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N-ai un frate Emil spânzurat, ca Rebreanu, degeaba te-apuci să faci proză.
Decât firul de plumb e mai bun ştreangul fratelui, pentru un plus de precizie.
O pendulă se cere întoarsă şi mereu întârzie din când în când, pe când frate-
lui Emil i-a sunat, la fix, ceasul cu cuc. Mai ales dacă scrii un roman
n-ai cum să te lipseşti de un frate Emil ridicat în ştreang pentru înaltă trădare –
cu atât mai înaltă, cu cât fapta fratelui, de a nu trage în cei de un sânge,-i mai josnică.
Nu există înlocuitori pentru fratelemil, oricâte promoţii de locotenenţi ar da şcolile
militare de-acum înainte. Ai frate, ai carte! – cum stă mărturie istoria literaturii române.
Câte umbre dragi, jur-împrejur atârnând, tot atâţia chibiţi. Joci, în numele fratelui, cartea
spânzuratului, masa de scris şi ea-ţi joacă sub coate, la fel cum sub tălpile frate-
lui Emil taburetul – o lume-n suspans.

Să nici nu se aşeze la masă de scris
– de disecţie, de pomenire, totuna e! – cine nu are un frate Emil suicid,
ca al lui M. Ivănescu, a doua zi decât şi-a pus-o în gând (căci în seara aceea
nu putea să rateze-un concert!). Poezia e altcineva, o fiinţă plecată-nainte de vreme, pe care
o continuă versurile celor care rămân – după chipul şi asemănarea lor –, îmbătrânind împreună. 
De la celălalt, nu de la sine, porneşte poetul, acelaşi cu sinucigaşul în serie „prin predecesori”.
Dacă nu ţi-a dat Domnul un frate Emil, nici să-ţi treacă prin cap poezia!
Decât amortizoru-i mai bună, lipită de ţeava pistolului, tâmpla lui fragedă,
când te trage la scris poezii cerebrale – şi ce uşurare că nu mâna care
scrie trebuie să pună punct, apăsând pe trăgaci! Toată viaţa să-l ai pe
conştiinţă, chiar dacă nu porţi nici o vină, ajunge să ţină loc de conştiinţă de sine. 

Onomastică predestinată ce-ţi vine mănuşă – să nu le-ncurci mâinile! –, de spânzurat & de sinucigaş.
Mergi pe mâna când unui, când altui – să nu le-ncurci numele! – frate Emil, cel dintâi pe
cât de lipsă, pe-atât de absent cel de-al doilea, şi care îşi dau întâlnire pe pieptu-ţi ca două
decoraţii post-mortem, în grad de (al Tristei Figuri) Cavaler. Ofiţer în rezervă,
o faci pe ordonanţa când unuia – „Alinierea!” –, când altuia – „Pe loc repaus!” –, acelaşi
veşnic locotenent. Doar că n-ai cui – decât dacă sieşi eşti frate Emil – ţine locul.
Eu sunt fratele meu – doi în unul – Emil spânzuratul & sinucigaşul, tustrei la o masă. În joacă,
mi-am pierdut la cărţi viaţa. La cărţi de citit. De scris, viaţa. La masa tăcerii.
Fiecare pre limba lui, fraţii Emil se-ntretaie ca limbile ceasului care arată, chiar dacă-i defect,
la fix ora de două ori în 24 de ore. Şi, Doamne! oricât i-aş regla mecanismul,
ceasul ba se grăbeşte c-un frate Emil spânzurat, ba rămâne în urmă c-un frate Emil suicid.

Emilian GALAICU-PĂUN
Fratele Emil



2 conexiuni

Gheorghe PERIAN

Originile intelectuale ale Revoluţiei 
române din 1989

S-a scris deja de către istorici şi sociologi 
că declinul economic şi politic al României, tot mai 
accentuat în deceniul al nouălea din secolul douăzeci, a 
creat premisele necesare pentru izbucnirea Revoluţiei 
din 1989, dar s-a vorbit prea puţin până acum despre 
originile intelectuale ale marelui eveniment. Aş zice chiar 
că s-a vorbit atât de puţin încât s-a creat impresia, falsă, 
că ele nici n-au existat. Fapt este că, din punct de vedere 
cronologic, lucrurile au început să se mişte întâi la nivel 
intelectual şi doar mai târziu au apărut manifestări în planul 
acţiunii politice şi al revendicărilor economice. Ideile 
au avut şi ele un rol în pregătirea Revoluţiei, în măsura 
în care au produs clarificări şi au radicalizat gândirea şi 
sensibilitatea românilor, scoţându-i din amorţeala ce-i 
cuprinsese în deceniul al optulea (un deceniu de anestezie 
aproape generală). Câtă vreme opoziţia s-a limitat la 
creaţia ficţională şi la insurgenţa temelor literare, puterea 
comunistă n-a simţit pericolul unei apropiate schimbări de 
regim şi n-a reacţionat, dar mai târziu, când aceşti curenţi 
de adâncime puşi în mişcare de literatură au început să agite 
spiritele la vedere şi să antreneze nemulţumiri politice şi 
economice, au apărut primele îngrijorări şi primele măsuri 
pentru a frâna publicarea scrierilor nonconformiste. 
Aşadar, înainte de-a se fi ajuns la acţiuni concrete, cu 
caracter revoluţionar, a existat o reflecţie premergătoare 
şi un dezgust al unor intelectuali faţă de viaţa ce li se 
pregătea, dezgust şi reflecţie ce au trecut în cărţile pe care 
le-au scris şi în temele pe care le-au abordat. Ideile nu s-au 
numărat printre cauzele directe ale Revoluţiei, aşa cum 
au fost lipsurile de ordin material, dar importanţa lor în 
conştientizarea de către publicul larg a situaţiei degradante 
în care ţara se afla nu poate fi subestimată.

Mişcarea sediţioşilor de la 1980

Restrângând discuţia la domeniul literar, originile 
intelectuale ale schimbărilor petrecute în 1989 ar fi de 
căutat (şi de găsit) într-o serie de nuvele şi povestiri 
publicate atunci, care vorbeau despre gesturile şi atitudinile 

sediţioniste ale unor tineri proveniţi din categoriile sociale 
de jos. Sediţiunea a fost marea temă pe care scriitorii din 
deceniul al nouălea au introdus-o în proza românească 
de după Al Doilea Război Mondial. Personajele lor 
erau figuri de oameni intransigenţi, idealişti în felul 
lor, hotărâţi să-şi păstreze demnitatea în orice condiţii, 
chiar cu riscul de-a fi rejectaţi de către sistemul social 
potrivnic. Decât să abdice de la principiile şi exigenţele 
lor, ei preferă să-şi asume eşecul, înfrângerea, în unele 
cazuri emigrarea. Nu pot accepta prezentul aşa cum este 
el, cu multele lui carenţe, şi se gândesc la o altfel de lume, 
croită după un model occidental, democratic şi capitalist. 
Mişcarea sediţioşilor a vrut să arate că s-a produs o 
ruptură în societatea românească şi că sistemul comunist, 
până atunci în expansiune, a intrat într-o etapă nouă, 
caracterizată prin apariţia unor tendinţe de împotrivire 
la regim, deocamdată fără intenţii aboliţioniste. Înainte 
de-a deveni o acţiune politică şi de-a se ridica la un prag 
de eroism prin lansarea unor lozinci cu apăsate conotaţii 
sacrificiale („Suntem gata să murim”, „Mai bine mort 
decât comunist” etc.), sediţionismul a fost pentru multă 
vreme un criticism condus de principii etice. El n-are nici 
o legătură cu marea diversiune a anilor 1990, aşa-numita 
„rezistenţă prin cultură”, instrumentată după reprimarea 
Manifestaţiei din Piaţa Universităţii din Bucureşti, cu 
scopul de-a scoate generaţia vârstnică de sub acuzaţia 
că ar fi colaborat cu regimul totalitar şi de-a justifica în 
felul acesta restaurarea vechii ordini literare1. Înţeleasă 
ca retragere din istorie (sau „boicot al istoriei”, cu vorba 
lui Blaga) şi refugiu în autonomia esteticului, „rezistenţa 
prin cultură” se situează la antipod faţă de criticismul 
sediţionist care a fost de la început o formă de angajare 
etică (în final, şi politică) împotriva sistemului. 

Îndreptări

În timpul când generaţia sediţionistă şi-a publicat 
primele cărţi, cei care „dădeau tonul” în critica românească 
şi deţineau rubricile de actualitate ale revistelor erau 
critici formaţi într-o epocă anterioară, atenţi îndeosebi la 
elementele de formă ale producţiilor literare. Ei au fost cei 
care au impus pentru multă vreme o viziune de ansamblu 
asupra prozei „optzeciste”, pornind de la mai vechile lor 
experienţe de lectură, nu întotdeauna adecvate creaţiilor 
de ultimă oră. Tendinţa a fost de-a reduce noutatea la ceea 
ce era deja cunoscut şi de-a analiza scrierile recente prin 
categorii estetice deja ilustrate în literatura postbelică. O 
grilă mult întrebuinţată şi azi a fost cea oferită de prozatorii 
grupaţi în renumita Şcoală de la Târgovişte, ale căror cărţi 
apăruseră cu un deceniu înainte şi faţă de care câţiva tineri 
„optzecişti” şi-au exprimat într-adevăr admiraţia, văzând 
în ei posibile modele. Analizate cu asemenea instrumente, 
pe care criticii le aveau la îndemână încă din deceniul 
precedent, scrierile noilor veniţi au lăsat o impresie de 
literatură pur experimentală, redusă la preocupări de ordin 
tehnic, obsedată de intertextualitate şi naratologie, în 
descendenţa structuralismului şi a poststructuralismului. 
Primul lucru (nu şi cel esenţial) observat într-o proză a lui 
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Mircea Nedelciu, inclusiv în aceea despre care urmează 
să vorbim, este dorinţa irepresibilă a povestitorului de-a 
ieşi în evidenţă, de-a se arăta, de-a fi băgat în seamă şi, 
eventual, admirat de către cititor. Nu e neapărat un om 
dăruit cu harul povestirii, aşa cum îl găsim de obicei la 
prozatorii români, dar e cu siguranţă un povestitor calificat, 
un naratolog în toată puterea cuvântului, stăpânind bine 
ştiinţa compoziţiei şi a vocilor narative. Sunt, aşadar, la 
acest nivel unele asemănări între literatura „optzeciştilor” 
şi aceea practicată de scriitorii tâgovişteni, dar există şi o 
mare deosebire, o deosebire mai importantă decât toate 
asemănările. În cărţile lor cele mai apreciate, târgoviştenii 
au întors spatele realităţii şi au optat pentru un referent 
cultural şi estetic, în vreme ce „optzeciştii”, într-un 
context schimbat, au decis să integreze preocupările de 
ordin formal şi intertextualitatea într-un demers mai larg, 
cu finalităţi etice şi sociale.

Interesul pentru întâmplările mărunte ale vieţii 
zilnice şi pentru figura omului obişnuit, supus inerţiilor 
şi comodităţii a fost o altă trăsătură nespecifică pe care 
critica literară a atribuit-o, într-un mod doar parţial 
justificat, literaturii noi din perioada anilor 1980. Adevărul 
este că viaţa cotidiană, banală şi mediocră, cu personajele 
ei nediferenţiate şi adeseori substituibile a pătruns în 
literatura română puţin mai devreme şi a fost apanajul unor 
scriitori ca Mihai Sin, Gabriela Adameşteanu, Alexandru 
Papilian şi alţii. Sunt scriitori care au evitat să pună în 
discuţie sistemul în interiorul căruia se aflau şi care, în 
acea perioadă, le oferea un oarecare confort şi un mod de 
viaţă neproblematic. A lua această particularitate şi a o 
extinde, fără a decela nuanţele, asupra literaturii publicate 
cu un deceniu mai târziu a fost o eroare şi totodată un 
abuz: pe de o parte, scriitorii de la 1970 s-au văzut cumva 
deposedaţi de una din trăsăturile lor de originalitate, 
pe care au fost puşi în situaţia să o piardă în favoarea 
celor veniţi în urma lor, iar pe de altă parte adevărata 
faţă a literaturii sediţioniste a fost acoperită cu un văl 
împrumutat dintr-o garderobă străină. Nici până astăzi 
vălul n-a fost îndepărtat (şi nici restituit), împiedicând 
să se observe că, datorită scriitorilor „optzecişti”, axa 
tematică a prozei contemporane s-a schimbat şi că o nouă 
epocă literară a început odată cu ei. Şi când se întâmplă să 
pornească de la banalitatea vieţii cotidiene, „optzeciştii” 
nu rămân la ea, o depăşesc aproape întotdeauna prin 
aducerea personajelor într-o situaţie de conflict, într-o 
situaţie extremă, care tensionează epicul şi imprimă 
naraţiunii un caracter dramatic. Pentru ei viaţa cotidiană a 
încetat să mai fie o sursă de întâmplări anodine, devenind 
un spaţiu al nesiguranţei, al neliniştilor şi al dilemelor 
morale. Personajele lor sunt oameni de acţiune, oameni 
care trec printr-o cotitură majoră în existenţa lor şi care 
nu acceptă să trăiască după reguli impuse.

În plan literar (celelalte planuri rămân deocamdată 
în afara discuţiei), curentul sediţionist poate fi urmărit 
în câteva scrieri etalon, cum sunt Povestirea eludată de 
Mircea Nedelciu, Scadenţa de Alexandru Vlad şi Jocuri 
de societate de Vasile Gogea. Tipărite în aceeaşi perioadă, 
între 1981 şi 1985, dar fără să existe o filiaţie directă între 

ele, povestirile denotează o stare de spirit comună şi se 
înscriu într-o linie tematică bine definită. Cei trei autori, 
cu toate că sunt foarte diferiţi unul de celălalt, fiecare 
având unghiul său de abordare a subiectului, îşi pun 
aceleaşi probleme şi le rezolvă într-un mod asemănător. 
Tematica pe care au iniţiat-o va fi dusă mai departe şi 
aprofundată în primul rând de către ei înşişi în scrierile 
lor ulterioare, în povestiri şi romane, dar şi de alţi scriitori 
de vârstă apropiată, având aceleaşi convingeri.

