, în ciuda timpului în-
delungat de-a lungul căruia se extinde, de 155 de minute, pelicula se
termină destul de brusc, în momentul în care adevărată aventură
poate să înceapă. Pe de altă parte, acest loc al acțiunii pare cel po-
trivit pentru a opri desfășurarea epică și a face o pauză înainte de
lansarea celei de-a doua părți a filmului. 

Romanul lui Frank Herbert s-a vândut în milioane de
exemplare și este probabil cel mai important roman din canonul SF.
Cu siguranță, „Războiul stelelor” nu ar fi existat fără el. În 1959, dacă
te aflai pe dunele de nisip de lângă Florence, Oregon, puteai să
întâlnești individ ce purta ochelari de soare Ray Ban și haine de ca-
muflaj. Frank Herbert, un jurnalist ce lucra în regim freelance, eco-
logist convins, își făcea în acea perioadă documentarea pentru un
articol de ziar despre un program al Departamentului agriculturii
din Statele Unite ale Americii, ce avea ca scop stabilizarea dunelor
de nisip mișcătoare, prin introducerea în ecosistem a plantelor de
plajă europene. Împinse de vânturi puternice din largul Pacificului,
dunele s-au mutat spre est și au îngropat totul în calea lor. Herbert,
la bordul unui avion ușor, supraveghea scena din aer. În acțiunea de
documentare pentru articol a fost intrigat de ideea că ar putea fi
posibil să proiectezi un ecosistem care să ecologizeze acest peisaj
deșertic ostil. 

În acea perioadă, scriitorul se apropia de vârsta de 40 de
ani și lucrase în jurnalism încă de la 19 ani. Cu venituri mici, pe care
nu se putea baza, Herbert a lucrat pentru diverse ziare din zona de
NV a Pacificului și a vândut povestiri scurte revistelor. În perioada
războiului, a servit vreme de opt luni ca fotograf naval, înainte de a
fi lăsat la vatră pe motive medicale. Avea experiență și ca autor de
discursuri pentru un senator republican, calitate în care a partici-
pat la audieri din Congres ce vizau anchete îndreptate împotriva
presupușilor comuniști. Herbert era un produs al culturii liberta-
riene de pe coasta Pacificului, în care încrederea în forțele proprii și
neîncrederea în autoritatea centralizată erau principiile de viață. Ar-
ticolul lui Herbert referitor la dune s-a transformat în cercetări asu-
pra deșerturilor și a culturilor deșertice. A fost publicat sub titlul
„They Stopped the Moving Sands” (Au oprit nisipurile mișcătoare).
Inspirat de tema de cercetare, Herbert a scris două proze scurte,
care au fost publicate în revistele SF ale vremii. Autorul, nemulțumit

„Dune”. SF, religie și ecologie
Fantazia

Corina Gruber

Într-o galaxie îndepărtată, un tânăr aflat într-o mare de
nisip se confruntă cu un destin implacabil. În jur se simte
amenințarea războiului. Forțat de împrejurări, el își părăsește casa
și navighează spre o lume feudală, dominată de un împărat diabo-
lic, case nobile și popoare subjugate, cu povești inspirate din mito-
logie și imagini demne de filmele lui George Lucas. Acesta este
„Dune”, romanul science-fiction al lui Frank Herbert ecranizat de
către Denis Villeneuve și care a obținut, recent, 10 nominalizări la
premiile Oscar. 

Filmul este un demers herculean al regizorului, o abor-
dare somptuoasă a primei jumătăți a romanului. Publicată în 1965,
cartea lui Herbert este una dintre pietrele de temelie ale genului
SF, ce alcătuiește un univers vast, populat de conducători și rebeli,
vrăjitoare și războinici. Herbert abordează multe teme, ca religia,
ecologia sau soarta umanității. Autorul a folosit nenumărate surse
de inspirație, preluate din toate domeniile, de la mitologia greacă,
la culturile indigene. Inspirat de eforturile guvernului american de
a controla dunele de nisip, el și-a imaginat o planetă deșertică, unde
apa era noul petrol. Rezultatul este o epopee futuristă, care poate
fi citită ca un avertisment pentru lumea noastră, supusă schimbă-
rilor climatice.

Pentru fanii romanului lui Herbert, dezamăgirea din ul-
tima încercare de a adapta „Dune” guvernează, încă, orizontul de
așteptare al spectatorului de film. Regizată de David Lynch, această
saga din 1984 despre duelurile clanurilor intergalactice (sau „case”)
care se luptă pentru controlul planetei deșertice Arrakis și a resur-
sei sale naturale neprețuite („malanjul”) rămâne o încercare super-
ficială. Epicul prea dens e concentrat atât de mult, încât își pierde
mare parte din înțeles, filmul devenind o paradă de personaje și
scene ciudate, prea puțin legate de materia romanului.

Spre meritul său, Villeneuve (care a beneficiat de un buget
generos) a decis că singura modalitate de a spune corect această
poveste era să o împartă în mai multe filme, în modul în care Peter
Jackson s-a apropiat de „Stăpânul Inelelor” și George Lucas și-a im-
aginat „Războiul stelelor”. Aceste două comparații nu se limitează
la modul de gestionare a epicului în film. La fel ca în seriile
menționate, „Dune” este o călătorie a eroului. Spre deosebire de
cele două serii, „Dune” e încărcat de tente mesianice și straturi ale-
gorice ce abordează teme ca mediul, combustibilii fosili, colonia-
lism și religie. 

Filmul lui Villeneuve este atât spectaculos, dar și frustrant
și, uneori, lent. Este impresionant, dar poate fi, de asemenea, lipsit
de umor și sumbru (exact așa cum este și romanul). În ansamblu, în-
cearcă să abordeze problemele complexe din epopeea lui Herbert.
A avut nevoie, deci, de un regizor dispus să-și petreacă mult timp
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de produsul epic, a reunit cele două texte într-o singură epopee
uriașă. Astfel a rezultat romanul „Dune”, care a fost refuzat de mai
mult de 20 de edituri înainte de a fi acceptat de Chilton, o mică edi-
tură din Philadelphia. Deși după apariție romanul a câștigat premiile
Nebula și Hugo, cele mai prestigioase premii SF, el nu a devenit un
succes comercial peste noapte. Cultul romanului a luat naștere abia
în anii ’60 – ’70, în acele comunități în care ideea transformării glo-
bale părea atractivă. Acum, 50 de ani mai târziu, este considerat a
fi cel mai important roman din canonul SF și s-a vândut în milioane
de exemplare în întreaga lume. Pe măsură ce cultul romanului a do-
bândit din ce în ce mai mulți adepți în anii ’70, Frank Herbert a scris
o serie volume ce continuă acțiunea din primul roman, urmărindu-
i pe urmașii lui Paul Atreides în timp ce îndeplineau destinul cosmic
al familiei lor. După moartea autorului, în 1986, fiul său a publicat
alte 13 cărți. 

Acțiunea

Acțiunea romanului, ce are loc în anul 10.191, dezvăluie
faptul că ființele umane s-au răspândit și au colonizat planete în
univers. Pe planeta Caladan, ducele Leto al Casei de Atreides se
pregătește să plece pe Arrakis, o planetă deșertică cu resurse valo-
roase de melanj, un medicament – condiment extrem de popular în
rândul oamenilor bogați. Leto și familia sa, inclusiv concubina sa,
Jessica, și fiul său, Paul, suspectează o capcană a rivalilor lor, Har-
konnenii, conduși de baronul Harkonnen. Leto decide să se stabi-
lească pe Arrakis din cauza rezervelor sale bogate de melanj, în
ciuda avertismentelor oamenilor săi, inclusiv a consilierului său,
Thufir Hawat, și a maestrului armurier, Gurney Halleck.

Atreizii ajung pe Arrakis, iar ducele începe rapid demer-
surile pentru a securiza planeta în fața unui posibil atac harkonnen.
Planul lor principal este de a-i înrola pe fremeni, băștinașii duri ai
deșertului Arrakeen, ca soldați și consilieri. Între timp, abilitățile
speciale ale lui Paul și Jessica îi intrigă pe fremeni. Jessica este mem-
bră a Bene Gesserit, o școală de vrăjitoare cvasi-mistice cu puteri
ciudate. Fremenii cred că Jessica și fiul ei sunt salvatori care au venit
să-i conducă spre crearea unui paradis luxuriant pe planeta
deșertică Arrakis.

Dr. Yueh, un membru al casei Atreides, îi trădează. Har-
konnenii sosesc și ucid cea mai mare parte a casei Atreides cu aju-
torul soldaților imperiali Sardaukar, care îi ajută în secret pe
Harkonneni. Trădătorul, dr. Yueh, îl predă baronului Vladimir Har-
konnen pe ducele Leto, acum prizonier, dar, în vinovăția sa, îi ajută
pe Jessica și Paul să scape. Dr. Yueh îi încredințează ducelui și
otravă, în încercare de a-l ucide pe baron. Ducele Leto moare, însă
baronul supraviețuiește atentatului sinucigaș. Hawat și Halleck, oa-
menii ducelui, scapă, de asemenea. Halleck se alătură
contrabandiștilor locali, în timp ce Hawat încearcă să se alăture fre-
menilor, dar Hawat este capturat de Harkonneni. Apoi, el este de
acord să lucreze pentru baronul Harkonnen ca Mentat sau gândi-
tor, complotând în secret răzbunarea sa împotriva baronului și îm-
potriva Jessicai, despre care crede că l-a trădat pe ducele Leto.

Dr. Kynes, un lider fremen și ecolog planetar, ordonă fre-
menilor să-i găsească pe Jessica și Paul. Fremenii îi capturează și
apoi îi acceptă rapid pe Jessica și Paul ca liderii lor. Jessica devine
lider spiritual, Cucernica Maică, în timp ce Paul este recunoscut ca
profet religios. Paul ia numele Muad’Dib, un titlu religios fremen in-

spirat de una dintre puținele creaturi din deșertul de pe Arrakis, un
șoarece de nisip. Pe măsură ce se maturizează rapid după moartea
tatălui său, Paul descoperă că are puteri mult mai mari decât cele
ale mamei sale. El poate vedea atât în viitor, cât și în trecutul înde-
părtat. Consumul de melanj îi sporește puterile.

Trec doi ani. Baronul, care trăiește în lumea natală din Har-
konnen, plănuiește să-l uzurpe pe împărat, în timp ce îl formează
pe unul dintre nepoții săi, Feyd-Rautha, pentru a prelua slujba. Între
timp, pe Arrakis, Paul a devenit foarte puternic și influent printre
fremeni. El este atât liderul lor laic, cât și cel religios, la fel ca și
Kynes înaintea lui, dar puterile sale sunt mult mai mari decât cele
ale lui Kynes. Are un copil cu o femeie fremenă, Chani, fiica lui
Kynes, iar mama sa a născut-o pe Alia, fiica ducelui Leto. Paul îi
învață pe fremeni să lupte folosind un stil special și cu ajutorul teh-
nicilor avansate de luptă ale Bene Gesserit. Într-o zi, fremenii des-
coperă că baronul l-a abandonat pe Rabban, nepotul pe care l-a
desemnat să conducă Arrakis. Paul și fremenii fac planuri pentru a
ataca capitala Arrakeen, din moment ce Rabban nu mai are
susținerea baronului.

După ce descoperă puterea fremenilor, împăratul însuși
vine pe Arrakis, împreună cu soldații Sardaukar și cu familia Har-
konnen. Fremenii îl atacă pe împărat, demontându-i rapid navele
spațiale și învingând soldații Sardaukar. În luptă, Alia îl ucide pe ba-
ronul Harkonnen, iar fiul cel mic al lui Paul moare într-un raid. Paul
îi cere împăratului să demisioneze și să permită căsătoria dintre el
și fiica împăratului, Irulan, pentru ca el să poată deveni noul împă-
rat. Feyd-Rautha îl provoacă pe Paul, invocând dreptul de răzbu-
nare, iar Paul îl ucide într-un duel. Neputincios acum, împăratul este
de acord cu cererile lui Paul, iar Paul devine noul împărat.

Religia 

„Dune” a fost unul dintre primele romane science-fiction
care au abordat probleme de religie. Mulți autori de science-fiction
au considerat religia drept o instituție învechită, care avea să-și
piardă, în cele din urmă, controlul direct asupra societății. Frank
Herbert a avut, însă, o altă concepție despre viitor. Universul Dune
folosește un sistem de guvernare feudal, care include duci și baroni
și în care religia are o prezență foarte puternică în viața de zi cu zi
și în politică. Cea mai evidentă prezență a religiei în „Dune” este
organizația Bene Gesserit. Bene Gesserit sunt familiarizați cu nu-
meroase texte religioase, de la Biblia catolică portocalie la texte mai
criptice, cum ar fi Marile Taine. Aceste texte joacă un rol semnifica-
tiv în definirea concepției Bene Gesserit despre lume. Missionaria
Protectiva dezvăluie că Bene Gesserit exploatează frecvent religia
pentru a-și proteja proprii membri. Bene Gesserit folosesc Missio-
naria Protectiva pentru a răspândi legende și profeții în lumile în
curs de dezvoltare. Bene Gesserit poate exploata aceste legende
pentru a câștiga respectul locuitorilor autohtoni, care cred în le-
gendele alcătuite de organizație. 

Cealaltă manifestare importantă a religiei în „Dune” im-
plică controlul fremenilor. Tatăl lui Kynes este prima persoană care
exploatează religia ca metodă de a-i uni pe fremeni pentru cauza
sa, încercând să transforme Arrakis dintr-o planetă deșertică într-o
lume luxuriantă, verde. Kynes și tatăl său speră să readucă paradi-
sul în Arrakis prin religie. Deși Kynes vrea să aducă natura în Arra-
kis, transformând-o într-o planetă luxuriantă, verde, efortul său se
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dovedește a fi contrar naturii, deoarece Arrakis este în mod natural
o planetă deșertică.

Religia reprezintă o sursă putere pe tot parcursul roma-
nului. Paul urmărește aceleași țeluri ca și Kynes, dar el își folosește
puterea religioasă asupra fremenilor, jucând rolul de Mesia al lor
pentru a obține controlul asupra întregului imperiu. Paul posedă
abilități mistice care depășesc o simplă conștientizare sau
inteligență sporită, dar exploatarea inteligentă a religiei este cel mai
puternic avantaj al său. Manipularea religiei de către Paul și utiliza-
rea calculată a legendelor de către Bene Gesserit îi permit să se ri-
dice la poziția de împărat.

Ecologia

Pentru a exista în climatul aspru deșertic din Arrakis, fre-
menii trebuie să fie preocupați de probleme ecologice, cum ar fi dis-
ponibilitatea apei, apropierea de viermii de nisip gigant și vremea
instabilă. Problemele ecologice din „Dune” se extind dincolo de sim-
plele necesități ale vieții de zi cu zi de pe Arrakis. Dr. Kynes, o figură
proeminentă în carte, speră să transforme ecosistemul de pe Arra-
kis dintr-un deșert într-o splendoare fertilă. Fremenii își asumă
cauza, iar Paul o continuă după moartea lui Kynes.

Transformarea Arrakis într-o planetă fertilă, verde, presu-
pune o putere de lucru mai mare și remodelarea terenului pentru a
se conforma preferințelor și nevoilor fremenilor. Cu toate acestea,
niciun personaj din „Dune” nu se întreabă vreodată dacă este co-
rect din punct de vedere moral să se schimbe climatul din Arrakis.
Schimbarea planetei ar putea ucide viermii de nisip, care au un rol
esențial în crearea melanjului, un drog care creează dependență și
este esențial în universul imaginat de Herbert. Fremenii sunt soldați
puternici, deoarece s-au antrenat într-un climat aspru de deșert,
dar nu ar avea puterea de a lupta împotriva soldaților împăratului
sau de a schimba climatul din Arrakis dacă mediul ar fi diferit.
„Dune” pune, astfel, întrebarea dacă oamenii ar trebui să-și exer-
cite puterea de a manipula mediul, dar, din cauză că niciun perso-
naj din roman nu contrazice această perspectivă, nu oferă o
concluzie fermă.

Genetica

Herbert explorează problema morală a manipulării natu-
rii și în ceea ce privește fondul genetic. Paul este Kwisatz Haderach,
iar datoria lui este de a diversifica alcătuirea genetică a universului.
Perturbarea alcătuirii genetice naturale poate duce la un război
sfânt (numit, în roman, chiar jihad). Dacă ființele umane luptă îm-
potriva ordinii naturale a vieții, fie prin intermediul mediului, fie
prin coduri genetice, sugerează Herbert, rezultatele pot fi cumplite,
chiar dacă repercusiunile nu sunt resimțite până departe în viitor.
În „Dune” e ilustrată o foarte complexă dinamică de gen. Testul
„gom jabbar” este administrat de ordinul feminin Bene Gesserit, dar
rareori bărbaților. Bene Gesserit au reușit să controleze
inconștientul și pot miza pe slăbiciunile inconștiente ale altora fo-
losind Vocea, dar programul lor de reproducere caută un bărbat
care să îndeplinească profeția Kwisatz Haderach. Planul lor este de
a produce, prin manipulare genetică, un individ mascul care poate
„poseda o memorie rasială completă, atât masculină, cât și femi-
nină”, care să privească în inconștientul colectiv de care se tem. O
temă centrală a cărții este legătura aspectului feminin și masculin,

ce se realizează prin intermediul lui Paul. Accesul pe care Paul îl
primește la putere și predestinarea lui pentru aceasta necesită, în
mod constant, educația sa sub matriarhalul Bene Gesserit, care
funcționează ca un guvern din umbră, ce domină de mult timp po-
litica imperiului, existența marilor case și căsătoriile din cadrul aces-
tora. Paul este antrenat de Jessica în Calea Bene Gesserit, care
include controlul sistemului nervos și al musculaturii și preștiența.
Paul este, de asemenea, instruit de un Mentat, ajutându-l astfel să
își exacerbeze capacitatea rațională și să blocheze tot ceea ce ține
de senzorialitate.

Tehnici narative

Seria „Dune” este un punct de reper al literaturii SF, dar
autorul a minimalizat intenționat folosirea tehnologiei în universul
său, astfel încât să poată aborda mai degrabă teme politice, nu teh-
nologice. Dar „Dune” este, de asemenea, un amestec de SF soft și
hard. Elementele „dure” includ ecologia planetei Arrakis, suspansul,
sistemele de arme și tehnologice, în timp ce elementele „soft” in-
clud probleme legate de religie, pregătire fizică și mentală, culturi,
politică și psihologie.

Fiecare capitol din „Dune” începe cu un citat extras din
scrierile fictive ale Prințesei Irulan (cea care devine, la finalul primei
părți, soția lui Paul). În intrări de jurnal, comentarii istorice, biogra-
fie, citate și filozofie, aceste scrieri dau tonul și oferă context și alte
detalii menite să îmbunătățească înțelegerea universului și a te-
melor ficționale complexe ale lui Herbert. Ele acționează ca o prefi-
gurare și invită cititorul să continue să citească, pentru a înțelege ce
se ascunde în spatele decalajului dintre ceea ce spune citatul și ceea
ce se întâmplă în narațiunea principală. Citatele dau, de asemenea,
cititorului sentimentul că lumea despre care citește este distanțată
epic și temporal, deoarece Irulan scrie despre o imagine idealizată
a lui Paul, ca și cum acesta ar fi trecut deja în amintire.

Surse de inspirație 

În descrierile culturii și limbii fremene, Herbert folosește
atât cuvinte arabe autentice, cât și cuvinte cu sonorități similare
limbii arabe. Mediul planetei deșertice Arrakis a fost inspirat, în pri-
mul rând, de mediile din Orientul Mijlociu. În mod similar, Arrakis ca
bioregiune este prezentat ca fiind similar acestora, inclusiv din
punctul de vedere al organizării politice. Poporul fremen din Arrakis
a fost influențat de triburile beduine din Arabia, iar profeția „mahdi”
provine din eshatologia islamică.

Imperiul din „Dune” conține caracteristici ale diferitelor
imperii din Europa și Orientul Apropiat, inclusiv Imperiul Roman,
Sfântul Imperiu Roman și Imperiul Otoman. Împăratul își pierde
eficiența de conducător printr-un exces de ceremonie și fast. Ast-
fel, însoțitorii pe care îi aduce cu el la Arrakis sunt numiți în roman
„paraziți”. Baronul Harkonnen este la fel de corupt și risipitor, din
punct de vedere material. Luptătorii împăratului, trupele Sardau-
kar, nu pot lupta cu fremenii de pe Dune nu doar din cauza excesu-
lui de încredere al Sardaukararilor, ci și a faptului că Jessica și Paul
i-au antrenat pe fremeni în tacticile lor de luptă și datorită puterii de
sacrificiu a fremenilor. Fremenii pun comunitatea înaintea indivi-
dului în orice situație, în timp ce lumea imperiului se învăluie în lux,
în detrimentul altora. 
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Cu un univers vast, extins atât din punct de vedere spațial, cât și temporal, „Dune” e un tur de forță narativă și imaginativă.
E fascinant de urmărit modul în care a evoluat romanul, de la articolul non-ficțional despre mediu scris de autor, până la acest uni-
vers infinit, ce imaginează o lume originală, cu o problematică unică. „Dune” este unul dintre romanele de bază ale canonului ameri-
can SF și reușește să își mențină poziția de roman definitoriu al genului chiar și la jumătate de secol de la prima publicare. Ca să în
cazul altor romane ce descriu lumi fantasy sau SF de mare complexitate, tehnologia cinematografică a dobândit capacitatea de a
reda lumile într-un mod oarecum fidel abia zeci de ani mai târziu. Datorită acestui proces, interesul pentru respectivele scrieri e păs-
trat viu, dovadă fiind și recenta reeditare a romanului lui Herbert în limba română, pricinuită de lansarea ultimei ecranizări. Pasionații
genului nu pot decât spera că următoarea parte a ecranizării va reuși cel       puțin să se ridice la standardele înalte pe care le-a sta-
bilit prima parte.
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Încă din volumul de debut, Sensul iubirii, şi continuând
cu O viziune a sentimentelor, universul este văzut prin prisma sen-
timentului erotic. Iubirea-i principiul imanent, dinamic, care însu-
fleţeşte eul în expansiunea lui spaţio-temporală. Dar sensul iubirii
se dezvăluie prin cuvânt, care reprezintă principiul transcendent, ge-
nerator şi ordonator al lumii, în starea demiurgică a eului poetic.
Eros-ul şi Logos-ul alcătuiesc deci principiile care, prin acţiunea lor
conjugată, primenesc continuu universul şi îl ţin în fiinţă. Viaţa în-
cepe şi se desfăşoară ca o “poveste sentimentală”, reiterată în timp,
pentru a reface perfecţiunea originară a lumii:

“Pe urmă ne vedeam din ce în ce mai des.
Eu stăteam la o margine a orei,
tu – la cealaltă,
ca două toarte de amforă. 
Numai cuvintele zburau între noi

înainte şi înapoi”.
Între Eu şi Celălalt există o distanţă temporală creată şi anulată, to-
todată, de schimbul de cuvinte. Cuvintele sunt formele continuu
schimbătoare, ca şi clipele, ale dinamicii sentimentului. Mişcarea
lor circulară repetă geneza universului material:

“Cuvintele se roteau, se roteau între noi,
înainte şi înapoi,
şi cu cât te iubeam mai mult, cu atât
repetau, într-un vârtej aproape văzut,
structura materiei de la-nceput”.

Universul erotizat se află într-un moment auroral, paradisiac, într-
un continuu început. Un eu proteic susţine ludic şi vizionar deopo-
trivă, universul în permanentă metamorfoză, fără a pierde nimic
din plenitudinea originilor. Poetul refuză atitudinea mimetică şi,
adoptând atitudinea poietică ce-l caracterizează pe miticul personaj
Amfion, reconstruieşte instantaneu universul. Amfion i se substi-
tuie lui Orfeu în vârsta modernă a umanităţii, ca prototip al con-
struirii fiinţei în şi prin limbaj. Actul poetic, ca sinteză magică de
logos şi melos, îşi trage originea din dinamismul eros-ului:

“Din umerii mei şi din întreaga mea putere
ţâşnesc două pantere, nemaivăzute pantere,
pe ape s-aştern, curcubee,
şi se fac viaducte şi poduri, curând,
peste căi ferate lucind, peste trenuri trecând”.

( Amfion , constructorul )
Amfion eprezintă un eu cu prezenţă punctuală, fără ante-

cedente şi fără consecinţe temporale. În monografia critică Nichita
Stănescu. Spaţiul şi măştile poeziei, Ion Pop îl consideră pe Amfion
“un eu fără trecut, ce nu se înscrie deci într-un continuum temporal
în creştere organică, ci trăieşte, în mutaţie bruscă, marcată de între-
ruperi, de fluxuri şi refluxuri, de plinuri şi goluri, a instantaneului”

(1.Subscriind acestor consideraţii critice, adăugăm că Nichita Stă-
nescu a inventat, sub semnul lui Amfion, şi o adevărată poetică a in-
stantaneului. Textul său se ţese din imagini fulgurante care
sugerează tocmai discontinuitatea temporală şi substanţa lor im-
aginară/ onirică. Amfion este copilul în a cărui “oră fericită”, sus-
pendată din timpul profan, se regăseşte poetul, evadând într-un
univers miraculos:      
”Parcă am căzut din ore

şi-a rămas din mine doar
o mirare visătoare.”

( Ora fericită )
Osmoza magică a eului cu lumea se destramă însă sub te-

roarea istoriei care, sub forma războiului, mutilează lumea şi de-
termină copilul, rănit în sensibilitatea lui, să se retragă într-un
univers imaginar. 

Războiul înfingea-n câmpie
săgeata trupurilor rupte
şi tu priveai, copilărie,
moartea, cu chinuri nentrerupte”.

( Meditaţie de iarnă )
Războiul a marcat, în biografia lui Nichita Stănescu , ruptura dra-
matică de copilărie ca vârstă a imaginaţiei neîngrădite de timp şi
apariţia conştiinţei în relaţie cu obstacolul timpului ostil. “Copilăria
– scrie Corin Braga în lucrarea Nichita Stănescu. Orizontul imaginar
– rămâne pentru el o netrăită minune, în locul căreia s-a infiltrat, in-
sidios, coşmarul morţii”.(2 Copilăria poetului a rămas “acoperită de
ceţuri” (Imn ), iar adolescenţa devine adevărata vârstă a luptei
“eroului” cu timpul. Adolescentul este constructorul universului pro-
priu, un Amfion “legând nadirul şi zenitul” ( Cântec despre adoles-
cenţa eroului ), datorită exploziei solare a erosului.
Astfel, O călărire în zori, scrisă în replică la poezia cu acelaşi titlu a
lui Eminescu, descrie liric cavalcada ca spargere a tăcerii spaţiale de
elanul juvenil, simbolizat de soarele care “a izbucnit peste lume stri-
gând”. Calul negru, htonian, care “saltă din lut, fumegând/…/ câm-
pul tăindu-l pe două potcoave”, se identifică cu calul alb, celest,
reprezentat de soarele care “rupe orizontul în două”, semnificând
impetuozitatea dorinţei de cucerire a lumii. Cucerirea vizuală a spa-
ţiului înseamnă cunoaştere. Cavalcada este, ca să-l parafrazăm pe
Heidegger, o imagine a fugii timpului înaintea fiinţei. (3 În final, calul
şi călăreţul alcătuiesc aceeaşi fiinţă:

“Soarele saltă din lucruri strigând
clatină muchiile surde şi grave.
Sufletul meu îl întâmpină, ave!
Calul meu saltă pe două potcoave.
Coama mea blondă arde în vânt”.

Timpul tinereţii nu se dezvăluie ca o succesiune de clipe, ci este in-

Nichita Stănescu
Dumitru Chioaru

Avatarele lui Orfeu
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ventat de fiecare clipă în mişcare. Este un început continuu, ca un
gest de dragoste fără istorie. Întrucât sentimentul erotic, la Nichita
Stănescu, se corporalizează, timpul însuşi pare a se corporaliza in-
stantaneu. Prin intermediul metaforelor corporale, poetul ajunge
la vizionarea sentimentelor, inclusiv a sentimentului timpului, ase-
mănătoare unei continue cosmogonii care îşi are centrul în trupul
sacralizat de eros:

“E ca şi cum s-ar desprinde mereu, prima oară,
fiecare bătaie a inimii de trupul tău îndrăgostit,
e ca şi cum s-ar desprinde mereu, prima oară,
clipa, mirându-te că nu s-a oprit”.

( Cântec despre adolescenţa eroului, IV
)
Mişcarea ascensională, de zbor al eului împreună cu lucrurile, este
animată de un eros care dă corporalitate şi gândului: 

“E o fertilitate nemaipomenită
în pământ şi-n pietre şi în schelării,
magnetic, timpul, clipită cu clipită,
gândurile mi le-nalţă
ca pe nişte trupuri vii”.

( Sunt un om viu )
Expansiunea eului poate  fi nu numai vertical ci şi orizontal, prin
alergare spre orizonturile tot mai larg deschise de privire: “Oho,
alerg şi salt şi curg” ( Viaţa  mea se iluminează ). Universul în ex-
pansiune este proiecţia eului dinamizat de eros. Dinamismul ero-
sului converteşte clipa nestatornică în durată, atribuind eului –
remarcă Eugen Simion – “o anumită percepţie dilatată a timpului”.(4

Eul se concentrează întreg în privire, o privire mişcătoare într-un
spaţiu pe care nu numai că-l descoperă, dar îl şi ordonează, adău-
gându-i timpul. Privirea reperezintă deci centrul ordonator al exis-
tenţei după principiul ordonator al erosului:

“Mă uit în dreapta şi-n stânga,
cu mine însumi mă uit,
folosindu-mă ca privire.
Ascult ce se-aude sus, ce se-aude jos,
sunt, tot, un timpan armonios”.

( De-a sufletul )
Întâlnirea privirilor produce oprirea timpului. Îmbrăţişarea erotică
reface instantaneu imaginea androginului originar:

“Oh, ne-am zvârlit, strigându-ne  pe nume,
unul spre celălalt, şi-atât de iute,
că timpul se turti-ntre piepturile noastre,
şi ora, lovită, se sparse-n minute.

Aş fi vrut să te păstrez în braţe
aşa cum ţin trupul copilăriei, în trecut,
cu morţile-i nerepetate.
Şi să te-mbrăţişez cu coastele-aş fi vrut”.

( Îmbrăţişarea )
Trupul locuieşte spaţiul şi timpul numai în prezentul privirii. Rapor-
tat la trecut sau la viitor, trupul este o amintire şi, respectiv, o pro-
iecţie. Dar trecutul şi viitorul se concentrează în prezent, după
explicaţiile lui Merleau-Ponty din Fenomenologia percepţiei: “Fie-
care prezent 
cuprinde, din aproape în aproape, traversând orizontul trecutului
imediat şi al viitorului apropiat” (5, actualizând concepţia lui Sfântu-
lui Augustin din Confesiuni, conform căreia “există trei timpuri: pre-

zentul din cele trecute, prezentul din cele prezente şi prezentul din
cel viitoare” .(6 În vreme ce pentru Sfântul Augustin, aceste trei tim-
puri se află în suflet,  pentru Nichita Stănescu sunt numai în pre-
zenţa trupului. În poezia Cântec, ideea se îmbogăţeşte cu noi
semnificaţii, care dezvăluie un prezent continuu creator. Sursa ine-
puizabilă a timpului se află însă “în viitor, în timpul încă necreat”(7,
după cum constată Ștefania Mincu:

”Există numai ceea ce va fi,
numai întâmplările neîntâmplate,
atârnând de ramura unui copac
nenăscut, stafie pe jumătate…”

Locuirea în timp a fiinţei nu-i o realitate statornică, ci o actualizare
şi negare continuă de virtualităţi. Viaţa este trăită ca un vis al in-
creatului. Pentru poetul Dreptului la timp, omul este locuitorul pre-
zentului continuu creator de infinite posibilităţi de expansiune a
proiectului său existenţial în timp şi în spaţiu, drept care-l solidari-
zează cu destinul celorlalţi, încât vorbeşte în numele întregii uma-
nităţi:

“Noi, locuitorii acestei secunde
suntem un vis de noapte, zvelt,
cu o mie de picioare alergând oriunde”.

Dreptul la timp înseamnă, aşadar, o cucerire a umanităţii care in-
troduce, în orizontul existenţei, tristeţea cunoaşterii metafizice a fi-
inţei doar ca increat: “Tristeţea mea aude nenăscuţii câini/ pe
nenăscuţii oameni cum îi latră”. Chiar şi trupul care, în viitor, devine
cadavru este negaţia creatului: ”Există numai trupul meu înlemnit/
ultimul, de bătrân, de piatră”. Prin urmare, fiinţa nu este creată în
timp, căci creat este numai timpul, ci rămâne în esenţa ei increată
şi atemporală. Între fiziologic şi ontologic se află, întotdeauna, un
interval de timp, trăit psihologic dar negat prin moarte, ca o trecere
de la aparenţă la esenţă. Experienţa orfică a lui Nichita Stănescu
este, ca şi poezia ermetică a lui Ion Barbu cu care are multe afinităţi,
o celebrare a increatului.

Orfeu nu o mai caută pe Euridice într-un timp care a tre-
cut, ci într-unul care vine. Afirmarea de sine nu mai este experienţă
catabasică ci anabasică. Învingător ca şi Ulise, în finalul poemului
Îndoirea luminii poetul înfăptuieşte cu gesturi solemne, demiurgice,
o nouă cosmogonie simultan cu ontogeneza:

“Ceea ce învingea devenea real
ca o pregătire solemnă 
pentru răsăritul soarelui
văzut de ochiul noului născut”.