Emigranţi

În Povestirea eludată, Mircea Nedelciu scrie 
despre tinerii de la 1980, izolaţi în sărăcie şi austeritate, în 
rândul cărora apăruse un adevărat miraj al Occidentului, 
imposibil de corectat sau de contrazis. Pe un ton puţin 
mustrător, dar nu lipsit de înţelegere, naratorul taxează 
această fascinaţie ca pe o formă benignă de snobism: 
„Erau, pardon, sunt puţintel snobi aceşti copii. Şi se ştie că 
la noi cea mai frecventă formă de snobism este xenofilia”. 
Având în minte libertatea şi bunăstarea de care se bucurau 
oamenii dincolo de Cortina de Fier, personajele caută 
mijloace pentru a ieşi din constrângere şi pentru a-şi 
împlini pofta de Occident. Doar unele au posibilitatea să 
şi-o împlinească şi produc, datorită acestui privilegiu, o 
atracţie magnetică în jurul lor, în vreme ce pentru altele 
Occidentul rămâne un jind cu atât mai arzător cu cât 
şansele de-a se realiza vreodată păreau nule.

 Din categoria celor din urmă este şi personajul 
lui Mircea Nedelciu, Claudiu, un absolvent de liceu pe 
care naratorul se întrece în a-l împodobi cu tot felul de 
calităţi, prea multe pentru a fi purtate de un singur om 
(şi pentru a fi înşirate aici). Scopul urmărit în ascuns se 
pare că este acela de a-l face pe tânăr plăcut cititorilor 
şi de a-i determina pe aceştia să fie de partea lui şi să-l 
aprobe în faptele pe care le va săvârşi în continuare. Lui 
Claudiu i-ar plăcea să călătorească, să cunoască lumea, 
să întâlnească şi alţi oameni, să vadă cum se trăieşte prin 
alte părţi,  dar îngrădiri felurite îl fac să rămână pe loc, 
să-şi petreacă vacanţele în apartamentul din Bucureşti 
al părinţilor săi, ascultând muzică clasică şi urmărind 
filmele de la Cinematecă. El vine din lumea de jos, din 
acea mulţime săracă, mereu în lipsă de bani, care nu-şi 
permite să petreacă două săptămâni pe malul Mării Negre, 
nicidecum să călătorească dincolo de graniţă. 

Aceeaşi atracţie faţă de lumea occidentală o 
stăpâneşte şi pe Maria, colega lui Claudiu, cu deosebirea 
că aceasta are şi mijloacele necesare pentru a-şi împlini 
dorinţele. Provenind dintr-o familie bine plasată în ierarhia 
socială, ea oferă naratorului ocazia de-a face portretul, 
nu lipsit de accente ironice, al nomenclaturii comuniste 
din perioada anilor 1980. Aceasta era un fel de burghezie 
roşie, cu un nivel de trai foarte ridicat, obişnuită să ducă 
o viaţă de lux şi de înlesnire, care nu o dată trezea invidia 
şi admiraţia celor mulţi şi săraci. Şefii partidului locuiau 
în vile confortabile din centrul oraşului, îşi petreceau 
concediile în Occident, pe ţărmul Mediteranei sau al 
Atlanticului, frecventau muzeele şi librăriile din marile 
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capitale europene. Erau oameni în vârstă, constituiţi într-o 
adevărată gerontarhie, care ţineau societatea în loc, iar în 
politică aveau o atitudine conservatoare.

Nu vom afla din povestire dacă Claudiu s-a 
îndrăgostit cu adevărat de Maria sau doar a fost atras de 
lumea în care aceasta trăia, dar bănuiala că tânărul a avut 
în vedere şi o mezalianţă nu poate fi exclusă (n-o exclude 
nici naratorul). Dealtfel, Mircea Nedelciu a reluat tema 
(plăcută postmodernilor) a mezalianţei în romanul său de 
mai târziu, Tratament fabulatoriu, făcând din ea un pivot 
important al naraţiunii. Şi acolo, ca şi aici, mezalianţa 
precede şi explică actul de sediţiune al personajului 
principal2. Deocamdată să spunem că părinţii Mariei 
par, în primul moment, să-l accepte pe tânărul sărac, dar 
inteligent şi harnic la învăţătură, deoarece o stimulează 
pe fiica lor să înveţe şi ea, astfel încât să reuşească la 
examenul de admitere la Facultate. Se gândesc chiar mai 
departe, la posibilitatea ca, după încheierea studiilor, cei 
doi tineri să se căsătorească. Şi totuşi, nu peste mult timp, 
tot ei vor fi cei care îi vor spune lui Claudiu, cu dispreţ şi 
cu intenţia de a-l jigni, că n-ar fi luat niciodată examenul 
de admitere dacă tatăl Mariei, folosindu-se de poziţia lui 
înaltă în partid, n-ar fi intervenit pentru el. Acela a fost 
momentul când tânărul a înţeles că preţul pe care urma 
să-l plătească pentru a fi admis în lumea nomenclaturii era 
renunţarea la demnitate. Intransigent, neputând să accepte 
umilinţa şi degradarea morală, va săvârşi un dublu gest 
de sediţiune, prin care se va desprinde în mod categoric 
şi definitiv de întregul sistem: va pune capăt mezalianţei, 
rupând relaţia cu Maria şi cu familia acesteia, şi îşi va 
retrage de la Facultate actele de student. După o primă 
tentativă de acomodare cu regimul, soldată cu un eşec, 
personajul îşi recuperează adevărul lăuntric şi credinţa în 
valorile etice, refuzând să se integreze într-o lume care 
nu era pregătită să-i respecte demnitatea. Scurta şovăire 
iniţială, care l-ar fi putut scufunda pentru totdeauna în 
marasmul epocii, a fost urmată de o redresare cu adevărat 
spectaculoasă, rezultat al unui remarcabil act de voinţă. 
Naratorul n-a fost niciodată zgârcit cu laudele la adresa 
personajului său, dar numai acum, după ce Claudiu a 
devenit „un om de caracter”, acestea se dovedesc pe 
deplin justificate. Ştim din povestire că tânărul n-are de 
gând să se angajeze într-o luptă împotriva sistemului, dar 
va face tot ce îi stă în putinţă pentru a rămâne în afara lui, 
în libertate. Va încerca în continuare să-şi realizeze idealul 
occidentalist, pe alte căi, mai onorabile decât cele ale 
mezalianţei. Ca salariat al unei companii aeriene străine, 
petrece mult timp în Occident şi nu e tocmai clar dacă în 
final acceptă sau nu să părăsească ţara şi să se stabilească 
la Zürich. După ce a decis să stea în afara sistemului, n-ar 
fi deloc exclus să vrea să trăiască şi în afara ţării.

Mai trebuie explicat prin ce întâmplare o povestire 
cu un asemenea conţinut, care nu putea decât să displacă 
ideologilor de partid, a fost publicată fără probleme 
într-un deceniu renumit pentru înăsprirea accentuată a 
cenzurii. O explicaţie ar fi că experimentalismul, folosit 
uneori de Mircea Nedelciu în scopuri diversioniste, a 
monopolizat într-o asemenea măsură atenţia cenzorilor 

(ca şi a criticilor mai târziu) încât au pierdut din vedere 
înţelesurile subversive ale naraţiunii. Pe lângă aceasta, a 
mai fost şi o stratagemă care s-ar părea că i-a reuşit pe 
deplin autorului, având exact efectul scontat de acesta, 
adică salvarea operei de sub foarfecele responsabililor 
cu cenzura. De la primele pagini, înainte ca povestirea 
să înceapă, naratorul se arată preocupat să stabilească o 
legătură directă cu prezumtivul său cititor. I se adresează 
cu multă deferenţă, îl felicită cu anticipaţie pentru 
abilităţile sale încă nedovedite, îi vorbeşte ca de la egal la 
egal, face totul pentru a-i câştiga bunăvoinţa şi pentru a-l 
atrage de partea sa. Surpriza vine la final, când naratorul 
iese din nou în faţă şi se adresează de această dată 
cenzorilor înşişi, cu aceeaşi afabilitate, dar şi pe un ton de 
resemnare: „Aceasta este, oricum, o povestire interzisă. 
N-o mai citiţi, tovarăşi, lăsaţi...!”  Provocaţi într-un mod 
atât de direct şi de neaşteptat, cum nici un alt scriitor 
nu mai făcuse până atunci, „tovarăşii” au fost, probabil, 
descumpăniţi şi neştiind cum să reacţioneze, au sfârşit 
prin a lăsa povestirea „să treacă”. 

     
Refractari

În Scadenţa, Alexandru Vlad scrie şi el despre 
tinerii de la 1980, dornici să participe la viaţa socială, pe 
măsura competenţei lor, dar în faţa cărora sistemul s-a 
închis, toate locurile fiind ocupate. Dificultăţile erau mari 
îndeosebi pentru cei care proveneau din lumea de jos, 
pentru că în deceniul al nouălea distanţa dintre categoriile 
sociale a crescut enorm, orice cale de acces înspre etajele 
superioare ale societăţii fiind, practic, blocată. Într-o asfel 
de lume puternic ierarhizată, în care mişcări pe verticală 
nu se mai făceau, intelectualii tineri, cu precădere cei 
de formaţie umanistă, aveau puţine şanse de împlinire 
profesională. Este, la început, şi cazul lui Petra, personajul 
principal din Scadenţa, al cărui scop era să devină scriitor 
şi să lucreze în redacţia unei reviste culturale din oraşul 
său. Demersurile pentru realizarea unui asemenea scop 
erau însă dificile şi de lungă durată, iar tânărul venit de 
curând de la ţară nu avea nici priceperea şi nici mijloacele 
să le facă. Beneficiază însă de generozitatea unui 
consătean care muncea pe un şantier şi care, impresionat 
de ambiţiile înalte ale fostului său tovarăş de joacă, se 
hotărăşte să-l ajute să şi le realizeze. Vreme de trei ani 
va sprijini cu sume de bani lunare proiectul lui Petra de-a 
se face cunoscut ca scriitor şi de-a pătrunde în cercul 
exclusivist al elitelor culturale. Având acest stipendiu, 
tânărul a putut să se consacre literaturii, fără a fi tulburat 
de grijile vieţii zilnice şi fără a fi obligat să muncească 
pentru a se întreţine. La sfârşitul celor trei ani, după ce 
a trecut cu bine câteva probe de conformism, se simţea 
destul de pregătit pentru a fi acceptat de sistem şi asimilat 
în structurile acestuia. În prima fază, precumpănitoare 
a fost, aşadar, o voinţă de integrare căreia sistemul i-a 
răspuns favorabil, chiar dacă a făcut-o cu întârziere şi cu 
unele rezerve. Devenit redactor al unei importante reviste 
culturale, înzestrat cu talent scriitoricesc şi având de acum 
asigurate condiţiile necesare afirmării, Petra lasă tuturor 
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impresia „unui tânăr de carieră”. Asiduităţile de lungă 
durată, susţinute financiar de prietenul său muncitor, au 
fost în final răsplătite prin acceptarea lui în nomenclatura 
de rangul al doilea, alcătuită din intelectuali ai partidului 
comunist: scriitori, redactori ai publicaţiilor culturale, 
profesori universitari etc3. În descrierea ei, Alexandru 
Vlad îmbină umorul cu persiflarea, aşa cum face şi 
Bulgakov în Maestrul şi Margareta, atunci când prezintă 
gruparea „Massolit”. Există o asemănare între palatul 
naţionalizat, în care a fost instalată redacţia lui Petra, şi 
casa Griboedov din romanul scriitorului rus. 

Mezalianţa, atât de importantă pentru Mircea 
Nedelciu, se găseşte şi la Alexandru Vlad, dar ca temă 
secundară. Ea denotă aceeaşi dorinţă de încadrare în elita 
intelectuală a timpului şi arată că, în cazul lui Petra, iubirea 
nu e doar un sentiment, ci şi o politică. În relaţia lui cu 
Ioana a intrat şi un calcul, probabil şi din partea fetei, care 
a început să se intereseze de el numai după ce a devenit 
redactor. Fiică a unui profesor universitar, Ioana este o 
femeie elegantă şi cultă, care i-a citit pe scriitorii sud-
americani, în vogă la noi în deceniul al nouălea, şi care 
a călătorit în Rusia. Condusă de un puternic sentiment de 
castă, ea a avut grijă să-şi aleagă un logodnic pe măsură, 
provenit şi el din acelaşi cerc închis al nomenclaturii. 

Povestirea evoluează pe o linie de dramatism, 
care precipită acţiunea înspre deznodământ, înmulţeşte 
conflictele şi provoacă răsturnări de situaţii cum nu ne-
am fi putut imagina înainte. Apar personaje noi, iar cele 
vechi îşi schimbă în mod radical conduita şi felul de a fi. 
Evenimentele iau un alt curs, mai puţin liniştit, în ziua 
când Petra este căutat la redacţie de un oarecare Beru, 
personaj burlesc, desprins parcă din lumea comedianţilor 
de bâlci. Acesta era un trimis, un „ambasador” ciudat, 
zice autorul aducându-ne aminte de romanul lui Henry 
James. Beru venea din partea fostului consătean, care 
acum, la împlinirea celor trei ani, îşi voia banii înapoi, 
conform înţelegerii. Neobişnuită şi surprinzătoare este 
însă precizarea ca întreaga sumă să fie cheltuită pe 
băutură, într-un chef de proporţii rabelaisiene, avându-i 
ca protagonişti pe cei doi, Petra şi Beru. Ideea pe de o 
parte îl îngrozeşte pe scriitor, căci nu-i plăcea deloc să 
bea, iar pe de altă parte îl fascinează, înţelegând că în 
felul acesta prietenul îndepărtat vrea să-l dezlege pentru 
totdeauna de un sentiment de obligaţie care ar fi rămas în 
conştiinţa lui şi după achitarea datoriei. Trecem peste cele 
câteva pagini de literatură potatorică, scrise pe o notă de 
umor carnavalesc, dar şi cu unele inserţii clasice (cum ar 
fi, de pildă, preceptul horaţian că „băutorii de apă nu dau 
capodopere”4), pentru a spune că venirea lui Beru şi mai 
ales încercarea de a-l elibera de orice datorie, bănească 
sau morală, sunt fapte tulburătoare, de natură să-l scoată 
pe tânărul redactor din starea de indiferenţă şi mulţumire 
de sine, punându-l în situaţia de-a se analiza cu mai multă 
atenţie. N-avea, într-adevăr, nimic să-şi reproşeze? A 
fost în toţi aceşti ani şi în toate acţiunile sale un om fără 
greşeală? N-a săvârşit nici o faptă de care astăzi ar trebui 
să-i fie ruşine? Petra începe să-şi pună întrebări şi nu mai 
e atât de sigur de integritatea lui morală. Dacă atunci 

când a primit banii şi i-a folosit pentru a se face agreat de 
sistem, acţionase fără a avea nici cel mai mic sentiment 
de vinovăţie, acum, după trecerea timpului, el se judecă 
altfel, cu mai multă severitate. Se simte vinovat faţă de 
ceilalţi, dar mai ales faţă de sine, pentru că a renunţat cu 
atâta uşurinţă să fie un om liber, optând să se integreze 
în nomenclatură şi să-şi fărâmiţeze personalitatea în 
măruntele întâmplări ale vieţii redacţionale. Cu gestul său 
de generozitate,  Beru îi atrage atenţia asupra necesităţii şi 
importanţei de-a recâştiga libertatea pe care o pierduse şi 
de-a redeveni stăpân pe propria viaţă.

Dacă paginile de literatură potatorică am văzut că 
se remarcau printr-o explozie de veselie şi prin umorul 
lor popular, niciodată grosier, partea care urmează pune în 
lumină două registre stilistice noi, specifice discursurilor 
de luptă. Limbajul critic şi vehemenţa diatribei duc 
povestirea înspre o literatură a mâniei şi a conflictului, 
în vreme ce o tendinţă complementară de ridiculizare, 
cu apariţii sporadice şi mai puţin accentuate, îi conferă 
unele note satirice. Petra înţelege acum că integrarea 
lui în sistem, pentru care s-a străduit îndelung, a fost o 
eroare şi că, de fapt, locul său e în afara acestuia, alături 
de Beru şi de alţii din aceeaşi categorie. Devine tot mai 
conştient de faptul că între el şi cei din nomenclatură 
există multe şi mari incompatibilităţi şi că modul său de-a 
simţi şi de-a gândi este mai apropiat de acela al oamenilor 
simpli şi oneşti. În urma unui dificil proces de conştiinţă, 
se va despărţi de viaţa lui de până acum, caracterizată 
printr-o delăsare a sentimentului etic, şi va încerca să 
recupereze valori precum demnitatea şi onoarea, ce 
păreau uitate pentru totdeauna sub nivelul de confort al 
vieţii cotidiene. Faptele de sediţiune pe care le va săvârşi 
sunt asemănătoare cu acelea din povestirea lui Mircea 
Nedelciu: va rupe mai întâi mezalianţa cu Ioana, iar apoi 
se va întoarce împotriva regimului autoritar din redacţie 
(„spun lucruri radicale, fac ceea ce poate demult ar fi 
trebuit să fac, renunţ la vechile compromisuri şi încerc să-
mi recâştig libertatea pe care am regretat-o întotdeauna”). 
Intrat în rândul sediţioşilor, săvârşind faptele acestora, 
Petra nu e încă un revoluţionar, iar revolta sa „nu e totuşi 
revolta aceea definitivă la care era îndreptăţit”. Refuză 
sistemul, e adevărat, dar nu intenţionează să lupte pentru 
nimicirea lui, riscând să fie el însuşi nimicit.

Analizată cu un plus de atenţie (de care cenzura 
se pare că n-a fost capabilă), povestirea conţine câteva 
sugestii interesante cu privire la felul cum va evolua Petra 
în continuare, după excluderea lui din rândul elitelor. Se 
subînţelege că, trecând de partea lui Beru, îşi va reînnoi 
ataşamentul faţă de valorile reprezentate de acesta 
(egalitatea, camaraderia, simplitatea, firescul), în opoziţie 
cu lista de valori a nomenclaturii. Oprit în mijlocul străzii, 
cu înfăţişarea lui clovnescă, Beru ţine un fel de discurs 
politic, asemănător ca sintaxă cu vorbirea Cetăţeanului 
turmentat din piesa lui Caragiale, dar care vrea să 
exprime ideea unei disocieri a muncitorilor de burghezia 
roşie atotputernică în deceniul al nouălea: „Pe noi nu 
ne interesează ce faceţi voi, pe noi ne interesează judo, 
(aberant) nu ştim judo, dar ne interesează”. Sub chipul de 
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refractar al tovarăşului său, Petra are impresia că reînvie 
figura unui comunard de altădată, chemând la egalitate şi 
la justiţie socială. În spiritul politicilor de stânga, îşi pune 
speranţa într-o nouă Comună şi se gândeşte la posibilitatea 
ca muncitorii, nemulţumiţi de cei care îi conduc şi pretind 
că îi reprezintă, să redevină într-o zi revoluţionari. Şi într-
adevăr, peste puţin timp, revoluţia a avut loc, dar n-a fost 
o revoluţie în veşminte muncitoreşti, cum şi-a imaginat 
personajul lui Alexandru Vlad, ci a fost o revoluţie în 
blue-jeans, adică o acţiune a generaţiei tinere dornice de 
libertate5. 

Huligani

Şi în povestirea lui Vasile Gogea, Jocuri de 
societate, nomenclatura este privită cu spirit critic şi este 
supusă unei judecăţi aspre, cu scopul de a-i evidenţia 
neîmplinirile în plan moral. Rigorismul etic al naratorului 
este înalt, iar învinuirile aduse elitei sunt dintre cele mai 
serioase. Evoluţia faptelor conduce spre un act de revoltă 
final, ce pare inevitabil, dar pe care autorul a renunţat 
să-l povestească, îndemnând cititorul să şi-l imagineze 
singur. O sediţiune se prefigurează, o putem deduce din 
logica evenimentelor, e probabilă, chiar dacă n-o găsim 
nicăieri exprimată în clar. Vasile Gogea a scris o povestire 
cu subînţelesuri, într-o măsură mai mare decât au scris 
Mircea Nedelciu şi Alexandru Vlad. 

Dacă o analizăm respectând cronologia 
întâmplărilor (diferită de ordinea în care acestea au fost 
povestite), vom observa că primele episoade par scoase 
dintr-un roman despre „obsedantul deceniu”, încă în vogă 
pe atunci. Nimic nu lipseşte din recuzita acestui tip de 
roman: dosare politice, delatori, şedinţe de excludere, 
studenţi îndepărtaţi în mod abuziv din Facultate, reparaţii 
tardive etc. Şi totuşi, la o lectură atentă, vom vedea că 
perspectiva din care sunt povestite întâmplările s-a 
schimbat. Tinerii de la 1980 considerau că românii ar fi 
trebuit să se elibereze de trecut, să nu mai scotocească 
după „gunoaie care s-au dus demult” şi să se întoarcă spre 
problemele prezentului şi ale viitorului. Se înţelege că 
literatura ar fi trebuit şi ea să urmeze acelaşi drum şi să 
părăsească o temă epuizată cum era aceea a „obsedantului 
deceniu”, lansată oficial în 1968 prin denunţarea de către 
partid a unor acte criminale de tip stalinist petrecute în 
deceniul al şaselea6. Dintr-o scurtă incursiune în biografia 
profesorului Sever, aflăm că acesta a fost admis la 
Facultatea de Filosofie în 1950 şi a fost exmatriculat în 
anul al doilea, dintr-o eroare. A revenit în Facultate după 
un timp, când eroarea a fost descoperită şi îndreptată. În 
mintea lui Sever a rămas însă bănuiala, neîntemeiată, că 
exmatricularea lui s-ar fi datorat unor delaţiuni făcute 
la partid de către un coleg gelos. Naraţiunea politică se 
îmbină, aşadar, cu o poveste de dragoste ale cărei implicaţii 
se vor dovedi mai adânci decât cele ale exmatriculării şi 
se vor prelungi până târziu în viaţa lui Sever. Ca student, 
acesta a avut o relaţie de dragoste cu o colegă pe care n-a 
mai găsit-o în Facultate când s-a întors şi de soarta căreia 
n-a mai vrut să ştie. Acest episod, construit cu datele unui 

roman despre „obsedantul deceniu”, are o continuare 
sub forma unui epilog din care aflăm că fosta iubită din 
studenţie a lui Sever a murit sub dărâmături la cutremurul 
din 1977. Jurnalul rămas de la ea (intrat în posesia unui 
absolvent al Facultăţii de Arhitectură) redesenează 
portretul la tinereţe al lui Sever, din alte unghiuri şi cu alte 
culori, mai reci. 

    În a doua mare secvenţă a povestirii asistăm 
la un salt cronologic până în epoca anilor 1980, când 
personajele de care a fost vorba până acum au ajuns la 
senectute şi se confruntă cu o generaţie tânără destul de 
rebelă, cel puţin la prima vedere. După trei decenii, Sever 
a devenit profesor universitar, s-a integrat perfect în elita 
epocii comuniste, publică articole în ziarele vremii şi se 
bucură de bunăstare. Împreună cu familia, frecventează 
o lume distinsă, marcată de snobism şi de sentimentul 
apartenenţei la o categorie socială înaltă. E mulţumit de 
sine şi de viaţa pe care o duce, nu vrea să schimbe nimic, 
nu se opune şi nu crede că viitorul ar putea fi altceva 
decât o prelungire a prezentului. În tot ceea ce face e o 
acceptare a comunismului, o acceptare tăcută, de la sine 
înţeleasă, fără militantism şi fără declaraţii. Profesorul 
Sever se ştie integrat în sistem şi protejat de acesta, ceea 
ce îi dă un sentiment de siguranţă şi de confort burghez. 
Singurul lucru care îl deranjează întrucâtva este logodna 
fiicei sale cu un tânăr arhitect, Anton, provenit din afara 
nomenclaturii. Deşi are deplină încredere în Aurelia, nu e 
tocmai mulţumit de alegerea pe care aceasta a făcut-o. Din 
punctul său de vedere, fata a devenit, fără să ştie, victima 
unei mezalianţe. Nu există în text suficiente indicii că 
această mezalianţă se va rupe în final, aşa cum se întâmplă 
la Alexandru Vlad şi Mircea Nedelciu, dar e aproape sigur 
că va fi supusă la câteva grele încercări.

Ultima parte a povestirii are o formă dialogată şi 
transcrie conversaţia dintre Anton, logodnicul Aureliei, şi 
profesorul Sever, o conversaţie nervoasă, explozivă, ce ar 
fi dus, probabil, la o ruptură între cei doi preopinenţi dacă 
Aurelia n-ar fi intervenit. În esenţă, Vasile Gogea spune 
povestea unui tânăr aflat în contradicţie cu nomenclatura 
deceniului al nouălea pe care n-o poate însă condamna 
până la capăt din motive ce ţin de propria biografie. 
Drama tânărului constă în faptul că e prea moral pentru a 
tăcea, dar e şi prea slab pentru a se angaja într-o sediţiune 
propriu-zisă. Vizitat de Anton, pe care atunci îl vedea 
prima oară, fără să-l cunoască, profesorul Sever este 
surprins de insolenţa acestuia şi are impresia că a primit 
în casă un huligan. De fapt, Anton venise doar ca să-i 
spună că respectabilitatea cu care se mândreşte nu e fără 
cusur şi că au fost destule momente în viaţa lui când a 
manifestat o lipsă condamnabilă de responsabilitate faţă 
de cei apropiaţi. Jurnalul fostei sale iubite din studenţie, 
moartă la cutremur, e o dovadă. Vasile Gogea se întoarce, 
ca şi colegii săi de vârstă, la temele eticului şi se foloseşte 
de ele pentru a critica scăderile de ordin moral ale elitelor 
culturale din anii 1980. Prin nepăsarea acestora şi datorită 
suficienţei lor, care le împiedica să vadă dincolo de 
propriile lor interese, adeseori mărunte, s-a produs un 
clivaj în societate. Generaţia vârstnică, alăturată regimului 
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şi deţinând poziţiile de putere în interiorul acestuia, nu ştia 
nimic despre cei tineri şi nici nu voia să ştie, preocupată 
cum era de sine însăşi. Tema povestirii este, până la urmă, 
aceea a generaţiilor şi a neînţelegerilor tot mai grave dintre 
acestea. Potrivit autorului, vârstnicii aveau o datorie faţă 
de generaţia care se ridica şi nu s-au achitat cum se cuvine 
de această datorie, tratându-i pe tineri cu indiferenţă şi 
ignorându-le nevoile în perioada cea mai grea pentru ei, 
aceea a formării şi a integrării sociale. 