Învingând trecutul, ca teritoriu al morţii revelate în timp, eul se ata-
şează prezentului ca început continuu, a cărui sursă inalterabilă de
viaţă se află în eros: “Te iubesc, strigam, prezent al vieţii mele/ şi
strigătul/ mi se desfăcea în comete”. Eul anabasic sporeşte Creaţia,
dându-i sens. Odiseea anabasică înseamnă luare în posesie a lumii,
inclusiv a timpului, prin numirea lucrurilor. 

Timpul şi cuvântul sunt temele recurente care alcătuiesc
substanţa celui mai valoros şi durabil volum al lui Nichita Stănescu,
şi anume 11 elegii. Dintr-o viziune a sentimentelor, poezia lui Nichita
Stănescu devine o viziune a fiinţei, posibilă prin întrebuinţarea cu-
vântului nu ca instrument ci ca sursă de cunoaştere. O filosofare
despre Ființă, după modelul filosofilor antici sau al celor moderni,
cu accente poetice originale. Astfel, versul: “Aici dorm eu înconju-
rat de el” din Elegia întâia situează subiectul uman în centrul sferei
fiinţei. Fiinţa este reprezentată de simbolul sferei, ca şi în filosofia lui
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Platon  expusă în dialogul Timaios.(8 În concepţia poetului român,
invizibila sferă a fiinţei este atemporală: “Nu are nici măcar prezent/
deşi e greu de închipuit/ cum anume nu-l are” şi aspaţială, repre-
zentând o virtualitate punctuală: “El este înlăuntrul desăvârşit/ in-
teriorul punctului mai înghesuit/ decât însuşi punctul”. Consfinţind
limitarea împotriva nelimitării, punctul este simbol deopotrivă al
începutului şi al sfârşitului. Am putea spune, în termenii lui Platon
din Parmenide (9, că eul creator punctiform se identifică cu Demiur-
gul universului, devenit Unul ca “nume” generic al Multiplului care-
i prezent temporal în relaţii de simultaneitate sau de succesiune în
perfecţiunea eternă a Fiinţei:

“Şi nu dorm numai eu aici,
ci şi întregul şir de bărbaţi
al căror nume-l port”.

A treia elegie, subintitulată  “contemplare, criză de timp
şi iar contemplare”, aduce o răsturnare de perspectivă faţă de con-
cepţia moştenită de la antici. Eul situat corporal în centrul sferei
existenţei nu înseamnă închiderea ei monadică, ci deschiderea spre
cunoaştere sensibilă a cărei sursă este privirea, manifestându-se
prin toate organele trupului şi prin toate lucrurile din univers, un
univers plin de ochi, ca în tablourile lui Ţuculescu:

“Stau în  centrul ei şi unul câte unul
ochii  din frunte, din tâmplă, din degete
mi se desfac”.

Revenind la A treia elegie, constatăm că relaţia dintre subiectul pri-
vitor şi obiectul privit se desfăşoară dialectic , într-o succesiune de
contemplare, criză şi, din nou, contemplare, aşa cum este structurat
şi textul:

“Mă amestec cu obiectele până la sânge,
ca să le opresc din pornire,
dar ele izbesc pervazurile şi curg mai departe
spre o altă alcătuire”.

Fiinţa imaginată de Nichita Stănescu este – ca şi pentru filosofii an-
tici – o sferă, cu diferenţa că viziunea eleată, statică, se răstoarnă
într-o viziune heraclitică, dinamică, dialectică, întocmai unei mişcări
de sfere concentrice de la antropologic la cosmic. Îmaginile sferei
sunt contemplate în structura întregului univers, dar simbolul ori-
ginar rămâne – ca şi în majoritatea miturilor despre creaţie – oul,
celebrat orfic în Elegia oului, a noua, care problematizează – re-
marcă Ştefania Mincu în comentariul ei – relaţia dintre naştere și cu-
noaştere.  Spargerea cojii oului de către subiectul trezit la viaţă
semnifică naşterea într-o nouă sferă a cunoaşterii.  

Între Elegia oului, a noua şi Elegia a zecea, Nichita Stă-
nescu a introdus anti-elegia nenumerotată Omul-fantă, care ar juca
– după mărturisirile poetului – “rolul lui Iuda” (10 între cei doispre-
zece apostoli ai lui Christ de la Cina cea de taină ( cum s-a numit ini-
ţial volumul 11 elegii ). Chiar dacă este dedicată lui Hegel,
Omul-fantă este un discurs poetic în care Nichita Stănescu polemi-
zează cu concepţia despre istorie a filosofului german. “Omul-
fantă”, aşa cum l-a conceput autorul Fenomenologiei spiritului (11 nu
este subiectul istoriei, ci o absenţă prin care istoria se realizează ca
proiect divin. Poetul român sesizează contradicţia dintre absenţa
omului din Fiinţă, datorită temporalităţii sale, şi prezenţa lui în dis-
cursul despre istorie. Esenţa omului istoric fiind proiectată în viitor:
“Istoria coagulează în cuvinte solemne/ viitorul ni se înfăţişează sub
forma unei /vorbiri/ pronunţate de nişte guri/ cu mult mai perfecte
decât ale noastre”, rezultă că timpul înseamnă o abstracţie devora-

toare a oricărui proiect de fiinţă: “Nu se ştie cine mănâncă pe cine/
Omul-fantă azvârle mari piramide/ de vid/ peste mari deşerturi”.
Versul-laitmotiv: “Nu se ştie cine mănâncă pe cine”, cu variabilele
sale verbale care indică altă funcţie fiziologică este, totodată, şi ver-
sul-cheie al creaţiei şi interpretării universului imaginar al lui Ni-
chita Stănescu din volumele următoare, începând cu Necuvintele,
până la Epica Magna şi Opere imperfecte, când accentul se mută de
pe privire pe foame, ca forme de cunoaştere a realului, şi de pe cu-
vânt pe necuvânt, ca instrumente şi surse ale acesteia. În vreme ce
privirea se asociază actului contemplării obiectului de către un su-
biect prezent ubicuu, foamea nu este numai un simptom fiziologic,
ci şi un simbol al “crizei de timp”, dezvăluind imperfecţiunea onto-
logică a vieţii. Căci, spune Nichita Stănescu în poemul Căderea oa-
menilor pe pământ: “Foamea şi-a făcut patul/ în existenţa mea”.
Universul foamei reiterează profan Cina cea de taină ca model,
mitic, sacru, al procesului ontologic. Dispariţia limitei dintre subiect
şi obiect: “Nu se ştie dacă între ochiul lui/ şi ochiul lucrurilor/ există
vreun spaţiu pentru vedere”, marchează altă  etapă  în poezia lui Ni-
chita Stănescu, postmodernă, reprezentată de simptomul crizei, în
care se recunoaşte atotputernicia lui Cronos, ca principiu creator şi
devorator deopotrivă al fiinţelor/ lucrurilor.

Elegia a zecea, subintitulată Sunt, se compune din reflec-
ţii asupra limitelor existenţei individualizate/ a eului redus la fizio-
logicul străluminat de conştiinţa tragică a morţii: “trupul trist,
marmorean/ şi obişnuit doar să moară”. O foame abstractă bântuie
formele existenţei: 

“M-au călcat aerian 
abstractele animale, 
fugind speriate de abstracţi vânători
speriaţi de o foame abstractă,
burţile lor ţipând i-au stârnit
dintr-o foame abstractă”.

Această foame se aseamănă maladiei mortale definită de Kierke-
gaard în Tratatul despre disperare drept “acest rău al eului, etern
murind, murind fără să poată muri, murind moartea. Căci a muri
vrea să spună că totul este sfârşit, dar a muri moartea înseamnă a
trăi moartea, iar a o trăi un singur moment înseamnă a o trăi etern”
(12. Maladia mortală a eului se proiectează la dimensiunile univer-
sului:

“Iată-mă, îmbolnăvit de-o rană
închipuită între Steaua Polară
şi steaua Canopus şi steaua Arcturus
şi Casiopeea din cerul de seară”.

Eul are  conştiinţa unei limite insurmontabile, care-i unitatea bol-
navă de timp: “De numărul unu sunt bolnav/ Că nu se mai poate îm-
parte”. Boala “maestrului” eminescian din finalul Scrisorii IV, invocat
prin procedeul postmodern al intertextualităţii, sintetizează imagi-
nea sfârtecării lui Orfeu cu răstignirea lui Christ, anunţând escha-
tologia şi, totodată, resurecţia Fiinţei: “Organele-s sfărmate,
maestrul/ ah, e nebun căci el suferă/ de tot universul”.

Fiinţa care suferă şi moare în timp se împlineşte însă ca
destin printr-o repetată opţiune la real, cum se subintitulează A şap-
tea elegie. Existenţa temporală presupune însă o continuă ambi-
guitate a opţiunii între unitate şi multiplu, care – remarcă  Mircea
Martin – se traduce într-o imposibilitate de a alege.(13 Dintre toate
cele 11 elegii, considerate de acelaşi critic drept “elegii ale opţiunii”,
A şaptea elegie dezvăluie miracolul prezenţei fiinţei nu în reducerea
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la unitatea bolnavă de timp, ci în multiplicarea ei infinită:
“Întind o mână, care-n loc de degete
are cinci mâini, 
care-n loc de degete
au cinci mâini, care 
în loc de degete 
au cinci mâini.

Totul pentru a îmbrăţişa,
amănunţit, totul,
pentru a pipăi nenăscutele privelişti
şi a le zgâria 
până la sânge 
cu o prezenţă”.

Elegia a unsprezecea, cu subtitlul Intrare în muncile de
primăvară, însemnă – apreciază Ion Pop – momentul “reîntoarcerii
şi regăsirii de sine în lume” (14. Omul se situează într-un continuu
sfârşit şi, totodată,  început punctual, întocmai unui demiurg: 

“Iată-mă
rămânând ceea ce sunt
cu steaguri de singurătate, cu scuturi de frig,
înapoi spre mine însumi larg,
smulgându-mă de pretutindeni,
smulgându-mă de dinaintea mea,
dinapoia mea, din dreapta, şi
de dedesubtul meu, plecând
de pretutindeni şi dăruind
pretutindeni semne ale aducerii-aminte:
cerului – stele,
pământului – aer,
umbrelor – ramuri cu frunze pe ele”. 

Între 11 elegii şi Necuvintele, vârfurile creaţiei lui Nichita
Stănescu, puntea de trecere este volumul Laus Ptolemaei. Începând
cu  acest volum, el îşi afirmă credinţa că poezia nu se manifestă prin
intermediul cuvintelor, ci împotriva lor. În poemul intitulat chiar Îm-
potriva cuvintelor, Nichita Stănescu descrie aproape eseistic in-
adecvarea dintre desfăşurarea temporală a cuvântului şi încercarea
poeziei de a surprinde instantaneu emoţia/ sentimentul. Rostirea
cuvântului se aseamănă întoarcerii capului de către Orfeu spre Eu-
ridice, făcând perceptibilă fiinţa numai ca umbră. În desfăşurarea
lui, cuvântul se pierde în trecut, restituind prezentului doar umbra
sa: “Prima literă a oricărui cuvânt/ se află-n trecut, - / ultima literă –
de asemeni/ Numai trupul cuvântului/ e în prezent”. Imanente lu-
crurilor ( “nu au loc decât în centrul lucrurilor/ numai înconjurate de
lucruri” ), cuvintele au o constituţie hibridă, de fiinţă şi timp, ambi-
guizând sensul cunoaşterii:

“Cuvintele – tristele
jumătate Timp – jumătate lucruri,
atât de lucruri încât
nelămuresc timpul,
atât de timp
încât adumbresc lucrurile”.

Cuvintele nu transcend timpul, ca în gândirea poetică romantică/
postromantică, ci reprezintă forme ale trecerii lui: “cuvintele, tri-
stele/ înconjoară câteodată timpul/ ca o ţeavă, apa care curge prin
ea//…ca şi cum ar fi lucruri”. Datorită asemănării lor cu lucrurile, cu-
vintele sunt ridiculizate şi respinse de poet care, pentru a se rosti pe

sine, a inventat necuvintele. Exprimând criza de timp, cuvintele o
adâncesc, dezvăluind absenţa fiinţei. În schimb, necuvintele, ca ne-
gaţie a cuvintelor, neagă timpul şi afirmă fiinţa. Necuvintele con-
struiesc şi deconstruiesc fiinţa ca pe o prezenţă instantanee.
Necuvintele au existenţă numai semantică, rezultată – crede Nichita
Stănescu – din combinaţiile sintactice de cuvinte: “În poezie putem
vorbi de necuvinte; cuvântul are funcţia unei roţi, simplu vehicol
care nu transportă deasupra semantica sa proprie, ci, sintactic vor-
bind, provoacă o semantică identificabilă numai la modul sintac-
tic”.(15 Necuvântul reprezintă unitatea semantică transcendentă
pluralităţii cuvintelor care se relaţionează în discurs succesiv ca şi
clipele în desfăşurarea timpului. Actul poetic presupune “scoaterea
cuvântului din zona sonoră şi fixarea lui în cea vizuală. Stadiul poe-
tic este atins 6numai în momentul în care cuvântul poate fi imagi-
nat, se confundă cu însăşi imaginaţia”.(16 Dar căutarea necuvântului
– sugerează poemul În grădina Ghetsimani din Necuvintele – în-
seamnă mai întâi ascultarea îndesirii timpului într-o durată pură:

“Să cauţi un cuvânt ce nu există
şi să asculţi cum timpul devine des.
Un cuvânt 
pe care l-ai auzit, şi brusc
simţi că nu există…”.

iar momentul găsirii lui este vizualitate pură, simultaneitate se-
mantică, adică viziune extatică a fiinţei atemporale. “ Din perspec-
tiva dialecticii dintre cuvânt şi necuvânt, conceptul însuşi de timp se
poetizează în imagini care-l neagă, metemorfozându-l într-o virtua-
litate:

“Uite-l: nu seamănă cu nici un cuvânt.
Nici nu poate fi spus, nici văzut.
Stă între cer şi pământ
Şi n-are sfârşit şi nici început”.

(Timp )
Existenţa în stare virtuală, într-un timp interior ca monada leibni-
ziană ( “Eram închis în propria mea capsulă” ), cade sub asediul tim-
pului social, loc comun al alterităţii fiinţei: “dar iată, ei au venit/ şi
m-au scos din capsulă/ Mi-au invitat sufletul să petreacă/ oriunde,
numai în trupul meu nu”. Alteritatea se dezvăluie ca existenţă ex-
tatică: “Şi sufletul eliberat, deodată/ a avut timp”. Ieşind din sine,
eul împărtăşeşte destinul temporal al celorlalţi. Substanţa destinu-
lui devine o serie de întâmplări, metaforic numite “tragedii pe timp
de pace”, în care moartea este ultimul  act, irepetabil. În volumul
Măreţia frigului, Nichita  Stănescu îşi redescoperă vocaţia experi-
mentării, mai puţin radical decât în Necuvintele, însemnând însă
puntea către etapa de explorare a unui filon cu minereuri foarte
eterogene, care începe cu Epica Magna şi continuă cu Opere im-
perfecte, pentru a-şi găsi în ultimul volum al poetului, Noduri şi
semne, o nouă expresie lirică, meditaţie elegiacă asupra timpului şi
– apreciază Daniel Dimitriu în cartea sa Nichita Stănescu – Geneza
poemului – “spovedanie dinaintea sfârşitului”(17, cum este tulbură-
torul Nod 32:

“Mai stau o înserare,
ca să văd,
umbra din umbră cum se lasă,
cum al luminii văzătoare, dur prăpăd
devine de din ce în ce mai moale,
cum se lungeşte umbra după pomi,
cum omul după om se prelungeşte,
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cum zidul dimineţii lent  se năruieşte,
şi cum lumina stelelor răsare
pe o cu totul altă înserare”.
De bătaia lor înscrisă pe cadrane…”

Existenţa din volumul Epica Magna, metaforic definită “brutala stare
de a fi” este fluidizată de timp, ca şi cadru al tuturor metamorfoze-
lor. Poemul Metamorfozele celebrează alteritatea ca dat ontologic
în care eul, stăpânit de neliniştile lui existenţiale, se poate elibera:

“Ca să nu mă distrug din spaimă
în fiecare secundă
am fost lăsat să fiu
oricine, altcineva”.

Nichita Stănescu actualizează în Epica Magna viziunea existenţei din
ciclul Obiecte cosmice, în care toate vieţuitoarele, chiar şi ideile, au
ca şi gen proxim definitoriu foamea. Eul din poemul Ideea cu gură
este inventat drept obiect al foamei unei fiinţe: “Eu sunt mâncarea
/ unei fiinţe”. Deoarece timpul începe cu mişcarea înseamnă că, pa-
radoxal, moartea ca absenţă a mişcării nu este posterioară ci ante-
rioară naşterii: “Moartea e starea de dinainte de a te naşte”
(Metamorfozele). Călătoria în timp este o continuă metamorfoză a
eului în varietatea formelor de viaţă, trăind în fiecare altă durată:

“Călător sunt prin viaţă;
egal sunt cu tot ceea ce este, -
de la peşte la pasăre, -
de la iarbă la zarzăre,
de la capră la iepure, -
toate acestea le sunt, clipă de clipă.”

În căutarea identităţii, poetul descoperă că eul nu există în
înaintare temporală spre altul. Eul este, prin urmare, chiar “timpul ce
sare/ dintr-un ceas care se cristalizează” ( Înaintare ). Conştiinţa
unui eu identic cu sine nu se manifestă în trăire, ci în vorbire, afirmă
Nichita Stănescu într-un Autoportret sub formă de haiku: “Eu nu
sunt altceva decât/ o pată de sânge/ care vorbeşte”. Vorbirea este
starea de graţie a fiinţei, opusă foamei iraţionale, deoarece prin ea
se situează în deschidere raţională spre ceilalţi. Astfel, în poemul
Contemplaţia lumii din afara ei, existenţa se înfăţişează privirii ca o
“nesfârşită cină”, unde “toţi se mănâncă pe toţi”. Credinţa unei ase-
menea lumi al cărei temei existenţial este foamea, nu înseamnă
transcenderea timpului ci crearea lui continuă:

“Iată credinţa:
aici se creează timp întruna,
se produce timp,
se moare şi se naşte timp,
se mănâncă timp,
se vinde timp,
se depune timp,
se modifică timp,
se risipeşte timp,
se economiseşte timp.

Poetul are viziunea vieţii universale la a cărei sacralitate
participă toate formele temporale de viaţă: “Nu există decăt o sin-
gură viaţă mare/ la care toţi participăm”. Această viaţă totalizatoare
ia pentru Nichita Stănescu înfăţişarea imaginară a Marii Mame, ge-
neratoare la nesfârşit de vieţi temporale. Perceptibilă prin inter-
mediul formelor temporale, între care poetul ocupă funcţia  privirii
contemplative, Fiinţa din viziunea autorului Operelor imperfecte,
considerată de Ioana Em. Petrescu “imaginea maternităţii sacre” (18,

reprezintă deopotrivă Viaţa şi Moartea în epica lor dialectică. Privi-
rea contemplativă îndreptată de poet spre ea pentru cunoaştere,
devine oarbă: “ O văd o vreme şi după aceea orbesc”
( Metamorfozele ). Iar orbirea vizionară transcende lupta dintre
foame şi privire în cântec.

În concluzie, nu putem să ni-l imaginăm altfel pe Orfeu,
după ce-a întors privirea înspre tenebrele timpului, decât orb ca şi
Homer, pentru a rămâne în esenţa lui vorbire/ cântec izbăvitor des-
pre Fiinţă.
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Din spusele lor. Iar la sfârșitul prelegerii, scriitoarea slovenă a spus:
„Una dintre cele mai fermecătoare întâmplări din viața mea îm-
preună cu cărțile: prima frază din romanul Din spusele lor am scris-
o cu mult înainte să dau peste un vers de brocart al unui mare poet
român: Norilor copacii le urzesc brocarte.” Poetul e, desigur, Tudor
Arghezi, iar versul la care se referă Katarina Marinčič face parte din
minunatul poem Niciodată toamna. Iată și începutul romanului ei:
„În inima împădurită a unei ţări pe care nu o vom numi, plouă to-
renţial. Când ploaia se opreşte, lasă în urmă un ecou lung, risipit
printre frunzele care acum, la sfârşit de vară, par de brocart.” Sim-
bolică întâlnire întru spirit, chiar înainte de a se produce întâlnirea
cu textul scris, a Katarinei Marinčič cu superba expresie poetică ar-
gheziană. 

Interesant – dar și șocant, cel puțin la prima lectură, mai cu
seamă pentru un cititor care preferă structura mimetic-tradițională
a romanului! – este că scriitoarea slovenă utilizează strategii nara-
tive complexe și extrem de elaborate, împletind în mod uluitor fi-
rele ficțiunii sale, pentru a crea un veritabil efect de vertij,
întotdeauna, însă, bine controlat. Astfel, unele dintre fragmentele
ce relatează cercetările arheologice ale lui Schliemann, aflat în cău-
tarea cetății Troia din epopeile homerice, au structura hexametrică,
cele avându-l în centru pe Karl May, cunoscutul autor german de
romane de aventuri, iau forma unor reprezentații teatrale, iar
secvențele dedicate generalului de securitate sunt scrise în proză.
Perspectiva, punctul de vedere și vocile narative sunt, astfel, per-
fect definite și puse în evidență într-un mod extraordinar, romanul
dovedindu-se a fi și un exemplu de polifonie excelent orchestrată.  

În contextul prozei slovene contemporane, marcate de nume pre-
cum Boris Pahor, Drago Jančar, Evald Flisar sau Goran Vojnović, Ka-
tarina Marinčič se individualizează profund și reușește să-și afirme
glasul și stilul proprii, depășind marile obsesii tematice ale
conaționalilor săi (ororile lagărelor de concentrare și efectele lor
asupra ființei umane, pe care Necropola lui Pahor le-a descris într-
un mod tulburător, sau preocuparea pentru realitățile tragice ale
celui de-al Doilea Război Mondial, pe care le regăsim, de pildă, în ex-
celentul roman Azi noapte am văzut-o, al lui Jančar), dar și experi-
mentele sau investigațiile personale ale altora (fie ele jocurile
complicate și spiritul livresc al Observatorului lui Flisar, fie evalua-
rea în plan interior și social a consecințelor destrămării fostei Iugo-
slavii, impresionant prezentate de Vojnović în Iugoslavia, lumea
mea). În loc de așa ceva, în cartea de față, Marinčič elaborează per-
spective – narative și simbolice – care se suprapun și își dezvăluie re-
ciproc semnificațiile, pornind, cel puțin la nivel strict formal de la
experiența estetică a romanului iluminist reprezentat de Denis Di-
derot sau Laurence Sterne, amestecă stilurile (și genurile), rezulta-
tul fiind un text deopotrivă modern, în sens istoric (să nu uităm că
începuturile romanului modern sunt identificate, de majoritatea
cercetătorilor, în Veacul Luminilor), și postmodern, dacă avem în
vedere natura prin excelență experimentală a romanului, privit ca
formă literară deschisă încă din secolul al XVIII-lea și consacrat ca

În căutarea artei romanului
Rodica Grigore

Carte străină
Care ar putea să fie legătura între Heinrich Schliemann și Karl

May? Și, oare, ar fi posibil să se stabilească vreo conexiune între
aceștia și șeful serviciilor secrete dintr-o țară al cărei nume nu este
menționat explicit, dar care seamănă perfect cu generalul Pacepa?
Răspunsul la aceste întrebări (dar, fără îndoială, și la altele!) pare a
fi doar una dintre mizele romanului Din spusele lor (Po njihovih be-
sedah), al scriitoarei slovene Katarina Marinčič. Iar la finalul lecturii,
cititorul va înțelege că, de fapt, nu răspunsurile propriu-zise sunt
cele mai importante, ci dimpotrivă, e de reținut tocmai efortul au-
toarei de a formula, subtextual și aluziv, o serie de interogații ce vi-
zează marile neliniști ale lumii zilelor noastre și de a evalua raportul
mereu în schimbare dintre realitate și iluzie, adevăr și ficțiune,
aparență și esență.

Apărut în 2014, foarte bine receptat de critica literară și încunu-
nat cu prestigiosul Premiu „Kritiško sito”, acordat de Uniunea Scrii-
torilor din Slovenia pentru cel mai bun roman al anului, Din spusele
lor provoacă, încă din primele pagini, toate clișeele de gândire și
toate modelele tradiționale de interpretare cu care cititorul con-
temporan este, din păcate, cam prea obișnuit. Căci, pe lângă faptul
că aduce laolaltă personaje care țin de pura ficțiune și figuri reale,
din epoci și spații culturale diferite, textul acesta are și un foarte ac-
centuat caracter experimental, mai cu seamă la nivelul formei, fiind
compus din trei secțiuni inspirate din scrieri autobiografice. Iar
acestea se întretaie și se oglindesc una în alta, scriitoarea relatând-
recompunând, în acest fel, indirect, povestea lui Heinrich Schlie-
mann, a lui Karl May și a unui general de securitate fugar. Apropiere
aparent nepotrivită, dar care își va demonstra pe de-a-ntregul via-
bilitatea în plan estetic. Căci toate aceste trei secvențe narative sunt
reunite, simbolic, prin intermediul imaginii scriitorului ficțional, din
perspectiva căruia Katarina Marinčič meditează asupra adevărului
autobiografiei și, pornind de aici, asupra importanței adevărului,
privit drept unica șansă de salvare spirituală pentru o umanitate
prea adesea tentată să aleagă, din comoditate, din nepăsare sau
din cauza lipsei (ori inversării) reperelor morale reale, iluzia, min-
ciuna, falsul. 

Iată, în acest sens, ce mărturisește în finalul romanului scriitorul:
„Uite, draga mea prietenă, care este punctul meu de vedere. Într-o
vară, când am împlinit patruzeci de ani, am intrat în posesia a trei
autobiografii din întâmplare, care nu a fost o întâmplare (am primit
cadou aceste cărți!). Am citit pe o plajă de la Marea Mediterană ceea
ce ne-au povestit despre sine Heinrich Schliemann, Karl May și P. M-
am îndrăgostit de ei, mai ales de minciunile lor. (Nu voi spune că îi
leagă minciunile: ar fi prea schematic și, din partea mea, ar fi o do-
vadă de falsă modestie. Eu i-am legat între ei, îi unește arbitrarita-
tea mea artistică.)” Extrem de interesantă este, însă, și mărturisirea
Katarinei Marinčič însăși, care, într-o conferință pe care a ținut-o
anul trecut, a vorbit pe larg despre simbolica sa întâlnire cu „un an-
tierou român”, Ion Mihai Pacepa, ale cărui memorii, Orizonturi roșii,
le-a citit cam în aceeași perioadă cu memoriile lui Karl May și Hein-
rich Schliemann. Ulterior, toți trei au devenit pesonajele romanului
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atare de marii reprezentanți ai postmodernismului care s-au ra-
portat adesea tocmai la Diderot sau Sterne pentru a-și fundamenta
ideile. Deloc întâmplător, aceștia sunt și scriitorii care susțin, este-
tic și metaforic, demersul narativ al Katarinei Marinčič, ea însăși
specialistă recunoscută în literatura iluminismului francez, pe care
o și predă de câteva decenii la Universitatea din Ljubljana. 

Reușind să trateze cu o extraordinară libertate formele literare
consacrate și să adapteze în mod original formulele de expresie ale
autobiografiei, romanul Din spusele lor aduce în prim plan nu doar
noua natură și semnificație a discursului autobiografic (una dintre
preocupările de seamă ale prozatorilor și teoreticienilor zilelor
noastre), ci și rolul și locul omului de litere în lumea contemporană,
precum și relația dintre scriitor, operă și cititor. Cititorul implicit, cel
ideal, scriitorul implicat sau conștiința reflexivă devin, în acest fel,
teme pe care le regăsim în cartea aceasta care, pe lângă dimensiu-
nea experimental-livrescă, oferă și imaginea unei noi abordări a
realităților Europei de Est în contextul provocărilor vremurilor în
care trăim: „Scriitorul şi-a imaginat o mulţime de asemenea lucruri,
fiindcă nu avea altă soluţie. Nu-l mulţumea nici o mărturie. Avea
senzaţia că noua lui carte trebuia să înceapă într-o pădure. Intuieşte
că nu e suficient, aşa că ar vrea totuşi să vă spună că e vorba de o
pădure în sens propriu, nu figurat.”

Născută în 1968, la Ljubljana, într-o familie de intelectuali (tatăl
său, cunoscutul prozator și dramaturg Andrej Hieng, fiind conside-
rat unul dintre reprezentanții cei mai de seamă ai literaturii și tea-
trului din Slovenia), Katarina Marinčič nu a fost deloc intimidată de
faima tatălui, ci a reușit să-și găsească rapid vocația, afirmându-se
de timpuriu, căci a publicat primul roman, Tereza, în anul 1989. Car-
tea aceasta a propulsat-o dintr-o dată pe foarte tânăra scriitoare în
prim-planul spațiului cultural sloven, iar creațiile sale ulterioare, ro-
mane sau nuvele (Rožni vrt / Grădina de flori – 1992, Prikrita harmo-
nija / Armonia ascunsă – 2001, O treh / Trei – 2005), au confirmat un
talent de excepție, intuiții artistice extraordinare, precum și o rară
capacitate de diversificare a formulelor expresive. De altfel, roma-
nul din 2001 și volumul de nuvele Trei i-au și adus cele mai impor-
tante premii literare ale Sloveniei, Premiul Kresnik, respectiv
Premiul Fabula, o parte dintre aceste texte fiind deja traduse în en-
gleză, franceză, germană, spaniolă și portugheză. Specializată în
franceză și engleză, doctor în literatură franceză din 2001 (cu o teză
despre rolul digresiunii în opera lui Balzac), Katarina Marinčič ține
cursuri de literatură franceză la Universitatea din Ljubljana și e o
prezență activă în viața culturală a țării natale. 

Considerată o autoare de o sensibilitate de-a dreptul proustiană,
apreciată pentru atenția acordată detaliilor și, deopotrivă, pentru
stilul aparte, scriitoarea slovenă a demonstrat, în întreaga sa
creație, și o predilecție pentru tema istoriei. De pildă, evenimentele
din Armonia ascunsă se petrec în epoca Primului Război Mondial, iar
nuvelele incluse în volumul Trei sunt plasate în diferite perioade is-
torice. Însă nu avem de-a face cu creionarea unui simplu cadru ori
cu un fundal de desfășurare a întâmplărilor, câtă vreme de fiecare
dată Katarina Marinčič experimentează la nivelul structurii consa-
crate a narațiunii istorice tradiționale și, mai mult decât atât, ceea
ce o interesează mereu nu este Marea Istorie și nici efectele aces-
teia asupra existenței umane, ci istoriile intime ale personajelor pe
care le creează, plus istoria (ascunsă sau publică) a fiecăruia în
parte.  

Tereza, romanul de debut, impune deja, cu claritate, majoritatea
elementelor care ulterior îi vor caracteriza poetica: un limbaj speci-
fic, deopotrivă natural și șlefuit cu măiestrie, interesul pentru amă-

nuntele aparent neînsemnate din existența personajelor, dar care
se vor dovedi definitorii pentru evoluția acestora, subtila analiză
psihologică și jocul perspectivelor narative și al punctelor de vedere,
capacitatea de a utiliza resursele umorului și ale ironiei, dar și arta
de a surprinde tragismul condiției umane, fie el și ascuns uneori în
spatele convenției sociale sau al comicului de situație. Toate aces-
tea vor apărea în romanele și nuvelele publicate ulterior, iar dacă
unii cititori au fost tentați să-i aprecieze opera mai degrabă pentru
acea pulsație a vieții ce se presimte de fiecare dată în spatele celor
mai obișnuite întâmplări sau personaje, alții au descoperit în cărțile
sale o structură excelent pusă la punct, mizând mult pe epiloguri
sau prologuri (în primul ei roman sunt nu mai puțin de trei prologuri
și un epilog!), pe forma epistolară sau pe notele și observațiile unui
narator care, alegând să rămână exterior și detașat, nu e deloc
străin de realitățile ori de semnificațiile faptelor relatate. Așa se în-
tâmplă și în Din spusele lor, unde ansamblul narativ e complicat și
prin combinația genurilor și epocilor istorice despre care am amin-
tit anterior. În plus, aici, personajele intră rar în contact unele cu ce-
lelalte sau, mai exact spus, legătura lor se stabilește indirect, fie prin
intermediul monologurilor interioare, fie prin prisma preocupării
scriitorului ficțional pentru discutarea noilor raporturi dintre adevăr
și iluzie: „Ce caraghios”, îşi zice Pavel. „Mai caraghios decât orice aş
fi putut eu imagina. Poveştile adevărate ne pot devora dacă nu sun-
tem atenţi”.

Tereza e (și) un foarte bun roman de familie, evidențiind un tip de
personaj feminin care până atunci fusese absent din literatura slo-
venă (care prefera protagoniste gata mereu să se sacrifice pentru bi-
nele celor din jur), de natură să șocheze cititorul aplecat spre
tradiție, dar și să determine o meditație amară asupra tuturor ro-
lurilor feminine acceptate până atunci în societate. Așadar, nevoia
de a experimenta la nivelul construcției personajului e evidentă la
Katarina Marinčič încă de la debut. Romanul următor, Grădina de
flori, citit de o parte a criticii literare ca o veritabilă parodie a litera-
turii sentimentale din veacul al XVIII-lea (sau chiar ca o autoparo-
die, dacă ne raportăm la Tereza!), aduce în plus și numeroase
strategii ale ironiei – care, deși fuseseră deja exersate, își găsesc abia
acum adevărata dezvoltare și rezolvare estetică. În egală măsură,
descoperim în acest roman subtile pagini de analiză psihologică,
adâncurile sufletului omenesc fiind sondate cu o extraordinară
înțelegere, dar și cu o intuiție artistică remarcabilă. Scriitoarea se
apleacă din nou asupra unor situații cotidiene, descrie atmosfera
de familie, dar face asta doar pentru a descoperi și a exprima, din-
colo de particular, universalul, și pentru ca textul ei să dobân-
dească, astfel, o dimensiune superioară în plan estetic. Nu o dată,
lumea ficțională creată pare a fi surprinsă într-un punct de criză,
dincolo de care cititorul va fi martorul declinului, autoarea
mișcându-se cu o neașteptată siguranță și pe tărâmul unor univer-
suri romanești crepusculare, descriind personaje lipsite de speranță
sau prinse pentru totdeauna în capcana evenimentelor istorice de
care nu reușesc să se desprindă, pentru a-și trăi, realmente, viața.
Nu întâmplător, de-a lungul textului vor fi reluate de mai multe ori
aceleași fapte sau întâmplări, însă prezentate din puncte de vedere
diverse, din perspective diferite, ca pentru a pregăti terenul pentru
îndrăznețul demers din romanul Din spusele lor și pentru polifonia
pe care o descoperim aici.   