Concluzii

Povestirile analizate aici, foarte diferite ca formă, 
vorbesc împreună despre raporturile pe care „optzeciştii” 
le-au avut cu sistemul comunist sub puterea căruia se 
aflau. A existat în biografia acestor oameni un moment 
de răscruce când ei s-au întrebat dacă intră în sistem şi se 
lasă asimilaţi de acesta sau rămân în afara lui, asumându-
şi consecinţele unei asemenea opţiuni. Modelul oferit 
de generaţiile anterioare a fost, aproape fără excepţie, 
acela al integrării. Cei mai mulţi dintre predecesori erau 
în sistem şi nici nu credeau că ar putea să existe o altă 
cale pentru a se manifesta şi pentru a se face cunoscuţi 
pe plan intelectual. A proceda în alt mod ar fi însemnat 
pierderea tuturor facilităţilor şi o eliminare pe timp 
nedeterminat din cercul restrâns al elitelor. „Optzeciştii” 
au fost prima generaţie care s-a gândit la o alternativă 
şi care şi-a pus problema alegerii între a fi în interiorul 
sistemului şi a-şi prezerva libertatea faţă de acesta. Într-o 
primă fază, urmând exemplul celor de dinainte, ei au făcut 
demersuri pentru o aliniere la comunism, cu speranţa că 
în felul acesta vor avea asigurate condiţiile pentru a-şi 
împlini aspiraţiile intelectuale. Nu va trece mult timp 
însă până când vor părăsi acest drum şi, sub presiunea 
unui simţământ etic, se vor întoarce împotriva sistemului, 
săvârşind gesturi individuale de opoziţie, neînregistrate 
în istoria mare, evenimenţială, dar destul de frecvente 
pentru a constitui, prin acumulare, ceea ce am crezut 
potrivit să numim curentul sediţionist. Izolate şi cu ecou 
mai degrabă redus, faptele sediţioşilor n-au avut puterea 
să clatine câtuşi de puţin stabilitatea regimului, dar i-au 
erodat prestigiul, au izbutit să-i risipească aura şi să-i 
diminueze considerabil forţa de atracţie pe care o exercita 
asupra debutanţilor. Tinerii de la 1980 au fost o generaţie 
etică, în sensul că personajele lor au pus mare preţ pe 
rectitudinea morală, afirmând valori ale individului 
precum demnitatea, onoarea, libertatea, care nu erau 
deloc respectate pe atunci. Situându-se în mod declarat 
în extrateritorialitate şi având opţiuni diferite faţă de cele 
promovate oficial, ei au sfârşit prin a îngroşa rândurile 
celor fără viitor, ale refractarilor, sau prin a căuta mijloace 
să treacă dincolo de Cortina de Fier, în ţările Europei 
occidentale. Tema emigrării, prefigurată în scrierile lor, 
a revenit în forţă şi a ocupat un loc important în literatură 
după 1990, mai precis după reprimarea Manifestaţiei 
din Piaţa Universităţii din Bucureşti, când speranţele 
sediţioşilor s-au năruit încă o dată şi pentru multă vreme. 
Lipsit de o dimensiune politică explicită, sediţionismul 

nu face parte din istoria propriu-zisă a Revoluţiei. A fost 
însă o mişcare de idei viguroasă, etică în primul rând, 
care a creat o atmosferă favorabilă pentru evoluţiile de 
mai târziu. Acţiuni revoluţionare de stradă, având ca 
scop abolirea comunismului, au apărut doar la sfârşitul 
deceniului şi s-au cristalizat doctrinar în Proclamaţia de 
la Timişoara, manifestul politic al generaţiei „optzeciste”. 

_____
Note:

1 Restauraţia a obţinut legitimitate prin alegerile care au 
avut loc la Uniunea Scriitorilor cu ocazia Adunării Generale 
din 18-21 aprilie 1990. Perpetuarea vechilor structuri a fost 
exprimată în modul cel mai frust de către poeta Daniela 
Crăsnaru, realeasă în Consiliul de conducere: „În prezidiu 
sunt ai noştri, în sală tot ai noştri” (vezi „România literară”, nr. 
17, 26 aprilie 1990, p. 5). Restauraţia a produs dezamăgire în 
rândul scriitorilor „optzecişti” care şi-au anunţat intenţia de-a 
înfiinţa o uniune paralelă. Aceasta a apărut în 1994 şi s-a numit 
Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România (ASPRO).

2 Am scris despre aceasta în Scriitori români 
postmoderni, EDP, Bucureşti, 1996, p. 216.

3 Pentru structura şi dimensiunile nomenclaturii, vezi 
Raluca Grosescu, Fizionomia nomenclaturii, în „Anuarul 
Institutului de Investigare a Crimelor comunismului”, I, 
Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 109-140. În acelaşi sens, Eugen 
Denize, Propaganda comunistă în România (1948-1953), 
Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011, p. 17-18, 33-50.

4 Nulla placere diu nec vivere carmina possunt, / quae 
scribuntur aquae potoribus (Epistola XIX. Ad Maecenatem).

5 Cel dintâi care a văzut în Revoluţie o mişcare de revoltă 
a tinerilor a fost Nicolae Ceauşescu însuşi. În teleconferinţa 
din 21 decembrie 1989, ora 18,00, după ce a spus că agenţii 
străini „se îndreaptă în primul rând spre tineret, spre a-l 
influenţa şi a-l atrage în diferite acţiuni”, el a conchis cât se 
poate de răspicat: „Trebuie să se treacă cu hotărâre la lichidarea 
oricăror manifestări din rândul tineretului”. Ceauşescu cerea o 
mobilizare generală a membrilor de partid pentru a pune capăt 
acţiunilor revoluţionare întreprinse de generaţia tânără. Vezi 
Stenograma teleconferinţei din 21 decembrie 1989, ora 18, 
în Grigore Cartianu, Sfârşitul Ceauşeştilor, Editura Adevărul 
Holding, Bucureşti, 2010, p. 464-465.

6 Vezi Hotărârea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la reabilitarea unor activişti de 
partid, în „Scânteia”, nr. 7685, 26 aprilie 1968, p. 1, 3. În 
acelaşi sens, Cuvântarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu 
la adunarea activului de partid din Capitală, în „Scânteia”, 
nr. 7687, 28 aprilie 1968, p. 1, 3. Comisia de partid pentru 
stabilirea ilegalităţilor comise de Securitate în deceniul al 
şaselea s-a constituit încă din 1965 (vezi Mihnea Berindei, 
Dorin Dobrincu, Armand Goşu, editori, Istoria comunismului 
în România, volumul II, Documente Nicolae Ceauşescu 1965-
1971, Editura Polirom, Iaşi, 2012 , p. 376, 379). Trebuie spus 
însă că au fost reabilitaţi doar militanţi ai partidului comunist 
(Lucreţiu Pătrăşcanu, Ştefan Foriş etc.), nu şi victimele, 
mult mai numeroase, ce proveneau din rândul aşa-numitelor 
„partide burgheze”. Nicolae Ceauşescu credea în continuare 
că „lichidarea forţelor reacţionare” a fost o măsură perfect 
justificată. Romanul despre „obsedantul deceniu” s-a înscris 
şi el, în cele mai multe cazuri, pe această linie de gândire. Am 
detaliat problema în Literatura în schimbare, Editura Limes, 
Cluj-Napoca, 2010, p. 11-17.
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Liviu GEORGESCU

nu m-au recunoscut 

dacă tac nimeni nu o să ştie că nu sunt pământ
şi nimeni nu va voi să intre în mine
nici să miroasă o floare nici să uite de lume

dacă tac voi părea mort şi nimeni nu va îndrăzni
să vorbească

vocea poate sparge trupul prea plăpând ca tulpina
de crizantemă aşa că o să tac
şi nimeni nu mă va deranja 
nu va voi să intre în mine şi nu va voi să sădească 

nimic

dar la scadenţă din pământul meu lemnul va înflori 
şi va lumina cu pură înălţare

nostalgie

El cântă la violele galbene cum gambele ploii
şi liniştită-i e mintea
soarele e fix în cerul de cremene
şi cosaşii au intrat în muncile toamnei
sunete stranii intră prin sticlă 
şi ne acoperă cu florile dalbe
pe patul de lemn
frunţile au căzut smerite pe aripi de îngeri
lanuri de grâu şi porumb sunt culcate 
de cosaşii veacului
coasele lor sunt clopote îndepărtate
răscolind văzduhul de aur

pe dealul căpăţânii

ai alăptat ceasul şi-ai înţărcat buha
pe dealul căpăţânii ai întâlnit leproşi
ia-mă în cârcă şi pe mine îţi ziceau
să ne mântuiască şi pe noi

pe dealul căpăţânii creşteau dovlecii cât capul
unui copil malformat
cât pieptul vulturilor din vechime
şi ei ziceau ia-ne şi pe noi în cârcă
să ne facă şi pe noi să umblăm
să ne facă şi pe noi să vedem
pe dealul căpăţânii ai îndopat spaţiul cu stele
şi-ai ţintuit timpul cu lacrimi
ai întâlnit ologi care se rugau
ia-ne şi pe noi în cârcă
să-l întâmpinăm fugind
pe dealul căpăţânii creşteau craniile
cât dealul căpăţânii şi cât soarele şi luna
şi ei ziceau ia-ne şi pe noi să fim mântuiţi 
să ne crească capul cât dealul
şi ochii cât mila lui
şi sus pe căpăţânile noastre 
să pătimească el pentru noi 
şi sus pe căpăţânile lor pătimea el pentru ei
şi sângele i se scurgea în cer 
şi sângele se scurgea în ei
şi pe dealul căpăţânii la vale 

Fără suflet şi fără lumină

e un loc strâmt acolo, atât de strâmt că lumina 
aşteaptă

o veşnicie să se nască 
şi când se naşte, întunericul e atât puternic
încât nu poţi să te mişti prea mult.

te învârţi de pe o parte pe alta, de pe picior pe umăr,
de pe o geană pe alta, de pe o idee pe alta şi înapoi pe 

un sentiment,
şi tot întuneric e şi lumina încearcă să strălucească
dar porţile grele nu se urnesc şi turnurile apăsate
de cer au intrat în pământ.

e un loc prea strâmt acolo, nici o gâză nu poate 
pătrunde 

prin fante nevăzute, prin fisuri visate, prin spărturi
gândite.
acolo încearcă să se nască lumina, dar nimic 
nu se poate cunoaşte înainte de naştere
şi nici după ea.

te învârţi de pe partea cu spini pe partea cu stele şi 
apoi 

prin bojdeucile lunii, cu praf şi uitare, te zbaţi 
şi încerci să treci prin văile întunecate cu stânci de 

nepătruns
şi drumul nu se poate schimba.

şi tot întuneric e şi nimicul se simte puternic
într-o horă şi-un dezmăţ nenumit.
lumina încearcă să vadă dar nimic nu poate să vadă
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fără suflet şi fără lumină. 

mesagerul

Se crede că moartea e-mplântată în noi ca o sămânţă
de busuioc. Şi atunci când ţi-e lumea mai dragă
te trezeşti în braţe cu-o căinţă
şi vine un mesager să te umfle, să te şteargă.
A plecat spre tine încă de la naştere 
şi ştie exact unde eşti.
Vine peste mări şi ţări, oriunde-ai fi, 
vine-n picaj
cu un singur mesaj:
să-ţi faci bagajul şi să te muţi repede în glii.

El apare la uşă sau pe câmp, în grote şi-n iatac,
când în braţele iubitei, îţi întinde un sul de mătase
cu sigiliu şi litere suflate cu aur – seminţele negre de 

mac,
mesajul gravat adânc în oase.

Eu cred însă că moartea nu vine dacă n-o laşi să vină,
dacă nu te laşi călcat în picioare, sub maşina de tuns,
dacă frăgezindu-ţi uitarea uiţi de licoarea ce te-a 

pătruns,
uscându-ţi gâtlejul. Dacă faci din sulf sulfină
şi din mâluri lumină.

Nu vine dacă în treacăt îţi loveşti capul de lună
lungindu-te prin fereşti.
Nu vine dacă nu-ţi juleşti 
genunchii prin mătrăgună
când umbli mărunt prin vinete muchii
rănindu-ţi rărunchii.
Şi nu vine dacă floarea nu se ofileşte la tine în mână.

El aşa a făcut, s-a lepădat şi-a urlat în codrii cu 
mătănii fel de fel,

de s-au speriat relele de el.
Nu s-a atins de loc de ispită. S-a-nfruptat tot din 

mugur.
L-am însă văzut mort în racla de sticlă
cum totul se ofilea în el la vedere, încet şi sigur.
Lângă inima lui mugea – roşie – o calină furnică.

ruga mecanică

el se ruga, dar se ruga superficial, nu credea
în ce se ruga, nu credea în rugă.
nefericirea îl pândea la fiecare colţ.
nenorocul parşiv îi dădea să bea ca să uite 
dându-i iluzia că va fi mai puţin nefericit.

dar el se ruga zilnic de şapte ori,
convins că niciun lucru rău nu-l va mai vătăma,
deşi în sufletul lui nu credea o iotă,
făcea doar gesturi mecanice,
mai mult întins pe jos, în patru labe,

decât într-o poziţie pioasă,
zicându-şi că nu poziţia contează,
ci mai mult ruga,

se ruga fără cuvinte,
aşa, ca icoanele fără figură erau cuvintele lui.

nu credea în rugă, nu credea în oameni,
nu credea în el însuşi.
doar în nefericirea şi nenorocul lui credea,
doar în suferinţele lui ascunse, doar 
în 
teroarea destinului lui.
ştia precis că trebuie să ispăşească o vină mare,
o vină încă de la naştere încrustată în carne
şi o altă vină de care era în parte răspunzător.

de la un timp începuse să creadă că poate scăpa,
că poate destinul nu-i atât de orb,
că poate îl păcăleşte,
dar ştia că se păcăleşte singur
şi că scăpare nu e
din propria-i vină.

şi înţelesese la un moment dat
că înălţimea contează
şi că înălţimile sunt foarte departe,
de neatins –
atunci părăsea locul rugii şi se-ntorcea
printre prietenii vechi şi printre ochii aceia veninoşi
ce nu i-au dat niciodată pace în somn.

ascunşi la gura sobei

În oale se îngroaşă singurătatea pe lutul 
fără sfârşit.
Gutuile brumate şi-au îngrăşat puful 
pe marginea de aramă veche
a lunii.

La uşa sobei ascultăm focul aducând ecouri de sănii 
prin nămeţi

şi vârtejurile ninsorii ne târăsc prin universul răcit.

Se vântură copite de cai pe urmele noastre căutând
să se ascundă sub pojghiţa zăpezii,
să scape de lănci ascuţite
îndreptate spre inimi.