Ceea ce unește toate creațiile Katarinei Marinčič și dă consistență
operei sale privite în ansamblu este modul în care autoarea se ra-
portează la istorie, nivelul tematic fiind dublat, în permanență, de
experimentul la nivel formal, de stilul din ce în ce mai elaborat pe
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care îl descoperim în textele deplinei sale maturități și care e evi-
dent mai ales în Din spusele lor. Aici, linearitatea narativă
tradițională e complet dislocată și, chiar mai mult, e provocată la
tot pasul de jocul perspectivelor și al personajelor istorice reale,
puse mereu alături de creații ficționale. Tehnica digresiunii, de-
prinsă de scriitoare de la iluștrii săi predecesori englezi și francezi va
face deliciul cititorilor mai puțin preocupați de subiectul propriu-zis
și va dezvălui resorturile nebănuite ale artei romanești a Katarinei
Marinčič. Amintirile, gândurile ascunse, speranțele și idealurile per-
sonajelor sale sunt, astfel, convocate simbolic pentru a crea imagi-
nea unei lumi aflate mereu în mișcare și transformare, și în care
totul poate fi (trebuie să fie!) permanent re-gândit, re-configurat, re-
evaluat. În acest fel, autoarea slovenă sondează și adâncimile su-
fletului omenesc, punând omul în centrul unui univers istoric în care
e silit să-și găsească, în fiecare moment al existenței, punctele de
reper potrivite. De aici provine și apetența sa pentru detaliu, nu o
dată pentru detaliul pitoresc, pentru aspectele neobișnuite sau
inexplicabile, scriitoarea fiind convinsă că tocmai acestea pot de-
termina, în anumite condiții, marile elanuri, pasiuni și decizii ale
personajelor sale sau pot schimba chiar cursul istoriei. 

Sentimentul izolării, singurătatea, dificultatea comunicării și
relațiile interumane dificile sunt alte elemente pe care le regăsim
de-a lungul romanului de față, iar ele sunt completate de tendința
de a ironiza ori chiar de a caricaturiza pe care Katarina Marinčič le
utiliza deja în Gradina de flori. Cu toate acestea, nu totul poate fi iro-
nizat, căci ceea ce salvează personajele – nu doar pe cele din roma-
nul Din spusele lor, ci din întreaga sa creație – e iubirea, în multiplele
sale forme și manifestări. Fie pentru o ființă umană, fie pentru o
idee care animă la un moment dat sufletul unui protagonist, iubirea
are darul de a oferi șansa unei spirituale renașteri și a unei reînte-
meieri a lumii, chiar și în cele mai aparent nefavorabile
circumstanțe. Și chiar dacă nu întotdeauna șansa aceasta e fructi-
ficată, rămâne de reținut aspirația personajelor de a fi mai mult
decât par și, mai cu seamă, de a-și recâștiga umanitatea profundă
pe care, în unele momente, se tem ori sunt chiar convinse că au
pierdut-o.         

Imaginea artistului, a scriitorului, conștiința vie și lucidă a epocii
sale, străbate creația Katarinei Marinčič și devine o adevărată preo-
cupare odată cu romanul Armonia ascunsă, chiar dacă aici avem de-
a face (și) cu semnificațiile temei ratării în artă și a eșecului în plan
estetic. Și, cu toate că acțiunea cărții are loc în epoca Primului Răz-
boi Mondial, autoarea nu acordă o importanță capitală marilor eve-
nimente istorice, ci se apleacă asupra personajelor pe care le
creează ea însăși, cu o ușurință remarcabilă, înregistrându-le cu
atenție gândurile, aspirațiile și sentimentele. Unul dintre procedeele
utilizate frecvent e și comentariul naratorului omniscient, pus
uneori între paranteze, pentru a-i fi subliniată, astfel, importanța –
dar și detașarea față de implicarea afectivă a personajelor. Jocul cu
perspectivele narative completează ansamblul, pregătind calea spre
Din spusele lor. Comentariile auctoriale, digresiunile, amânările con-
trolate și relația mereu fluidă a textului cu cititorul reprezintă as-
pecte pe care Katarina Marinčič le șlefuiește cu tot mai multă
atenție, elaborând un stil din ce mai rafinat și perfecționându-și ni-
velurile și planurile narative. Nu puțini critici literari au considerat
că exact aici își are originea dimensiunea polifonică atât de bine rea-
lizată din Po njihovih besedah, și că tot de aici ar decurge complexa
structură formală și de conținut ce caracterizează acest roman, cel
mai recent pe care l-a publicat scriitoarea slovenă. 

În Din spusele lor, epocile istorice și existențele (ficționale ale) per-

sonajelor converg în prezentul scriiturii. Conștiința scriitorului
aduce alături, de pildă, momente din viața lui Schliemann (episoade
ale copilăriei sale, ale iubirii adolescentine pentru Minna, dar și ale
complicațiilor sale sentimentale și profesionale de mai târziu), de-
talii ale biografiei lui Karl May, căutările sale în plan artistic, cu
modul în care acestea sunt receptate în contemporaneitate. Se cu-
vine să remarcăm și lungile indicații regizorale cu care Katarina Ma-
rinčič își completează aceste secvențe textuale, în cazul scriitorului
german: „Dr. MAY stă picior peste picior, povesteşte agitând elegant
mâna dreaptă, la care îi străluceşte un inel cu o piatră verde sau ne-
agră: Universul meu de copil era alcătuit în totalitate din cuvinte,
nu am avut nimic altceva, am avut însă cuvinte în număr nelimitat.
Când am ajuns să văd imagini, îmi însuşisem deja demult toate ex-
presiile necesare. Şi astfel, de la o vreme, oamenii au observat la
mine o capacitate uimitoare de a vorbi şi de a scrie în mod clar, dar
şi plăcut. (Conspirativ.) Ştiţi, cuvintele nu fac parte din lumea exte-
rioară. Cuvintele sunt fiicele nopţii care stăpâneşte peste sufletul
omului. – Aşa! Ţi-a reuşit, ai zis-o cum trebuie!”, exclamă Pavel. „Karl,
cuvintele te-au salvat, nu măştile de pe faţă şi nici teribilismul!”

Ironia perfect dozată, încă o dovadă a erudiției scriitoarei slo-
vene, contribuie la configurarea atmosferei specifice a romanului
de față, așa cum se întâmpla, de altfel, și în creațiile sale anterioare.
Deloc paradoxal, în acest context, este și faptul că tocmai prin in-
termediul ironiei Katarina Marinčič realizează o contrapondere sim-
bolică la fragmentarismul ce pare a domina, pe alocuri, textul,
precum și la jocul perspectivelor narative și al limbajelor complexe
din care e împletit romanul: „Dar nu a venit încă rândul episodului
cu teribilismul lui Karl. Trebuie încheiată scena care a rămas oare-
cum suspendată...” Prin asemenea mijloace artistice, interpretările
de care poate avea parte cartea aceasta sunt păstrate permanent
într-un orizont al deschiderii, iar multitudinea lecturilor, la fel ca și
diversitatea lectorilor, se dovedesc a fi marile intuiții ale scriitoarei. 

Însă Katarina Marinčič aduce în prim plan și sugestia, ea prefe-
rând ca de multe ori să nu ofere cititorului descrieri propriu zise ale
faptelor personajelor sau ale evenimentelor care le marchează
existența ori biografia, ci doar să sugereze, să construiască un ade-
vărat sistem de aluzii (fie livrești, fie metaforice), iar în acest fel ci-
titorul are senzația că se găsește, câteodată, în fața unui veritabil
labirint. Un labirint simbolic sau, privit din alte perspective, unul al
istoriei (nu neapărat, însă, și unul istoric!), câtă vreme în viziunea
scriitoarei slovene istoria reprezintă combinația complexă a marilor
evenimente cu momentele personale esențiale din viața fiecărei
ființe umane, doar în acest fel putând rezulta atmosfera atât de spe-
cifică prozei sale. Căci Katarina Marinčič este și o extraordinară crea-
toare de atmosferă, uneori realizată în doar câteva paragrafe sau
în rapide schimburi de replici ale personajelor. Iar istoria pe care o
regăsim în romanele sale e un extraordinar mozaic, format din toate
istoriile personale ale protagoniștilor și, deloc în ultimul rând, din is-
torisirile lor, cele care recompun trecutul, înregistrându-l și trans-
formându-l, prin recursul la cuvânt, în fapt estetic. Pluralitatea
perspectivelor pe care le regăsim în romanul Din spusele lor repre-
zintă, așadar, în egală măsură, și pluralitatea istoriilor menite a al-
cătui singura mare istorie capabilă să mărturisească unicul adevăr
întotdeauna valabil – acela al artei. 

Katarina Marinčič, Din spusele lor.
Traducere de Paula Braga Šimenc, 

Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2021.
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Am detaliat, într-un alt text, cum – la bilanțul unui secol
bântuit de două războaie mondiale și după o extensie de o am-
ploare aproape fără precedent a științelor exacte și a tehnologiilor,
george Steiner (vz. conferințele apărute sub titlul Nostalgia for the
Absolute), constatase că întreaga platformă a conștiinței și a
mentalităților a cunoscut modificări substanțiale. Altfel spus, avu-
sese loc chiar înlăturarea accesului la „absolutul” pe care omul îl in-
tuise, uneori îl simțise, timp de câteva veacuri ca operant în practica
existențială și, de aici, a pătrunderii acestuia în registrul sensului
ființării și al relaționării cu un univers, în care realul se arăta doar ca
o poartă de deschidere. Linia de forță care ascționase a fost repede
preluată și de filozofie, limitându-ne la a menționa numai faptul că
– după constatarea lui Nietzsche că Dumnezeu a fost ucis și în
absența înțelegerii învățăturii christice – verdictul „ființei către
moarte” al lui Heidegger a lăsat omului perspectiva consumării vieții
în condițiile în care trăirea nu mai poate ocoli racordul ideii
materialității, spiritualitatea părând a-și fi pierdut spațiul și energia
necesare continuității, concretul și demonstrația înlocuind abstrac-
tul intervenției gândirii, simțirii și al posibilului.

Dar chiar Heidegger, recunoscând că se vorbește tot mai
insistent despre „sfârșitul filozofiei”, fiindcă – în esență – ea este
metafizică, ține să precizeze: „Poate că cxistă o gândire care să se si-
tueze dincolo de asocierea între rațional și irațional, o gândire mai lu-
cidă chiar decât tehnica științifică, mai lucidă și de aceea retrasă, fără
efect, dar cu toate acestea, având o necesitate proprie. Când ne între-
băm cu privire la sarcina ce-i revine acestei gândiri, nu doar gândirea ca
atare e adusă în discuție, ci și întrebarea privitoare la ea. […] Sarcina
gândirii s-ar numi oare atunci, în loc de «ființă și timp», «deschidere-lu-
minatoare și prezență» ? […] Sarcina gândirii ar fi atunci aceasta: aban-
donarea gândirii de până acum, în vederea determinării lucrului ce
trebuie gândit – a mizei pe care gândirea o poate avea” (Despre miza
gândirii).

Poate așa ne putem explica și faptul că, mai ales după in-
cursiunile de dincolo de materie îndeosebi ale fizicii cuantice, a apă-
rut o deja întinsă literatură în care chiar știința își atașează
elemente ale metafizicii: științele exacte tind, unele, spre refacerea
unor segmente ale absolutului refuzat. Vom urmări și noi cîteva din-
tre acestea, plasate pe diferite planuri, dar vom începe cu o sur-
prinzătoare prezență în literatură fiindcă structurează tocmai ceea
ce s-a pierdut, respectiv identitatea ființei și puterea de a-și stabiliza
existența prin sens.

Apărut în 1979, romanul Străinii din Kipukua al lui Valeriu

Anania tulbura, prin construcția narativă, atât ritmurile obișnuite,
logica evenimențialului ficțional, cât și tabla semnificațiilor care
urma să încheie actul lecturii. Critica de întâmpinare l-a privit,
uneori, ca „roman exotic”, licitând prin aceasta spațiul social și cel
natural în care se concentra materia epică, apoi ca text supus prin
excelență formulei fantastice ori ca alegorie, așa cum, pe urmele lui
Paul Ricoeur și P. Godet, aceasta e definită de către Gilbert Durand
(în Imaginația simbolică): „... traducerea concretă a unei idei greu de se-
sizat sau de exprimat simplu”, completată cu nuanța că „pleacă de la
o idee (abstractă), pentru a ajunge la o figură”, trimițând “sensibilul de
la figurat la semnificat”. Formulele sunt reducționiste, dar nu putem
uita că, în epoca în care apăruse romanul, nici comentariile nu-și
riscau deschiderea, conservând ceva din închiderea care marchează
textul. Iar intelectualul care a fost Valeriu Anania, trecut și prin
temnițele comuniste, știa că, implicând și mecanismele imaginaru-
lui, semnele de întrebare privind rostul exoticului, al fantasticului,
structurate ca alegorie, implică prezența non-sensibilului – cum pre-
cizează și același Gilbert Durand –, „cu toate formele sale:
inconștient, metafizic, supranatural și suprareal”. Iar asemenea “lu-
cruri absente sau imposibil de perceput prin definiție vor fi în mod pri-
vilegiat subiectele înseși ale metafizicii, artei, religiei, magiei: cauză
primă, scop ultim, «finalitate fără scop», suflet, spirite, zei etc.” În acest
fel, încă din începutul romanului, simțim ecoul real al neliniștii și
agitației cu care se încheie congresul de antropologie, la care auto-
rul participa, dată de imposibilitatea de a oferi răspuns corect, în
actualitatea noastră, la întrebarea „Cine sunt eu?” Doar că înaltului
prelat care a fost Valeriu Anania nu-i putea scăpa asocierea între-
bării cu intuiția Ecleziastului, transpusă în câteva rânduri din Slujba
Morților: „Cu adevărat deșertăciune sunt toate și viața aceasta este
umbră și vis, că în deșert se tulbură tot pământeanul, precum a zis
Scriptura: când dobândim lumea, atunci în groapă ne sălășluim, unde
împreună sunt împărații și săracii…” Sau: „Deșertăciuni sunt toate cele
omenești. Câte nu rămân după moarte? Nu merge cu noi bogăția, nu ne
însoțește mărirea, căci venind moartea, toate acestea pier…”. Și ne rea-
mintim că, odinioară, într-un cunoscut mit al antichității,
semnificațiile erau similare, fiindcă îndemnul de a te cunoaște se
află înscris pe fațada unui templu, deci doar cu ajutorul zeilor.

Dar întrebarea care stârnise agitația de la finele congre-
sului menționat fuse pusă de un tânăr, venit dintr-o comunitate
puțin cunoscută, lăsând a se înțelege că mai există locuri în care nu
toate întrebările sunt blocate de absența răspunsului. Naratorul –
romanul fiind scris la persoana întîi – îl cunoscuse după congres și

La contactul cu mitul viu
Mircea Braga

La intersecția sensurilor
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hotărâseră să se mai întâlnească pentru a continua discuțiile, pri-
mind o fotografie pe care era specificată adresa. Dar aceasta fusese
pierdută de-a lungul vremii, iar încercările de a-l contacta după nu-
mele sub care se prezentase (David Stevenson) sfârșiseră în eșec și,
apoi, întrerupte de o întâmplare pe care nu o înțelege: rugat de un
prieten, profesor la o școală din Bloomfield, să-l suplinească timp
de două luni, el având un proces de moștenire într-o altă localitate,
îndepărtată. Având o defecțiune la mașină, acceptă ca tatăl unei
eleve, Diana, din clasa a zecea, s-o repare dar acesta este găsit de-
cedat, intoxicat cu monoxid de carbon, fiindcă lucrase, cu ușa gara-
jului închisă și cu motorul pornit.

Va urma, însă, șocul: el, naratorul, este declarat mort, ca-
davrul este recunoscut în consecință, chiar Diana, fiica mortului,
oferind declarație în acest sens. Speriat că, altfel, ar putea să apară
ideea că el îl ucisese pe cel care se oferise să-i repare mașina, în
condiții oarecum ilegale, nefiind autorizat ca practician în domeniul
respectiv, naratorul acceptă situația, după ce chiar șeful poliției i se
adresează, nu fără o nuanță, la rândul ei ciudată: „Nimeni nu afirmă
că sumneata ai murit, ci doar că dumneata ești mortul. Asta-i tot. Și ce
te costă să recunoști?” Personajul central (în absența numelui îl vom
numi astfel) acceptă, nu mai așteaptă întoarcerea prietenului ale
cărui ore la școală le auplinise, nu-și revendică mașina sechestrată,
părăsește orașul și se întoarce la locuința sa, unde se izolează, în-
trerupând relațiile cu cei apropiați. Dar nici nu fusese contactat, în
felul acesta fiind evitate orice întrebări și discuții, îndeosebi „de
teamă ca nu cumva ea, aurpriza, să-mi dovedească în vreun fel că toate
cele petrecute atunci în nordul înghețat al Minnesotei fuseseră și ade-
vărate”. Continua, însă, a-l căuta pe David.

De fapt, cea dintâi întâlnire cu David și, apoi, strania în-
tâmplare din Minnesota reprezintă doar accidentale întâlniri cu o
populație ciudată, în cadrul căreia își va întâlni și prietenul căutat:
„ciudată”, fiindcă existența acesteia se desfășoară – ne spune ro-
manul – oarecum simultan, pe două dimensiuni paralele. Pe de o
parte fiindcă, datorită înmulțirii populației din California, prezenței
numeroșilor turiști, dar și a imigranților, contactul cu planul pre-
zentului, al unui real deloc conjunctural, devenise stringent, drept
care și David apare ca primar al unui orășel dintr-una din insulele ar-
hipelagului, cu obligațiile aferente funcției. Pe de altă parte, în an-
samblul său, colectivitatea rămăsese captivă originarului.
Semnificativ, pe teritoriile respective nu trăiesc șerpi. Acceptând
doar formele, nu și esența prezentului, dacă nu este afectatată spe-
cificitatea existențială. Este o lume care, într-un fel, nu se despărțise
de natură, structură a universului, oamenii erau parte a unui atare
întreg, în care domnea armonia, o condiționare asumată și defini-
torie. Ei cunosc puterile universului și, prin adecvare, uneori obțin
abilitatea de a le folosi, fiind considerați zeități. Când zeița lavei și a
focului vulcanic își arată puterile, iar zeița apelor încearcă să le li-
miteze, apar modificări ale peisajului, iar puterile naturale, firești, cu
efectele prinse în povești, devin părți ale realității: ca puteri, zeitățile
nu pot muri, dar preluând însemnele omului, pot ainge extincția,
dar și să revină din ea. Așa începe și istoria cunoscută a colectivității.
Datele ne spun că, în 1779, când James Cook descoperise insulele
Hawai, murise în urma unui conflict cu aborigenii. Conform

„poveștii”, Cook fusese identificat ca o zeitate care, cu ani în urmă,
părăsise insulele, dar promisese să revină, fusese lovit, din greșeală,
cu un cuțit, cel care o făcuse neputându-și imagina că o zeitate
putea fi astfel ucisă.

Regula face ca, astfel, nu detaliile să ducă la apariția con-
flictualului, ci încălcarea funcției principiilor. Ca primar, de pildă,
David Stevenson nu este susținut de toți locuitorii în realizarea unei
artere de circulație corespunzătoare nu pentru că nu ar fi fost ne-
cesară, ci fiindcă ar fi fost afectată calitatea de proprietar al tere-
nului unui om, anume chiar a locului său de naștere, unde „legea”
nescrisă a obiceiurilor spune că se cuvine a fi și loc al mormântului
său. S-ar fi petrecut, în consecință, un act de anulare a identității
unei persoane, intrucât identitarul te reprezintă nu doar în
existență, ci și în moarte: acesta se deschide prin naștere și se per-
manentizează prin întoarcerea în locul unde ai fost adus la viață.
Accentele sunt radicale: „Când te îndoiești de identitatea oamenilor cu
care comunici, nu mai ești sigur nici de propria ta identitate, ceea ce în-
seamnă un început de dizolvare a propriei tale existențe”, fiindcă te
aduce în „vecinătate cu neantul”. Când lucrurile se petrec altfel, fiul
decedatului va trebui să participe la un ritual îndelungat, dificil și
dur, doar în acest fel recreându-se normalitatea: „Drama omului viu
se petrecuse repede, aproape fără ca el să-și fi dat seama, dar aceea a
sufletului se făgăduia de mare durată, poate chiar de o veșnicie. Izgo-
nit din trup prin moarte, dar legat de el prin nemurire, acesta contem-
pla cu anticipație momentul când un alt suflet va pune stăpânire pe
oseminte, iar el va fi condamnat să rătăcească pururea, al nimănui, din
pustiu în pustiu, și niciodată să-și poată găsi odihna în împărăția de pe
Celălalt tărâm, acolo unde sufletele morților trăiesc laolaltă. El nu-și va
afla pacea până ce osemnintele lui nu vor fi sustrase nelegiuirii și dă-
ruite pământului”.

După cum am menționat deja, romanul lui Bartolomeu
Anania poate fi considerat unul al „rădăcinilor” unei lumi exotice
stranii, atingând liniile parabolei și ale alegoriei. Au scris în acest
sens Al. Paleologu, Aurel Sasu, Al. Piru, Sorin Titel și Lucian Bâgiu.
Totuși, alături de o asemenea desfășurare ficțională, Străinii din Ki-
poukua ne plasează într-o lume ănchisă în sine, căreia scriitorul îi
alcătuiește ceea ce sm putea numi fișa de autenticitate a unei
societăți care, deși e în măsură a intra și în structurile prezentului,
se află încă în atingere cu momentul Creației (în sens biblic), când
Divinitatea scosese din haos universul și, ca parte a acestuia, na-
tura; integrat, omul avea acces la armonia, echilibrul și energiilor
acestora, dar mai ales avusese și nu se îndepărtase de prima po-
runcă dată ființei. aceea de a-și trăi viața pe temeiul și în conformi-
tate cu întregul care îl și cuprindea. Este o lume a înbceputurilor, în
care omul mai conserva nu doar conștiința, ci și conștiența
necesității ritmurilor de colaborare deopotrivă cu semenii și cu na-
turalitatea de care depindeau, de unde și gesticulația sa în interio-
rul firescului, netulburat de experiențe, de căutări, de schimbări
într-un orizont a cărui grafică nu o nega. Dar era conștient de fap-
tul că se afla pe un Pământ nou, fertil și primitor, așa cum îl
enunțase și textul Bibliei și-l consolidase învățătura lui Isus.
Referința scriitorului nu este ascunsă: ne apropiem, teoretic, de uto-
pie?
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Ion Dur

Ciorne și zile

Viața ca un lung armistițiu. Dacă începuturile schimbului
epistolar dintre Vasile Băncilă și Lucian Blaga stau sub semnul pro-
tocolarului, corespondența cu Basil Munteanu este, din capul locu-
lui, una familială. Fostului coleg de liceu de la Brăila, el se adresează
camaraderește încă din prima scrisoare („Dragă Muntene!”, după
aceea: „Dragă Pusi”), una nu prea lungă, dar cu o oarecare elabo-
rare. Face trimitere la caracterul prietenului său și apreciază pri-
mordial sinceritatea, iar după ce îi spune că-i cade bine plecarea lui
la Paris, la Școala Română de la Fontenay-aux-Roses, condusă de
Nicolae Iorga, Băncilă adaugă: „Poți să nu fii deloc patriot și, cu
toate acestea, să te doară ruperea de țara ta.”1

Să spunem de pe acum că cele 178 de epistole trimise și
primite de cei doi camarazi au drept capete de pod: 22 noiembrie
1922–1 februarie 1940. Dintre acestea, 117 aparțin lui Băncilă. Cum
observă și Zamfir Bălan, cel ce îngrijește această corespondență,
scrisorile amîndurora au o dublă calitate: au o indiscutabilă dimen-
siune estetică și totodată alta documentară.

Debutînd ca poet, Vasile/ Basil Munteanu (1897-1972) s-a
dedicat apoi cercetării literaturii, avînd ca magiștri pe Charle Drou-
het, în România Mare, și Paul Hazard, în Franța. Merită amintită exe-
geza lui fundamentală Panorama de la littérature roumaine
contemporaine (1938), tradusă în multe alte idiomuri, cea mai cu-
noscută istorie a literaturii române în spațiile culturale de aiurea.

*
În cele ce urmează, vom rămîne cu analiza mai mult pe

corespondența redactată de Vasile Băncilă. Ca stil și conținut, scri-
sorile lui se aseamănă mult cu cele expediate lui Blaga, în vreme ce
Basil Munteanu pare să joace rolul unei sosii blagiene, prin modul
ușor evaziv și scurt în care se adresează prietenului său, în epistole
laconice care vin de la o persoană mereu grăbită și aferată.

Fundalul compozițiilor lui Băncilă nu putea fi altul decît
acela pe care-l știm cel puțin din duetul cu Blaga: vitregia unor strări
existențiale care-i induc un fel de agonie intelectuală, împidicîndu-
l astfel să citească și, mai ales, să scrie și să studieze. Faptul că
soarta îi este potrivnică nu-l dezarmează însă total pe tînărul pro-
fesor de filosofie, chiar dacă vorbește de personalitatea sa virtuală
sau de o „înțelepciune anonimă” ce l-ar caracteriza.

Vasile Băncilă își exprimă, încă de acum, acele atitudini
care-i caracterizează nucleul dur al persoanlității sale. Ceea ce
trăiește pare de tot congruent cu felul în care concepea ideea de
destin în studiul Duhul sărbătorii. E drept că este prea devreme cu-
prins de un soi de resemnare: „M-am obosit, mi-e lehamite, mai
bine depun armele. Pentru totdeauna sau pentru un lung armistițiu
care poate conduce la orice” (Bacifalu, 26 iulie 1926, p. 85). Este măr-
turia sa după ce absolvise un an la școala din Franța condusă de
Iorga, într-un moment de cumpănă pentru sănătatea familiei sale.

*
Se consumă acum niște „tendințe de absolut risipite pe un

fond de totală relativizare” (p. 9). Credința în Dumnezeu, firea de
creștin autentic a lui Băncilă îl fac să reziste și să aibă o detașare se-
nină față de complicatul mecanism al împrejurărilor prin care e ne-
voit să treacă. Zamfir Bălan surprinde fidel ambivalența
personalității lui Vasile Băncilă, care, mai cu seamă în perioada
tinereții, „s-a situat la cumpăna dintre condiția pur vegetativă (în
sens filosofic) a omului patriarhal și tendința de ieșire din realitate,
specifică omului modern” (p. IX). 

Vasile Băncilă de acum, din anii de început ai deceniului
trei ai veacului trecut, este cel de totdeauna, un „filosof elegiac” nu
de puține ori „stropșit de împrejurări”: „Tot ce vreau e liniște și o
mare bibliotecă” (p. 14), și asta într-o viață care dacă are ceva din
plin, acestea sînt idealurile, iar singura durere fără leac este cea:
metafizică. Peste toate însă se ridică, paradoxal, „ceva morbid,
uneori extrem de frecvent și întotdeauna nebănuit din afară: «pen-
tru ce?»”, iar asta fără să amestece „intuițiile metafizice cu impera-
tivele practice, mai ales cele morale” (p. 15).

Tot așa ni-l arată și o scrisoare din toamna lui 1923, cînd
amintește de tortúrile metafizice ale lui Vasile Munteanu, stări pe
care Vasile Băncilă afirmă că a început să le rezolve: „Simplu și sigur:
prin metoda imbecilizării à la Pascal. Însă fără corectivul de înnobi-
lare religioasă al acestuia. Cine mai caută absolutul în metafizică e un
guguman” (p. 30, s.n.). 

„Scrisori din via mea”. Registrele corespondenței au o evi-
dentă diferență specifică. Dacă Vasile Băncilă vorbește mai cu
seamă despre sinele său, cîteodată chiar și despre sinele cel mai
adînc, Basil Munteanu se refugiază cu povestea nu în „se”, nu în „bîl-
ciul sufletului” său, ci narează laconic formulînd enunțuri privitoare
la cariera lui, lăsînd impresia, cum precizam, a unui om peste cap de
ocupat și cuprins nu doar de entuziasm creator („Dar o să crăp de
atîta carte”, p. 17), ci și de ceva apatie. Pusi, cum îi mai spune, este
deseori gratulat cu epitete îngroșate, i se atribuie chiar o scuză de
poet care spune totul de la început, sau altădată sesizează un prea
greu de descifrat „lirism al depărtării”, sentiment care-l bîntuie însă
mai degrabă pe Băncilă, cel care probează episodic chiar și o rețetă
teribilistă: „Ce plăcut e să scrii cum îți vine și despre tot ce-ți trece
prin cap” (p. 11). 

E drept că o dată îi spune în glumă lui Munteanu: „Tocmai
meditam o scrisoare bine simțită, compusă, de la început și pînă la
sfîrșit, numai cu înjurături la adresa ta cu scopul de a-ți sparge
constipația ta epistolară” (p. 23). E aici și un imbold pentru revolta
de estet pe care Băncilă ar dori să o aibă bunul său prieten. Voalat
sau nu, cei doi au joviale și arțăgoase, chiar sublime înțepături, mici

Corespondența lui Vasile Băncilă cu Basil Munteanu (I)
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reproșuri cu iz de șotron. Și toate aceste gesturi, făcute într-un plan
metatextual, reglează cumva subteran metabolismul reciproc al
corespondenței. 

Este evidentă astfel o oarecare ostentație în stilul episto-
lelor lui Vasile Băncilă, efect împlinit în mare parte pe seama a ceea
ce el însuși numește funcția biologică a unei scrisori.  Ține cu tot di-
nadinsul să facă literatură în scrisori, e drept, de bună calitate, căci
acestea poartă amprenta unor formulări deopotrivă indelebile și in-
deniabile. Vorbește și scrie ca un artist, abordează fie și în treacăt
subiecte grave, cum ar fi, de pildă, biografia antropologică a dealu-
lui și a podgoriei (v. p. 42-50). 

Vasile Băncilă face un binemeritat elogiu al dealului, cu
metafizica lui sufletească și cu darul natural pe care-l are de a ne
pregăti nu doar pentru viață, ci și pentru moarte. Relevă sentimen-
tul singurătății și singularității acestei insolite forme de relief –
„formă primitivă de viață umană”. „La deal, spune Băncilă, eu simt
nevoie să mănînc cu linguri de lemn din strachină, stînd jos pe pă-
mînt, la o masă rotundă, mică, pe trei picioare – mîncăruri simple,
țărănești. Pînă și cămăși de pînză de casă aș vrea să port vara acolo.
Și să stau într-o casă veche, bătrînească, cu gospodărie mare. Toate
astea, de la lingura de lemn și cămașa de pînză țărănească sunt pen-
tru mine tot atîtea puternice sugestii, cari mă duc în lumea primei
copilării, cînd am trăit așa și, mai important, în lumea arhaică a vieții
sănătoase de demult și în atmosfera istorică a vieții de odinioară a
neamului nostru...”  (p. 45).

Ori expresiva fișe caracterologică făcută lui Munteanu-
tatăl, în care descoperă un ins cu o seducătoare „sănătate etnică”,
așa cum constata Băncilă și la prietenul lui, Ion Chinezu. 

Sau se întreabă la un moment dat dacă intelectualul
român manifestă o tendință socială de pesimism, comportament
despre care știa multe de la Schopenhauer, filosof cu sîrg studiat și
cu intenția de a da din opera lui chiar un doctorat. Ajunge chiar la o
frumoasă aproximație, spunînd că: „se cheamă intelectual acela
care a înțeles cel puțin din adevărul vieții încît să se îmbolnăvească
nițel sufletește...” (p. 9).

*
În replică, stilul lui V. Munteanu, cum semnează de mai

multe ori, este frust, scrisorile sînt scurte și elaborate parcă în fugă.
Îi recunoaște lui Vasile Băncilă dexteritatea de a mînui fraza, de a
face cîteodată din epistolă o „simpatică disertație, pe care am gus-
tat-o, am invidiat-o și am ironizat-o totodată” (p. 10), în vreme ce el,
Munteanu, a „pierdut secretul expansiunilor epistolare” (p. 6), sau
alteori se găsește „în detestabile condiții de spirit” (p.10). 

Dincolo de elementul biologic, prietenia și corespondența
dintre V. Băncilă și V. Munteanu au un caracter etic și estetic, trăsă-
turi marcate ici și colo cu pigmenții unei ironii aristocrate. Cei doi
sînt puri și simplii, sinceri fără rezerve, se flatează dezinteresat și se
critică adolescentin.