Dacă te uiţi înapoi poţi să orbeşti, sau şi mai rău,
să vezi totul mai clar şi mai dureros.
Prăpastia dintre cei ce omoară şi cei ce se lasă 

omorâţi
s-a umplut cu remuşcări deşarte.

Dar nici remuşcările şi nici compătimirea nu-şi mai 
au rostul.

Nimic nu-şi mai are rostul, nici ieri şi nici azi.
Nici zi şi nici noapte.
Nici ură nici dragoste.
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Şi nici măcar prima zi.
Ascunşi la gura sobei ascultăm vidul înflorind,
înlemniţi în uitare, împietriţi în îmbrăţişare.
Uşile făcute din lemnul crucii ne păzesc de vrăjmaşi.

curcubeu plin de biserici

prin oraş gonesc tramvaiele ca nişte ogari împleticiţi
pe urmele unui vânat iluzoriu.
ploaia se ridică în pânze şi îmbuibă oraşul cu stele de 

mare.
străzile se desfac precum stridiile în soare
şi luminează galben o vreme, peste amurg.

cerul se limpezeşte şi norii se desfac 
într-un curcubeu imens.

curcubeu plin de biserici, deschis spre partea dinspre 
inimă,

spre locul unde fălci puternice sfârtecă timpul,
deschis în spaţiul care a învelit totul 
într-un cocon de uitare, într-un pântec care a uitat 
să mai nască. 

curcubeu plin de biserici, deschis spre partea dinspre 
inimă,

amintindu-ne de naşterea care trebuia să fie.

anotimpuri

din cer începe să ningă, începe să ningă din hornuri,
din vârfuri de arbori piezişi.
pe luciul iernii lupii sapă gravuri şi negrele ciori
îţi retează visul din lună.

pe pământ se lasă norii abrupţi, plutesc jos, aproape 
de coapsă.

primăvara e timpurie, apele sunt subţiri 
şi încă neformate.
vin zvonuri din viitor
şi în foşnetul ploii sfera roteşte sentimente înălţate.

pe pământ curg norii gravizi, plutesc jos, aproape de 
coasă.

lanurile se pregătesc pentru dulceaţa dimineţii.
vara dă în colţ şi ulcioarele limpezesc apa 
oamenilor la câmp.

pe pământ cad flori scuturate din nori
sub vraja unei piei strălucitoare de femeie iubind.
întunericul vine cu poame prea coapte 
în care trase de fluturi
luminând cu lămpi de uleiuri sfinţite.

timp şi voinţă  

faptele se pârguie la flacăra ezitării
cad mute de pe trunchiul timpului
în reflexia stelei
în ape adânci
în durata internă e tot trecutul 
şi prezentul 

mi-am amintit de cei ce veneau
dintr-o mai veche uimire
în duritatea sângelui au cioplit idei
formele şi frumosul închinându-se binelui
înclinându-se celui perfect

într-o fixitate mişcătoare
ezitarea pârguie faptul
ne creăm din ezitare
ne călim din ezitare
ne eliberăm din ezitare senini

şi faptul cade ca un rod mut
în priveghiul stelei
roşul trandafirului mă trage din mine înspre grădină
lângă râul unde au înflorit senzaţiile şi-au dat fruct
memoriile
ca tufişurile sălbatece

când nu mai vorbeşti nu mai ştii de cuvinte
le uiţi ca pe flori ofilite
şi cine e se ascunde

trecutul îngenunchază în faţa prezentului 
prezentul se dăruie viitorului 
lumea e continuă posibilitate
într-o mişcătoare fixitate

carmen saeculare

Fotografische Arbeitskräfte (uşă de atelier), 2011
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Paul TUMANIAN

EKG
Singur cu asistenta în cabinetul de electrocardiografie, 

Filimon s-a lungit pe canapeaua tare peste care e întins un 
cearşaf alb şi o mică foaie de muşama cărămizie la picioare. 
Asistenta, o femeie de vreo patruzeci de ani, înaltă şi bine făcută, 
chiar cu alură sportivă s-ar putea spune, încearcă, profesionist, 
să le transmită pacienţilor, în particular lui Filimon, starea ei de 
încredere şi de relaxare, reală sau doar pentru uzul acestora. În 
timp ce, aşezată la măsuţa de la perete, trece în registru datele 
de pe biletul de trimitere, face, vorbind cu Filimon, o asociere 
neaşteptată între electrocardiograf şi poligraf... E vorba de 
detectorul de minciuni, precizează ea pe un ton neutru pentru 
cazul când el n-ar cunoaşte termenul... Filimon se amuză cu 
gândul că bine ar fi ca tulburările sale de ritm cardiac care îl 
neliniştesc de o vreme încoace să fie dovedite drept minciună... 
Aplecată peste registru, asistenta îi vorbeşte apoi, atingând 
subiectul cumva tangenţial, de radiaţiile emise de aparatele 
medicale, şi nu numai de cele de-aici din cabinet. Probabil că 
aşa se şi explică asocierea făcută de ea între electrocardiograf 
şi poligraf. Nu pare a fi deloc încântată de eterul saturat de 
electromagnetism, luat în ansamblu, în care îşi duce viaţa, 
care include şi contribuţia aparatelor electrocasnice de acasă. 
Ar putea fi o diversiune din partea ei, menită să abată atenţia 
pacientului de la obsesia bolii. Dar nu, mai degrabă e vorba de o 
preocupare reală a asistentei...

Cu doar câteva minute înainte, Filimon îşi aştepta rândul 
afară, pe holul destul de neprimitor, unde în general pacienţii fie 
se închid în muţenie, fie, dimpotrivă, se confesează unii altora în 
chip impudic, dezvăluind detalii ale suferinţelor lor, care pe tine, 
stătător de o parte, te dezgustă şi te înspăimântă în acelaşi timp...

Filimon simte pe piept contactele reci pe care i le fixează 
unul câte unul asistenta. Operaţie premergătoare unei execuţii! 
Iată un gând nostim, pe care Filimon, pentru a intra în jocul 
diversionist al asistentei, i-l împărtăşeşte. E bine că aveţi simţul 
umorului, apreciază asistenta. Dar mai important e să gândiţi 
pozitiv. Şi adaugă: Să gândim pozitiv şi să evităm stresul. De 
fapt, la stres voia să ajungă.

Stresul, desigur – asta e convingerea asistentei c-ar 
fi cauza bolilor de inimă. Şi nu numai. Poate că a tuturor 
bolilor... Lume stresată, fără ca cineva anume să fie vinovat... 
Zice: Ridicaţi-vă puţin mijlocul... Aşa. Râde politicos în timp 
ce îi strecoară pe dedesubt un elastic cu care îi fixează pe piept 
alte contacte reci. Acum, gata – zice –, nu mai vorbiţi. Staţi 
liniştit. Relaxaţi-vă... Filimon îşi dă toată silinţa: încearcă să 
se autosugestioneze că are destulă putere asupra propriului său 
corp, şi să-şi insufle încrederea că prin exerciţiu şi-l va stăpâni 

epica magna

în totalitate. I se pare, apropo de prezenţa lui în cabinetul de 
electrocardiografie, că găseşte o oarecare linişte în gândul că 
oamenii, cum-necum, se ajută totuşi între ei. Ca să te eliberezi 
de teamă, îşi zice, trebuie doar să te laşi ajutat, să fii în rând 
cu ceilalţi... Dar care ar urma să fie contribuţia ta la liniştea 
semenilor? Altădată i se părea atât de complicat... O clipă, zice 
asistenta, s-a desprins un contact aici pe piept. Filimon simte 
îndemnul să-şi ia un aer familiar când îi răspunde glumind: 
N-am nicio vină... Sigur că n-aveţi, acceptă asistenta zâmbind. 
E din cauza pilozităţii.

Filimon o priveşte cu coada ochiului. Se întreabă dacă 
ceea ce vede pe faţa ei e un zâmbet strict profesional, sau 
uşor viciat de aluzia la unul din atributele sale masculine; în 
definitiv e şi ea femeie, şi încă destul de tânără. Asistenta arată 
ca o femeie independentă, destul de probabil nemăritată. Sau 
divorţată. Filimon se întreabă dacă are un partener pe măsura 
ei, adică unul înalt, solid, cu alură de sportiv, cumpătat şi, opus 
ei, scump la vorbă. Poate. Şi ar mai fi o variantă: să fie lesbiană. 
De multe ori i-au ajuns la ureche istorioare cu lesbiene dar 
niciodată n-a cunoscut vreuna şi nici nu s-a interesat de ele în 
detaliu. Oare, la fel ca şi la bărbaţi, una din partenere e activă, 
iar cealaltă pasivă? Dacă aşa stau lucrurile, asistenta, cu aerul ei 
voluntar (şi totuşi feminin), ar trebuie să fie activă. Dar în ce ar 
putea consta activitatea şi pasivitatea la femei? Mai multă sau 
mai puţină iniţiativă? Capricii acceptate din partea partenerei?...

Închide ochii şi ascultă. Înregistrarea a început de câteva 
secunde. Peniţele fâşâie continuu pe banda care se derulează, 
înregistrând ce? Oricât ai gândi de pozitiv, e greu de presupus că 
după aritmiile repetate din ultima vreme, electrocardiograma va 
arăta o inimă intactă...

Fâşâitul acului a încetat. Asistenta spune: Gata, asta o 
fost tot. Aţi scăpat de radiaţii!... Începe să desprindă contactele 
şi strânge sârmele colac. Şi adaugă pe acelaşi ton glumeţ: Aveţi 
grijă să vă feriţi de alte rele... Cam la ce rele să mă aştept? 
întreabă Filimon... O, sunt multe, răspunde asistenta cu un aer 
de cunoscătoare. Dacă nu le simţiţi vă puteţi considera un om 
fericit! Vorbeşte din nou în timp ce desprinde contactele de 
deasupra gleznelor, fără legătură cu meseria ei de asistentă, 
dezvoltând ideea cu relele care ne pândesc pretutindeni. Carnea 
de vită şi în general orice carne de culoare roşie... Eu una 
mă feresc de ele ca de dracu’! Carnea roşie conţine energii 
negative care, prin îngurgitare, te afectează din interior... 
Energii negative? Lui Filimon îi vine din nou să glumească: 
Doar prin îngurgitare, sau la simpla apropiere de respectiva 
carne? Se abţine însă.

Asistenta rupe din aparat fâşia de hârtie care conţine 
amprenta răului cuibărit în inima lui Filimon şi îşi aruncă 
privirea pe ea — o privire voit fugitivă, ca să nu lase impresia 
că o cercetare atentă din partea ei, o simplă asistentă, ar putea 
fi interpretată de către pacient drept pretenţie de a se substitui 
doctorului. O fi ea cunoscătoare, dar până la un punct. Spune: 
Mie nu mi se pare că sunt modificări importante... Mă rog, 
poate c-ar fi câte ceva... Dar... o să se pronunţe domnu’ doctor.

Îi înmânează lui Filimon fâşia de hârtie cu înregistrarea 
şi îl însoţeşte până la uşă pentru a-l invita pe pacientul următor.

Doctorul e un tip încă tânăr, de cel mult patruzeci de 
ani. Şade la biroul său, adâncit în studierea electrocardiogramei. 
Electrocardiograma lui Filimon. O baleiază cu privirea, sare de 
la o pistă la alta, îşi apropie faţa, şi-o îndepărtează, compară. 
Filimon ocupă scaunul din faţa sa şi, oricât ar dori să se 
autosugestioneze că nu-i decât un hop pe care o să-l treacă 
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cu bine, aşteaptă totuşi cu nelinişte în suflet. Brusc, doctorul 
îşi ridică ochii spre Filimon, îl aţinteşte cu o privire intensă, 
hipnotizatoare, care parcă spune: Acum eu am să-ţi dau o veste 
proastă iar tu n-ai să te pierzi cu firea. Dar ai s-o iei în serios. 
Promiţi? Vine o întrebare: Aţi simţit în ultima perioadă o durere 
în piept, aşa, ca o gheară? Filimon tresare până în străfundul 
sufletului: joaca s-a terminat, am trecut la lucruri sumbre! A 
recunoscut imediat expresia aceea fatidică – gheară în piept. 
Aşadar infarct. E suspect de infarct... Nu, nu-şi aminteşte de 
nicio durere. Doar aritmiile de care i-a vorbit... Doctorul insistă, 
îşi îndulceşte tonul: Nu neapărat recent. Poate mai demult, 
ia încercaţi să vă aduceţi aminte. Se poate să se fi întâmplat 
chiar cu ani în urmă. Ştiţi, lucrurile astea lasă urme... Cu ani 
în urmă? Nu, Filimon n-a simţit nici mai demult o asemenea 
durere. Nu se poate înşela, e sigur. Nu, pur şi simplu nu-şi 
aminteşte... Doctorul nu-l mai scrutează cu privirea. Nu-i cazul 
să vă îngrijoraţi, se poate trăi foarte bine şi cu infarct, atâta 
doar că e nevoie de mai multă prudenţă. Şi oricum, în nicio 
situaţie prudenţa nu strică. Aşa că nu vi se cere nimic în plus. 
(A fost doar o glumă.) Am să vă dau o trimitere pentru un set 
de analize. Asta o să clarifice lucrurile. Doctorul acţionează ca 
unul care nu se află în faţa primului astfel de caz: se apleacă 
şi scrie dintr-o bucată biletul de trimitere pentru analize. Îşi 
aminteşte fără greş tot ce trebuie. După care, cu rezultatele în 
faţă, vor sta de vorbă pe îndelete.

Acuma da, e momentul să gândim pozitiv. Cine poate.

Filimon a părăsit policlinica fără să ia liftul. La ce bun 
să se grăbească? Încotro să se mai grăbească? A coborât încet 
pe scară, etaj după etaj... A plecat dintr-o lume şi iată că s-a 
pomenit într-alta. Înainte şi după. Aici soarele are mai puţină 
putere decât în lumea de dinainte. Insinuantă, o împăcare cu tot 
şi cu toate stă să i se infiltreze în viaţă. La cafeaua de după, în 
casa melancoliei, împreună cu noua sa prietenă care nu aşteaptă 
nimic de la el, şi nici el de la ea — şi de la nimeni. Un văl 
albăstrui atenuează petele de soare de pe străzi dar deopotrivă şi 
petele de umbră, atenuează totul, ca şi cum ai vedea lumea prin 
ochelari fumurii. Se întreabă: să însemne asta oare nelinişte? 
Sau resemnare?