Vasile Băncilă este organic, substanțial legat de viața la
țară, loc unde trebuie să stea cel puțin vara, altfel va începe „anul
următor bolnav sufletește”. Opțiunea lui este ireversibilă: „Un om
întreg trebuie să trăiască și viața de țară, și cea de oraș. Dar simt și
ceva mai special că, de la o vîrstă mai înaintată, nici n-aș mai putea
sta la oraș. Cu zece, cincisprezece ani înainte de sfîrțitul vieții, vreau să
mă așez la țară și să nu fac nimic. Să nu mai am nici o funcție publică
și să nu mai citesc nimic. Doar să călătoresc din cînd în cînd. Iar încolo
– să contemplu. (...) Toate ca toate, dar vreau să-mi menajez sfîrșitul
vieții. Nu vreau să fiu un posedat, cum sînt toți oamenii, pînă în clipa
cînd mor. Vreau să mă pregătesc încet pentru moarte, să știu că mor”

(15-30 septembrie 1924, p. 45-46; s.n.).
Vasile Băncilă avea atunci 27 de ani. În această scrisoare

de „descriere, vis și autoironie”, „îndoit sufletește”, el este obsedat
de viața trăită din plin, de „trăirea simultană a unei realități unice”,
dar nu-i scapă nici felul în care „chiriașul” din el, cel uitat de Dum-
nezeu pe meleagurile acestea, ar vrea să părăsească această lume. 

Comentează cu anticipație viața lui și speculează duios cli-
pele cînd nu va mai fi. Descrie ce casă grozavă își va construi pe deal,
tocmai pe ruinele casei unui boier legendar: „De aceea, retras acolo,
plagiind ideea lui Daudet, vă voi scrie vouă o modestă carte drăguță:
«Scrisori din via mea»...” (p. 49; aluzie la Scrisori din moara mea). Aici
unde, în apusul vieții, vor veni prietenii și prietenele la un banchet
sau pique-nique metafizic, vor fi veseli și triști, filosofi și primitivi, cu
nostalgia trecutului sau cu optimism copilăresc, „armonizînd din ce
în ce mai mult sensurile vieții – vom aluneca încet pe făgaș și ne
vom pregăti pentru ultima și cea mai mare minune...” (p. 50). 

Vasile Băncilă își aduce aminte de o idee a lui Schopen-
hauer, și anume că omul nu ar trebui să moară înainte de a împlini
100 de ani, mai exact, să nu moară înainte de a dispărea din el
dorința de a trăi, natural, nu „fictiv, nu prin romantism ori dispe-
rare”. E firesc ca omul să moară, spune tînărul Băncilă, „cum cad
frunzele după ce s-au uscat. Numai gîndul total depersonalizat și
înțelept să mai trăiască în el” (p. 46).

Ceea ce nu se întîmplă dacă nu ai avut o viață îndelungată.
Tocmai de aceea i „se pare că cea mai mare stupiditate a vieții mo-
derne e dispariția vîrstei bătrîneții”, a fericirii adusă de senectute,
iar oamenii mor „ca albinele și furnicile”.

Lunga scrisoare de la sfîrșitul lui septembrie 1924 se în-
cheie printr-o aluzie la versul unui cîntec de petrecere: „Ah leliță –
leliță Ioană, vom trăi pînă la toamnă?...” (p. 50) Este o scrisoare cum
nu se poate mai simbolică pentru superba „manie epistolară” a lui
Vasile Băncilă, pentru felul cum știe să scurme în jăratecul vieții și
al pregătirii pentru ziua cea ne-nserată, făcînd astfel să scînteieze
jerbe de emoții și de idei suave.

*
O lună întreagă i-a trebuit lui V. Munteanu pentru a răs-

punde la admirabila epistolă a lui Vasile Băncilă. Începe să-i scrie pe
6 octombrie, întrerupe vreo două săptămîni din cauza unei răceli și
„nevoia de a scrie un articol pretențios”, pentru a relua scrisoarea
în ziua 21 a aceleiași luni. La podgoria filosofică, nepodgoreanul
Munteanu, un „acționar sentimental”, opune succint o lirică pod-
gorie de vis, cu anume roade „îmbujorate ca obrajii de fată nesăru-
tată” (p. 53). E retoric și speculativ, se autodefinește drept „un mare
creator de table de materii”, iar „afabulația” lui Vasile Băncilă îi
amintește de prietenul său Etienne Pivert de Senancour, „autor de
cărți necitite”, „mare căutător al fericirii”, ins care face tressait de la
paille (elogiul paiului), cum ar spune Vigny, ori „elogiul căpșunii sau
mîzgălea gingașe acuarele ale fericirii, cum o visa” (p. 54).

Nicole Iorga și Panait Istrati în alb-negru. Figurile lui Nico-
lae Iorga și Panait Istrati sînt conturate pregnant în dialogul dintre
cei doi epistolieri. Din toamna lui 1922, de cînd Vasile Munteanu
este la Fontenay-aux-Roses, expresiile cu care-l caracterizează pe
directorul școlii din Franța țin de omul organic și nu vizează deloc in-
telectualul de clasă: „Pe Iorga nu-l pot suferi, Doamne ferește... E o
fundamentală antipatie de temperamente (reciprocă, cred) Hélas”
(p. 17). 

Îl sfătuiește însă pe Vasile Băncilă să cultive bunele relații
cu istoricul, să dea dovadă de „promptitudine și stăruință” (p. 38),
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Altfel spus, Panait Istrati nu are „înțelepciune relativistă”,
ci are pe aceea a „resemnării în nădejde”, chiar dacă idealul visat
de el este departe. Doctrinarului încăpățînat, i se adaugă „visătorul
domolit, nițel trist, care a pierdut încrederea în cinstea tovarășilor
de luptă” (p. 56), dar și-a păstrat în schimb o sensibilitate pentru
flori sau alte daruri ale Creatorului.

La miopia ideologică și un oarecare cabotinism, Munteanu
adaugă calitățile bune ale prozei din Chira Chiralina, chiar dacă na-
ratorul se deosebește de Gorki precum „cioara de porumbel (fac o
distincție și nu ierarhizare, bagă de seamă!)”. Iar în ceea ce privește
polemica lui Istrati cu Eminescu sau cu Iorga, aceasta îl arată „strîmt
și prost”, implicit și judecarea artei cu criterii provenite din aria lup-
tei sociale, tendință prezentă și la Nicole Iorga.

Față de gazetarul Eminescu, Istrati manifestă „atitudinea
cumetrei din Brăilița sau Comorofca”, personaje care își exprimă
„crezul filosofic cheltuind un belșug de dialectică strînsă, sprijinită
de ridicarea fustelor și lovirea semnificativă a feselor” (p. 57). 

În fine, Istrati îi apare lui Vasile Munteanu ca un ins care-
și scoate la mezat propriile suferințe, e „evocator, dar monoton”, în
timp ce postura de Dalai-Lama la care aspiră sfîrșește prin a fi „stu-
pidă”. 

Eminescu – un naționalist obtuz?! Să vedem mai exact care
este poziția lui Panait Istrati în raport cu Eminescu2, într-o perioadă
cînd gazetarul de la oficiosul conservatorilor (Timpul) va fi revendi-
cat de orientarea ideologică de dreapta a lui A.C. Cuza. Textul lui Pa-
nait Istrati reprezenta o replică la solicitarea celor de la Societatea
academică „România jună” de a colabora la un almanah destinat
strîngerii de fonduri necesare ridicării unei statui Mihai Eminescu. 

Sîntem în toamna lui 1924. Pe fondul acceptării fără re-
zerve a internaționalismului, naționalismul, în viziunea lui Istrati,
însemna o atitudine desuetă, complet depășită. El substituie de fapt
ilicit două contexte cu un metabolism aparent net diferit în ceea ce
privește naționalismul. Spunem aparent diferit și ilicit, căci, dacă
examinăm mai îndeaproape, vom constata că e vorba de același
sentiment exprimat prin defulare de comunități a căror identitate
națională nu era atunci recunoscută. Éra afirmării națiunilor, cu ma-
sele ca personaj principal al istoriei, încă nu se încheiase. 

Autorul lui Kira Kiralina (operă tipărită în 1923, cu o prefață
de Romain Rolland), internaționalist sadea, era mirat cum de i se
cere să participe la celebrarea unui naționalist ca Eminescu. „Mă in-
teresează nu ceea ce poartă un drapel, ci numai ce e umanitar”
(iulie 1924), iată logica obtuză prin grila căreia judecă Istrati relația
național-umanitar, ca și cînd cei doi termeni s-ar exclude reciproc. 

Textul lui Panait Istrati debutează cu un fel de captatio be-
nevolentiae. Eminescu e un maestru „muncit, pe lîngă creația artis-
tică, și de problema idealurilor umane – maestru al limbei,
cugetător de uriașă anvergură și dominator secular de suflete” (p.
81). Între „proslăvirea unui idol infailibil”, sau „alaiul papal cu
cădelnița în frunte”, și discuția deschisă, Istrati alege pe cea din
urmă. 

Prozatorul vorbește astfel în numele „puricimei
pămîntești” și a „progresului obștesc”. Viziunea lui Einstein, consi-
deră strîmb Istrati, „trimite la fier vechi o întreagă piramidă de
credințe eronate”, cum tot eronat ar fi fost și „idealul de mai bine al
bunului Eminescu” (p. 82). 

Panait Istrati consumă apoi varii epitete care-l preamăresc
pe Eminescu, un gînditor însă care s-ar fi „condamnat pe sine însuși,
și-a mărginit propria sa operă la o meschină notorietate națională

mai cu seamă că vrea să-i cîștige favoarea de a-l accepta ca membru
al școlii din Franța. Va avea un ascendent față de ceea ce trimite
rînd pe rînd directorul: doctori, cucoane, ciubotari etc.

Iorga îl cunoștea, de fapt, pe Băncilă de cînd a ținut
conferințe la Vălenii de Munte și i-a apreciat la superlativ prestația
intelectuală, chiar dacă era la mijloc filosofia, o disciplină nu atît de
îndrăgită de istoric. Alegînd însă pentru conferințe subiecte „pe ju-
mătate din istorie”, Vasile Băncilă a obținut calificative superioare:
„mă cunoaște pentru totdeauna, m-a complimentat în repetate rîn-
duri, a asistat la ultima mea conferință și mi-a spus că-i va face «plă-
cere» să țiu lecții și în anul viitor” (p. 40).

Cunoștința cu Nicolae Iorga datează încă de pe vremea
cînd Vasile Băncilă colabora la Neamul românesc, dar și de cînd ma-
rele istoric era invitat să țină conferințe la Brăila. Iar faptul că Nico-
lae Iorga nu agrea revista Ideea europeană îl determină pe Vasile
Băncilă să publice acolo sub pseudonim.

*
Cum vom vedea, Băncilă va fi admis la școala condusă de

Iorga din toamna lui 1925, participă la cursuri doar un an și ceva, de
vină fiind situația lui familială, greutățile care-i transformau împli-
nirea intelectuală într-o agonie greu de suportat.

Ca și Panait Istrati, Nicolae Iorga avea, crede V. Munteanu,
și o anume infirmitate, și anume, aceea „de a vîrî lupta socială pe
tărîm artistic” (p. 57). Prietenul lui Băncilă îl judecă deloc îngădui-
tor pe cel ce a scris Chira Chiralina sau Ciulinii Bărăganului (v. scri-
soarea din 6 oct. 1924, p. 52-57). Este provocat la un portret Istrati
de rugămintea lui Băncilă de a-i oferi informații de care vrea să se
folosească într-o posibilă conferință pe care să o țină la Brăila. 

V. Munteanu îl cunoscuse pe Panait Istrati (s-a pupat cu el,
la inițiativa lui, și au chefuit o noapte) într-un dialog pe care l-au
avut la Legația română din Paris, acolo unde prozatorul venise
însoțit de un anume Pierre Popesco, „un vechi anarhist de adevă-
rată distincție”. „Ne-am ciorovăit de la 9 seara pînă a doua zi la 7, ne-
am ciorovăit mai mult à sec, fără vin aproape; alcoolul meu era
curiozitatea iscoditoare, al lor, patima doctrinară, tot fermentul
acru al mizeriilor de zeci de ani” (p. 55).

După ce îi face atent portretul fizic, observînd, alături de o
„oarecare distincție... proletară”, faptul că e îmbrăcat „curat,
burghezește, nițel neglijent, fără eleganță însă: haine ieftine cum-
părate gata”, V. Munteanu sesizează frumoasa limbă românească
în care vorbește prozatorul, dar și plăcerea de a o rosti, alături de
limbajul nonverbal extrem de expresiv. O primă concluzie: „E prea
conștient că povestește frumos (ceea ce rămîne însă discutabil)...
Într-un cuvînt, o apariție neliniștitoare, un amestec ciudat de
inspirație și cabotinism” (p. 55).

Ni se derulează apoi episoadele narațiunii lui Panait Is-
trati. Dragostea de mașină și de docuri, năzbîtia dintr-o iarnă cînd a
furat cărbuni în buzunare pentru a se încălzi, „atunci cînd alții mici
și mari furau cu căruțele”... După care au urmat crîmpeie de cînd și-
a luat lumea în cap, dintre care cele insolite precum fotograf am-
bulant sau mînuind plugul cu aburi, toate ținînd de anecdotica vieții
sale.

Istrati le-a citit apoi „rău franțuzește” și o poveste, Oncle
Angel, după cum a lăsat să se întrevadă și ideologia lui. „E lipsită de
notă personală, notează Munteanu; e ideologia grupului politic din
care face parte”, a unui „autodidact necugetător”, cu argumente
particulare, doar ale lui, anecdotice, fără puterea de a-l convinge pe
preopinent să renunțe la „cioara din palmă” (e povestea cu vrabia
din mînă și cea de pe gard).
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cînd, ca ideal de progres uman, s-a mulțumit să dorească doar binele
țării sale” (p. 82). Se face că nu înțelege, sau poate chiar nu pricepe,
la ce trimite versul eminescian „de la Nistru pîn’ la Tisa”, cum tot în-
gust judecă silogismele lui Eminescu referitoare la neamul româ-
nesc, idei care nu ar cuprinde în compasul lor și destinul popoarelor
apusene. Ceea ce, crede Istrati, l-ar îndreptăți să-i spună poetului:
„Maestre, mare ți-a fost arta, dar strîmt idealul...” (p. 83). După care
se întreabă: „Dar fost-a Eminescu folositor, chiar și numai neamului
său, dorind binele închis între frontiere și tîrguindu-și mila?... Ajuns-
a el la vreun rezultat practic, preamărindu-și națiunea și hulind tot
ce nu e român?” (p. 83).

*
Nepricepînd naționalismul eminescian decît limitat ideo-

logic de stînga proletară, tirul critic al lui Istrati pare necruțător:
„Minte străfulgerată de geniale gîndiri, cît ți-a fost de greu să pri-
cepi că uriașii descoperitori și propăvăduitori ai ideii de dezrobire
internațională din apusul Europei, cu care ai fost doar contempo-
ran!... Și cît de crud trebuie să fi gemut cînd, sclav al propriului tău
geniu, te-ai văzut silit să te contrazici scriind pe Împărat și proletar.”
(p. 83)

Așadar, în anul de grație 1924, Panait Istrati îl cunoaște pe
publicistul Eminescu din auzite, din surse fără surse. Nu știm – pen-
tru că nu citează nimic – ce firimituri de texte publicistice va fi citit
pînă atunci, un moment cînd erau mai demult „dezgropate” și ma-
nuscrisele eminesciene depuse de Maiorescu la Biblioteca Acade-
miei Române în 1902. Este însă de tot limpede că lectura și așa
fragmentară pe care o face Istrati unor fragmențele de gazetărie re-
prezintă o înțelegere complet eronată a gîndirii social-politice și eco-
nomice eminesciene. 

*
Pe steagul gîndirii lui Istrati stă scris exclusiv și cu litere de

o șchioapă: „Proletari din toate țările, uniți-vă!” Atît și nimic mai mult!
Aduce ca puncte de sprijin pentru raționamentele sale dogmatic-
internaționaliste pe francezul Romain Rolland și pe bengalezul Ra-
bindranath Tagore, spirite care: „au înțeles că numai după doborîrea
capitalismului criminal și triumful ideii de internaționalism, noroadele
obișnuite vor ajunge să trăiască în pace, să-și cultive limba și să-și
crească odorurile” (p. 87; idei pe care însuși Eminescu le-ar fi votat).
Mai mult decît atît, aceștia nu au coborît în mijlocul poporului ca să
lupte cot la cot cu acesta, ci s-au menținut deasupra învălmășelei (?!)

„Cine ar fi cerut, însă, lui Eminescu să devină un ciomăgaș
de stradă, așa cum au devenit «secăturile entuziaste» ale domnului
Nicolae Iorga, urlînd pe struna: «Și cum vin cu drum de fier.» 

Eminescu, egal în putere creatoare unui Rolland și unui Ta-
gore, și-a băgat piciorul în capcana naționalismului șovinist, nepu-
tincios și sforăitor, l-a slujit cu sinceritate în schimbul unei coaje de
mămăligă, și pe cînd prietenii ajungeau miniștri, el ajungea la bala-
muc” (p. 87).

Crasă ignoranță și rea-credință, iată cheia în care-l defor-
mează internaționalistul iconoclast Istrati pe naționalistul
emoțional de secol XIX Eminescu, primul nostru gazetar profesio-
nist. Un Istrati admirator al Rusiei anului 1924, „de a cărei concepție,
ne mărturisește, nu mă desparte decît ideea de-a atribui lucrătoru-
lui, moralmente, mai mult decît i se cuvine” (p. 88). De aici și urmă-
torul avertisment, ignar și mizerabil: „Tineretul intelectual român,
îmbrățișînd orbește ideea de naționalism retrogat a maestrului [e
vorba de Eminescu, n.n.], nu face nimic alt[ceva] decît jocul forțelor
reacționare de distrugere, ducînd astfel la pieire alți Eminești,
născuți, ori care se vor naște din sînul vigurosului popor român” (p.

89).
*

Textul lui Panait Istrati a trezit reacții pe măsură, semnifi-
cative fiind cele ale lui Ioan Slavici și Octavian Goga. Publicist curat
naționalist, așa-numitul poet al pătimirii ardelene observa, între al-
tele: „«Adevărul literar» a început «dinamitarea» lui Eminescu.
Domnul Panait Istrati a primit această însărcinare, pe care patronii
lui o sprijinesc cu o muzică de panoramă stridentă, urlată frenetic
din toate rotativele lor. Spectacolul e destul de interesant. Părintele
unei Kiraline din mahalalele Brăilei, care a scos capul la [sic!] Paris,
cu un fitil roșu în mînă se repede la blocul de granit. În jurul lui e
dansul macabru al sanielevicilor, grotesc și cu behăituri orientale. Is-
trati se îndeamnă, Istrati se încruntă, Istrati se strîmbă, Istrati Panait
se ia de piept cu Mihail Eminescu.”3

În amintirile sale tipărite chiar în acel an (1924), pe cînd
sfîrîiau obuzele oarbe ale lui Panait Istrati, Ioan Slavici comentează
cumva la rece imprecațiile iconoclastului detractor, pe care le
numește calm drept „niște lămuriri” pentru tinerimea română.
Simte bine prezența unor feudali în slujba cărora era proletarul „pri-
pit” și roulant Panait Istrati (cel care acredita astfel dictatura profi-
tariatului – expresia e a lui Petre Pandrea), face o succintă pedagogie
practică ardelenească a omeniei și ne spune că Eminescu „cauza
omenirii o servea”, fiind el însuși „jertfă pentru ca să ridice nivelul
moral și intelectual al poporului român”4.

Nu e vorba de poporul grecesc sau de cel bulgar, mai pre-
ciza Slavici, „ci de niște oameni ca Dandanache, care s-au lepădat
de neamul lor, de părinți și de frați, și strigă-n gura mare că sînt mai
români decît românii de obîrșie”. Și încă: „Oameni ca Eminescu nu
pot să fie «xenofobi». Vorbind despre «străinătate» și despre «cei
ce au îndrăgit străinii», Eminescu avea-n vedere numai pe cei ce
într-un fel ori într-altul ne-mpiedicau în dezvoltarea potrivită cu
firea poporului român și cu tradițiunile lui culturale ori prin felul lor
de a viețui coborau nivelul moral și cel intelectual în mijlocul popo-
rului român.” 

Nu erau singurele reacții critice la adresa omului liber Pa-
nait Istrati. În anul imediat următor, 1925, el răbufnea însă și plătea
polițe într-un text intitulat de data asta „Între Patrie și Umanitate.
O întrebare domnului d. Nanu”. Aprecia buna credință și moderația
cu care-l comentase Slavici, dar nu uita să-l invoce iar pe „sărma-
nul” autor al celebrului poem „Luceafărul”: „Eminescu, pentru
epoca lui și față de scurta-i viață, a dat societății lovituri pe care,
dacă această societate ar avea obraz, le-ar simți și azi.”5

Să ne oprim aici cu comentariul asupra atitudinii contro-
versatului Panait Istrati, „omul care nu aderă la nimic”, cum ne
spune Zamfir Bălan, editorul care a pus pe piață antologia cu docu-
mente din Rusia sovietică. E limpede însă obtuzitatea și reaua
credință, ambele dublate de o crasă ignoranță, cu care judeca –
după ureche, lăutărist – prestația gazetărească a unuia dintre cei
mai străluciți ziariști români: Mihail Eminescu.

1 Corespondență Vasile Băncilă – Basil Munteanu, Ediție îngrijită de Zamfir Bălan,
Brăila: Editura Istros, Muzeul Brăilei, 1997, p. 3; vom cita în continuare din
acest op fără vreo altă trimitere, doar cu indicarea paginii în paranteză.
2 Vezi „Între Neam și Umanitate”, Adevărul literar și artistic, 21 septembrie
1924, în Panait Istrati. Omul care nu aderă la nimic. Documente din Rusia sovie-
tică, Editura Istros – Muzeul Brăilei, Casa memorială „Panait Istrati”, Brăila,
1996, p. 80-89; cităm din text și dăm în paranteză trimitere la pagina volu-
mului.
3 v. „Pînze de păianjen”, în Octavian Goga, Mustul care fierbe (1992).
4 v. Ioan Slavici, Amintiri. Lumea prin care am trecut (1924).
5 v. Omul liber, nr. 3-4, ian.-febr. 1925. 
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Nuvela „Gaudeamus” a lui Ştefan Bănulescu, apărută
prima dată în revista „Luceafărul” (nr. 15, 1964), apoi în volumul
„Iarna bărbaţilor” (încă de la ediţia I, EPL, 1965), n-a fost aproape
deloc comentată de critică, fiind considerată mai puţin realizată, în
comparaţie cu „Mistreţii erau blânzi” sau „Dropia”, nuvele mult co-
mentate şi faimoase încă de la apariţie. În acest sens, Gabriel Dimi-
sianu scrie, între puţinii critici care se referă la această nuvelă, că
„relatarea are un aspect prea expozitiv, nemaiizbutind să atingă dra-
matismul de substanţă din celelalte povestiri.”1 Într-adevăr, faţă de
celelalte nuvele bănulesciene, „Gaudeamus” pare desprinsă din altă
zodie narativă. Puţine sunt elementele comune între această nu-
velă şi celelalte din cuprinsul „Iernii bărbaţilor”, fie ediţia I (care mai
cuprindea, în afară de „Gaudeamus” şi nuvelele amintite mai sus,
prozele „Satul de lut”, „Vară şi viscol” şi „Masa cu oglinzi”), fie înce-
pând cu ediţia a III-a, din 1971, revăzută, adăugită cu două proze noi
(„Vieţi provizorii” şi „Casa cu ecouri târzii”). Între elementele comune
ar fi de amintit: acţiunea, atât cea a timpului povestirii, cât şi cea a
timpului narării, adică vremea războiului, mai precis în 1944 (ca în
„Vară şi viscol” şi în „Masa cu oglinzi”); apoi protagoniştii (Arhip şi
Eugen) originari din provincia dunăreană, primul om al câmpiei, cel
de-al doilea originar din Dobrogea, din Babadag; precum şi atmos-
fera sumbră a acelor ani, cu toate lipsurile inerente, cu destinele
frânte, dar mai ales, şi acesta este un element capital în oricare din-
tre prozele bănulesciene, prezenţa unei călătorii, a unui drum de
parcurs, ca fir narativ şi element simbolic fundamental, fie la modul
fizic, fie ca proiecţie mentală, în profunzimile memoriei (Dropia fiind
exemplară pentru această proiecție în străfundurile amintirii); sau
apariţia, în povestirile lui Eugen spuse camaradului său pe drumul
din Peninsula Crimeea, a unui personaj tipic bănulescian, Soldatul,
din galeria „inefabililor” Constantin Pierdutul sau Andrei Mortu. Ală-
turi de acestea, apare în nuvelă şi un element autobiografic: ştim
din prozele memorialistice ale scriitorului român că acesta a fost
trimis de tatăl său să dea examen, foarte tânăr fiind, la Şcoala de
Aviatori de la Mediaş, însă tânărul din Bărăgan, nevrând să urmeze
această carieră, recurge la o stratagemă pentru a fi respins, lucru
care îi reuşeşte cu brio! Ei bine, cei doi eroi ai nuvelei „Gaudeamus”
sunt absolvenţi ai aceleiaşi şcoli, ei fiind militari într-un regiment de
aviatori ajuns, în vremea războiului celui de-al doilea, în Crimeea.
Deosebirea, în privinţa cadrului narativ, faţă de celelalte nuvele ale
„Iernii bărbaţilor”, ar fi aceea că nu mai avem ca fundal, fizic şi men-
tal, paisajul câmpiei dunărene, al Bărăganului; cadrul este repre-
zentat, pe de o parte, de Bucureştiul toamnei anului 1944, mai
precis un cămin studenţesc aflat într-o clădire degradată de timp şi
de bombardamente, pe de alta, în secţiunea a doua a nuvelei, Cri-
meea primăverii aceluiaşi an: un cadru insolit pentru proza lui Bă-
nulescu, dar o modalitate narativă familiară, rememorările lui Arhip

şi povestirile lui Eugen incluse în ramele acestora. Avem de-a face cu
două drumuri, în locuri şi timpuri diferite, cu situaţii diferite, repre-
zentate narativ diferit şi cu mare subtilitate, astfel încât rezultă una
dintre cele mai complicate şi mai sugestive nuvele bănulesciene,
care ne spune mult despre condiţia existenţială a omului şi despre
condiţia artistului în general, dar mai ales într-o vreme a situaţiilor-
limită. Prima secţiune a nuvelei, „Arhip”, la persoana I, reprezintă
perspectiva subiectivă a sublocotenetului de aviatori Arhip, rănit şi
lăsat la vatră, ajuns în Bucureşti în toamna lui 1944 pentru a se caza
la cămin şi a-şi relua studiile la Facultatea de Istorie. A doua sec-
ţiune, „Furgonul de pâine”, este pe aceeaşi voce, a tânărului loco-
tenent, dar cu flash-back – uri numeroase spre trecutul apropiat al
războiului (inversiune temporală specifică artei narative bănules-
ciene), spre fuga celor doi de pe front, închişi într-un furgon de
pâine, dezertând cu dorinţa de a se întorce în ţară. În acest sens,
„Gaudeamus” face parte dintre cele mai „subiective” bucăţi bănu-
lesciene, celelalte nuvele ale „Iernii bărbaţilor” având de obicei alte
perspective narative, cu excepţii totuşi ( „Satul de lut” este tot la
persoana I, însă naratorul fără nume de acolo doar înregistrează
sec ceea se întâmplă în jurul lui, sau acelaşi lucru în partea a doua
dintre cele nouă secţiuni ale nuvelei „Masa cu oglinzi”, „Memorial de
amiază”, de fapt jurnalul lui Horaţiu). Astfel, cititorul nu cunoaşte
altceva din toată povestea decât ceea ce se iveşte, prin retrospecţie,
din fluxul amintirilor lui Arhip (narator homodiegetic, aşa-zicând),
neputând afla, ci doar presupune, cum s-a încheiat episodul dezer-
tării şi ce a urmat acestuia, tehnica fiind aceea a elipsei: ce s-a în-
tâmplat cu Eugen, după despărţirea celor doi, ca să nu fie luaţi la
ochi de nemţi, în ce situaţie se găsesc cele două iubite ale tinerilor
aviatori, Olga, respectiv Ecaterina, mai trăieşte sau nu Eugen, ce
veşti trimite Olga în scrisoarea tocmai primită de Arhip, printr-o
stranie întâmplare venită tocmai cu o zi înaintea locotenetului la
cămin, scrisoare rămasă nedeschisă de Arhip. De fapt, nici nu este
foarte important să aflăm aceste lucruri, nu aceasta fiind aici in-
tenţia scriitorului. O astfel de deschidere narativă – nu ambiguitate
narativă, ca în alte scrieri bănulesciene – ne permite imaginarea
unui epilog sau a altuia şi, mai mult, ceea ce ştim prin vocea inte-
rioară a lui Arhip este suficient pentru a percepe o anume atmos-
feră, o anumită stare de lucruri şi un anumit înţeles mai profund al
relaţiei dintre ficţiune şi realitate, ceea ce reprezintă de fapt inten-
ţia prozatorului român. În privinţa stării de lucruri şi a atmosferei,
sunt de amintit destinele frânte ale tinerilor vremii, într-un timp al
derivei, într-o atmosferă apăsătoare şi de nesiguranţă, o vreme a
civililor de tip Veriotis, administratorul căminului (un memorabil
personaj, desprins parcă din galeria antologică dickensiană, cu de-
osebirea însă că personajul bănulescian, care cu siguranţă îşi va fi
având pe undeva prototipul în anii de studii universitare la Bucu-

O nuvelă exemplară
Ioan Radu Văcărescu
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reşti ai prozatorului, este un grecotei de Dâmboviţa, cu o înfăţişare
aproape distinsă, doar suntem la Porţile Orientului!). În afară de
aceste lucruri, oarecum normale, deşi tehnica nartivă era oarecum
nouă în epocă, mai ales după seceta realismului socialist, nuvela
are şi o altă însemnătate şi e curios că ea n-a fost tratată de critică
aşa cum se cuvine. Este vorba de două aspecte şi arătându-le aici
vom încerca să arătăm şi importanţa acestei proze scurte pentru în-
tregul operei bănulesciene. În primul rând, este vorba despre re-
prezentarea dorinţei de libertate a celor doi militari români
(asemănătoare cu aceea a lui Grigore Nereju din „Vară şi viscol”),
dar nu din motive patriotice (aşa cum au fost tentaţi să procedeze
mulţi prozatori ai vremii, astfel că opinii de tipul celei a lui Gheorghe
Perian, cum că nuvelele bănulesciene „trădează tranziţia de la rea-
lismul socialist al anilor ‘50 spre neotradiţionalismul de la sfârşitul
deceniului al şaptelea”2 sau că „prima parte şi finalul sunt scrise
dintr-o perspectivă ideologizantă, reluând un motiv literar specific
realismului socialist, acela al luptei de clasă”3 sunt pur şi simplu de
nebăgat în seamă) sau morale (desigur, în literatura noastră orice
„dezertare” este de pus faţă în faţă cu situaţia lui Apostol Bologa
din „Pădurea spânzuraţilor”), ci pur şi simplu din dorinţa viscerală
de libertate, dar şi pentru că aşa s-a nimerit. Cei doi români, trecuţi
în Crimeea sub comandă nemţească, sunt lăsaţi pradă morţii de
către „camarazii” germani pe un aeroport în flăcări; aceştia profită
de situaţie şi fug, cu un furgon de pâine, închişi ziua şi ieşind la aer
doar noaptea, spre ţărmul Mării Negre, însă nemţii află de întreaga
tărăşenie şi îi pun sub urmărire pentru a fi prinşi şi condamnaţi la
moarte. Cu ameninţarea morţii planând peste capetele lor, în nesi-
guraţa chiar a următoarei clipe, cei doi au însă, pradoxal, un senti-
ment deplin al eliberării şi libertăţii, neştiind totuşi ce vor face în
continuare, în totala nesiguranţă a vremurilor şi a situaţiei lor, în
cap doar cu ideea de „a-şi relua generaţia şi a-şi trăi tinereţea ne-
trăită”4, aşa cum se exprimă Eugen, ca un demn reprezentant al „ge-
neraţiei pierdute”. Acest sentiment al libertăţii apare ca un paradox
în contextul în care cei doi sunt închişi în furgon şi ar putea părăsi
această lume într-o clipă sau alta, undeva în pustietatea Peninsulei
Crimeea, în inima coloanelor nemţeşti. În acest paradox putem
vedea atât substanţialitatea viziunii autorului, cât şi excelenta sa
artă narativă în sugerarea unei situaţii limită: „Ploua chiar, din ce
în ce mai repede, acoperişul de tablă suna mărunt, era o ploaie de
primăvară şi mi-am amintit că suntem în aprilie 1944. În furgon a
pătruns un aer tare, de munte, şi mirosul de pâine deveni din nou
plăcut, mi s-a făcut şi mai tare foame, eram din câmpie, şi muntele
îmi făcea întotdeauna foame. Am rupt o pâine în două, i-am întins
jumătate lui Eugen şi am început să mâncăm cu poftă. Ploaia sărea
înăuntru prin dungile de aerisire, ne uda pâinea şi hainele de sol-
daţi, frunzişul proaspăt învăluia tot mai mult furgonul, era un con-
tinuu foşnet, simţeam pădurea şi înăuntrul dubei, de câteva ori
ne-am aplecat chiar amândoi râzând, ca şi când am fi fost afară şi
am fi trecut direct pe sub crengile mari şi ude. 
-Mi se pare că sunt stejari, a zis Eugen. Şi s-a ridicat în picioare, a în-
tins buzele spre dungile de aerisire şi a început să prindă între dinţi
picurii care săreau pe lamele înguste de oţel. 
-De fapt, a zis el sorbind mai departe – şi aşa mi-a rămas Eugen în
memorie – de fapt, noi suntem acum oameni liberi. Cum nu se
poate mai liberi. Să ne bucurăm, deci. Ar trebui să cântăm Gaudea-
mus.”5