Lumea însăşi are un răspuns pentru toate: între cele 
două e domnia incertitudinii, blândă şi anestezică.

Lasă în urmă policlinica şi o ia pe strada Luigi 
Cazzavillan, îndreptându-se la întâmplare spre capătul 
tramvaielor 6 şi 20, la doi paşi de catedrala Sf. Iosif. Păşeşte 
de-a lungul unui zid împrejmuitor, cu sufletul toropit de acea 
incertitudine blând-adormitoare, cu înclinare spre speranţă 
– totuşi. Crengi albăstrii, frunze albăstrii, copaci albăstrii se 
înalţă aerian peste creasta acelui zid. O casă părăsită, veche de 
la început de secol 20 sau de la sfârşit de secol 19, se iveşte 
pe partea cealaltă a străzii, aşa, ca o recompensă pentru cât a 
fost – şi este încă – Filimon de dăruit trecutului. Acea casă, 
necunoscută, şi poarta de fier forjat de la stradă, atârnând într-o 
balama, legată cu un lanţ cu lacăt, toate la fel de ruginite, se 
armonizează între ele şi cu ceea ce simte acum... Îşi aminteşte 
disperarea care l-a cuprins când a spart cu câţiva ani în urmă, 
din neatenţie, o farfurie scumpă de porţelan de Meissen, 
patrimoniu al familiei. O revede în amintire: linii curbe albastre, 
margine ajurată, ciorchini de struguri cu frunze de viţă şi vrejuri 
răsucite... Doamne, cât de ireparabilă i s-a părut spargerea 
farfuriei, ce rană în suflet! Motiv de sinucidere, nu alta! 
Reconstituie în minte secvenţa scăpării din mână a farfuriei, 
îşi imaginează mişcările rapide – şi inspirate – pe care le-ar fi 
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putut face pentru a preîntâmpina dezastrul. Pierderea farfuriei a 
devenit între timp o amărăciune aproape plăcută... Priveşte cu o 
curiozitate vlăguită, dincolo de poarta ferecată, casa părăginită 
dar chiar şi aşa impunătoare şi se întreabă cum de n-a încăput 
pe mâna vreunui potentat al regimului după ce proprietarul a 
fugit din ţară. Se întreabă dacă regimul îi va permite vreodată 
să se întoarcă şi să reia casa în posesie. Ghiceşte drama pe care 
proprietarul a trăit-o cu mulţi ani în urmă şi totodată i se pare 
de mirare că asemenea lucruri, iată, încă îl mai preocupă în 
noua sa condiţie... Ei, dar lumea nu începe şi se sfârşeşte odată 
cu el. N-a realizat asta pe când deasupra capului său nu plutea 
nicio ameninţare, în schimb o simte acum. Situaţia sa însăşi o 
percepe ca pe o amărăciune înfiorată, lipsită de orice orizont 
şi de orice finalitate. Dacă pierderea farfuriei de Meissen ar fi 
putut-o preîntâmpina, poate, făcând uz de una din dexterităţile 
sale latente, curmarea iminentă a vieţii, acum, prin ce dexteritate 
ar putea-o oare evita? 

Cu câţiva ani în urmă a trebuit să facă o serie de şedinţe 
de fizioterapie pentru a-şi trata spondiloza. Un fleac la urma 
urmei, dar s-a gândit să nu neglijeze totuşi boala... Pentru a 
ajunge la pavilionul de fizioterapie a trebuit să străbată curtea 
spitalului „Dr. Camil Oncescu” împreună cu un asistent care, 
binevoitor, s-a oferit să-l însoţească pentru a-i arăta drumul. 
Dintr-o curte interioară se ajungea într-o altă curte interioară, 
mai mare, trecând printr-un scurt gang boltit. Acolo, în umbra 
acelui gang era uşa ce dădea în morga spitalului. Întâmplarea a 
făcut ca exact în momentul când Filimon a trecut pe acolo să fie 
scoase de la morgă, purtate pe brancarde, două trupuri moarte. 
A avut loc un schimb rapid de priviri cu luciri de nelinişte între 
Filimon şi asistent, care a ridicat uşor din umeri ca şi cum s-ar 
fi scuzat pentru nefericita întâmplare. Morţii erau doi tineri în 
costume de baie; nisipul se uscase pe trupurile lor înţepenite, 
pe faţă şi în păr, peste tot, de parcă trupurile moarte ar fi fost 
ele însele făcute din nisip. Ce apă înşelătoare i-a ademenit în 
adâncimea ei, în acea dimineaţă ori cu o zi înainte, Filimon nu 
va şti niciodată. Brancardele au trecut chiar prin faţa lui Filimon 
şi a asistentului, la doar doi paşi distanţă. Moartea a defilat prin 
faţa lui, triumfală, cu o trenă de tăcere şi de încremenire. Braţele 
unuia din cei doi tineri rămăseseră înţepenite într-o îmbrăţişare 
stranie, în jurul a ceva între timp dispărut, de a cărui dispariţie 
tânărul de nisip nu prinsese nici acum de veste. Ceva îi scăpase 
din braţe şi el nu ştia...

Cei doi tineri înecaţi au fost purtaţi pe brancarde către 
o dubă mortuară care îi aştepta în mijlocul celei de-a doua 
curţi interioare, cu uşile de la spate larg deschise. Trupurile 
au dispărut împinse în interior în timp ce o femeie tânără 
plângea, încovoiată de durere, sprijinindu-se cu braţul întins 
de pereteleN-au avut noroc cei doi tineri necunoscuţi – luaţi pe 
nepregătite, n-au avut timp să se gândească.

El în schimb, cu mai mult noroc, a avut aproape o 
viaţă întreagă la dispoziţie să mediteze la întâmplarea care ar fi 
putut să-l prefacă şi pe el într-un om de nisip, încremenit, poate 
îmbrăţişând şi el ceva scăpat pentru totdeauna.

...De pe plaja plină de lume, unde abia s-a instalat, 
Filimon priveşte peste întinderea mării care umple tot spaţiul de 
vuiet profund şi continuu, ca o uriaşă cascadă – şi nu sesizează 
niciun pericol...

A intrat în apă mergând pe fund, a înaintat destul de mult, 
până dincolo de capătul estacadei de promenadă, tot jucându-
se, aruncându-se cu capul în fiecare val, tot fără a presimţi 
pericolul, împins de fiecare val fără să bage de seamă. Până când 
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s-a pomenit la apă mare. Când a încercat să se întoarcă spre 
locul unde mai înainte picioarele îi atingeau cu uşurinţă fundul 
de nisip şuvoiul mării i s-a împotrivit cu înverşunare...

Plimbându-se pe străzi, Filimon îşi reaminteşte acea zi 
de început de august, la Mamaia, ca şi cum între timp nimic nu 
s-ar fi schimbat: aceleaşi nelinişti, acelaşi soare arzător, acelaşi 
fanion albastru ridicat pe plajă pentru a-i avertiza pe amatorii 
de aventură să nu se avânte în larg, acelaşi vuiet de cascadă al 
mării...

E deja acolo, în apă, undeva unde nu trebuia să ajungă... 
E prea târziu acum?... Pe terasa din capătul estacadei câţiva inşi 
stau cu coatele rezemate de balustradă şi privesc nepăsător spre 
larg. Filimon îşi învinge orgoliul, strigă după ajutor, îşi agită 
braţul ridicat. De fapt acum nu mai contează orgoliul, nu mai 
contează nimic... Colaci de salvare stau agăţaţi de parapetul 
estacadei. Ce uşor ar fi să i se arunce unul. Un pic de avânt, şi ar 
ajunge până la el. S-ar prinde de colac, s-ar salva. Dar valurile 
înalte şi zgomotul mării îi împiedică pe cei de pe estacadă să-
şi dea seama că la o distanţă nu prea mare, în apa învolburată, 
cineva are nevoie disperată de o mână de ajutor. În ochii celor ce 
privesc în larg de pe estacadă, un braţ agitându-se deasupra apei, 
în mijlocul valurilor, ce-ar putea însemna? Mai nimic. Poate un 
semn voios către nişte prieteni? O joacă? Nimeni de pe estacadă 
nu vede nimic dramatic. Vreo trei înotători l-au înconjurat pe 
Filimon, călcând apa, păstrând însă o distanţă prudentă, incitaţi 
şi în acelaşi timp temători. Ezită să se apropie. Filimon ştie, are 
prezent în minte avertismentul către salvatori: dacă nu eşti sigur 
că te pricepi s-o faci, nu te apropia de cel ce se îneacă – rişti să 
te duci la fund odată cu el. De aceea pe cei trei, oricât ar fi de 
disperat, nici nu-i condamnă că rămân la distanţă. Totuşi unul 
din ei s-a încumetat să se apropie, lăsându-l pe Filimon să se ţină 
de el. Nu pentru mult timp...

Filimon hoinăreşte pe Calea Victoriei sub acelaşi soare 
lipsit de putere. Nu-i vine să se ducă acasă, n-are niciun chef 
să înceapă să dea explicaţii. Ajungerea acasă ar fi echivala cu 
sfârşitul libertăţii de a fi melancolic, cu necesitatea nu numai de 
a da cuvenitele explicaţii ci şi de a purcede, cu asistenţa familiei, 
la măsuri practice de supravieţuire, care or fi fiind acestea. 
Tincuţa va accentua negreşit că e important să aştepte mai întâi 
rezultatul analizei de sânge, după care om mai vedea, poate se 
infirmă verdictul. Iar mama ei va dezvolta subiectul cu lux de 
amănunte, ea care este expertul casei – autodidact – în materie 
de optimism, regimuri alimentare şi în general viaţă ordonată şi 
echilibrată.

Lui Filimon îi vine în minte o secvenţă dintr-un film al 
cărui titlu l-a uitat, cu un condamnat la moarte, cu tot cortegiul 
de gesturi umanitare pe care societatea se simte datoare să le 
facă faţă de fiinţa umană sortită dispariţiei. Printre altele, aşa 
cum se pare că se întâmplă de obicei, ultima dorinţă pe care o 
cer condamnaţii şi care li se îndeplineşte cu maximă bunăvoinţă 
este să fie lăsaţi să fumeze o ţigară. Dar acum ceva nou s-a 
putut vedea în secvenţă. Camera l-a urmărit pe condamnat 
fumând, în prezenţa oficianţilor execuţiei, preocupat, meditativ, 
iluzionându-se că îşi lungeşte clipele, că după clipa prezentă 
mai urmează încă o clipă de viaţă, şi încă o clipă, şi încă o clipă. 
Camera l-a urmărit stăruitor şi cu răbdare, gest cu gest, până 
când condamnatul a ajuns la ultimul fum – şi la ultima clipă. 
Gardianul i-a întins scrumiera pentru a strivi în ea chiştocul. Şi 
atunci omul şi-a dat seama că odată cu depunerea chiştocului i 
se vor fi irosit toate clipele vieţii şi că următoarea clipă nu este 

decât... Iraţional, s-a zbătut disperat să scape, iar gardienii l-au 
imobilizat prompt. După zbatere venea, inevitabil, resemnarea.

...Înotătorul s-a dovedit a fi până la urmă temător şi el, 
la fel ca ceilalţi doi, şi Filimon l-a lăsat să se îndepărteze, fără a 
se agăţa de el. A ales să se supună sorţii, să nu pericliteze viaţa 
altuia. E conştient că prin asta a contrazis ce se spune despre 
comportamentul disperat al celui ce se îneacă. Se surprinde chiar 
descoperind, undeva la marginea conştiinţei sale, orgoliul de a 
fi altfel. Totodată i se pare neverosimil să aibă reflecţii despre 
lucruri, aici în vecinătatea morţii. Şi totuşi reflectează... A rămas 
el singur cu valurile. Apa i-a trecut deja peste cap şi el se agaţă 
de viaţă încercând să sară de pe fund şi să mai apuce o gură de 
aer. Deasupra capului soarele s-a lichefiat, alb, şi s-a lăbărţat, 
clătinându-se în oglinzile strâmbe ale valurilor ce vin peste el. A 
obosit să mai lupte pentru viaţă. Sare pentru ultima oară să iasă 
cu gura deasupra apei. Şi dacă tot e ultima săritură, cu plânset 
în suflet desface braţele în sus către soare şi îşi ia adio. A fost 
un gest teatral, se gândeşte. Deci chiar şi intrând în moarte, 
conştiinţa lucrează. E o concluzie. Sufletul său încearcă să iasă. 
Sufletul apei încearcă să intre, pulverizându-se în băşicuţe de 
aer care îi crapă în urechi. E greu, e cumplit de greu. Un ultim 
gând se preface într-o ultimă întrebare: cum de unii sinucigaşi 
preferă să-şi ia viaţa alegând calea înecului – căci moartea prin 
înec e un chin. Uite vezi, e un chin.