În al doilea rând, este vorba în acestă nuvelă, în a doua

secţiune a ei (o analepsă vs. elipsa primei părţi), foarte simplu spus,
de o adevărată artă poetică bănulesciană, bazată pe o sui-generis
autoreferenţialitate, aşezată în faţa ochilor cititorului cu modestie
şi subtilă artă a subtextului, prin intermediul a două personaje
cheie, fără intenţia expresă de a construi un text despre text, dar
care se constituie până la urmă într-un metatext. Există „o vreme
pentru imaginaţie”, pare a ne sugera autorul, şi o alta, deosebită de
aceasta, în care imaginaţia nu mai înseamnă nimic. Ce este totuşi
mai important, până la urmă, viaţa în sine (sinonimă cu libertatea
în stare pură, libertatea metafizică, aceea a începuturilor, cum ne
spune Eugen) sau oglindirea acesteia în poveste şi regăsirea, astfel,
a unei identităţi în inima tăvălugului istoriei? Eugen este şi scriitor
(la un moment dat îi dăruieşte camaradului său o poezie scrisă pe
o bucată de ziar), este un tip imaginativ şi un mare povestitor. Arhip
este „istoric”, este omul întâmplărilor şi faptelor brute, lipsite de
aportul imaginaţiei, un om al realităţii ca atare. În drumul lor prin
Crimeea, Eugen joacă rolul povestitorului generic, fabulistului, în
sens de creator de poveste, om al imaginarului (de multe ori, prin ri-
coşeu, devine chiar el narator), povestindu-i camaradului său vrute
şi nevrute, despre Mediaş, despre copilărie, despre Soldat sau des-
pre iubita sa Ecaterina etc., cum singur se şi caracterizează în com-
paraţie cu Arhip: „Tu vorbeşti întotdeauna puţin, încă de mic cred că
vorbeai aşa, găseşti termenul potrivit – a zis Eugen. Nu devii, adică,
fără să vrei, fabulist”. Mai mult, povestind mereu, Eugen încearcă
să-şi controleze discursul în faţa „criticului” de ocazie (dar proiecţie
a oricărui cititor – critic!), pendulând între povestea cu înflorituri şi
discursul în ton alb şi sec: „Pentru mine, cuvintele sunt tare as-
cunse. Caut câteodată cu multe vorbe înţelesul unui cuvânt. Să fie
un semn că – dacă am să trăiesc – sunt predestinat să fiu scriitor? a
zis Eugen, şi a râs mărunt”6 sau „Asta am povestit-o bine, sunt
sigur.”7 Aceste „basme” îi fac să meargă mai departe pe cei doi, „să
reziste”, ca în întâmplarea cu arderea călcâiului lui Ahile, probă de
foc la examenul de la Şcoala de Aviatori: basmul („Când e vorba de
basme, mintea se bucură”, spune Arhip, cel care „nu vorbeşte ca în
literatură”8), literatura, povestea ca rezistenţă, ca semn al libertăţii
şi amânare a morţii, ca salvare din infernul vieţilor provizorii şi
(re)găsire a identităţii (o identitate pierdută, precum Paradisul, sau
una care nu a existat niciodată, virtualitatea unui destin). Desigur,
o „literatură” spusă bine, „povestită bine”, fără prea multe înflorituri
(pe gustul „criticului” Arhip), care să sugereze înţelesul acestui des-
tin. Totuşi, ne spune acelaşi „critic”, atunci când e de ales între viaţă
şi moarte, fabula trebuie să se ascundă pentru o vreme (deşi ea
poate reprezenta, paradoxal, singura piedică în faţa morţii): „Astă
seară, la coborârea din furgon, va trebui categoric să ne despărţim,
altfel, împreună putem fi uşor recunoscuţi. Umple-ţi buzunarele cu
pâine. Asta e tot. Nu mai e vreme de imaginat nimic.”9 Arhip, pro-
babil datorită „realismului” cu care priveşte lumea, scapă cu bine
de pe front şi bănuim că a fost rănit la picior după întoarcerea ar-
melor, fiind trecut apoi în rezervă. Aşa şi rămâne în continuare su-
blocotenetul român: „După plecarea lui Veriotis, mi-am îmbrăcat
tunica decolorată de sublocotenent aviator, m-am sprijinit în bas-
tonul de corn, am ieşit pe coridor, şi până târziu am montat îm-
preună cu ceilalţi studenţi uşile la camere.”1 Despre Eugen însă nu
mai ştim nimic, doar ne putem imagina (doar suntem în registrul
acestuia) că este mort: despre el, nici o veste de şase luni de zile.
Dar „fabulele”, „basmele” sale bântuie, zi şi noapte, memoria rănită
a lui Arhip. Lumea stă, pare a ne sugera Bănulescu, ca faţă şi revers,
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în două feluri de atitudini (dar care pot fi oricând interşan-
jeabile): pe de o parte, aceea a „fabulistului”, „povestitorului”,
„artistului”, frământat de probleme metafizice, cum ar fi pro-
blema libertăţii şi obsedat a „povesti bine”, pentru regăsirea
identităţii şi ieşirea din caruselul vieţilor provizorii, de cea-
laltă, aceea a concretului de zi cu zi, a problemelor existen-
ţiale şi a căutării rezolvării rapide a acestora, realist în ceea
ce întreprinde, dar a cărui minte se bucură atunci când „aude
basme”. Autorul nu tranşează în vreun fel această situaţie,
doar ne sugerează existenţa ei în viaţă şi în artă, lăsându-l pe
cititor să-şi pună alte şi alte întrebări şi să admire faptul că
fulgurantul Eugen rămâne suspendat undeva într-un imagi-
nar încărcat de semnificaţii şi generator de realitate. Situaţia
din această nuvelă se repetă însă la o scară mult mai mare, în
opera lui Bănulescu, în „Cartea Milionarului”. Este vorba des-
pre „fabulistul absolut”, Milionarul, adică depozitarul a unui
milion de poveşti, cronicarul implicat al unei lumi care fără el
n-ar exista, dispărând în neant cu faptele şi întâmplările ei cu
tot. Şi acolo apare un „critic”, tot implicat şi acesta, numai că
un critic-fabulist, un corector nu doar de stil, ca Arhip, ci chiar
de poveste în sine, Generalul Marosin, o oglindă care schimbă
în multe cazuri fabula sau perspectiva acesteia: sub privirile
fals-naive, împăciuitoare, ale Milionarului, straniu participant
la tot ceea se întâmplă, corectat de o instanţă care pare a cu-
noaşte mai multe decât el, o instanţă ce corectează ficţiunea
în propriu-i folos, că doar e Generalul Bărăganului, undeva la
porţile Orientului. 

1 Ştefan Bănulescu, , Opere, I, Iarna bărbaţilor, Cartea Milionarului, Proză eseistică, ediţie îngrijită de Oana Soare, prefaţă de Eugen Si-
mion, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă şi Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005, „Note, comentarii, variante”, p. 974,
unde Oana Soare, amintind că această nuvelă n-a fost deloc în atenţia criticii româneşti, îl citează pe Gabriel Dimisianu; îngrijitoarea
ediţiei aminteşte apoi şi faptul că acelaşi critic aprecia că această nuvelă „ar aparţine unui stadiu pe care Bănulescu l-a depăşit în
creaţie”; Oana Soare citează după G. Dimisianu, „Nouă prozatori”, cap. „Ştefan Bănulescu”, Editura Cartea Românească, Bucureşti,
1977, pp. 7 - 23
2 Gheorghe Perian, „Dezlegarea la cărţi”, Edituira Limes, Cluj-Napoca, 2006, p. 82
3 idem, p. 97
4 Ştefan Bănulescu, Opere, vol. I, „Gaudeamus”, ed. cit., p. 200
5 idem, p. 205
6 idem, p. 202
7 idem, p. 203
8 idem, p. 194
9 idem, p. 204
10 idem, p. 206
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chet cu favoruri sexuale, iar cei care poposesc aici știu asta. Nu lip-
sesc nici amantlâcurile, geloziile și răzbunările cum se întâmplă în
cazul profesoarei înșelate, d-na Cleopatra, care își revarsă necazul la
școală asupra copilului celei care i-a sedus soțul. 

Fetele Aurica (Mălina Lazăr), Olea (Ioana Buta), Zina (Iu-
liana Budeanu), Veturia (Mara Lucaci), Vica (Diana Amitroaie) și Lu-
cica (Ioana Aciobăniței) au și un mentor, în persoana Mamucicăi
(Puşa Darie), croitoreasa, care le sfătuiește cum să pară inocente în
ochii străinilor care le doresc, tot ea fiind cea care le face și avorturi
la nevoie. Portretele tinerelor se individualizează pe măsură ce aces-
tea se confesează. Lor li se alătură Tolea, fata plăpumarului, răpusă
de tuberculoză. Ea „s-a măritat cu moartea“, având „zestre“ o pla-
pumă făcută de tatăl ei. Celalalte fete o bocesc cu capetele acope-
rite de năfrămi negre, dincolo de ușile mari care se deschid către
încăperea misterioasă, în care sunt fixate diverse momente cu va-
loare lirico-simbolică, precum într-un tablou vivant.

O figură aparte, ludică, plină de umor este Marusia (Diana
Vieru, câștigătoarea premiului UNITER pentru cea mai bună actriță
în rol secundar), fata negustorului de „pește zvântat“, care, prin ta-
lentul său muzical, carismă, autoironie, nonșalanță și accentul pu-
ternic moldovenesc reușește să mai împrăștie din ceața melancoliei
ce planează peste oraș. Ea este fata „cu sângele de pește“, care, co-
pilă fiind, trăgea după ea o cambulă pe post de păpușă.

Spațiul scenic construit de Cosmin Florea este împărțit în
trei, fapt ce permite desfășurarea conconitent a acțiunii pe mai
multe planuri: casa lui Marinică, cea a Murăi și spațiul de dincolo de
ușile imense, un spațiu emblematic, al punerilor în abis. 

Marinică este seducătorul orașului, ducând o existență
mic-burgheză comparativ cu traiul la limita subzistenței a celorlalți
locuitori. În odaia lui Marinică, „miroase a apă de colonie de te
înțeapă la nas“. Foarte expresivă este imaginea sticluței de parfum
supradimensionate, în care trandafirii sunt introduși cu capul în jos.
La el fetele găsesc căldură, mâncare, distracție (proprietarul tocmai
achiziționase un megafon) și un bărbat care le incită, care le face să
le clocotească sângele în vine, fiindcă este diferit de ceilalți. Faptul
de a trece prin patul lui este un motiv de mândrie și tinerele se gră-
besc să declare sus și tare „Și eu am fost la Marinică!“. Pentru un
asemenea don juan, însă, ele nu sunt decât o masă amorfă, un râu
care își revasă apele necontenit în casa lui: „Atât de multe fete erau
pe străzi încât mi se părea că seceta și sărăcia din acești ani le
priise.[…] Erau atât de multe fete încât seara, când ieșeau să se
plimbe umpleau strada principală de pe un trotuar pe celălalt fără
să lase nicio fâșie goală, ca și cum ar fi fost topite toate laolaltă ca
într-un aluat mișcător.“

Anda Ionaș

Teatru

Orașul cu fete sărace—cântecul de lebădă al inocenței

În februarie 2020, la Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri“
din Iași, Radu Afrim prezenta în premieră Orașul cu fete sărace, con-
struit pe baza unui scenariu dramatic adaptat după nuvele de Radu
Tudoran, un act de restituire a unor pagini din literatura română în
mare parte date uitării. 

Construit prin acumulări succesive de imagini, piese mu-
zicale, monologuri confesive, spectacolul este unul caleidoscopic,
un joc de lumini și umbre, o partitură muzicală pe care se înscriu
tonalități când grave, melancolice, când înalte și jucăușe, chiar dacă
acestea din urmă sunt mai rare. Aranjamentul muzical semnat de
Diana Roman (Dăruţă), piesele interpretate de ea la pianină și cân-
tecele populare cu influențe pop-dace-rapp cântate de Diana Vieru
(Marusia) sunt indispensabile creării atmosferei, traspunând spec-
tatorul într-un alt timp și alt spațiu, la granița dintre vis și realitate,
dintre trecut și prezent, ba chiar dintre lumea de aici și cea de din-
colo. Este un univers impregnat de lirism și senzualitate, misterios
și copleșitor, luptându-se cu sărăcia și lipsurile, cu frigul iernii și ne-
norocul, tânjind permanent spre altceva, spre frumusețe și lumină. 

Spectacoul debutează într-un ritm profund elegiac. Dăruța
doinește de dragoste, însoțindu-și glasul de acompaniament la pian,
iar muzica ei este tânguitoare și dramatică: „Frunza verde ca mo-
horul/ Și mândră floare-i norcul/ Dar nu se fași-n tot locul/ șî nu-l
ari tot omu.ʼ/ Șî eu l-am semănat și-o ieșit dar s-o uscat/ Altu-l sa-
mănă șî-n piatrî, off șî-i răsari tot odată/ Eu l-am pus șî-n busuioc șî
n-o răsărit deloc/ Și l-am pus la loc târlit,/ Off, dar niciun firuț n-o
ieșit.“

Criticul literar Alex. Ștefănescu identifică orașul cu fete să-
race din nuvelele lui Radu Tudoran cu vechea localitate românească
Cetatea Albă, disputată de-a lungul istoriei de turci, tatari și ruși, un
spațiu de graniță pătruns de suferință, promiscuitate și delasare,
amorțit de gerul iernii: „Prins între stepă și limanul Nistrului, orașul
nu are nici urmă de pădure zeci de kilometri spre nord sau spre
apus. Vagoabele cu lemne care sosesc în gară, după drumuri lungi
și ocoluri inutile, se împart cu prețuri mari la primar, la prefect, la
polițist și la puținii chiaburi pe care nu-i doare în fundul pungii când
o scormonesc. Apoi la școli. Pentru ceilalți oameni încălzitul e o
amăgire: un maldăr de stuf topit la iuțeală și fără prea mult folos în
ușa sobei flămânde.“

Ceva din spiritul contemplativ slav, din înclinația spre al-
cool și erotism răzbate și în spectacolul lui Radu Afrim în care tine-
rele fete sărace pentru a supraviețui își vând trupul, fericindu-l pe
rând pe Marinică (șeful depozitului de lemne al orașului, singurul
care își permite să își încălzească decent casa) sau pe diverși străini,
pentru doar câțiva bănuți. În oraș camerele de închiriat vin la pa-
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Una singură însă pare a fi ieșită din tipar, cu atât mai
mult cu cât îl ignoră cu succes. Este vorba despre frumoasa
Mura Damianov (Ada Lupu) pe care Mamucica o caracterizează
astfel: „La fata asta-i priește sărăcia. Nu se jigăreșe în niciun
anotimp, pe când tovarășele ei, hrănite prost și muncite din
greu, se sluțesc ca după o boală.“ Mura însă a căpătat o repul-
sie față de bărbați de când a trăit o experiență traumatizantă,
fiind violată de subofiţerul (Dumitru Năstruşnicu), care a cre-
zut că o poate cumpăra doar cu o plăcintă cu mere. Compor-
tându-se ca o bestie, el a reușit să pună stăpânire pe trupul,
dar nu și pe sufletul ei. 

Lui Marinică fata asta îi pică cu tronc și ar vrea să și-
o treacă în palmares. Îi trimite scrisori, parfum, prăjituri și
stambă de rochie, dar, întrebat dacă ar vrea să o ia de nevastă,
refuză. Mura rezistă avansurilor lui, chiar dacă este nevoită să
înfrunte gerul cel mai crunt. În delirul ce o cuprinde i se pare
că a adormit goală în „arșița iernii“ și vede cum celălalte fete
sunt acoperite de un val negru, care le îneacă și nu li se mai
aud decât gemetele. Iarna este până la urmă și un anotimp su-
fletesc în spectacolul lui Radu Afrim, un anotimp al depresiei,
melancoliei, disperării. Singurul horn din care iese fum este
chiar al lui Marinică. „Așa o risipă nu are cum să-i placă lui
Dumnezeu“, gândește Mura. Deznădăjduită, până la urmă ea
capitulează în fața frigului și se refugiază în casa șefului depo-
zitului de lemne, care disperat după ea, căzuse în patima al-
coolului.

Un licăr de speranță însă apare și pentru frumoasa
Mura, odată cu ivirea în prag a unui chiriaș. Chiar dacă începe
pur carnal, legătura lor poartă în ea germenii unei posibile
povești de dragoste, fiindcă fata descoperă că străinul nu e
doar generos, ci pare și un om bun, dorindu-și tot mai mult să
îl mulțumească. 

Spectacolul de un lirism aparte, se construiește prin
acumulări de sonorități și imagini picturale de mare rafina-
ment, cum este cea a fetelor ca niște silfide, în combinezoa-
nele lor albe, stânse la baia turcească, sau imaginea Murei pe
un fundal ireal de albastru, sprijinită de masa cu flori diafane
și lămâi, vizualizând miresmele exotice din parfumul trimis de
Marinică.

Ceea ce dă farmec spectacolului este tocmai jocul
dintre gravitate, tristețe, suferință pe de o parte și senzuali-
tate, frumusețe și candoare, pe de altă parte. În cenușiul
existențial, fetele au încă puterea de a mai visa la „un baiat fru-
mos“, la „o bască frumoasă cu căptușeală de bumbac“, la o ro-
chie nouă făcută după revistele pentru femei bogate, la „jocul
sorelui în vitrinele orașului“, au încă puterea de a nu-și pierde
speranța într-un noroc care să le schimbe destinul. 

Orașul cu fete sărace
Scenariu după nuvelele lui Radu Tudoran
REGIE, SCENARIU ȘI UNIVERS SONOR: Radu Afrim
SCENOGRAFIE: Cosmin Florea
ARANJAMENT VOCAL, PREGĂTIRE MUZICALĂ, PIAN: Diana
Roman
ASISTENT DE REGIE: Alexandra Vieru
DISTRIBUȚIA: Ada Lupu,Pușa Darie, Cosmin Maxim, Ionuț
Cornilă
Dumitru Năstrușnicu, Diana Roman, Diana Vieru, Mălina
Lazăr, Ioana Buta, Iuliana Budeanu, Alexandra Azoiței,
Diana Amitroaie, Ioana Aciobăniței, Dumitru Georgescu,
Radu Homiceanu, Florentin Hrițcu, Costică Baciu
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piesă într-un act

personajele:
Fata 
Tatăl
Polițistul

Acțiunea se petrece în holul central al unui apartament de bloc.
Vedem trei uși, două în lateral și una în față. O tânără de
vreo 17-18 ani iese prin ușa din față cu o ceașcă cu cafea
aburindă în mână, se oprește la oglinda de pe perete și
vorbește imaginii din oglindă ca unui partener real. 

Fata: Când am deschis fereastra la bucătărie, în dimineața asta,
am găsit pe pervaz un ou. Era mic cât buricul degetu-
lui meu mare, pătat cu verde și întreg. Cum o fi ajuns
oul acolo, la etajul cinci? M-am uitat la ou câteva mi-
nute bune și mintea mea încerca să înțeleagă ce se
întâmplase. Când eram mai concentrată, luptându-
mă cu varii teorii conspiraționiste, oul a început să se
miște. De dinăuntru ceva voia să iasă afară. A apărut
o găurică mică, apoi un cioc a început să cioplească
din coajă, apoi, când a avut destul spațiu, a ieșit la
iveală un pui de pasăre. Era verde, și ușor amețit.
După câteva secunde s-a scuturat și a început să dan-
seze step în timp ce fredona cu ciripituri, destul de
bine, Like a Virgin a Madonnei. Când a terminat me-
lodia a făcut câteva flick-flackuri extrem de specta-
culoase, s-a aplecat frumos către mine într-o
reverență ireproșabilă, așa cum fac artiștii când ies la
aplauze, și m-a întrebat într-o limbă română literară
perfectă, cu vocea lui Barry White: Ai idee cât e cea-
sul?. Opt dimineață, am răspuns eu. Bun. Merci. Te
pup!, a zis el. Pleci?, am întrebat eu curioasă. Trebuie
să ajung iute la firmă, am niște afaceri urgente de re-
zolvat., a replicat el gâfâind. Abia ai ieșit din ou, nici
nu știi să zbori, am spus eu... și aruncându-se în gol a
strigat Am parașutăăă, teee puup! Parașuta i s-a des-
chis cam la un metru de pământ și aterizarea a fost
făcută cu succes și îndemânare. Și-a strâns parașuta,
a îngropat-o în pământul straturilor de flori, mi-a
făcut un semn prietenesc cu aripa dreaptă și a dispă-
rut fredonând Like a Virgin a Madonnei, în pași de
step. Rămăsesem mască. Nu știam dacă fusese ade-
vărat ce văzusem, dar cojile de ou stăteau liniștite pe
parvaz mărturie că nu fusese o iluzie. O boare de vânt
le-a aruncat fix pe parbrizul mașinii noi a vecinului de
la parter care tocmai se suise la volan să plece la ser-
viciu. A coborât din mașină, a înjurat toate ouăle și

păsările verzi de pe planetă, a șters de pe parbriz ur-
mele cu o cârpă fină, s-a urcat nervos la volan și a de-
marat în trombă. 

(Fata, încă nedumerită, se duce în camera ei. Închide ușa fără
zgomot. Însă liniștea durează doar cinci secunde, pen-
tru că se aud bătăi puternice în ușa de la intrare a apar-
tamentului și somații repetate.) 

Polițistul: Deschideți ușa! Poliția!...

(Pe acest fond sonor se deschid încet două uși aflate față-n față
în holul central al apartamentului. unui apartament
bloc. În golul uneia dintre uși apare capul tatălui, unui
bărbat de 44 de ani și două luni, iar în rama celeilalte,
chipul tinerei de adineaori.)

Tatăl: Sst! Fără zgomot!
Fata: Ăștia au un fix...
Tatăl: E puțin cam mult pentru mine.
Fata: N-ar trebui să te deranjeze, trebuia să te fi obișnuit până

acum...
Tatăl: Nu toate sunt cum ar trebui pe lumea asta, o să-ți dai

seama după ce mai treci prin viață cât de cât...

(Se apropie amândoi tiptil de ușa principală și ascultă.) 

Polițistul: Deschideți! Poliția! Nu vă înrăutățiți situația, suntem
înarmați!

Tatăl: Să aducem dulapul, să blocăm ușa!
Fata: Nu cred că are vreun sens, ăștia sunt puternici. Poporul îi

plătește să fie puternici și necruțători, eroi fără scru-
pule. Noi suntem niște gândaci pentru ei. Ne vor
strivi, dacă le stăm în cale. 

(Tatăl întră în camera fetei și se întoarce îngrijorat înapoi.)

Tatăl: Cineva a furat mobila!
Fata: Nu a furat-o nimeni.
Tatăl: Vrei să spui că m-am țăcănit?
Fata: Dacă n-ai fi tatăl meu, te-aș împușca! Firește că ești

țăcănit, dar tocmai ăsta    e farmecul tău.
Tatăl: Dacă n-a furat nimeni mobila... de ce n-o văd?
Fata: Pentru că și-a luat zborul, ca Icar, s-a înălțat spre soare...
Tatăl: Oare de ce nu înțeleg ce-mi spui?
Fata: Pentru că ești mahmur și chestia aia măruntă, cât o bu-

Emil Cătălin Neghină

Teatru

O dimineață perfectă
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buruză, din capul tău, care în principiu se cheamă cre-
ier, e învăluită într-o ceață deasă din aburi de alcool...
și nu se mai poate salva, e evident.

Polițistul: Poliția! Deschideți odată ușa!
Tatăl: Ăștia insistă. Trebuie să facem ceva. Ceva important,

vital.
Fata: Singura soluție ca să nu picăm în mâinile lor e să ne arun-

căm pe fereastră...
Tatăl: E etajul cinci.
Fata: Și ce, păsărelele tale verzi nu sar de la etajul cinci în fie-

care dimineață?
Tatăl: Să nu te legi de păsărelele mele! Și, oricum, ele au

parașute.
Fata: Hai, fii serios! Unde ai mai pomenit păsărele verzi cu

parașută? Nicio pasăre de pe lumea asta nu are
parașută!

Tatăl: Ale mele au! Inclusiv parașute de rezervă au! Și bat step
profesionist.

Fata: Și bat step, așa e. Uitasem. Toată noaptea bat step și fre-
donează lălăielile alea ale Madonnei

Tatăl: E adevărat, sunt experte. Și nu te lega de Madonna că
schimb foaia!

Fata: Malmstein, Motorhead, Metallica, ăștia fac muzică nu Ma-
donna!

Tatăl: Nimic nu se compară cu Madonna!
Fata: Ești dus rău.
Tatăl: Dusă ești tu.
Fata: Cu așa un tată nici nu e de mirare.
Tatăl: De Madonna de unde știi, că doar merge în surdină?
Fata: E singura casetă audio pe care o mai ai...
Tatăl: Nu-i adevărat, am sute! Mai exact, 857! 
Fata: Aveai!
Tatăl: Ești pusă pe harță! Te porți ca o adolescentă zăpăcită!

(Tatăl se duce în camera lui și după cinci secunde se în-
toarce siderat.) Unde-mi sunt casetele?

Fata: Ți le-am aruncat săptămâna trecută.
Tatăl: Minți!
Fata: Erau demagnetizate, rupte, sparte, benzile întinse, nu mai

aveau etichete, erau prăfuite... erau într-o stare de
degradare de nedescris. Nu aveai ce alege, așa că le-
am aruncat. Cu mare bucurie.

Tatăl: Așa, pur și simplu?
Fata: Exact!
Tatăl: Fără remușcări?
Fata: Fără. Ba chiar cu satisfacție!
Tatăl: Ești exact ca maică-ta! Și ea arunca tot ce prindea! Și cer-

tificatul de căsătorie l-a aruncat, că nu era în regulă,
nu corespundea cromatic, și cărțile de identitate, că
erau prea mari,...

Fata: Bine măcar că nu dai toată vina pe mine. Consideră că a
fost o răzbunare-sărut-fin a mamei.

Polițistul: Poliția! Deschideți ușa!
Tatăl: Ăștia dacă intră ne arestează și numai pentru că nu avem

acte...
Fata: Aici tu ești de vină, nu eu!
Tatăl: Nu mă ataca!
Fata: Ideea ta a fost să-ți hrănești păsărelele verzi cu firimituri

de certificate de naștere, pașapoarte și toate alealalte

acte care mai rămăseseră după mama. Și certificatul
ei de deces l-ai făcut praf. 

Tatăl: Era singura șansă de-a reîncepe corect o viață nouă.
Fata: Aici subscriu.
Tatăl: Faptul că maică-ta ne-a părăsit...
Fata: Te-a părăsit pe tine. Eu am alungat-o!
Tatăl: Iar te dai mare! Chestia asta e tot de la maică-ta

moștenire.
Fata: Trebuie să recunoști că era țicnită rău, așa că ți-am făcut

un bine că am aruncat-o pe geam.
Tatăl: Ți-am mulțumit prin faptul că te suport în continuare ală-

turi de mine. Copiii trebuie să zboare de lângă părinți.
Fata: Ca pașapoartele tale? Eu sunt încă verde. Și nu sunt nici

păsărică și nici parașută nu am...
Tatăl: Caseta cu Madonna cum a scăpat?
Fata: Ai reușit să ți-o ascunzi în portofel.
Tatăl: Madonna sună bine. Nu știu de ce nu-ți place.
Fata: 24 de ore din 24, timp de aproape o lună să asculți numai

Madonna? Ufff! E prea mult pentru mine.
Polițistul: Deschideți! Poliția!
Tatăl: Insistența asta mă scoate din sărite! Trebuie să mă rela-

xez. (Tatăl intră în camera lui și se întoarce cu un case-
tofon. Pune caseta cu Madonna.)

Fata: Ești imposibil! Dacă eram maică-mea, te împușcam, te
spânzuram, te înjunghiam la timp!... sau te părăseam
fără remușcări.

Tatăl: Așa da! Altă viață! Madonna! Chiar că semeni cu maică-ta.
Fata: Am aruncat tot ce am putut.
Tatăl: Și pălincuța?
Fata: Și.
Tatăl: Și coniacul ăla vechi?
Fata: Și.
Tatăl: Și berea?
Fata: Tot.
Tatăl: Dar cu berea ce-ai avut? Ce vină avea? De ce trebuia arun-

cată berea?
Fata: Era caldă. Prea caldă.
Tatăl: De ce n-ai pus-o în frigider?
Fata: Frigiderul l-am aruncat acum o săptămână. A căzut pe

mașina aia ciudată a vecinului de la parter. Individul
n-a știut a cui a fost frigiderul, deși bănuia. Înainte i-
am dezlipit toți magneții ăia stupizi. Ți i-am pus în ser-
tarul cu ciorapi.

Tatăl: Ce situație tâmpită! Ești rea. Când mă gândesc că te-am
legănat și te-am pupat când erai mică, mă apucă
jalea. Ce-ai ajuns...

Fata: Voiai o viață nouă. Acum o ai.
Tatăl: Câtă drăgălășenie pe capul tău! Dacă n-ai fi fiică-mea, te-

aș strânge de gât!
Fata: Poți încerca!
Tatăl: Nu mă ispiti!
Fata: Poftește, dacă ai curaj!

(Cei doi se încaieră. Se bat de-adevăratelea. Nu durează mult.
Polițistul sparge ușa, îi desparte pe bătăuși. Madonna
continuă să cânte.)
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Polițistul: Domnule comandant,.. să trăiți! Iertați deranjul, dar tre-
buie să mergeți la conferință. Președinții vă așteaptă de
aproape două ore. Trebuie perfectată noua lege despre
deținerea ilegală a păsărelelor verzi... Domnișoară,
scuzați... meseria...

Fata: No problem, no future,.. i am a virgin... ha!
Tatăl: Bine, bine, vin imediat! Să mă îmbrac și vin! (Tatăl intră în ca-

mera lui și iese imediat.) Unde-mi sunt hainele? 

(Fata, în costum verde, cu o parașută în spinare, face cu mâna a
rămas bun de pe pervazul ferestrei.)

Fata: Ți-am luat o parașută, cu împrumut! Ne vedem în viitorul cât
mai îndepărtat, tati! (Fata își pierde echilibrul.) La naiba, cred
că trebuie să-mi iau zborul! Să nu uiți să trimiți meșterii să
repare ușa! Să-ți fie bine și frumos! (Fata sare.) Adioooo!

Tatăl: Ai grijă la glezne!!!

(Tatăl, îmbrăcat într-un sari indian strâmt rău și parcă folosit un de-
ceniu pentru șters podelele, scăpat ca prin minune de arucare,
pleacă însoțit de polițist. Brusc se oprește,

se întoarce, scoate caseta cu Madonna din casetofon
și o bagă în portmoneu.) 

Tatăl: Jur că ar fi putut fi o zi perfectă. Poate mâine.
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Sunt anumite filme care surprind prin tăcerile lor. Tot ast-
fel, sunt anumite personaje a căror tăcere rămâne cu tine, aseme-
nea unui parfum ce te leagă de o amintire difuză. Și, bineînțeles,
sunt anumiți actori care știu să întruchipeze atât de convingător și
de organic astfel de tăceri, într-o manieră naturală, lipsită de
ostentațiile obișnuite ale unei interpretări „de forță”. Dacă filmul
After Love (2020), lungmetrajul de debut al tânărului Aleem Khan,
are o mare calitate, aceasta constă exact în modul în care reușește
să umple cu sens toată atmosfera frustă a unei tăceri implozive. Iar
elementul definitoriu în această ecuație este actrița britanică
Joanna Scanlan cunoscută până acum mai degrabă la nivel național
pentru rolurile sale din seriale de comedie, dar a cărui popularitate
are acum toate șansele să depășească perimetrul unei receptări oa-
recum limitate. Este destul de dificil de surprins în câteva cuvinte
amploarea personajului Maria pe care Scanlan o interpretează im-
pecabil în drama din 2020. Asta și din cauza modului în care regizo-
rul alege să construiască personajul pivot al lungmetrajului său:
temperament imploziv, fire taciturnă, gesturi ezitante, un mix ex-
trem de rafinat între forță și fragilitate, toate ascunse în spatele
unei expresivități aparent transparente, neutre. Astfel de trăsături
par să definească, mai degrabă, profilul unui personaj plat, lipsit de
elemente particularizante care să surprindă în vreun fel atenția
spectatorului. Însă tocmai aici este marele pariu câștigat al filmului
– precizia impecabilă prin care actrița britanică reușește să trans-
forme toate aceste date în niște avantaje care îi depărtează perso-
najul de o liniaritate comportamentală previzibilă sau mecanicizată.
În același timp, intensitatea „reprimată” cu care Scanlan își trăiește
personajul reușește să dea o vibrație specială dramei sale intimiste
prin intermediul unei partituri (nu neapărat ofertante, la o primă
vedere) definite prin tăceri deopotrivă tandre și agonizante.

Materialul cinematografic este atât de compact și de co-
erent în această tăcere apăsătoare, însă deloc inutilă ori vidă, a pro-
tagonistei, încât nu de puține ori intervențiile sale dialogale par
câteodată să compromită poeticitatea stoicismului cu care își în-
fruntă durerea. De altfel, replicile Mariei sunt, în economia lun-
gmetrajului, extrem de puține, aproape dispensabile.

Contextualizarea narativă este asigurată, deci, de celelalte
personaje care devin, nu doar niște pioni decisivi în modul în care
acțiunea evoluează, ci și un fel de „raisonneuri” ce expun indirect
amploarea tragediei îndurate de protagonistă. Astfel, avem acces
treptat la mizele sensibile ale poveștii: după ce Ahmed, soțul său,
moare pe neașteptate în casa lor din Dover, Maria – o britanică na-
tivă, convertită la islamism în momentul căsătoriei – descoperă că
bărbatul alături de care a trăit a avut o aventură în Franța. Din cu-
riozitate mai mult decât din gelozie, dar și din dorința de a împărtăși
necunoscutei, care continuă să sune în zadar pe mobilul lui Ahmed,

starea de fapt a lucrurilor, Maria traversează Canalul Mânecii și
ajunge la casa din Calais unde Geneviève locuiește, împreună cu fiul
său, Solomon. Printr-un concurs de împrejurări oarecum înjositoare,
Maria intră în locuința celor doi, în postura unei „femme de mé-
nage”, unde are acces la toate piesele cu care recompune puzzle-ul
complet: Solomon este fiul biologic al lui Ahmed, în timp ce Gene-
viève a acceptat să fie împreună cu Ahmed, știind că acesta este că-
sătorit în Anglia.

Personajul-fantomă al lungmetrajului, Ahmed, care, cu
excepția intro-ului, nu intervine direct în narațiunea propriu-zisă,
definește, astfel, chiar și dincolo de mormânt, prin dubla sa viață
pământeană, două identități diferite, fiecare „patronată” de una
dintre cele două femei: pe de o parte, viața sa englezească, definită
de normele religioase ale comunității pakistaneze, alături de Maria,
o casnică devotată și aproape maternală care își găsește refugiul
într-o spiritualitate curată, lipsită de fanatism; pe de altă parte,
identitatea sa franceză, aventurieră, alături de o femeie noncon-
formistă care, pe lângă micile plăceri ale unei vieți moderne „laice”,
îi oferă șansa de a fi tată. În fața acestui adevăr, Maria, departe de
a cădea pradă unei furii distructive, ajunge să înțeleagă totul ca o
consecință a unei vini de care ea însăși e responsabilă. Nu doar că
nu este capabilă să simtă ură pentru fiul pe care Ahmed și l-a dorit
cu orice preț, dar de care nu a putut avea parte alături de ea, soția
lui, ci și acceptă în tăcere, cu resemnare, faptul că Geneviève este
mult mai apropiată de tiparul de frumusețe feminină îmbrățișat de
bărbați. De aici decurge una dintre cele mai înduioșătoare scene din
film, unde Maria, privindu-se în oglindă, se dezbracă, trecând cu pal-
mele peste corpul său pe care, deși îl știe atât de bine, încearcă din
nou să-l accepte, pentru a-și accepta, implicit, propriul destin. Ast-
fel de momente de o dureroasă poezie și deseori cu puternice
conotații simbolice punctează periodic, în momente precise,
narațiunea cinematografică, asemenea unor antracte în care pro-
tagonista privește în interiorul său, cu teamă sau cu credință, în-
ainte de a acționa. Relevant în acest sens este episodul în care Maria
se lasă în voia valurilor, privind într-o disperată liniște spre cer, de
pe malul mării care obișnuia să fie puntea lui Ahmed între cele două
identități ale sale. Tot astfel, în timpul primei călătorii către Calais,
Maria contemplă cum malul stâncos al Doverului se surpă, într-o
perdea de praf alb. Imagini de acest tip în care detalii concrete sunt
contemplate sau alterate de percepția sa, în funcție de contextul cu
care se confruntă, sunt, la rândul lor, prezente și evocatoare pentru
înțelegerea sensibilității protagonistei. 

Prin acest procedeu Aleem Khan găsește o modalitate inte-
ligentă de a compensa absența unui dialog, care, de altfel, nu ar fi
forat cu aceeași intensitate în substraturile emoționale, dar și de a
crea o conexiune mult mai subtilă între privitor și personaj. Astfel,

Andrei C. Șerban

Film
After Love – o lecție despre tăcere
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estetica aparent frustă, rece, lipsită de ornamente emfatice, pe care o folosește pe durata întregului film se depărtează de rigorile
unei priviri „observaționiste”, clinice, însă, în același timp, evită o totală identificare, mai mult sau mai puțin melodramatică, cu du-
rerea protagonistei. Un echilibru greu de întreținut, însă pe care regizorul îl execută cu precizie și cu o oarecare echidistanță bine
condusă față de personajele care compun nucleul narativ, într-un construct care amintește de un film precum After the Wedding al
Suzannei Bier, înainte ca regizoarea daneză să facă pactul (mefistofelic) cu cinemaul mainstream american. Toate aceste detalii bine
articulate într-o materie cinematografică totodată densă și evanescentă dau specificul unei viziuni regizorale mature și unui lun-
gmetraj executat cu talent și excelent interpretat, care a făcut, de altfel, parte din programul Semaine de la Critique a Festivalului
de la Cannes în 2020. Însă ce este poate și mai surprinzător este faptul că After Love este debutul unui regizor tânăr care poate de-
veni (dacă nu este deja) una dintre marile promisiuni ale cinemaului european contemporan.
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Valentin Mureșan
Arta populară  / arta cultă Artă

Raporturile dintre arta populară și arta plastică (cultă) au
stârnit uneori controverse și dispute în privința influențelor reci-
proce. De fapt arta apare din meșteșug, din munca depusă pentru
producerea de ustensile, arme… din lemn, piatră, ceramică, metal…
iar o dată artefactul terminat în coordonatele și scopul său utilitar,
meșteșugarul începe un fel de joc al decorării, care nu mai ține de
dimensiunea „ergonomică” a obiectului trebuincios. Atunci se cu-
vine să avem în vedere cele trei ipostaze ale ființei umane enunțate
de Johan Huizinga1, ca homo sapiens, homo faber și homo ludens. Nu
numai la animale, ci și la om, jocul este o necesitate pentru dez-
voltarea deprinderilor, formarea reflexelor și în fapt a însăși
inteligenței („Personal, eu am ajuns de mult și din ce în ce mai cate-
goric, la convingerea că civilizația umană se naște și dezvoltă în joc și
ca joc 2).  Și în consecință, arta (toate artele!) ca produs al civilizației,
își are și ea originea în joc și a evoluat (în pofida aparentei sale
gratuități), tot ca necesitate. Apoi, când decorul se desprinde de
obiectul util, capătă oarecare autonomie, se modifică și adaptează
altor produse și forme, sub mâna, ochiul și mintea altui meșter, el
devine motiv decorativ și începe să circule din atelier în atelier și
chiar în areale culturale mai largi. E interesant de urmărit această
circulație a motivelor și formelor artistice – de exemplu – la cera-
mica populară, unde mai mult decât la unelte, utilitatea vasului se
păstrează, iar forma impusă de util rămâne aproape neschimbată
în datele sale esnțiale (o oală, o farfurie, o cană…), însă
ornamentația se desfășoară în multiple variante. Așa apar moti-
vele din arta populară a ceramicii și la fel se întâmplă cu textilele,
decorația vestimentară și alte produse meșteșugărești. Decorul de-
vine repetitiv, o dată impus pe piață și înnoirile sunt mai de rare, fi-
indcă artefactele, se produc în serii mari și pe durate de timp
socotite în mulți ani. În arta populară, e cultivat decorul nu imagi-
nea, cu atât mai puțin personajul uman, ce apare cel mult stilizat ca
siluetă, eventual cu sugestia de mișcare. Deși artistul popular ră-
mâne aproape întotdeauna anonim, nu lipsesc excepțiile, și poate
cazul cel mai semnificativ ar fi arta icoanelor populare, cele mai
vestite fiind azi, cele pe sticlă. Dar în aceste cazuri se manifestă și
influențele icoanei pe sticlă central-europene din sec. XVIII. Icona-
rii, sunt mai aproape de artiști, au uneori ateliere deosebite pe
lângă mănăstiri (Nicula), centre meșteșugărești cunoscute
(Iernuțeni, Brașov-Schei) și uneori au nume consacrate (Savu Moga,
Picu Pătruț, Matei Țimforea…). Cele mai valoroase icoane ale lor
sunt cele în care pe lângă coordonatele erminiei (și ele destul de
aproximativ cunoscute și redate), artistul iconar își mobilizează
imaginația proprie, iar câteodată își pune și o semnătură sau o siglă
de atelier sau de autor. Știutori de carte, unii chair monahi (Picu
Pătruț), acești artiști populari păstrează elementul naiv, redau
scena într-un limbaj vizual imaginativ, fantezist, sugestiv, pornit
deseori din viziunile de basm ale folclorului oral, sau cu elemente
și personaje religioase „traduse” în folclor (Sfânta Vineri…) 

Pornindu-se de la naivele stilizări ale picturii populare,
putem să cercetăm elementele  de decor ale arhitecturii populare,
mai ales în lemn, de la stâlpi sau grilaje de pridvor, până la porți și
garduri, sau mobilier de interior țărănesc. De la  aceste decorații po-

pulare s-a putut ajunge până la marea artă, dar numai cu geniul și
truda tenace a unui Brâncuși, care elabora ani de zile la o lucrare3,
încercând diverse materiale, formulări compoziționale, detalieri, va-
riante și sinteze succesive ale formelor și volumelor, până la forma-
expresie, la „esența formei”.

Deci la începuturile artei a stat simbioza dintre unealtă și
Natură, iar din meșteșugul apărut prin această relație de adaptare
a Naturii la nevoile omului, s-a născut un altfel de obiect util care a
căpătat detalii, elemente „non-pragmatice”, decorative. Dar tot la
începuturile civiliației s-a formulat prima explicație primitivă a
lumii, care a îmbrăcat forma religiei și a instaurat/consacrat dico-
tomia activă a realității, cea materială și cea spirituală, dicotomie
pornită de la constatarea dublei manifestări a existenței umane. Iar
dimensiunea religioasă a constituit un alt  izvor al artei, ca necesi-
tate de a ilustra sensibil, alegoric, simbolic și sugestiv, acel strat spi-
ritual al vieții omului, mai mult intuit, gândit, nicidecum posedat.

De fapt, afirmarea artei populare și interesul pentru ea,
privită ca un capitol aparte al artei, a apărut abia în sec. XIX, ter-
menul fiind o extindere și aplicare a noțiunii de folclor în artă 4. Stu-
dierea ei a început o dată cu afirmarea diferențelor dinre popoarele
devenite națiuni (după Revoluția franceză din1789 și războaiele na-
poleoniene) și a apariției naționalismului, ca exacerbare a acestora.
Primele idei au venit de la Gottfried Herder, care susținea că țăranii
sunt cei ce păstrează și vehiculează spiritualitatea, „geniul unui
popor”, iar cercetând caracteristicile specifice acestuia, apare „per-
sonalitatea” sa, și deosebirile față de alte popoare. Odată cu relativa
stabilizare a granițelor, sau arealelor diverselor naționalități euro-
pene, spiritualitatea specifică e cultivată și amplificată, mai ales prin
limba națională, dar și prin mitologia populară, ajungând și în arta
respectivelor zone de cultură. Cu cât comunitatea e mai izolată, tră-
săturile specifice se conturează mai precis, nealterate de influențe
și interferențe suferite prin aculturație, astfel motivele decorative
caracteristice se repetă cu mici diferențe de la un meșter la altul,
de la un atelier la altul, abia apoi în spații mai largi. Talente native
au existat și există, dar foarte multe se pierd în anonimat, ca și vo-
cile minunate deseori apărute între țăranii din sate, dar care rămân
necultivate, neafirmate. Ca și în cazul creatorilor populari de cera-
mică, țesături, lemn cioplit, sau amintiții pictori iconari, mulți ano-
nimi sunt și printre „arhitecții” și constructorii rurali, ale căror
creații apar ca simple case din sate, mai mult sau mai puțin asemă-
nătoare.5

Arta cultă a pornit oarecum asemănător, de la talente na-
tive descoperite aleatoriu, sau cultivate încă din primii ani de viață
în familiile unor artiști consacrați, care își transmiteau numele, se-
cretele meseriei, stilul și (uneori) temele creațiilor, din generație în
generație: Cranach, Bruegel, Teniers, Tiepolo… În viața oricărui ar-
tist ucenicia era primul pas și de multe ori unul foarte important,
fiind perioada lui de formare, și în cazul artiștilor de excepție, cea de
afirmare; Leonardo, Michelangelo, van Dyck…, și-au egalat sau în-
trecut maeștri încă din anii de ucenicie.

Cum am arătat, odată descoperită și afirmată valoarea
artei populare, s-a pus  în mod firesc întrebarea privind relația din-

(Influențe, diferențe, interferențe)
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tre cele două feluri de artă și opiniile specialiștilor au susținut când
superioritaea artei populare cu sursă originară de inspirație și ca
spritualitate matricială, când o mai puternică influență a atrei culte,
din care, câteva elemente ajunse sub ochii, în mâna creatorului po-
pular, sunt simplificate, adaptate, diversificate și devin folclor.6

Meșteri pietrari și mulți alți meseriași de toate categoriile au lucrat
de-a lungul timpului la edificiile, civile, militare și religioase, așa
încât nu era greu să intre în contact cu arta cultă și câțiva dintre ei
să asimileze unele influențe artistice, pe care apoi să le reia și di-
versifice. Dar mai mult, artiștii din toate epocile preiau, imită, adap-
tează și uneori personalizează idei artistice, inovații, maniere și
elemente de originaliate de la marii maeșri, căci aceștia – cum am
mai afirmat – sunt adevărații creatori ai stilurilor în cazul oricărei
arte.

Spre deosebire de arta cultă, în cea populară, înnoirile
sunt rare și nu vin din originalitate, ci dintr-o o anume variabilitate
în cadrul tradiției, care rămâne puternică și stabilă. În creația po-
pulară, respectarea acesteia e mai importantă decât noutatea care
(când apare), trebuie  să se integreze în tradiție,7 de aceea putem
spune că arta populară are singur stil, stilul folcloric, însă cu nume-
roase diferențe specifice, de la un popor la altul, de la o regiune la
alta.

În arta cultă dimpotrivă, originalitatea e căutată și culti-
vată, amprenta personală în creația unui artist fiind absolut nece-
sară (cel puțin la un grad  minimal), pentru ca operele să îi fie
acceptate și apreciate. În arta populară creația rămâne la nivelul
unui meșteșug, oricât de bine sunt executate artefactele cu valențe
artistice, care totuși, nu pot fi desprinse de obiectul utilitar.8 În ca-
drul „artei mari” tehnica de execuție, cunoașterea și utilizarea ma-
terialelor constituie doar primul pas și se însușește în ucenicie, iar
adevărata  creație urmează abia după aceea. Dar marea diferență
este aceea că, în arta cultă intervine și o anume concepție artistică,
unele repere estetice, o viziune coerentă ce se vrea reflectată în
opere, dându-le o notă comună de autor, ce răzbate dincolo de mul-
tele  deosebiri dintre o lucrare sau alta. Iar această interpretare a
imaginii și motivului plastic cu note personale, originale, definește
stilul unui artist autentic. 

Astfel, în cazul artiștilor, originalitatea, viziunea creatoare
înnoitoare, deschizătoare de drumuri, a devenit de-a lungul secole-
lor tot mai apreciată de mecenați, de marii colecționari, de cei
instruiți și cunoscători de artă, cei care „simt pulsul” evoluției arte-
lor de la o perioadă la alta. Însă cu cât creștea originalitatea artei,
marele public se distanța de ea. Deja „experimentele” manieriștilor
(Parmigianino, Madona con figlio e angeli – cunoscută ca „Madona
cu gâtul lung”, de la Uffizi9), începuseră să placă mai puțin publicu-
lui contemporan admirator al artei renascentiste. Apoi, cu nume-
roase oscilații între acceptare și rezervă, ajungem peste câteva
secole, la denigrarea și respingerea impresioniștilor, a lui van Gogh,
Gauguin… până la valul avangardist al secolului XX, la pictura abs-
tractă, sau la Pollock cu a sa action paintig, când divorțul artist-pu-
blic a devenit „sentință executorie”.

Azi încă, originalitatea e o obsesie a artiștilor, chiar și
arhitecții au proiectat (și s-au construit), mari edificii care par a sfida
legile gravitației prin efecte insolite, câteodată confortul, calitățile
locative ale interioarelor, fiind afectate datorită unor îndrăznețe
originalități. Contestarea, denigrarea, artei culte, nu a dus neapă-
rat la apropierea de cea populară, ci aceasta a devenit mai res-
trânsă, căci industrializarea a contribuit mult la dispariția producției
atelierului rural (devenit adesea „muzeu”), a meșteșugarului

tradițional, la decăderea artei populare autentice. La același rezul-
tat s-a ajuns apoi prin generalizarea motivelor populare preluate,
prelucrate, adaptate în modă și vestimentație, în unele ramuri in-
dustriale, (mobilier, covoare, diverse obiecte casnice, gospodărești),
precum și în artizanatul de „cooperație meșteșugărească”, alte-
rându-le, artificializându-le prin design și uneori înstrăinându-le
până la Kitsch.

Dar iarăși, arta populară se ivește, însă nu sub aspectul
execuției sau stilului, ci prin intrarea „omului din popor” ca perso-
naj în cadrul unor lucrări. Acești oameni simpli, apar în scenele de
gen olandeze și cele pastorale, idilice, ale Barocului, apoi prin toată
arta europeană 1, până (să zicem), la Grigorescu, care în pictura ro-
mânească face din țărani, din viața la țară o temă principală, parțial
continuată până azi. De fapt putem găsi exemple și în arhitectură,
prin preluarea în formulări, prelucrări estetizante, a unor orna-
mente folclorice în decorația de interior sau de exterior a unor edi-
ficii1, iar în sculptura contemporană (românească, dar nu numai),
de la și prin Brâncuși, inspirația de extracție folclorică a rămas o con-
stantă .

Se poate concluziona, că simbioza dintre cele două arte a
existat dintotdeauna, dar s-a impus atenței abia după conturarea
noțiunii de specific național ca esențială în definirea artei și artis-
tului. Mai ales în secolele XIX-XX, s-a considerat (ca și în literatură),
că opera care întrunește mai multe elemente de spiritualitate
națională caracteristice unei țări, unui popor, este mai originală și
astfel, artistul, creatorul ei, se evidențiază și impune pe plan uni-
versal. Însă o dată cu dezvoltarea avangardei în atră și încă mai
mult, prin manifestarea tot mai puternică a globalizării1, elementul
național diminuează în favoarea accentuării originalității artistului
ca personalitate, a operelor lui implicând un grad tot mai mare uni-
versalitate. 

1 Johan Huizinga, Homo ludens, Editura univers,  1977.
2 Ibidem, p.30.
3 Lucrarea lui Brâncuși Prințesa X, a provocat un imens scandal în 1919 și atunci scul-
ptorul a explicat : „Statuia mea, este femeia. Cinci ani am lucrat, și am simplificat. Ce
este în fond femeia? Un zâmbet între dantele și fardul de pe obraji? Pentru a degaja
această entitate, pentru a duce în domeniul sensibilului acest tip etern de forme efe-
mere, timp de cinci ani am simplificat, am finisat lucrarea.” 
4 După William John Thoms, cunoașterea tradiției populare: folk (oameni, popor) și lore
(tradiție sau cunoaștere).
5 Aceste talente neștiute erau cele căutate și afirmate mai demult în cadrul organizat
al festivalurilor „Cântarea României”, spectacolelor „Steaua fără nume”…diverse
asociații de artiști amatori și uneori, după instruirea în cadrul școlilor populare de
artă, au apărut și unele nume ce s-au consacrat, mai ales în muzică.
6 Un exemplu convingător ar putea fi, cunoscutul motiv al „cocoșului de Hurez” din
ceramica populară vâlceană, despre care s-a dovedit că provine din motivele decora-
tive ale mănăstirilor brâncovenești și a fost preluat de meșteri olari, nu invers, cum s-
a considerat în anii `50 ai secolului trecut, când prolecultiștii susțineau supremația
artei populare ca primă sursă a artei „de curte” din cetățile, conacele, palatele boieri-
mii și voievozilor din Tara Românească și Moldova.
7 Cf. Balázs Lajos, „Folclor. Noțiuni generale de folclor și poetică populară”, Scientia Kiadó,
Kolozsvár, 2003.
8 Oale, farfurii, ulcioare, bastoane traforate, pălării, țesături diverse… executate arti-
zanal pentru a fi admirare, sau rar purtate, așezate ca „bibelouri” prin case, au apărut
târziu, odată cu „târgurile olarilor” și alte manifestări folclorice cu aer festiv și menite
mai ales comerțului, nu folosirii lor gospodărești.
9 Un comentariu erudit și o analiză exemplară a acestui tablou în: Gustav René Hocke,
Lumea ca labirint,, Ed. Meridiane, București 1973, p.57-58. De altfel o carte excepțională
privind Manierismul în pictură.
10 În câteva tablouri cu țărănci românce, Matisse a făcut celebră Ia românească în pic-
tura modernă.
11 Să observăm că familia regală a României a cultivat, dragostea pentru arta populară
(la început în vestimentație, (Regina Elisabeta) și apoi încă mai mult Regina Maria, care
a cerut crearea de săli ornamentate cu motive din arta populară românească până și
la Palatul Cotroceni.
12 În cazul României: „După revoluția din 1989, distrugerea culturii bazate pe valorile
spirituale ale poporului român, a devenit o prioritate pentru rinocerii noului analfa-
betism global, pentru cei ce promovează inovația sterilă, noutatea nulă, discursul pri-
mitiv și obscen.” (Ioan Gligor Stopița, revista „Rapsodia” [Sibiu], nr. 180, August 2019,
p. 2.)
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Friedrich Hölderlin 

Traduceri
Heidelberg 

De multă vreme te iubesc, vreau, mie spre plac, 
Să te numesc mamă și să-ți dăruiesc un cântec nemeșteșugit, 
Tu, între cetățile patriei 
Rusticește cea mai frumoasă, din câte văzui. 

Precum pasărea pădurii zboară peste piscuri 
Se arcuiește peste fluviu, unde acesta lucește de-a lungu-ți, 
Ușor și puternic podul 
Ce dogește de care și oameni. 

Precum de zei ar fi fost trimisă, mă țintui o vrajă odinioară 
Pe pod, când treceam 
Și-mi strălucea fermecătoarea depărtare 
Încoace între munți 

Iar tânărul, fluviul plecă spre câmpie 
Trist-vesel asemeni inimii când, sieși prea frumoasă, 
Ca iubind să se prăbușească, 
În șuvoaiele timpului se-aruncă. 

Izvoare îi dăruiseși, răcoroase umbre 
Efemerului, și țărmurile toate priviră 
În urma lui și pulsa din unde 
Chipul lor adorabil. 

Dar greu spre vale atârna gigantica 
Știutoare a destinului cetate până jos spre fund, 
Mâncată de intemperii, 
Însă veșnicul soare vărsa 

Lumina sa întineritoare peste uriașa imagine 
Îmbătrânindă și în jur înverzea iedera plină de 
Viață; prietenoase păduri 
Își trimiteau foșnetul peste cetate până jos la mine. 

Arbuști înfloreau pe pantă în jos până unde, în voioasa vale, 
Sprijinite de deal sau îndrăgind malul, 
Veselele tale ulițe 
Odihnesc printre grădini înmiresmate. 

Traducere de Valentin Radu
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Monah ca lumea

Ce înseamnă asta, limpeziri şi tăişuri,
limpeziri şi tăişuri până la despicătura 
dumnezeiască a

sufletului cu duhul: oare, 
că mă trezesc cum şi adorm 
când ploile cad uniform
şi-abia trezit iar pic de somn, ca fiecare
da, 
fir de nisip menit să strălucească
doar la ivirea zorilor, în soare ?

să strălucească, lumea să-mi revină
subit în minte, gata mascată
cu aerul cel mai firesc 
că a fost tot timpul cu mine
în chilioara scufundată
şi oricum, de aici înainte 
cât va fi cinul pustnicesc
nu se va mai lăsa dusă, plecată –

ceea ce în definitiv fără să vreau s-a întâmplat,
numai că ea nu vrea să ştie deşi de mult a aflat.

Monaco come il mondo

Cosa significa questo, chiarimenti e tagli,
chiarimenti e tagli fino alla fessura 
divina del

l’anima con lo spirito: veramente
mi sveglio come mi addormento
quando le piogge cadono uniformi
e appena sveglio mi riaddormento, come tutti
sì,
granello di sabbia destinato a luccicare
solo all’alba, al sole?

che brilli e il mondo torni
improvvisamente nel mio pensiero, tutto mascherato
con l’aria più naturale
che non mi ha mai lasciato
nella mia piccola cella sommersa
e comunque, d’ora in poi finché
l’ordine monastico esisterà
non si lascerà trasportare, partito –

ciò che alla fine è successo involontariamente
ma non vuole saperlo anche se l’ha scoperto molto tempo fa. 

Marian Drăghici
Traduceri

***

Lui Giuliano Ladolfi

lac verde-albastru la marginea 
ultimei păduri.
fâșie de plajă îngustă la marginea 
acelui lac, acelei ultime păduri.
și noi, pe fâșia tot mai îngustă, 
goi vlăguiți 
dar încă dispuși fiecare
să ne aruncăm chiuind 
în apele acelui lac, 
să ne afundăm înnoptând 
în hățișurile acelei păduri sublunare,

de parcă am fi fost tocmai noi ultimii,
de parcă am fi 
tocmai noi primii care

au văzut soarele mângâiat pe creștet 
de un soare mai mare, 
singurul ce nu apune, 
ci doar răsare.

***

A Giuliano Ladolfi

lago blu-verde al margine
dell’ultima foresta.
striscia di spiaggia stretta al margine
di quel lago, di quell’ultima foresta.
e noi, sulla striscia sempre più stretta, 
nudi e deboli
ma ancora disposti ciascuno
atuffarci con un grido
nelle acque di quel lago, 
adaffondare nella notte
nei boschetti di quella foresta sublunare,

come se fossimo gli ultimi,
come se fossimo 
proprio i primi che

hanno visto il sole accarezzatosopra le teste ……
da un sole ancora più grande, 
l’unico che non tramonta mai, 
ma si leva soltanto.
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Când Saba a mers să-l viziteze pe Montale 

Când Saba a mers să-l viziteze pe Montale 
întregul Adam era de față.
nu și Quasimodo. 

că i-a adus împreună (luându-ne după poze) 
aerul lor comun de pugiliști expirați, 
nu mai contează.

nici că întâlnindu-se, 
din sfioșenie bărbătească au trecut cu aceeași 
luciditate înnăscută de la unul la altul 
frânturi de versuri printre tăceri adesea sparte 
de behăitul caprei în grădină.

nu contează, vă spun, că au mâncat și au băut 
și veselindu-se, cum se întâmplă la cei mari
nu le-a păsat de soarta caprei –
au făcut schimb de băști 
pe creștetele lor fulgerate, de lei în iarnă 
(aici probabil îl confund pe Montale cu Ungaretti)

nu contează nici că la urmă, 
după ce se predaseră cu totul, pe cont propriu, 
faimei endecasilabului și perifrazei
s-a cărat fiecare, pe multiple cărări, la groapa lui –

tot ce contează în poemul acesta vag omagial 
este că da, 
într-o lume căznită Triestinul și Genovezul s-au întâlnit 
nu într-un ring de box –
cu grația a două vechi bisturie sclipind în soare, tremurând 
de plăcere să-și vorbească despre te miri ce
despre poezie și moarte, poftim! – și întregul Adam, 
mai puțin ermeticul Quasimodo 
(dacă nu cumva îl confund cu Giuseppe),
de la crima lui Cain la behăitul caprei în grădină
era acolo, de față : beau, mâncau și se veseleau. 

Quando Saba andò a visitare Montale

Quando Saba andò a visitare Montale
l’intero Adamo era lì presente.
ma non Quasimodo.

che li abbia riuniti (se si guardano le foto)
la loro aria comune di pugili invecchiatti,
poco importa.

né che, incontrandosi,
per timidezza maschile abbiano vissuto con la stessa 
lucidità innata dell’uno verso l’altro
frammenti di versi tra silenzi spesso interrotti
dal belato della capra in giardino.

poco importa, vi dico, che abbiano mangiato e bevuto
anche con gioia, come succede ai grandi
a loro non importava il destino della capra –
si sono scambiati berretti
sulle loro teste fulminate, di leoni in inverno.
(qui probabilmente confondo Montale con Ungaretti)

poco importa neppure che alla fine, 
dopo essersi completamente lasciati andare
a se stessi, alla fama dell’endecasillabo e della perifrasi,
ciascuno se ne sia andato per multipli sentieri, alla propria fossa.

ciò che conta in questa poesia vagamente celebrativo 
è che, sì,
in un mondo travagliato il triestino e il genovese si incontrarono
non in un ring di pugilato –
con la grazia di due vecchi bisturi scintillanti al sole, tremanti
di piacere per parlare di tutto e di niente,
della poesia e della morte, ecco! – e l’intero Adamo,
non l’ermetico Quasimodo
(se non lo confondo per caso con Giuseppe),
dall’omicidio di Caino al belato della capra in giardino
lui era là, presente: bevevano, mangiavano e si rallegravano.
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Sac și cenușă 

Pe tine te ador, firavă lumină din pâine
Karol Wojtyla

Aș intra și m-aș ruga 
ca pâinea 
fără glas

aș intra în mine adânc 
și m-aș ruga la margine de nicio apă 
stând și privind în apă: Doamne, 
sunt pâinea fără glas
din mâinile unui copil 
căruia nu i s-a născut încă mama.

în nația asta a mea e foarte foarte greu 
să ți se nască mama.
în țara asta a mea întinsă cât e patul 
noaptea dau perna la o parte și-mi închipui că dorm 
cu capul pe pământ ca vechii evrei 
de la care am învățat atâtea, 
prosternați în sac și cenușă 
să implore mila Celui Preaînalt –

dau perna la o parte să dorm direct pe orizontala patului,
iată sacrificiul meu,
măsura credinței mele prea-puține,
să dorm toată viața noapte de noapte fără pernă sub cap
smerindu-mă și urlând 
ca pâinea 
fără glas –

atunci, poate 
dreptatea în popor va triumfa 
și adevărul între ai mei 
nu va mai umbla cu capul spart,
pâinea va vorbi 
iar mama 
s-ar bucura și s-ar naște.

Sacco e cenere

Ti adoro, fragile luce di pane
Karol Wojtyla

Entrerei e pregherei
come il pane
senza voce

entrerei in me profondamente
e pregherei al bordo di nessuna acqua
fermandomi e guardando nell’acqua: Dio,
sono il pane senza parole
dalle mani di un bambino
la cui madre non è ancora nata.

nel mio popolo è molto molto difficile
che nasca tua madre.
in questo paese per me disteso come un letto
la notte metto da parte il cuscino e immagino di dormire
con la testa a terra come gli antichi ebrei
da cui si è imparato così tanto,
prostrati in sacco e cenere
per implorare la pietà dell’Altissimo –

metto il cuscino da parte per dormire 
direttamente in orizzontale sul letto
è il mio sacrificio,
la misura della mia fede troppo scarsa
dormire tutta la vita notte dopo notte 
senza cuscino sotto la testa
umiliarmi e urlare
come il pane
senza voce –

allora, forse
la giustizia trionferà nel popolo
e la verità tra i miei 
non camminerà più con la testa rotta,
il pane parlerà
e la madre
si rallegrerebbe e nascerebbe.

Notă : Giuliano Ladolfi (n.1947) este poet, eseist, traducător, editor, co-fondator şi director al Revistei de poezie, critică şi literatură Ate-
lier (f.1996). Autor al mai multor culegeri de poezie şi studii de literatură italiană. La poesia del Novecento: dalla fuga alla ricerca della realtà,
în cinci volume, trasează istoria poeziei italiene de la începutul secolului XX şi până în zilele noastre. Volumul de poeme Atest prezența, cu
postfață de Al.Cistlecan, în curs de apariție la Editura Ars Longa, Iași (traducere – Sonia Elvireanu).
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Florina Codreanu
Efectul Brâncuși: cinci opere, un singur creator

Eseu

Constantin Brâncuși nu înlănțuie minunea în materie, ci o
eliberează în cântec și geometrie. Dar nici poetul nu îngăduie cu-
vântului să zidească, reiterând, pe Brâncuși. Spaţiul de comunicare
dintre liric și sculptural e unul debusolant întrucât cele două arte
tind să se confunde: Brâncuși, titan al muncii în solitudine, al extazu-
lui în umilinţă și reculegere, a «scris» cu mișcări nevăzute, direct în mar-
mură, bronz, piatră sau lemn cele mai tulburătoare poeme închinate
elementelor fundamentale: aerului, apei, pământului și focului (V. Ni-
colescu, Brâncuși și poezia, p. 196).

Operator al materiei, sculptorul devine creator în măsura
în care înţelege că materia nu e niciodată numai suportul unei forme.
Sălbatică și docilă în același timp, ea se prezintă artistului cu rezisten-
ţele și afinităţile care-i dau «caracter»; pe acesta artistul reușește, nu
să-l îmblânzească ci să se împace cu el la capătul unei lupte «amo-
roase» (R. Berger, Abordarea materiei, p. 66). Brâncuși se apropie de
materie cu smerenie, o binecuvântează și se lasă binecuvântat de
potenţele ei. David Lewis spunea despre el că atunci când cioplește
„dezghioacă o imagine‟ ceea ce înseamnă că artistul nu se lasă ușor
sedus de suprafeţe ori rotungimi, el își vâră mâinile în măruntaiele
ei pentru a revela suflul care o animă. Organicul e patima căutăto-
rului, iar fascinaţia și credinţa îi premeditează căutarea: simţea pia-
tra, marmura, bronzul animate de o viaţă a lor specifică, asemănătoare
celei a fiinţelor vii (O. Han, apud E. Papu, Galaxia Blaga-Brâncuși, p.
164). Calitatea organică a sculpturilor brâncușiene anunţă un om
viu ce-și denudă permanent dragostea pentru viaţă producând un
muzeu al elementarului, al tensiunilor vitale ce împing la expresie
universul.