Există un Univers-Fiinţă Unică ce cuprinde în el toţi 
aştrii şi toate planetele şi toate corpurile cereşti. Se vorbeşte 
de echilibrul sferelor, de rotirea lină a planetelor într-o linişte 
galactică, şi se vorbeşte de armonia celestă. Dar Universul-
Fiinţă, el, Unicul, are o conştiinţă şi se dovedeşte că lucrurile 
stau altfel. Aştrii, planetele se întrepătrund în traiectoriile lor 
şi se sucesc într-o suferinţă cumplită, fără de sfârşit, atât de 
cumplită că toate scot un prelung, sfâşietor şi nesfârşit vaiet de 
jale. Iar Universul-Fiinţă, el, Unicul, prin însăşi alcătuirea lui 
din toată acea jale infinită a puzderiei de corpuri cereşti, suferă. 
Nimeni nu s-a gândit vreodată la Univers ca la o Fiinţă Unică 
ce suferă. Este ca o fiinţă umană care strânge în ea şi se resimte 
de pe urma suferinţei tuturor celulelor alcătuitoare. Universul–
Fiinţă redevine Filimon, iar murmurul tânguitor al aştrilor şi 
al planetelor redevine murmurul mulţimii strânse în jurul lui, 
pe plajă, în soarele fierbinte. Suferinţa nu este a Universului-
Fiinţă ci este propria suferinţă a lui Filimon. O suferinţă greu 
de îndurat. Dar este suferinţa unuia care trăieşte. Are un corp, 
viu, se răsuceşte pe-o parte şi vomită. Poate că suferinţa se 
atenuează. Realizează că mulţimea păstrează o anumită distanţă 
în jurul său. Şi realizează că a fost salvat. L-au scos din apă, 
apoi cineva s-a aplecat peste el, i-a făcut respiraţie artificială, 
l-a readus la viaţă. Nu ştie cine a fost, dar recunoştinţa îi inundă 
sufletul. Simte îndemnul să le mulţumească tuturor, chiar dacă 
nu-i sigur că de pe buzele sale se ridică vreo şoaptă articulată. 
Dar le mulţumeşte fierbinte tuturor.

Să nu vină nimeni să-i dea lecţii de optimism. Dacă ar fi 
să mai aibă ceva de făcut pe lumea asta, acum, până la rezultatul 
analizelor de sânge, care să confirme – sau nu – verdictul, ar fi să 
se gândească la cei trei care l-au abandonat în mijlocul valurilor. 
Să-i înţeleagă, aşa cum i-a înţeles atunci, în plină pustiire, şi să-i 
ierte că le-a fost prea dragă propria lor viaţă şi au stat de o parte. 
Ar fi să se gândească, în primul rând, la cel ce l-a readus la viaţă, 
pe plajă la Mamaia, şi să-i fie recunoscător, indiferent pentru 
câţi ani l-a redat vieţii.

Într-un fel sau altul, medicul cel încă tânăr, care i-a 
examinat electrocardiograma, s-a înşelat, asta e sigur.

epica magna
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Iarăşi propagandă (subtilă) la „Vocea Americii” 
– dincolo de decenţa lor (relativă), aceeaşi senzaţie 
de zădărnicie şi futilitate a politicii „de zi cu zi”. Prea 
mulţi cu păreri, vorbe, interese. Şi, sub ele, nesfîrşite 
nenorociri, ticăloşii, exultări, fiecare cu intensitatea sa 
unică şi repetabilă, cu aura de absolut a oricărei întîmplări 
şi trăiri umane, pe care – rareori – reuşeşte să ne-o 
transmită marea literatură. Dar în viaţă – sînt prea multe 
laolaltă şi, prin aducerea la un loc a tuturor, mass-media 
le banalizează fără să vrea, le demonetizează. Deşi – sau 
poate tocmai pentru că – „pompează” în fiecare cît poate, 
se exaltă şi se strofoacă, titrează cum poate mai şocant, 
etc. Şi – desigur – copiază literatura cît poate (sau filmul, 
teatrul etc) pentru a-şi spori prin subtilitate eficienţa 
emoţională, pentru a prinde acel „efect de absolut” de 
care vorbeam. Citind – să zicem – o colecţie de bune ziare 
sau reviste occidentale de acum 10-15 ani, ai – cumva – 
acest sentiment „shakespeare-ian” al lumii, dar al lumii 
ca totalitate, peste toată harababura de evenimente „la 
zi”, plutind – acum – aburul lucrurilor care au trecut 
ireparabil, care s-au invocat în timp, acoperite de alte şi 
alte evenimente, fără nici o şansă de a mai ieşi la suprafaţă 
„calde”, „proaspete”, vii. Ci, cel mult, ca moaşte, ca 
relicve istorice, ca semne care duc la un prezent, în fond, 
atît de indiferent la ce-a fost. În ultimă instanţă, „efectul 
de absolut” derivă tocmai din irepresibilul sentiment al 
tranzienţei absolute (?!?) a tuturor celor umane, nu discret, 
dar nu mai puţin de neînlăturat, „vanitas vanitatum”. Cam 
multă vorbărie chiar aici, recunosc, dar nu mai sînt în 
formă. Oricum, sper să formulez mai pregnant (şi mai 
precis), cu o altă ocazie, semirateul de aici fiind calea (şi 
condiţia necesară) spre „reuşita” de atunci.

Apropo, revin: numai scriind, devii scriitor. 
Consacru prea puţin timp şi energie scrisului pentru a putea 
avea vreo pretenţie. Cel puţin în proză, încă sînt un perfect 
diletant, fără o cunoaştere în adîncime a „meseriei”, fără un 
set de „unelte” personale absolut necesare. Dacă în poezie 
mi-au trebuit 12 ani pînă să-ajung să scriu „plauzibil”, 

inedite
ar trebui să devin permanent conştient că perioada de 
„ucenicie” din proză nu poate fi redusă la 3-4 ani. Şi să 
am curajul să înfrunt „sterilitatea” (aparentă) a acestor ani. 
Asta-i! Ce s-o mai lungesc, ca tot românul, ştiu ce am de 
făcut, dar nu fac. (Poate chiar „Registrul...” e un substitut, o 
„cauză” că nu stau de adevărata literatură – apropo, şi iar!, 
Eminescu n-a prea scris jurnal, nici Shakespeare; Tolstoi, 
da! O să-mi zici mister A.M., dar asta era o convenţie a 
epocii; era un fel cum eu mă duc la şedinţe de partid sau la 
meciuri şi, în plus, pentru Tolstoi conta nu „literatura” ci 
„condiţia umană”, iar jurnalul, ca „exerciţiu de sinceritate” 
îi servea pentru a se auto-construi – cum ar zice Bulă „a se 
autohrăni spiritual”.

9.XII

Iar în „Registru...”, grăbit. Mă duc la cenaclu (alt 
cenaclu!). Nu am curajul să devin scîrbos, să mă rup 
de toate rahaturile astea şi să scriu ceea ce te termină, 
în societatea noastră, e nevoia de manifestare socială, 
care nu se poate manifesta decît condiţionat sau în 
substitute, surogate, echappoir-uri deliberat permise 
etc. Dar, în fond şi la vîrsta mea, nevoie am de aşa 
ceva? Ca să aibă ce să mai raporteze turnătorii, jalnicii 
complexaţi cultural, acea viermuială peri-literară, din 
care se constituie „mişcarea literară braşoveană”. Chiar 
şi oamenii de calitate (chiar şi eu) au (avem) manifestări 
din care n-au dispărut angoasele şi complexele 
diletantului, ale provincialului. Ne e greu să ne situăm 
cu naturaleţe „în centrul lumii” şi, de acolo, să scriem 
pînă la capăt. Probabil că, dacă asta ar fi la îndemîna 
oricui, ar mişuna de genii – dar poate că nu facem asta 
nu pentru că nu ne-ar fi chiar la îndemînă, ci fiindcă 
ne e teamă că, făcînd-o, am realiza fără dubiu că nu 
sîntem geniali. Aşa tot visăm, sperăm, ne exasperăm, ne 
consolăm şi încurajăm unul pe altul etc.

Şi mai e ceva: poţi să te însingurezi cu adevărat 
cînd asta e opţiunea ta, nu cînd, deliberat şi dinafară, 
eşti izolat de ceilalţi. Reacţia normală, sănătoasă e în 
sens invers, deşi – poate – în ultimă instanţă nu de asta 
ai avea nevoie (pentru a fi „mare”). Dar, înainte de a fi 
„mare”, trebuie să fii „normal”, să fii. Asta-i! Filozofie 
ieftină, adevăruri clare, operă ioc!

10.XII

„Două-ş-una,
Schimbă mîna,
Două-ş-două,
Cu-amîndouă”

De ce să fie neapărat un „roman”, cartea? Cum 
nu scriu pentru rumegători literari, să am curajul să duc 
experimentul pînă la capăt.

Deci: - visul care se continuă (în „serial”)
- eseuri din cele mai diverse
- cronologia legată de orele 

trecerii prin staţii
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Nu prea iese nimic. Îmi trebuie un titlu pentru 

fosta „Alexia”. Dă-i înainte!

16.XII ‚88

Desigur, numai o spaimă, difuză, dar foarte 
puternică, explică incapacitatea mea actuală de a 
mai scrie, blocarea „progresului” meu literar, vizibil 
în perioada de pînă-n ‚85-’86. A urmat o „sugere a 
rezervelor” şi, acum, impasul. Dar, literatura nu se 
face după ce şi-ai consumat ¾ din resurse ca „să-ţi faci 
curaj”. Am destul de „luptat” în munca propriu-zisă, 
ca să fie ruinătoare necesitatea de a lupta cu spaimă că 
oricînd pot năvăli 3-4 haidamaci, care să confişte şi să 
distrugă tot ce-am scris. Şi care – nepricepînd nimic 
– să-mi pună, ei mie, întrebări ca unui şcolar (N.B. în 
cestiuni literare, se înţelege). Ce aştept? Sînt necesar sau 
nu aici şi acum?

False probleme. Poate. Poate e o scuză a „lenei” 
şi „sterilităţii”. Dar, evident, am fost crescut într-un 
anume cod socio-cultural, ca să descopăr că, în realitate, 
un cu totul altul e în funcţiune. Şi încă tîrziu. Să te 
schimbi „din rădăcini” la 30 de ani? Haida-de! Poate 
dacă ai vreo revelaţie. Oricum, ce revelaţie poate fi 
josul, trogloditismul, retardarea. Sujet de roman poate 
că ar fi (un tip care are revelaţia „degradării” la 30 de ani 
şi devine un „apostol” frenetic al acesteia), în cazul meu 
e – ţăran fiind eu – exclus. Cum 20 de ani am tînjit după 
orizonturi culturale „pure”, să mă întorc cu mult mai jos 
decît de unde am pornit (relaţii patriarhale la începutul 
descompunerii lor, încă puternice, însă)?

Desigur, scriu aici pentru a fi citit. Totu-i să nu-
mi pese de cine!

23.XII

Cum am, sper, cam o oră liberă azi, scriu aici. În 
fond, toate se adună împotriva voinţei (eventual vocaţiei) 
de a scrie. Începînd cu firea şi cu educaţia mea. Mai întîi 
firea: pornit spre leneveală şi reverie, proiectînd totul 
în viitor (inclusiv realizarea „proiectelor”), afectuos şi 
mămos, dispus să-mi pierd timpul la nesfîrşit învîrtindu-
mă-n jurul copiilor mei, a nevestei, pus pe trăncăneală 
infinită cu prietenii. Contactul uman e – pentru mine – 
important în sine, dincolo şi chiar după ce s-a consumat 
„cuantumul de informaţii comunicabile (şi chiar ne). 
Desigur, am şi ceva atu-uri, o anume tendinţă spre 
„interiorizare”, capacitatea (devenită, mai nou, aproape 
boală) de a „uita”, nepăsarea, în ultimă instanţă, vizavi 
de cine (exact) e alături de mine în conversaţie – ceea 
ce poate da, şi dă, senzaţia de a fi „rece”, „indiferenţă”. 
(O aproximare proastă, îmi dau chiar acum seama, dar 
să continuăm).

Educaţia: crescut într-o singură cameră, (patru 
persoane!), cu acces la bucătărie şi baie, trăit asemenea 
pînă la 31 de ani, nu prea pot să stau singur în camera 
mea. Mă pot izola de ceilalţi, pot să-i ignor perfect, dar 
încă nu ştiu să stau singur?! Deci, nu-s educat pentru 
condiţia preliminară a oricărei activităţi scriitoriceşti 

de durată (cum e proza). Apoi, dădăcit de mic, m-am 
obişnuit să depind de cei din jur de ceea ce ţine de 
minima igienă şi supravieţuire a corpului (chiloţi 
spălaţi, cămăşi, mîncare etc.) Şi cum totul se plăteşte...
În plus, taică-meu m-a obişnuit – sau, fără să-şi dea 
seama, a vrut s-o facă – cu ideea că toţi ceilalţi sînt mai 
grozavi ca mine, că mă întrec cu cîte ceva (a amănunţi 
problema, e o treabă de roman); am căpătat astfel 
tendinţa de a mă risipi, ambiţia de a fi cel mai bun (?!) 
în cît mai multe domenii. Mai mult, „inferioritatea” mea 
în cele mai îndepărtate domenii (de exemplu, repararea 
maşinii) mă umple, trecător, dar puternic, de obidă, de 
ruşine şi disperare. Consum în gol, întreţinut şi de Tania, 
care – ca orice femeie care te „iubeşte” m-a detectat cu 
atenţie şi marşează pe asta de cîte ori are draci sau se 
simte complexată din cele mai diverse motive. (O sursă 
permanentă de tensiune, care – mai nou – mă scoate din 
mine: nu sînt suficient de „gospodar”. Ca şi cum s-ar 
fi măritat cu un meşterică, nu cu un scriitor – sau care 
vrea să devină astfel. Tot schimb stilourile – din cauza 
hîrtiei scriu aiurea.

Dealtfel, o să mă şi opresc aici. În jur, totul se 
degradează.

2.I.1989

Am început anul prost, cu enervări laterale, 
provocate de persoane de slabă calitate (Ioana Pîrău), 
cu care-mi fac de lucru – nici eu nu ştiu de ce – în ultima 
vreme. Dorinţa mea de afecţiune şi „fineţea”, mă fac 
victima tuturor frustărilor, complexelor socio-culturale 
şi veleităţilor agresive ale unor tipi (nu-i numai Ioana, 
ci şi Anda, 2-3 poetaşi locali, chiar Petrică şi frate-său) 
care-şi rezolvă pe spatele meu respectivele. Tipi din 
care nu va ieşi – tocmai fiindcă-s aşa cum sînt – nimic.