Magia care face creaţia să dăinuie ţine de fiinţa celui bo-
tezat întru toate cele patru elemente, care nu cunoaște slăbiciunea
și trădarea, ci doar îndrăzneala, puterea de a simţi și a fi: Bărbatul cu
barba plină, cu pantaloni de catifea, apare ca un zdrobitor de piatră.
Are ceva de urs, ceva din imensa putere, dar și bunătate a urșilor. Are
mușchi de muncitor, o privire și un surâs de copil, dar în mână o fineţe
de nervi, ce trădează pe omul de rasă (L. Blaga, Constantin Brâncuși,
p. 200). El este omul care s-a creat pe sine în diverse motive: torsul,
capul, animalul, cuplul sau coloana. Această diagramă interioară și
imagistică vădește un ins ce știe să mângâie, cugetă, se metamor-
fozează, iubește și interoghează infinitul. Una din veleităţile sale fa-
vorite e ovalul exemplificat într-un ciclu al ovoidului: Sărutul,
Măiastra, Pasărea în văzduh și Începutul lumii (fiecare dintre aceste
creaţii reprezentând câte un ciclu în parte). De ce ovalul? Pentru că
e o formă închisă în sine, care nu are nici început, nici sfârșit. E o ima-
gine a iubirii care se situează în afară de timp, care oprește timpul în loc

(I. Jianu, Constantin Brâncuși, p. 108). Primordialitatea anistorică e
deruta predilectă în care lucrează Brâncuși. 

În Măiastra acesta oprește istoria, suprasolicitând gravita-
ţia (mereu o formă fluidă, aerodinamică și un soclu de piatră aspră, pă-
mântesc și apăsător – S. Fauchereau, Pasărea măiastră, p. 59), face
un salt în illo tempore și se ancorează în greutatea mitului. Pasărea
e feminină, e benefică, e cântătoare, e fermecată, e revelatoare: pa-
săre stăpână, deoarece cântă mai bine decât celelalte și este stăpâna
tuturor celorlalte. Este un fel de pasăre-zeu, care poate învia morţii și îi
poate aduce din lumea inferioară în «Lumea Albă» (a celor vii, lumea
noastră), poate împietri și preface fiinţele și se poate transforma ea
însăși, după voie, poate cunoaște viitorul și descoperi lucrurile tainice
(Ibidem, p. 63).

Ceea ce-l individualizează categoric pe Brâncuși derivă din
contrastul materialelor folosite: soclul antinomic operei se reper-
cutează într-o constantă intricare și luptă a elementelor. Zborul ab-
solut nu zboară pentru că e paralizat de pământ, dar mai ales de
greutatea sensului ce-l animă. Măiastra esenţializează zborul fără a
oferi revelaţia concretizării lui, e misterul care există dar nu se de-
conspiră. Etapele maturizării ei sunt etape ale inteţirii misterului,
iar în artă acest traseu al variantelor vestește excedentul non-figu-
rativului. Miza creaţiei nu e respectarea orizontului de așteptare, ci
tentarea lui. Opera încarnează forţa gândului (Este), fără a ușura
transmutările lui (proiecţiile lui Este). De aceea, poemele care s-au
scris pe marginea Măiestrei sunt fie sinteze, fie deplasări subiective.

Cea mai consistentă operă e Pasărea sfântă a lui Lucian
Blaga în care Măiastra scapă de pământ (Ai trăit cândva în funduri de
mare)ᵃ, se întâlnește cu Soarele și-i fură carnea (și focul solar l-ai oco-
lit pe de-aproape)ᵇ. Drept pedeapsă va fi ţintuită de pământ ca o do-
vadă a păcatului prometeic. Edgar Papu definește cele două stări
de fiinţare (ᵃ, ᵇ) – de indeterminat, de latenţă a dorinţei și de facere
prin formele de cunoaștere blagiană, luciferică și paradisiacă. Mă-
iastra lui Brâncuși ar fi după comparatist o reprezentare sculpturală
a corolei de minuni a lumii, inversând astfel jocul înrudirii. Nu doar
Blaga se apropie de Brâncuși, ci și Brâncuși vine în întâmpinarea lui
Blaga prin constantele pe care și le arogă întregii sale creaţii: tăce-
rea, «înlăuntrul» naturii, viziunea organicului și variaţia aceluiași
nucleu tematic.

Deoarece e întruchipată în aur (Incarné en or), pasărea
sfântă concentrează perfecţiunea creatorului – ruptă din trupul zei-
lor, e lumina minerală ce înnobilează și dă glas pământului. Strigă-
tul ei e unul cosmogonic: ai strigat/ prelung deasupra întâielor ape.
Marelui Şarpe al Pământului ce stăpânește aurul îi este tributară
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pentru capul fără cioc, având formă șerpească. Totuși, nu se știe ce
e: Pasăre ești? Sau un clopot prin lume purtat?/ Făptură ţi-am zice, potir
fără toarte,/ cântec de aur rotind/ peste spaima noastră de enigme
moarte. Interogaţia vizează polisemantismul Măiestrei: de e pasăre
încheagă chintesența dinamismului, de e clopot accentuează per-
ceperea sunetului ca vibraţie primordială, de e făptură trimite la vi-
talismul originar, de e potir adună graţia divină, de e cânt dă măsura
suflului creaţiei care răspunde suflului creator (Dicţionar de simbo-
luri, vol. I, Cânt, p. 334) și instaurează armonia universală. Şi cel mai
important: e enigmă vie care se eternizează Dăinuind în tenebre ca
în povești, iar ochii tăi verzi sunt leagănul în care pulsează albastrul
cerului împreunat cu galbenul aurului. Verdele fiind o culoare
umană, feminină și caldă, lansează imaginea nemuririi și a regene-
rării pe fondul misterului nenumit – predilecţia blagiană să nu ne
descoperi niciodată ce vezi.

Sensibil la mentalul românesc și la mit în general, Lucian
Blaga se află cel mai puternic în asentimentul creaţiei brâncușiene.
Ion Vinea se apropie parţial, însă rămâne totuși departe de evanta-
iul de semnificaţii pe care Brâncuși l-a făcut să vibreze în pasărea
sa. Pasărea măiastră dedicată sculptorului se inaugurează axioma-
tic printr-un principiu de viaţă etern Duhul e-n minţi – și pe pământ
umbră, actualizând sugestia biblică a duhului sfânt ce plutește de-
asupra apelor înainte de creaţie. Decât să urmărească definirea,
enumerarea nuanţelor ce dau substanţă păsării, Vinea mai degrabă
ilustrează procesualitatea creaţiei în subtilităţile sale senzoriale,
meticulos și rafinat. Simţurile omului se împletesc spre a da imagi-
nea sensibilă (interioară) a creatului. 

Poetul a purces la anunţarea unei învieri aproape chris-
tice, în care logosul existent în creator, urmând exemplul divin, ca-
pătă viaţă: din năzuinţi cuib cuvântului să boltim. Vinea introduce
Măiastra în biserica artei: pasărea serii fulg de flacără/ răstignească-
și ivirea măiastră/ amăgitor de sfânt pe catapeteasmă. Născută sub
zodia focului, pasărea rămâne pe pământ afirmându-și deopotrivă
dominanta laică (amăgitor), cât și primatul suprasensibil din care a
descins. 

Natura supusă creatorului îi răspunde acestuia, îngăduind
să oficieze prin ea actul creaţiei. În schimb, în poemul Ioanei Dinu-
lescu nu există intermediari, între sculptor și Măiastră se tatonează
o legătură amoroasă: Palmele tale au zămislit-o,/ oasele îi înţelenesc
în eternitate/ Îţi întorci gândul spre piatră:/ sub daltă cântă ca o fe-
meie/ hăituită de dragoste,/ fărâmiţată de singurătate. Creând-o, ar-
tistul o închină solitudinii, o solitudine mânioasă și agresivă.
Sugestia nouă e cea a trupului ca privire totală și mortificatoare,
surprins în registru nocturn: Trupul ei fulgeră – / ochi dumnezeiesc –
în noapte. Moartea i se trage intenţiei creatoare de la atingere:
Privește pasărea, n-o atinge. Atinsă, ea va împinge gândul încarnat
să treacă prin naștere și moarte (prin variante). E răspunsul crea-
ţiei frustrate care nu se poate elibera de dragostea ce i-a dat viaţă
în timp ce gândul tău se naște și moare cu fiecare naștere,/ cu fiecare
moarte. Artistul își pierde creaţia în momentul în care o eternizează,
în care își exteriorizează anima. 

În Măiastra în noapte există iubire, dar punerea ei în scenă
(șlefuirea și perfecţionarea artistică) produce distanţarea. Ca o ex-
tensie: Brâncuși își trăiește iubirea dozând-o în creaţii ce va să ţină
o veșnicie: viaţa lui adevărată se constituie din «pași pe nisipul eterni-

tăţii» (M. Zaciu, Brâncuși „personajul�, p. 144). 
Ultimul poem, cel al lui George Popa, actualizează suge-

stia unui Brâncuși ce scrie în materie opera: Pasărea Măiastră (titlul
e în acord cu această dispoziţie auctorială) – text al purităţii scris cu
lumină/ care ajunsă la extaz consimte să se condenseze/ în suplă geo-
metrie. Subtilizarea semnalează transgresarea suferită de carnea
materiei, care-și lasă corpul spiritual întrezărit doar de iniţiaţi
(Numai cei care pot fi preschimbaţi în lumină vor vedea), de cei tentaţi
de imposibil, dincolo de absolut, în latenţele devenite taine
nedeslușite: Şi sclavii caută să evadeze/ aruncându-se în abisuri dogo-
ritoare/ fără nume. Textul lui Popa e singurul care abordează pro-
blematica receptorului, prin prisma căruia s-ar realiza conexiunea
cu încărcătura de perfecţiune a Măiestrei. Măiastra e făcută a re-
flecta, nu a se reflecta. 
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Mihai Posada
Rodica Braga și soarele din rană

Recenzii
Sabie de lumină, poeme, se intitulează „antologia de ver-

suri din secolul trecut, cât și din cel actual”, pe care ne-a dăruit-o
Rodica Braga – un op de 368 de pagini, apărut în anul 2020 la editura
bucureșteană Ideea Europeană.

Cartea impune, într-o atmosferă olimpiană aparent pa-
triarhală, amprenta matriarhalității fundamentale, revelate magis-
tral, în ample efulgurații apolinice, armonizate de subtilitățile unui
orfism virat în isihia asumatei înțelegeri a firescului pășirii în viață
ca în lumină, cum dezvăluie, în «arhanghelească» atmosferă, mot-
toul volumului însuși: „am fost atinsă de o sabie de lumină,/ din
rană îmi răsare un soare blând,/ cu el străbat oceanul de nori/ care
mă întunecă”. Găsim aici și marea trecere blagiană și întunecarea
eminesciană din Trecut-au anii (Iar timpul crește-n urma mea... mă-
ntunec!).

Dar ne amintim și versurile mai vechi: „mi-e scumpă li-
bertatea/ gândului ca tăiș de sabie” (Sunetul liniștii, p. 39, subl. aut.).
Remarcam, așadar, cu prilejul comentariului meu la precedentul
volum de versuri al autoarei, intitulat Sunetul liniștii (Sibiu: Imago,
2019): «prezența unui puternic sentiment al maternității, cu splen-
dida răsturnare a clepsidrei în textul dedicat fiu„lui Marian” (ca
bobul de muștar iute, p. 91), sau în cel adresat mezinu„lui Corin” (fiule
drag, p. 163)». În Sabie de lumină, binecuvântarea mamei rugându-
se Domnului pentru „puiul ei” instituie maternitatea orantă; tan-
gentă simbolic cu Geea, maica mitologiei mediteraneene antice,
prin excelență: „Doamne, dă-i răbdarea pământului,/ căldura pla-
centei în care,/ ca pe un soare, l-am adăpostit,/ dă-i bunul lumii
acesteia/ în stare să-l nască pentru a doua/ oară și să-l forjeze într-
un zâmbet,/ balsam pe rana mea ce doare” (fiului, p. 129). Și tot din
comentariul citat, de reținut: «Rodica Braga se lasă trăită de poesia
căreia îi dă viață printr-un țipăt organic, eliberator, vestitor al ivirii
poemei în lume: „zgomotul liniștii,/ floare cu petale de elitre/ înflo-
rită/ în tot coșul pieptului” (p. 193)», imagine pe care o regăsim în
Sabie de lumină, summum al iubirii îngerului, omului, transfigurată
iubire a lui și de Dumnezeu: „dar ochiul tău m-a tăiat/ în mărunte
sclipiri/ înfipte dureros undeva/ sub osul stern, în mijlocul/ florii-
soarelui înflorită în plex” (floarea-soarelui, p. 174). Bunăoară, între
poetesele contemporane, și Mariana Codruț scria în Pulsul nu poate
fi minimalist (Paralela 45, 2019; la p. 15, respectiv 116): «cu un copac
de cristal în piept/ eu merg înainte spre moarte», sau: «dar eu am
putere/ doar cît să supraviețuiesc/ și pentru asta umblu mereu/ cu
un copac de cristal în piept/ umplîndu-mă de ridicol». Autoarele vor-
besc, în idiomuri poetice distincte, despre aceeași prezență a inimii
în piept/centrul vital, aidoma arhetipului binomial anima-animus,
de la Carl Gustav Jung, prin Aristot și Platon, până la Annick de Sou-
zenelle. Poeta își asumă ascultarea, uimirea și liberul accept, la
modul marianic, printr-o cumințenie spirituală de copil etern al lui
Dumnezeu, atât pentru nașterea pruncilor de gând și de simțire
care îi sunt poemele sfâșietor de tandre cât și, deopotrivă, pentru
zămislirea fiilor de carne. E cumințenia pământului descojită din pia-
tră de Brâncuși. În micul său tratat de thanatologie, un alt creator-
femeie ne sare în ajutor, mărturisind: «Doar când nu ești destul și
știi că nici nu vei fi vreodată poți lupta creator să fii. Consider

existența tragică o dimensiune feminină. Doar femeia poate simți
ce înseamnă să rupi din tine o altă viață care ești tu fără a fi întru-
totul. Bărbatul, în egoismul său mușchiulos, nu știe să moară.
Adevărații creatori evoluează pe coordonate feminine [...] doamnele
literaturii române sunt toți marii scriitori, bărbați ori femei. Femi-
nitatea e carența, absența, fragilitatea care se răzbună (adică se fac
mai bune, etimologic) în creație» (Irina Petraș, „Știința morții”:
înfățișări ale morții în literatura română, Cluj-Napoca: Dacia, 1995,
subl. autoarei). Un creator-bărbat îi confirmă, în chiar versul său din
perspectiva opusă, opinia: «Artistul e-a domniţei lui mireasă/ şi-n
grele chinuri naşte mintea sa;/ deşi din carnea lui a fost să iasă,/
poemul e asemeni şi cu ea./ Pătrunde, deci, din nou în/ al meu
gând,/ să-ţi nasc copii, ce n-or muri/ curând.» (Mircea Cărtărescu,
Poeme de amor, București: Cartea Românească, 1983).

Oricare poem se prezintă ca portret al autorului său, ca fe-
reastră spre propriul univers; cu-atât mai autoreferențial-autopor-
tretistică devine o antologie, orgolioasă pinacotecă de unde pot fi
alese portrete ale crezului-durere răzvrătită pe care poetul îl întru-
chipează în text, cum bunăoară acesta, cu titlul imperativ și toto-
dată acuzator-afirmativ nu mă priviți: „ca sângele din venele tăiate/
țâșnește uneori poemul./ zdruncinată-i lumea/ de zgrunțuroasa ba-
tere a inimii./ e un timp ascuțit,/ pumnal răcoros scrijelindu-mi ob-
razul./ nu mă priviți, cicatricele/ zâmbesc vaporos;/ răzvrătită,
durerea-mi/ s-ar putea să v-atingă,/ să vă ardă până la os,/ să vă
însămânțeze/ cu ochi fără somn.” (p. 86). E ochiu-nchis afară ce-n
lăuntru se deșteaptă, al lui Eminescu, e vizionara insomnie a lui Cio-
ran la Sibiu și aceeași la Paris, o invitație la liturghia cosmică a Sfân-
tului Maxim Mărturisitorul, a doctoralului țăran creștin Mircea
Eliade, viziunea românească asupra misterului existențial de care
vorbește în Constelația magicului Vasile Avram, coborârea transcen-
dentului sofianic la Blaga..., o întreagă stirpe a călătorilor prin nouri,
șamanici, inspirați solomonari – dacă vreți – locuind între lumi.

Din imanența trăirii ori amintirii mai apoi, cu nesfârșită
cumințenie firească, precum aceea plăsmuită-n calcar de dalta lui
Brâncuși, conștiința proiectează o lume de gracile nostalgii, ferme și
emoționante prin puritatea și tăria sentimentului care devine/dă
viață și în transcendent, prin imagini de mare plasticitate, blândețe
mângâietoare, jertfelnicie asumată, iubire generoasă – fiică a Tată-
lui, aleasă a Soțului, maică a Fiilor, bună a Nepotului: „sunetele lu-
minii, închise în fiecare strop/ de sudoare, îi schimbă trupul în
cântec./ ca un vrăjitor stă și acum tata/ în gura cuptorului unde îmi
coc/ poroasele pâini ale amintirii” (tatei, cu nestinsă iubire, p. 82); „că-
n carne prins-a rădăcină/ a iubirii neliniștită lumină” (fiii, p. 80). Rit-
muri blagiene consună cu tandrețea gânditoare a femeii-poet: „dar,
dintre toate pedepsele lumii,/ cea mai cumplită-i a humii/ din noi:
atunci când se frânge/ – și a naște pui vii/ scăldându-i în sânge/ e o
frângere fără sfârșit/ – e doar un bruș de pământ istovit” (id, p. 81);
ori: ...„starea de comă/ a iubirii ce-și revine miraculos/ fără nici o
operație/ pe cord deschis” (acasă, pp. 83-84). Ca „semn clar că în
poem/ se adună blândeți/ și cruzimi deopotrivă” (somn de pisică, p.
101), autoportretul felin de iubită feroce vibrează de energia leoai-
cei tinere nichitastănesciene, transpusă în registru important olfac-
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tiv: „nu ești decât/ mireasmă de cețuri topite./ iubitul tău își umple/
nările cu tine./ înălțându-te spre el îți oferi fața/ ca pe-o fiară de
pradă/ îmblânzită, aștepți clipa/ când, lacomă, o să-l devori.” (fiară
de pradă, p. 100). Poemele „seninului din ou” închinate „Radului” –
nume real și simbolic al fericitului făt care este fiul fiului, nepotul –
poeme îndrăgostite ale mamei pentru progeniturile ei cum pe de
altă parte progeniturile de gând-cuvânt sunt efigii strălucite ale
maternității uimit-roditoare. Incantație biblic-paideică: „două inimi
într-una/ e o minune atât de rară,/ încât va rămâne secretul nos-
tru./ îmi crește pântecul, i-am spus/ iubitului meu. Taci, s-a speriat
el,/ dorul meu de tine are nevoie/ de puțină odihnă. Unde să-l culc/
somnul acesta decât în adăpostul/ pântecului tău, iubito?” (somn,
pp. 115-116).

Joc al lucidității între reflexiv și tranzitiv: „pupila mea di-
latată în întuneric/ este însăși lumea/ care mă privește cu luare
aminte” și revelația dublei existențe în(tre) real și imaginar: „aces-
tea toate nu sunt eu, e mintea mea”, clădite pe mărturisirea pro-
fundei vocații: „mie rămânându-mi/ să fiu doar vie” (indigo, p. 117).
Obsesia sfârșitului, descrisă la p. 121 (voi cădea) e surprinsă ca pre-
viziune încă de la p. 13 (când se va închide cercul) și face natura
părtașă, martor al tradiționalei eterne reîntoarceri, ciclicei învieri
perpetuu-înnoitoare: „o, trupul meu, care de frig/ te-ai preschimbat
în fulg și în părere!/ unde mergi? unde mergi? unde mergi?”, res-
pectiv în ordine inversă în carte: „într-o altă sămânță de timp,/ cu
lumina ceva mai vitroasă, ca o părere voi răsări”. Natura = firescul,
în care află: „slova fermecată/ pe care n-am găsit-o încă până
acum,/ deși râvnesc la ea de-o viață întreagă” (p. 158).

O artă poetică în sine se dovedește antologia Sabie de lu-
mină: „energia ascunsă în cuvânt/ spintecă neantul ca o sabie” ui-
mindu-se de: „fragilitatea de neînvins/ a sufletului” ori mărturisind
cu ardoare Cuvântul&cuvintele ca pe o mană cerească: „energia cu-
vântului, coborând,/ ca o tornadă, în miezul/ lucrurilor, dăruindu-
ne/ fărâme din ele, ca o/ hrană miraculoasă” (pp. 344-345). Și dacă
„o rană de nevindecat” e poezia – fructul oprit, însă „a cărui lipsă/
te aruncă în sevraj” (p. 341) – naște drama.

Poemele cu titlu înstelat (fără titlu) așezate la finalul vo-
lumului alcătuiesc o declarație călugărească sui generis, paradoxală
prin împletirea de supunere semeață, mândră prin împlinire ma-
ternală, castitate jertfelnică prin trăirea poeziei în regimul aspru-
milităresc pronunțat cândva de Nichita Stănescu («poetul ca și
soldatul...») și sărăcie îmbogățită-pliromă prin dubla creație de
carne și cuvânt, impregnată cu devoțiunea religioasă pentru Cu-
vânt, implicit pentru taina sacră a cuvintelor-poem din arderea de
tot: „din scrumul/ arderii/ în care se coace/ pâinea devenirii noas-
tre” (p. 346). cuvântul din vers dând sens întregii existențe spiri-
tuale locuite poetic după Hölderlin, organic integrată în viziunea
femeii-poet, cum spuneam, cu pregnantă originalitate în imaginea
construită de Rodica Braga: „ca ploaia cu grindină/ cad cuvintele
peste tine [...]/ apoi se scurg liniștit/ spre țărmul fremătător/ al mâi-
nii ce le primește/ ca o ofrandă pe care/ o depune, neatinsă,/ pe
foaia albă,/ ce-o așteaptă ca un altar” (p. 347). Ironie salvatoare și
sobră, ironizare a ironiei sorții, ironiei imanente vieții, moartea
însăși privită cu milă, din calmul unui legitim hybris al propriei va-
lori-condiții umane recunoscute, cu înțeleaptă îngăduință, după o
logică proprie visării poetice, asemuind lucrarea morții cu trudnicia
edecarilor în tabloul lui Repin: „pisicoasă, moartea se tot/ apropie
[...]/ uneori, mi se face/ milă de ea, de greaua ei/ încercare./ odată
cu mine, va trebui/ să târască cu sine/ și lotca burdușită/ de cânte-
cele mele neterminate,/ deșarte, îngreunate de apa tulbure/ a răs-
punsurilor greșite/ la întrebările capitale” (pp. 328-329). Poemele
înstelate, plasate final între paginile 296-358, încheagă în

chintesențe convingerile înfrigurate, certitudinile și îndoielile între-
gii cărți intitulate Sabie de lumină, despre existență, rost și rostire,
despre moarte, continuarea prin naștere și prin renaștere în toată
puterea Cuvântului și a cuvintelor Poesiei. Înluminura unei
existențe poetice autentic, simplu, grandios, cutremurător și
liniștitor mărturisitoare, ca o maternă mângâiere din adieri etern-
primăvăratice peste înghețul pasager în eternitatea lui trecătoare,
aparentă, tratată cu zâmbet senin, de icoană a Maicii călcând, prin
rodul făpturii sacralizate, însăși entropia, haosul, moartea.

Proiecție a ființei poetice, umbra generează tribulații, în-
doieli, renegări: „din când în când/ îmi doresc/ să mă despart de cu-
vinte,/ să mă separ de ele/ ca de propria umbră” (separarea de
cuvinte, p. 122), decât că ființa cuvântătoare dobândește, prin
reflecție în fața spectacolului naturii: „din noi înșine/ ne retragem ca
dintr-o îmbrăcăminte/ prea mare, din grabă călcând pe/ propria
umbră ca și când ne-am/ împiedica de-o necunoscută/ floare, lăcri-
măm și ne doare”, tăria reinventării de sine, remarcabilă în absolut:
„și verdele, la trezie ne cheamă,/ ignorând expirul, putrezirea,/ ne
învață demnitatea sfârșitului” (concert de bruch, pp. 118-119). Același
ton suveran, surprins confratern în afirmația testamentară a cre-
dinciosului mărturisitor Odisseas Elytis, potrivit căruia «poezia în-
cepe de acolo de unde ultimul cuvânt nu-l are moartea»: „un cântec
în întuneric,/ astfel vine moartea,/ aducând cu ea tot mai multă/ lu-
mină [...]/ iar plata vămii ne va fi/ doar umbra sufletului/ călăuză” (p.
294), cu puternic ecou rilkeean cu reverberație mistică din Daniel
Turcea: „doar moartea/ e statornică în noi,/ dar asta e suprema
frumusețe,/ să trăiești, hrănind-o/ tot timpul,/ întru gloria ei ultimă”
(p. 340). Poesia ca autoportret ziceam, ca o perpetuă dăruire de
sine: „sunt un sunet pierdut/ în auzul vostru” (p. 354); autoportret
în linii ferme, clare, simple, și limpezi: „poezia mustește în mine/ ca
apa fântânii” (p. 356). Poeta se definește pe sine în(tre) bucuria de
a fi deodată cu noi, pentru noi – liniște, apă, neliniște, urlet de furie
neputincioasă, strop de fericire, bob de năut tare al nefericirii –ca
într-un imn de mulțumire și slavă adresat în subsidiar Creatorului a
tot și a toate, spunând: „sunt toate acestea/ și mă bucur să fiu vie/
printre voi” (p. 357). O bucurie a existenței urmată de retragerea
prefigurată, asumată firesc, cu filosofia senină a țăranului ardelean
(sau vrâncean, moldovean), în stratul mumelor, blagian, stropit cu
roua gândirii orientale străvechi: „mă topesc în marele/ zumzet uni-
versal și/ liniștea mă înghite” (rânduri ce încheie această luminoasă
antologie, la p. 358).

Sunt versuri ce îndreptățesc cu prisosință situarea Rodi-
căi Braga între cei mai reprezentativi poeți religioși (etimologic, din
religo, re ligare) ai literaturii noastre din toate timpurile – de la
creștinătorul Apostol Andrei, mitropoliți și voievozi luminați, prin
clasici, gândiriști, martirii Rugului Aprins, moderni, martirii lui Hris-
tos din închisori, până la noi –, în corul imnologic universal din fața
altarului literaturilor lumii.

Cu binecunoscutul simț critic, Irina Petraș notează pe
manșeta mai recentei culegeri de versuri, Poeme în mi bemol, apă-
rută la Limes în 2021, despre Rodica Braga: «Poeta nu are complexe
decât, poate, unul de superioritate. Inteligentă, dar având acces la
visceralitate, lucidă, dar fiindu-i la îndemână vagul, nuanța, claros-
curul, puternică, dar jucându-și cu oarecare perfidie și profit fragili-
tatea, ea administrează disponibilități vaste». Poate că valoarea
fundamentală a liricii Rodicăi Braga stă tocmai în vitalismul do-
mestic/domesticit de ritmurile esențial-necesare ale existenței sim-
ple-simplificate de parcurgerea etapelor, de frumusețea cu care
sunt mărturisite ca restituire a firescului existenței, așa cum ne-a
fost dată și cum se cuvine să rămână pentru a ne reprezenta ca oa-
meni în eternitatea omenescului, sub adierea divinului din fiecare.
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Anca Sîrghie
Aureliu Goci – sub spectul sintezei

Recenzii

Fie că te referi la „Poeți români la frontiera mileniilor”
(Edit. Niculescu, București, 2012), la „Poezia românească de la Do-
softei la Nichita Stănescu” (Edit. Academiei Române, 2019),   fie la
„Magistrul și discipolii” ( Edit. Hoffman, 2020),   te întâmpină aceeași
viziune de abordare curajoasă și inedită a lui Aureliu Goci, una ali-
mentată de experiența dialogului de o viață cu litera scrisă și cu fău-
ritorii ei. Pe criticul literar Aureliu Goci l-am întâlnit adesea acolo
unde   se filtrează la București slova în potirele dumnezeiești și tot-
deauna el mi-a lăsat impresia că e mereu dator să separe licoarea
pură de cuvintele lipsite de har. Neobosit domnul Goci face critică
literară de întâmpinare, analizând noile apariții editoriale, gata să
rostească judecăți de valoare cu o pertinență de profesionist. Reu-
niunile de la Centrul Calderon, ce adunau o grupare constantă a
scriitorilor din București, între care mă simțeam ca într-o familie, s-
au mutat   în perioada pandemică pe terasa de la London, adică tot
în inima capitalei. Așadar, tot în aceeași   grupare selectă de scriitori
care bat la poarta cea grea a celebrității, el este santinela neobosită
de la poarta cetății literare, una capabilă să privească din înalt și să
panorameze cu autoritate. De aici și spiritul sintezei, la care se
ajunge doar la maturitatea efortului de modelare axiologică a ges-
tului critic, pe care Aurel Goci o deține cu prisosință. „Geneza și
structura poeziei românești în secolul XX” (Edit. Gramar 2000) atât
de interesantă cu Arghezi-Teluricul, Bacovia-Acvaticul, Blaga-Focul,
Ion Barbu- Aerul și Nichita Stănescu și Cuvântul, sau „Romane și ro-
mancieri în secolul XX” (Edit. PRO, 2000), apoi „Prozatori la frontiera
mileniului”, (Edit. Betta, 2009 ), dovedesc prin cele 36 profiluri se-
lectate cu parcimonie, că acest critic și istoric literar este atras de fe-
nomenul artistic viu, privit în dinamica sa.

Cutezanța temelor abordate și formularea   totdeauna in-
citantă a titlurilor îi sunt caracteristice. La volumul de 302 pagini in-
titulat „Poeți români la frontiera mileniilor” (Edit. Niculescu,   2012)
autorul anunță în cuvântul său introductiv, atât de   complex el
însuși, o   „umilă încercare de sistematizare   a fenomenului poetic
românesc, de după evenimentele din decembrie ‘89”. Conform opi-
niei autorului, “Niciun gen literar nu a pierdut mai mult în audiență
și în receptare în secolele XX și XXI decât poezia, deși   teoretic nu s-
a confruntat cu alte propuneri concurențiale.” Preocupat să mar-
cheze seismica fenomenului literar românesc   în ultimele decenii,
autorul surprinde ineditul noii poezii, pe care îl   definește astfel:
„ca efect al libertății tematice absolute, poate fi semnalat-mai ales
la poeții foarte tineri-fenomenul tremendist, sexualismul excesiv
până la lubricitate. Toată vechea poezie de dragoste s-a reformulat
într-o concupiscență tremolată, toate barierele morale și de pu-
doare au fost demolate, și poezia și-a câștigat libertatea absolută.”
Fără să-și propună   “istorii literare” propriu-zise, cum scriu Nae Ma-

nolescu,   Eugen Simion, Alex Ștefănescu etc., autorul nostru des-
chide compasul larg și privește cu dreaptă cugetare fenomenul li-
terar prezent   în poezia românească, din care decupează   67 de
profiluri.      Fără îndoială, forța viziunii de critic literar a lui Aureliu
Goci este focalizată spre scriitorii autohtoni, domeniu unde se simte
suveran. Nu vom putea aborda toate profilurile selectate de autor,
pe care le prezintă în eseuri intitulate de obicei bipolar, în genul
„Leonid Dimov. Hologramele și onirismul”, „George Țărnea. Iubirea
ca rezoluție ontologică și utopie estetică” sau „Maria Toma. Bilanțuri
parțiale și superlative personale”. La capătul unei analize perti-
nente, autorul concluzionează, spre exemplu,   că “Gheorghe Pituț
este un mare poet care, în bună măsură, trebuie descoperit.”   Se
atrage atenția asupra lui Octavian Bilcescu alias Olaf Bilius, care e
un „reprezentant de marcă al avangardismului   transfrontalier eu-
ropean.” Despre poezia Anei Blandiana, panoramată de la placheta
„Persoana întâia plural” din 1964, până la „Arhitectura valurilor” din
1990 și „Refluxul sensurilor”, 2004, se concluzionează că ea „nu
schimbă mesajul rezolutiv al poeziei din ultimele volume susținând
o operă de o formidabilă valoare, fără pereche în ultimele decenii de
poezie.” Ca atare, calitățile viziunii și stilului poetei anunță „un autor
în pragul clasicizării.” Fără îndoială că mai recenta carte de poezie a
iubirii trecând dincolo de barierele morții din „Variațiuni pe o temă
dată”, apărută mai târziu, respectiv în 2018,   „Un poem de dragoste
despre nedespărţirea prin moarte. Cea mai metafizică dintre căr-
ţile mele.“, cum îl va defini chiar Ana Blandiana, i-ar fi oferit lui Au-
reliu Gociu șansa altor revelații critice surprinzătoare ca finețe a
analizei. În general, cercetarea fenomenului literar contemporan
presupune, în mod obiectiv, riscul de a nu reuși să panoramezi în-
treaga creație la un autor în plin proces de evoluție artistică.

Alături de aceste capitole, semnalăm și sinteza făcută mai
mult simbolic sub titlul „Poeți români în lumea nouă”, unde nu-și
asumă propria abordare de analiză critică, ci comentează antologia
„Timpul-Rană sângerândă”, Criterion Publishing, București, 2006, cu
cei 36 poeți semnalați, carte   a lui Ștefan Stoenescu și Gabriel Stă-
nescu. Aceasta nu-l ferește pe Aureliu Goci de ispita unei
considerații deduse logic, anume că „pecetea românească este mai
ușor identificabilă în creația exilaților, a înstrăinaților, a
„desțăraților”, decât în producțiile autohtone.” Intuiția sa a
funcționat perfect. Urmează „Poeți din Macedonia”, capitol în care
criticul literar individualizează   3 nume de poeți generic distincți. O
atașare a scriitorilor români ai diasporei la peisajul național al poe-
ziei este gestul cel mai firesc și necesar, după aproape o jumătate de
secol comunist de un vitriolant negativism și după alte trei decenii
de căutări ale direcției. 
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O cu totul altă perspectivă de sinteză propune autorul în
ampla sa realizare „Poezia românească de la Dosoftei la Nichita Stă-
nescu”, în care de-a lungul celor 364 de pagini, în format mare, Au-
reliu Goci dă măsura capacității sale de interpretare critică. Regăsim
aici peste 300 ani de creație în vers românesc, autorul preluând arar
pasaje din mai vechile studii, el înțelegând să reesențializeze și să
aplice altă grilă axiologică la subiecții săi, metaforic așezați într-un
„Tabel periodic al elementelor poetice românești”. Se sugerează
pentru anul 2023 o sărbătorire a celor 350 de ani   ce se împlinesc
de la tipărire „Psaltirii în versuri” a lui Dosoftei. Preocupat să explice
modul cum limba română a vechilor cazanii a evoluat spre a deveni
în prezent limba Internetului, Aureliu Goci valorifică selectiv cerce-
tarea de până la el, emițând puncte de vedere adesea originale. Nu
vom impieta prin exemplificări invitația pe care o facem cititorilor să
parcurgă prin lectură cea mai inedită abordare a traseului poeziei
românești   de la 1673 până în prezent, purtând amprenta viziunii
originale a autorului. Chiar dacă într-un continuum interpretativ se
vor găsi voci contestatare, apreciem că numai cu o cutezanță ca
aceea de a parcurge esențializând vârstele poeziei românești, cu-
prinse într-o privire panoramică se ajunge la emergența adevăru-
lui. Stilul clar, dar totodată nuanțat al discursului critic din   „Poezia
românească de la Dosoftei la Nichita Stănescu” asigură cititorului
șansa unei reale îmbogățiri literare și chiar conceptuale. O carte
care dincolo de documentarea literară este și sapiențială, așadar. 

Panoplia autorului   se completează surprinzător. Sub
semnul modestiei se deschide și recenta carte „Magistrul și disci-
polii”, (Edit. Hoffman, 2020), dedicată lui Nae Ionescu și studenților

lui , respectiv E.M. Cioran, Mircea Eliade,   Constantin Noica, Nicolae
Steinhardt, Mircea Vulcănescu, Petre Țuțea etc.. Autorul intră pe un
teren al filosofiei, propunându-și ca noul text nu “să fie o monogra-
fie a importantei mișcări filosofice și culturale generate de perso-
nalitatea genială a lui Nae Ionescu, ci un eseu despre gruparea de
idei din cadrul unei „școli” generate de Profesor și despre o direcție
specifică unui sistem de idei care a marcat primele decenii ale se-
colului trecut.” Așadar, un nou proiect de sinteză, pornind de la de-
celarea între ideea unui Magistru excepțional și spiritul malefic,
stigmatizat de cârmuitorii Bisericii ortodoxe. Se știe că patriarhul
Miron Cristea ceruse să-i vadă chipul întruchipând   pe diavolul în
pictura cu judecata de apoi de la Patriarhie. Rațiunea unui aseme-
nea demers livresc elucidant stă în faptul că în ultimele decenii lip-
sesc modele de politicieni. “Ca atare, nu s-a mai coagulat o nouă
“epocă de aur” a culturii ca în anii ’30 ai secolului XX, și nici n-au mai
apărut genii de talia lui Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran șa.
“, conchide autorul. Ținem să semnalăm ideea că în perioada de do-
miciliu forțat la Câmpulung Muscel din 1949 până în 1958, Con-
stantin Noica nu a avut, cum crede autorul,   nicio tentativă de   a
constitui o „școală”, în condițiile în care era urmărit de securitate zi
de zi și pas cu pas, iar arestările erau cauzate de activitatea sa an-
terioară. O carte ce se citește cu mare interes, acoperind imperioasa
nevoie de a elucida la publicul nostru una dintre cele mai tene-
broase   falsificări a adevărului, care merită decelat într-un final.
Într-o asemenea perspectivă, găsim inițiativa autorul drept salu-
tară.  
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Valentin Mureșan
Mihai Posada. Cartea convorbirilor 2

Recenzii

Continuând, extinzând, suita de dialoguri cu personaje
marcante ale vieții românești, cu un accent viguros asupra
personalităților culturale și mai ales a celor literare din Sibiu, sau
de origine sibiană, Mihai Posada, poet, eseist și ziarist, sibian și el,
a editat un al doilea volum al colecției de dialoguri: Cartea convor-
birilor. Un titlu ales cu grijă, circumscriind cu destulă precizie „ma-
terialul vorbit”, cuprins în paginile cărții, căci nu este cazul unor
interviuri propriu-zise, ci a unor discuții amiabile, sincere și câ-
teodată de-a dreptul amicale, ale autorului cu invitații săi. El
reușește să creeze o atmosferă destinsă, în care discuția decurge
lejer, neprotocolar, se dezvoltă cu mare libertate, Posada dorind
să evidențieze pe celălalt, cel întrebat, nu pe sine „întrebătorul”. E
o încercare dificilă uneori ingrată, căci trebuie să te adaptezi la
„stilul” și firea omului din fața tai, să îl stârnești la vorbit, sau să îl
ajuți să se deschidă și să se desfășoare, adresându-i întrebările
potrivite. Uneori acestea trebuie să fie ascuțite, directe, pentru a
provoca, a irita un convorbitor prea rezervat. Poate că nu toate
dialogurile mulțumesc cititorul, dar când se întâmplă așa, de cele
mai multe ori e din cauza câtorva interlocutori. Dar prin diversi-
tatea personalităților antrenate în vârtejul diescuțiilor, prin am-
ploarea, și în multe cazuri, prin sinceritatea, complexitatea
mărturiilor, afirmațiilor, iscate de problemele lansate, cartea în
totul ei, este o realizare. Implicit ea capătă și oarecare valoare do-
cumentară schițând o imagine de ansamblu dar și plină de cu-
loare, asupra unei suite de personalități ce marchează frământata
perioadă din cultura românească cuprinsă între anii 2000-2019.

Regretatul poet sibian Iustin Panța răspunde
convențional la încercarea de a afla intențiile planurile sale ca
proaspăt președinte ales al Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor
(1996), fără a trece dincolo de nota „oficială”, expunând pe scurt
programul său și al noii conduceri, fără detalieri și extinderi din-
colo de textul întrebării.

Poetul Andrei Ileni e oarecum intempestiv, orgolios și de-
viind uneori aleatoriu pe lângă întrebare, îl obligă pe reporter la
schimbarea intențiilor tematice inițiale. Dacă ai citit poezie de
Adrei Ileni, interviul te duce cu gândul, printr-un fel de ricoșeu ciu-
dat, la situația scrisorilor lui Eminescu (către: „Dulcea mea
Doamnă”), despre care s-a spus că nu au decât valoare documen-
tară, fiindcă „Eminul meu iubit”, se folosește de un limbaj comun
în epocă, cu exclamații retorice și declarații sentimentale apro-
piate de cele ale lui Rică Venturiano. Între marele poet și persoana

cotidiană Eminescu, era un clivaj uriaș, el fiind „omul epocii sale”
(„Lume-i cum este …și ca dânsa suntem noi!”). Am mers cam de-
parte, dar e o oarecare simetrie de situație: Ileni e un poet major,
dar din interviu, omul apare obișnuit, neliniștit, ezitant, frământat
de vanități vag refulate și… te bucuri că nu e invers!

Discuția cu romancierul Radu Theodoru, dă senzația că
interviul e prea scurt, punctează problemele, dar nu le dezvoltă,
invitatul, parcă se oprește crispat fără a-și susține  opiniile, doar la-
pidar enunțate.

Diversitatea personalităților intervievate obligă la abor-
darea lor diferită și Mihai Posada se străduie să își adapteze che-
stionarul avându-l în vedere pe respondent, dar cum spuneam,
sarcina e dificilă și nu toate dialogurile mulțumesc cititorul, de obi-
cei din cauza ezitărilor, rezervelor, „evaziunilor” acestora, dar câ-
teodată și din mai-puținul documentării reporterului, care mai
bogată fiind, ar fi putut contribui la „reglarea tirului”
întrebărilor. E la fel de adevărat, că de multe ori partea de pre-
zentare elaborată de Posada, provine în mod firesc și din datele
aflate de la interlocutorul momentului. E cazul scurtei discuții cu
Răzvan Codrescu, eseist, poet, redactor la reviste de dreapta și de
orientări teologice. Acesta enunță totuși câteva pertinente și re-
marcabile observații: „România e periclitată astăzi nu de vreo
formă de angajare (religioasă, culturală, politică), ci tocmai de
neputința ei de a se mai angaja cu adevărat în ceva cât de cât sin-
cer și constructiv. La noi, cu prea puține excepții, înfruntarea apa-
rentă [dintre tradiționaliști și ecumeniști], nu e în primul rând una
de idei, ci de interese personale și de gașcă.” (p. 39)

Din rândurile elitei clerului ortodox face parte părintele
Constantin Necula, teolog conf. univ. dr. la Academia Andreiană.
Însă dialogul cu el e oarecum palid, căci întrebările primesc răs-
punsuri scurte, în care apar elemente ale liniei oficiale ale B.O.R.,
nu puncte de vedere personale, nu problematici ale religiei,
credinței, expuse convingător. În acest caz situația pare inversată,
strădania, prezentarea prsonajului, documentarea în privința
activității și lucrărilor sale sunt maxime, iar puținele întrebări adre-
sate, sunt complexe și vizează o problematică mai amplă, dar re-
plicile vin clare, cam generalizatoare, convenționale, fără
participarea și problematizarea la care spera „reporterul”. Dintru-
nceput discuția capătă o turnură destul laică despre „instituția Bi-
sericii”, rolul ei social și misiunea ei morală… și cititorul rămâne
cumva frustrat în așteptările sale față de prestigiosului personaj
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care este Constantin Necula, pe care sibienii îl cunosc și l-au ad-
mirat în alte varii manifestări culturale și religioase de amploare.

Cu mai multe realizări importante pentru B.O.R pe plan
național și mai ales internațional, deși mai puțin cunoscut omului
de rând și credinciosului anonim, este „episcopul pelerin” Macarie
Drăgoi, care duce o adevărată „cruciadă” pentru păstrarea
enoriașilor și întărirea puținelor lăcașuri de credință ortodoxă din
nordul Europei, (Danemarca, Suedia, Groenlanda). Și în acest dia-
log însă, răspunsul prelatului se referă/mărginește la situații
„lumești” și la spectaculosul/ noutatea împrejurărilor în care epis-
copul desfășoară lupta sa pentru biserică. La fel ca în cazul părin-
telui Necula, nici în cel al episcopului Drăgoi, „intervievatorul”
(așadar nici cititorul), nu așteaptă, „lecții” de catehism, de teologie,
de patristică, sau de morală creștină, dar un accent, o notă de spi-
ritualitate creștină, ar fi desprins convorbirile cu clericii de laici-
tatea curentă, de profanul acelora realizate cu alți protagoniști din
sferele literare, artistice... 

Bogdan Munteanu, ziarist, redactor la revistele „Rost” și
„Permanențe”, autor al câtorva cărți despre calvarul din închiso-
rile comuniste, al unor  mai credincioși, victime ale credinței reli-
giose (Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide), dar și al altor intelectuali,
oameni de știință și personalități culturale de dreapta, din pe-
rioada interbelică (George Manu, Mircea Vulcănescu, Radu Gyr).
Personaj cu tendințe naționaliste, dar și ortodoxiste, el dezvoltă
un „discurs-dialog” amplu, uneori tensionat și captivant. Apărător
convins al creștinătății tradiționale a românilor, Munteanu este
pasionat și preocupat de rolul religiei creștine în actualitae și în
viitorul apropiat, iar convorbirea capătă caracterul unei dezbateri
alerte și interesante. Documentate și apăsat interogative, lungile
formulări ale întrebărilor lui Mihai Posada, încearcă să lămurească
pentru cititor demersul intelectual și ideile de dreapta,
naționaliste, ale interlocutorului și primesc răspunsuri ample ex-
primând răspicat convingeri ferme, fără a fi însă extremiste. Res-
pondentul sugerează că puține dintre marile personalități
culturale, filosofice, naționaliste, din interbelic au avut vederi ex-
treme și au susținut ori participat la manifestările violente ale le-
gionarilor, cei mai mulți fiind câștigați de naționalismul, nu de
agresivitatea mișcării. Excesiv severe și exagerate, ar fi fost
judecățile posterității (mai ales ale comuniștilor), asupra acestor
intelectuali de elită. De aceea, Bogdan Munteanu pledează pen-
tru păstrarea lor în patrimoniul culturii românești și popularizarea
operei lor, nu doar a erorilor politice în care s-au lăsat antrenați.
Astfel, în cărțile sale a încercat – spune Munteanu – „…să surprind
la fiecare (dintre personalitățile de care se ocupă, n.n.), una sau
mai multe idei fundamentale, prin care li s-ar putea contura un por-
tret interior cât mai aproape de realitate. […] să le înțeleg și să le fac
înțeles „duhul” care i-a animat. (p. 178). Dorința de a se reveni la o
educație creștină a copiilor și tinerilor, ar trebui să se concretizeze
în fapte și idei convingătoare, ducând și la valorizarea întregii cul-
turi a României interbelice, fără excluderi partinice bazate mai
ales pe criterii politice. 

Dacă cu Bogdan Munteanu discuția a căpătat pe alocuri
caracterul unei dezbateri, altfel decurge convorbirea cu distinsa
profesoara universitară Mihaela Pasat, de la Timișoara, doctor în
filologie al Universității București, dar sibiancă de origine.
Conversația evoluează pe direcția unei ample și sincere confe-

siuni, rolul lui Mihai Posada ca inițiator al fluxului mărturisirilor,
reducându-se la câteva rânduri menite a informa pe cititorul cărții
în privința personajului și a unor întrebări concise, cu scopul de a
o stimula pe vorbitoare. Cu bun-simțul și modestia sa caracteris-
tică, el nu întrerupe „discursul-confesiv”, nu deviază în paranteze
sau întrebări perturbatoare, lasă interlocutorul să vorbească, să
convingă, să strălucească prin  faptele relatate și prin frazarea ele-
gantă și elevată, uneori presărată cu involuntare enunțuri aforis-
tice. Și autoarea e parcă dornică să povestească, să se povestească,
într-o amplă, autentică autobiografie, sinceră și fermecătoare pen-
tru lector, ca un frumos text literar. Ea începe cu copilăria sibiană
și școala făcută aici și continuată la Timișoara, unde va absolvi și
facultatea, apoi cu viața și activitatea de 40 de ani în universitatea
timișoreană.  Aceasta continuă cu stagiile de specializare și activi-
tate în instituții de învățământ din Anvers și din Franța, cu dru-
muri și colaborări în Spania, cu studii și cărți, toate realizate prin
muncă asiduă, prin mobilizarea tuturor energiilor, cu: „O «patimă»
care nu se va stinge decât la finele existenței mele, căci niciodată
nu știm destul, mereu mai este ceva de adăugat.” Deci mărturisi-
rea ei e o adevărată lecție de muncă intensă, eforturi intelectuale
continui („…căci ivirea cuvântului pe buze, s-a înfăptuit întot-
deauna infinit mai lesne decât «așternerea» pe hârtie.”) conside-
rând că trebuie să iubești ceea ce faci, fiindcă: „Iubirea
necondiționată este impuls magic! În orice.” (p. 103). Mihai Posada
menționează totdeauna, realizările obținute, meritele, premiile și
onorurile acordate doamnei Mihaela Pasat („Competențele lin-
gvistice vă recomandă ca poliglot, cunoscătoare a limbilor: fran-
ceză, engleză, spaniolă italiană, portugheză, germană, rusă –” ),
dar ea însăși trece repede peste succese, uneori ușor jenată de
laudele primite: „Oh, oh! Nu mă ridicați așa în slăvi, n-aș dori s-o
pățesc precum Icar!  …iar eu, sper, am avut mereu simțul măsurii”
(p. 116). Și la sfârșitul lecturii, parcă observi că nu anecdotica era
scopul „poveștii”, ci  având în vedere un cititor virtual, Mihaela
Pasat vădește intenția de sorginte horațiană: „…lectorem delec-
tando, pariterque monendo.”

Cum este firesc, trecem în revistă aici, toate interviurile
din cartea lui Mihai Posada, dar nu în ordinea cronologică stabilită
de autor, căci uneori apar insolite afinități între unele dintre per-
sonajele interogate. Este cazul altui cadru universitar, din Sibiu,
Anca Sârghie, și ea doctor în filologie (Universitatea din Cluj), năs-
cută la Brașov dar „naturalizată” în Sibiu din copilărie, având
aceeași deschidere, disponibilitate comunicativă și sinceritate în
mărturisirile făcute în convorbirea cu Posada. Și „autobiobrafia sa
orală”, începe cu copilăria și școlile de la Sibiu, dar apoi traiectoria
vieții a purtat-o la Cluj, unde a fost o studentă eminentă, apreciată
de profesori, colegă cu Ana Blandiana, cu care a rămas prietenă
peste timp. Nu mai puțin interesante sunt rândurile în care e re-
latată evoluția doamnei Sârghie în cariera didactică, de la profe-
soara de română din tinerețe (la Liceul Lazăr din Sibiu), până la
gradul de conf. univ. la Universitatea „Lucian Blaga”. Toate sunt
povestite cu har literar, cu umor câteodată, dar și cu amintirea
unor mari emoții la trecerea prin examene de grade didactice
grele, în fața unor profesori pretențioși (Mircea Zaciu, la Cluj, Cor-
nel Regman, la Sibiu) și frumoasele reușite avute atunci. În cadrul
confesiunilor, Anca Sârghie nu scrie cu orgoliu, un folosește diti-
rambii, retorica, nici lauda de sine, dar nici evocările sentimentale
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„siropoase”. Fără accente moralizatoare, spusele ei duc spre
acceași concluzie cu cea a Mihaelei Pasat, că munca asiduă,
desfășurată cu intelgență și interes, este adevărata cheie a succe-
sului, acela care aduce satisfacția lucrului dus până la realizarea
autentică și „rotundă”. Fiind cea mai bună cunoscătoare a vieții,
activității și creației lui Radu Stanca, Anca Sârghie vorbește pe
scurt despre cărțile pe care le-a dedicat dramaturgului și poetului
sibian, apoi despre activitățile culturale și literare pe care ea le-a
desfășurat în Franța la Bordeaux, dar și în S.U.A și Canada. Un
bilanț bogat, lăudabil, pe care îl relatează cu mândrie, dar o mân-
drie a activității, nu a orgoliului exhibat cu aplomb, ci totul într-un
stil colocvial, amiabil, deschis și în „diateză” optimistă.

Un alt personaj interesant căruia Mihai Posada îi
întocmește o „fișă biografică” mai amplă, cu care demarează și
care în fapt completează „avant la lettre” dialogul ce urmează,
este filologul, anglistul Ștefan Stoenescu, român naturalizat ame-
rican. Acesta vorbește despre viața grea dusă ca student în Rro-
mânia anilor `50 - `60, exmatriculat fiindcă nu avea „dosar bun”
la securitae, o luptă continuată apoi cu tenacitate, până la stabil-
lirea în S.U.A. în 1987, unde  devenit master al Cornell University.
Debutând în revista Secolul 20, când a trăit în țară, el a fost lingvist
comparatist de mare anvergură, critic, eseist, traducător de
excepție al literaturii și mai ales al poeziei engleze și americane în
limba română, dar până să ajungă la acest statut, a parcurs pe-
rioade lungi de studiu intens și consecvent, uneori având 8 ore de
serviciu și 6 ore de cursuri la facultate. Făcând traduceri de mare
rigoare și exactitate stilistică, nu rareori de transpunere creatoare
nu numai de traducere-retroversiune, Șt. Stoenescu dezvăluie
(celor ce nu le știu), atât dificultățile tanspunerii unei lucrări dintr-
o limbă străină în română și invers, cât și numeroasele probleme
ale alegerii și editării traducerii unei opere literare. Din discuția cu
el, pe lângă povestea vieții sale, se desprind adevărate „exerciții de
admirație” pentru unii dintre dascălii universitari cu care s-a școlit:
„…cine poate uita analizele (prfesoarei Ana Cartianu) dedicate ro-
manelor exemplare ale lui Dickens, Thackeray, George Eliot sau
Hardy, sau excursul asupra trăirilor voltaice  din La răscruce de vân-
tturi? Iar din domeniul american, cine s-ar putea sustrage empa-
tiei cartianești pentru goticul exorcizant din plăsmuirile lui
Hawthorne, sau pentru gheizerele țâșnind din străfundurile abi-
saale ale tărâmului stăpânit și administrat de William Fualkner?”
(p. 292).

Uu dialog vesel, săltăreț, cu umor, dar și cu multe che-
stiuni serioase despre artist, creație, societate, se poartă cu pic-
torul sibian Constantin Ilea. Interlocutorii sunt prieteni, pare că
stau la o șuetă cu cafeaua pe masă, iar reportofonul „fură”
discuțiile. Ilea e un om bonom și volubil, aflat în vervă, astfel încât
după prima interpelare „introductivă”, întrrebările și răspunsurile
devin spontane, iar artistul povestește, cu accente comice,
secvențe din copilărie și din prima tinerețe și vrea să lase  impre-
sia că a intrat la Belle-árte în urma unor întâmplări și coincidențe,
nu după o hotărâre urmând  unei îndelungi chibzuințe. Studenția
la Cluj e de asemenea prilej de amintiri pline de haz, până și
pățania cu discutarea în ședința U.T.M. a ieșirilor de originalitate
ale studentului Ilea, care se abăteau de la linia „Realismului so-
cialist” preconizată în documentele de partid. rămâne Deși e un
episod cu posibile consecințe grave și pierderea bursei, spus după

zeci de ani, a devenit aici un prilej de „șagă”. Nu apar decât în tre-
cere câteva dintre problemele de organizare ale Filialei Sibiu a Uni-
unii Artiștilor Plastici din România, cu schimbările apărute după
1990, nu și micile intrigi și „mâncătorii” dintre unii artiști, pentru
ateliere, expoziții și vânzarea/achiziționarea lucrărilor. Ilea le știe
desigur, dar a ajuns la vârsta când trece cu seninătate peste ele,
invidia nefăcând parte, se pare, din firea lui. Iar clou-ul („cireașa de
pe tort”), care încheie „în hohote de râs” vorbăria hazoasă, este
întâmplarea cu surpriza comenzii primite de pictor, de a executa
un portret al lui Ceaușescu, dorit de Comitetul Județean P.C.R. cu
prilejul sărbătoririi „Tovarășului” în ziua de 26 Ianuarie. 

Pe o cu totul altă „lungime de undă” se „emite” discuția
cu pictorul bănățean Silviu Oravitzan. Artist de faimă mondială,
cu lucrări în colecții din Europa și America, el are aprecieri elo-
gioase din partea unor importanți critici ai artei contemporane:
Paul Brbăneagră, Basarab Nicolescu, Pavel Șușară… (dar și a ma-
relui dirijor Sergiu Celibidache).  Este un cunoscător avizat al reli-
giilor, al simbolisticii religioase și artistice, își definește arta ca
„privirea lumină-aură”, legătura dintre sacru și profan. În acest
context, el vorbește despre: „…cele patru simboluri ale geometriei
sacre și artei în general: cerc patrat, centru și cruce” și consideră
că: „Pe umerii acestor simboluri fundamentale s-a sprijinit toată
arta lumii, în decurs de mii și mii de ani…” (p. 223). Mihai Posada
provoacă și participă iarăși la un „dialog-dezbatere”, iar pictorul
își dezvoltă teoriile de inspirație ortodox-bizantină, (cum singur le
numește), afirmând că lumea și arta, au ajuns să descopere:
„relația dintre Dumnezeu-unul și Dumnezeu-multiplu, care se
găsește în noi” (p. 224) și că Paradisul din care omul a fost alungat,
datorită păcatului originar, sălășluiește în continuare în om, trans-
pus în formele geometrice esențiale, adevărate semințe ale acelei
geometrii sacre. Apoi enunță teoria Luminii divine și a Picturii ico-
nice, care devine trăire religioasă încărcată de simboluri, ce se re-
găsesc mai mult sau mai puțin „criptate” în cultura și
spiritualitatea românească: „Toată arta mare a lumii este o între-
bare: ce se întâmplă, ce este viața, ce este moartea? Crucea este,
de fapt, un răspuns major în găsirea centrului. Crucea nu este un
semn al morții, la creștini și în toată cultura europeană, crucea
este un răspuns al vieții și al victoriei, al recuperării hristice, al res-
taurării omului, al găsirii unei vieți eterne. Acestea sunt bazele
fundamentale ale spiritualității românești…” (p. 227). Și expusă
limpede, teoria sa despre religie și reflectările ei simbolice în artă,
este interesantă, chiar dacă pare „mireană” și controversată: „În
cultura simbolică, arta nu are o despărțitură între formă și
conținut, între expresie și enunț: este și enunț și expresie în același
timp.” (p. 232).

Și aici sunt numai câteva spicuiri…!
Cu un impresionant palmares de cărți publicate în Ro-

mânia, Germania și S.U.A., critic literar, redactor la ziare și reviste
din țară dar și din Germania, estetician și mai apoi autor de proză,
Titu Popescu e un nume cunoscut și un personaj prestigios în cul-
tura sibiană și cea românească în general. El povestește sumar
despre anii studenției la Cluj, intrarea în presa literară, debutul,
dar relatarea este sobră, fără entuziame, fără „paranteze afec-
tive”, cu trecerea în revistă a posturilor de avute la Cluj, Oradea și
în final la Sibiu,  unde a fost redactor la revista „Transilvania”
(1972-1987). Plecat din țară în 1987, lucrează intens în anii exilului,
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singurătatea uneori resimțită dureros, îi stimulează activitatea:
„În exil nu mi-am dat seama că timpul trece și aduce toate deza-
vantajele vârstei. În țară ele mi-au devenit evidente. Pentru mine
exilul a fost ca o trăire în afara timpului.” (p. 305) Iar amintirile din
exil – ne spune el – sunt scrise în cărțile sale de proză publicate la
München și nu revine în această convorbire asupra lor (Păcat!).
Rezumă însă experiența, deloc ușoară, a exilului în cuvinte
aproape memorabile: „Totuși, ca o marcă generală, aș spune că
exilul este un concentrat de țară, cu mărimile și decăderile lui,
printre care trebuie să înveți să înoți.” (p. 304).

„Copil teribil al literelor românești – cu o scenetă scrisă
la șapte ani, premiată la Teatrul de păpuși din Timișoara și jucată
în țară și străinătate (la Modena, în Italia), filolog absolveent cu di-
plomă de merit – șefă de promoție națională a Universității de
Vest, Facultatea de Filologie, secția engleză română, redactor în
cadrul Academiei Române…” și lista titlurilor, funcțiilor, premiilor,
continuă pe rânduri întregi, urmată de  cea a volumelor sale de
poezie, eseuri, critică, traduceri din poezia engleză, italiană, proză
în traducere și un volum de orientalistică…. Așa începe prezenta-
rea cvasi-encomiastică făcută de Mihai Posada ca „prefață” la dia-
logul cu Simona-Grazia Dima și de moment ai impresia că
„auctorele” exagerează, dar când convorbirea demarează, te con-
vingi repede că este „în scenă” un  personaj de excepție, un crea-
tor de mare forță și îți vine a crede că M. Posada „a avut noroc” să
aibă un asemenea interlocutor. El enunță numai șapte întrebări,
dintre care vreo trei sunt oarecum banale, solicitând date despre
activitatea „neliterară” („Ați îndeplinit și funcția de secretar al PEN
România…”), sau cerând lămuriri relativ nesemnnificative („Care
sunt criteriile după care ați ales autorul și cartea tradusă…”), dar
are „șansa” ca poeta să dea răspunsuri ample, dense și în același
timp de o uimitoare sinceritate și bunăvoință, câteodată chiar cu
uimitoare decență. Privește cu modestie succesele sale literare,
părând a crede că ceilalți le supraevaluează (cazul unic în litera-
tua română a menționatului debut literar, la 7 ani: „Le dictasem
părinților totul, textul este așadar autentic. […] Poate părea ciu-
dat, dar pentru mine era firescul însuși să scrii, să ai succes, o che-
stiune mai degrabă administrativă […] fără pic de orgoliu, ci doar
cu sentimentul împlinirii unei datorii.”, p. 243). Interviul devine tot
mai interesant datorită Simonei, care prin vorbire e fermecătoare,
te lasă să intuiești o gândire autentică de poet, nu numai un en-
tuziast sau melancolic „potrivitor de cuvinte”. Se conturează o altă
viziune despre existență („…situație care mi-a dat de gândit: nu
cumva poezia este inextricabil legată de existență, de caracterul ei
intrinsec…?” – p. 244), despre creație („Reperul notabil din viața
unui artist este chiar blocul magmatic al creației sale.” – p. 245),
despre opțiuni profesionale („Adevărat, la ora deciziilor privind
calea lumească, eram într-o continuă transă poetică, mi-ar fi fost
imposibil să mă dedic unei cariere universitae…”). În lume, între
oameni, poeta crede că „decriptezi rostul nemachiat al lucrurilor”,
iar menționând unele lecturi preferate din literatura română și
universală, poeta-eseistă face câteva caracterizări sclipitoare, con-
cise, uneori metaforice, dând „verdicte” incredibil de exacte. Iată
câteva exemple: „Eminescu, redescoperit mereu, întruchipare a

poeziei, de o muzicalitate și adâncime filozofică de amplă
reverberație. […] o conștiință atinsă de aripa absolutului, l-am as-
cultat cu vocea inimii, ce se umplea de o dulceață subtilă.” (p. 249).
Și în continuare: „Ion Barbu, bijuterie prețioasă, excelent montată
în operă. Apoi, William Blake, de o plasticitate hrănitoare, inspi-
rator, apropiat. Shakespeare, poetul prin strctură, vast, oceanic,
mereu tonic, exprimându-se familiar, cu egală vitalitate, oriunde
pe claviatura uriașă a simțămintelor omenești…” (p.250). Încă de
la mitologicul personaj Orfeu, cu muzica, cu imnurile sale dar și
prin esențele sale telurice și transcendetale, (considerat înteme-
ietorul religiei ce-i poartă numele), poezia este aproape de
credință și religie. Simona-Grazia Dima vorbește și ea despre:
„dubla cetățenie a omului, cerească și pământească”, și crede că:
„… împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul nostru. Nu în exterior,
așadar, precizează Mântuitorul, reluându-și afirmația mereu în
alte forne […] noi nu suntem de aici, esența noastră fiind de na-
tură spirituală.” (p. 254). Opinia sa este foarte aproape de
afirmația filozofului-preot Teilhard de Chardin: „Nu suntem fiinţe
umane care trăiesc o experienţă spirituală. Suntem fiinţe spiri-
tuale care trăiesc o experienţă umană.”, la care de altfel subs-
criem cu toată convingerea. Iar în privința raportului literaturii
[poeziei] cu iluminarea spirituală (spre care tinde și religia), Si-
mona-Grazia Dima disociază iluminarea, versus revelația artistică
(despre care vorbește un personaj din Joyce), de cealaltă: „Ilumi-
narea autentică, reală, iar nu imaginată, nu este o chestiune lite-
rară. Poate că literatura va reuși să fie pentru unii fitilul (iar pentru
alții nu). Să sperăm că poate acționa ca un bun catalizator în sen-
sul respectiv. Dar personajului joycean, revelația: „Îi lămurește
propriul drum, coagulându-se drept un puternic simbol al che-
mării artisitce, diferită de cerințele religiei…” (subl. ns. V.M, p. 257).
Un dialog dens, încântător, cu un personaj complex, cu adevărat
încântător.

Și ca un corolar cărții, ultimul capitol: Anchetă printre
poeți, aduce răspunsuri diverse la o singură întrebare: Ce repre-
zintă pentru dumneavoastră Poesia? („Am  trimis câtorva poeți, tra-
ducători, teoreticieni și critici literari români invitația de a
răspunde la această întrebare.”). Pentru o primă invitație adre-
sată cititorului acestui capitol, doar câteva opinii (în fragmente),
a trei dintre cei 20 de respondenți:
„Întrebare dintotdeauna, răspuns niciodată pe deplin împlinit.
Poezia îmi este seva esențială, una cu sângele și lacrima.” (Ale-
xandru Lungu (1924 - 2008).
„Nu se putea găsi o întrebare mai dificilă decât aceasta. Cum să
definești, în cuvinte cumpănite, în fraze raționale, locul și rolul pe
care îl are poezia în propriul tău metabolism interior?” (Iulian Bol-
dea)
„Poezia nu are o definiție anume. Poezia e alcătuită din cuvinte.

Poetul atinge pajiștea de aura cuvintelor numai după o trudă si-
sifică asupra lor. Odată cu suirea în duh,  a cuvintelor, poetul se
topește în ființa poeziei ca un înger al luminii, pentru că numai el
este singuru-i vorbitor de lumină.” (Dumitru Cristănuș).
E-adevărat că ne-ar fi plăcut să aflăm și răspunsul poetului Mihai
Posada, la întrebarea deloc ușoară adresată altor poeți.
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LA BRAȚ CU ANA

port o aură de răspundere editorială
deasupra capului, de prin anii nouăzeci,
mai precis din nouăzeci și opt și o totală,
în același timp, răspundere de familist, deci
faptul că zi de zi produc modificări* în viața culturală
a Clujului, și nu numai, fapt real,
a făcut să fiu declarat aproape geniu și aproape sfânt,
dar, oricum sunt nobil, cavaler al „Meritului Cultural”,
spre invidia criticaștrilor care sunt
dincolo de marginea marginii în proză și poezie –

Lucian Perţa

Parodii

Mircea Petean

toate acestea nu ar fi fost dacă
prin ‘95 nu l-aș fi rugat pe Dumnezeu
să-mi lase zăbava de a scrie
și El mi-a răspuns că am toate șansele așa să se facă
doar dacă voi fi și voi rămâne mereu
la braț cu Ana!

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