O chestie în absolut – cu totul neimportantă, dar 
care trebuie să fie un semnal să o cam termin cu cei care 
mă iau drept „fazan” Care mă consideră „de-al lor”, 
doar fiindcă-s extrem de amical.

8.I. ‚89

Am continuat la fel: gripă + criză de fiere. Plus 
o vizită de 6 ore (ieri) a Anduţei. Nevroza scaiului. 
Nu e numai boala. Ci şi toate proiectele suspendate , 
lipsa curajului de a mă apuca de ceva de anvergură. 
(Lîngă mine pălăvrăgeşte-n limba ei şi se agită fiică-
mea, Măria cea mică. Ce să citeşti pe faţa lor? Ce se-
ntîmplă-n mintea lor, ce şi cît înţeleg din toate copiii? – 
Intrebări imbecile, în fond nu mă mai interesează mare 
lucru. Literregn.)

Chiar, un titlu bun de carte „Literregnul”

10.I

Povestită de madam Broscvary: tipa (isterică), 
îndrăgostită de Prezy, care cere să fie îngropată cu 
operele acestuia. Sau: Idomir despre un prof localnic şi 
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un medic veterinar; I.G. Maurer trecea la vînătoare, pe 
cînd era prim-ministru, la o curbă a încetinit maşina, iar 
cei doi au scos pălăriile şi l-au salutat; I.G. a răspuns la 
salut. Veterinarul: „Extraordinar, domnule! Doar o dată 
m-a mai văzut şi mă recunoaşte!”

În rest, presiune difuză. Stupidităţi, apatie, timp 
pierdut. Belîi („Petersburg”) şi George mi-au mai dat 
ceva curaj. Dar, prea obsedat de micile zvîcniri literare 
(anchete, cronici, interviuri) de „cotele apelor Dunării”. 
Cînd Dunărea-i o gîrlă comunală, şi aia controlată (la 
debit şi traiect) de către primar. Ca şi cum. Ca şi cum ar 
fi de-adevăratelea. Vorba maşcristilor „ca şi cum m-aş 
scrie”. Păi da! Definiţia mea actualmente (ca literat): o 
sulă bleagă, cu nostalgii de isprăvi erotice. Întrebare: mă 
prinde vulgaritatea „sinceră”? Sau e tot un joc mimat?

Prea multe-ntrebări/Fără penetrări.

11.I. ‚89

Bovaricul jurnal muşinian,
Iată-l trecut şi-n noul an.

Pe post de fată-n casă. Sau, mai exact, mic-
burghez ţinut sub papuc de nevastă. Săraca, nu-i rea, 
dar cum nu are alt model cultural şi cum mă tot vede 
tîndălind prin casă, îmi „dă de lucru” (ca să n-ajung, din 
plictiseală, „la alte alea”). Sînt, posibil, răutăcios, a avut 
necazuri cu tonele anul trecut, nici eu nu dau semne de 
„creativitate”, dar...

Cel mai uşor pare, acum, să numeşti „răul”. 
Dar, în fond, cine mă împiedică să-mi iau destinul în 
propriile mîini şi să fiu eu însumi? Frica. Adaptarea la 
mediu, căderea în scîrba pasivă – marea regină a zilei. 
Măcar în scris. Un risc există: confiscare, interogatorii. 
Dar nu reprezintă ceva cu-n indice de probabilitate 
depăşind 10%. Şi chiar şi atunci...Concluzia e clară 
ca lumina zilei: nu am ce spune, nu am resurse. Toate 
celelalte-s motivaţii, autoscuze. Prieteni am, „mediu 
cultural” (cam) am. Desigur, n-am ieşit în lume, risc 
să redescopăr America şi – ca bun făgărăşan – nu-mi 
place să lucrez aiurea, degeaba. Nu-s un „idealist”. Dar, 
dincolo de astea, e şi o nehotărîre în a-mi da drumul, în a 
porni să lucrez serios. Bovarism sau adolescenţă literară 
prelungită excesiv de mult? Desigur (iar desigur!) 
cumva sînt singur în angoasele şi direcţia literară la 
care visez, epoca e amorfă (cel mult „analitică”, dacă 
mă refer la cei mai buni: George, Mircea Nedelciu, 
Caius...), eu însă vreau şi percutanţă şi „sinteză”. Prea 
devreme pentru „globalisme”, ar zice George, pe mine 
nu mă interesează altceva; dar sînt în stare?

Cam multă vorbărie. Treabă, ioc. Artiştii prost 
educaţi – cum sînt eu – dominaţi de complexul (indus) 
al „creativităţii permanente” sînt adevărate calamităţi 
cînd nu scriu, cînd nu pot scrie. De trăit „n-au chef” (ei 
trebuie să scrie!), dacă scriu ies numai lucruri de rahat: 
devin nişte babe cîrtitoare şi cicălitoare sau zac într-un 
fel de mahmureală posacă. Ceva viaţă?! Aş! La tipul 
meu de sensibilitate, deşi mi-a dat un răstimp de 4 ani în 
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care-am citit ce-am vrut şi-am învăţat meserie, filologia 
mi-a făcut numai rău. (Iar babă sîcîită şi văicăreaţă).

12.I

Transcrierea fidelă – pentru roman – a unui 
bileţel (foaie de caiet de matematică, lăţime 3-4 cm, 
lungime 20-22 cm) găsit – şi confiscat – de Aneta, profa 
de chimie, zisă Cianura, de la o elevă dintr-a X-a de la 
mine de la liceu: „De ce oare nu sînt fericită şi de ce 
domnul Isus nu a făcut voia mea” (Pasajul ăsta e tăiat 
cu o linie). „Doamne eu mă rog ţie prea înalte şi prea 
bunule ca mîine să nu mă asculte la ora de Chimie nici la 
ora de Fizică şi săptămîna care vine să ies eu la răspuns 
şi să i-au numai note bune aş vrea să nu am media 
generală sub 7,37 doamne ajutămă fă voia mea şi dăi 
minte profesoarei de fizică şi profesoarei de U.T.L.M. 
de Chimie să facă cum mă gîndesc eu şi să îmi dea nota 
care o vreau eu şi pe profesoară de biologie dăi minte să 
îmi pună cîte un 9 la cele două materi care le fac cu ea. Te 
rog doamne, doam,ne, ajutămă. Că şi eu am să fac voia 
ta dacă dumneavoastră veţi ajuta pe subnumita Mititiuc 
Dana să ia media 8 la romînă 6 la mate 5 la fizică 6 la 
chimie 7 la biologie 7 la geografie 8 la CSP 5 la franceză 
9 la engleză 10 la sport 7 la TLE 8 la Studiu 9 la Desen 7 
la Practică şi 10 la purtare, doamne facăse voia mea cum 
am dorit eu pentru eu te iubesc pe tine în veci vecilor 
amin şi art pe diavolul în veci, vecilor amin. Doamne 
ajutămă să iau 5 la Fiz/ aici se termină foaia şi textul, 
scris îndesat, pe tot spaţiul disponibil. A se observa: cînd 
trece la cereri „concrete” (mediile şi media generală) 
adoptă tonul şi formulele („dumneavoastră, veţi ajuta”) 
din cererile oficiale. Dragoste „la schimb” pentru 
Dumnezeu etc. etc. Sentiment puternic, destinatar înalt, 
motivaţia: didactică. Ar trebui să ne simţim mîndri, 
noi profesorii, jigăriţi şi prost plătiţi, regulaţi de toţi 
inspectorii şi activiştii locali şi centrali.

„Alo, bebi, madmoasel,
Hai cu mine la hotel”

19.I

Un roman (şi) al fazanilor care am fost, care am 
crezut în comunism, nu numai că e posibil, ci şi că e 
foarte apropiat, că – de fapt – chiar trăim în comunism. 
Odată cu prăbuşirea utopiei, lumea devenită mai săracă, 
mai ternă, mai fără speranţe. O generaţie non-religioasă, 
care s-a trezit suspendată. Care a trăit aiurea, mereu 
aşteptînd: comunismul, dreptatea, marea dragoste, etc., 
în timp ce alţii, şobolanii cei eficienţi, îşi făceau jocurile. 
Mecla de congestionat, complexat şi energia a lui Radu 
L. ajuns mare mahăr la U.T.C., fostul acordeonist cu 
pretenţii intelectuale, bătînd cu un „carnet”, nervos, 
pulpa piciorului drept. Voioşia „UTC-istă”, pontoşenia 
degajată „à la U.A.S.C.R.”, oameni duplicitar-ironici, 
dar care fac aceeaşi treabă murdară ca şi troglodiţii 
(entuziaşti sau nu) din anii ‚50. Curvele U.T.C., 
curvulinele U.A.S.C.R., ajunse doamne P.C.R. Acea 
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permeabilitate socială-reală, în fond, care cere, însă, un 
pact de neţinut, de către un om normal: să renunţi la 
tine, dar să pari pe mai departe că exişti, că eşti tu însuţi. 
Nevroza socializată, cinicii şi schizofrenicii, paranoicii 
şi pescuitorii în ape tulburi, nu atît o lume „rea”, cît o 
lume „nefericită” care îşi face rău şi sieşi, distrugîndu-i 
şi pe ceilalţi, în numele celor mai nobile idei. Lucruri 
pe care – teoretic – le cam ştiu, s-au mai spus. Dar asta 
trebuie „concretizată”, trebuie o „viziune cu carne”, 
ceva care să-ţi dea senzaţia că e „totul”, că dincolo de ea 
nu mai există nimic altceva, că „asta-i lumea, şi basta!”. 
Ajută-mă, Doamne, s-o pot face!

Azi am scris 2-3 scrisori, mi-am curăţat maşina 
de scris, am pus la punct şi am umplut cu cerneală cîteva 
stilouri. Rutină. Sau mania celui care se vrea scriitor, dar 
nu poate scrie.

1.II.1989

Gripat. La pat. Lipsă de medicamente (în farmacii 
nu se găseşte nici măcar Vitamina C sau Aspirină). Şi eu 
trebuie să scriu despre postmodernism – pentru revista 
„Arta” – şi despre „literatura ca muncă” – pentru amărîta 
noastră de foaie trimestrială „Deschideri”. Hai să zicem că 
la „Arta” renunţ, dar cu „Deschiderile”...

Oltea, ieri dimineaţă în tren: „Ştii ce ne-a spus fiică-
mea duminică seara (fiică-sa are 7 ani)? Voia să se uite la 
un film, şi i-am spus că nu e film – era un film românesc 
prost – şi ea ne-a zis „Eu v-am lăsat pe voi să vă uitaţi la 
Ceauşescu, la plenară, voi de ce nu mă lăsaţi să mă uit la 
film?” Discuţii – pe tren şi în cancelarie despre primul-
ministru, care ar fi mort şi-ar fi ţinut la congelator, pînă 
trece „ianuarie aniversar”. Dacă e aşa, i-am bătut pe sud-
americani. Dar eu trebuie să scriu despre postmodernism 
şi despre literatura ca muncă. Auzi ce tîmpenie! Să 
„demonstreze (cui? de ce?) că literatura e o muncă. Ce 
aştept? Ce aşteptăm?

Nedelciu mi-a dat informaţia că ar fi un post de 
corespondent la celebrul ziar „Lupta C.F.R.” Ezitări. 
Mizerabila existenţă şi necesităţile ei versus mizerabila 
libertate şi necesităţile ei.

O întrerupere: sosirea Danielei, fată frumoasă, dar 
monument de prostie, excitată la maximum şi înnebunită 

să ne povestească ultimul episod al luptei ei cu directoarea 
(madam Burcică) şi cu şefa de la partid (tovarăşa Gae); 
ultima „victorie” a Danielei: a pîrît-o pe directoare că n-a 
înlocuit tabloul „Tovarăşului” spart de copii, şi a răspuns 
foarte bine la şedinţa de învăţămînt politico-ideologic 
(subiectul: „Sistematizarea rurală”) !?! Mon Dieu, pînă pe 
unde-o să ajungem!? Şi cu cine-mi pierd timpul?!

Titlu: „Fazanii”. Medalie: „Erou al cozii socialiste”.
Atrofia instinctului vital, pierderea minimei 

bucurii de a trăi, a „chefului de viaţă”, ca la animalele 
dintr-o grădină zoologică. În fond, cine pe cine păzeşte? Şi 
de ce? Asta ar trebui să se vadă în roman, pe ce se bazează 
acest echilibru al nontrăirii, care pare veşnic. Epuizarea 
prin „utopie”.

Muncă, muncă, muncă. Dacă vrei roman.
Aseară un nou acces de pierdere a memoriei. 

Nu mi-am putut aminti numele lui Nabokov şi al lui W. 
Burroughs, deşi-mi aminteam titlurile cărţilor lor, scene 
din „Lolita”, etc. Avitaminoză sau cretinoză? Dominat 
de vise confuze, de o indecizie maladivă. Aşteptînd ce? 
Aşteptînd.

4.II.1989

Au fost – ieri şi azi – pe la mine Mircea Nedelciu 
şi Sorin Preda. Inteligenţi, simpatici, talentaţi...dar ceva 
lipsea. O senzaţie stranie: că îmi sînt cumva (parţial) 
superiori, dar că asta nu înseamnă nimic, nu-mi dă 
senzaţia că există oameni „superiori”. Poate un exces de 
complicaţie, eterna noastră „abilitate”, compromisurile de 
tot felul pe care ei, băieţi fermecători şi talentaţi au vrut să 
le facă (sau au fost obligaţi?!? la aceasta), trei – sferturile 
de adevăr...Şi talentul, talentul, talentul care nu ştie ce 
vrea, care nu se plasează total „de partea cea bună”, deşi 
ştie care este aceasta şi simte că numai aşa va deveni din 
potenţialitate realitate; frica de a fi alături de om, adică – 
de obicei – de „luzări”, de „fazani”, acei care se sacrifică 
pentru a ieşi la liman, în faţă birocraţii, brutele, vicioşii...

Cam multă vorbărie. Dar cărţile? „Frecangiu”.
O mare apăsare, deşi – mulţumesc lui Dumnezeu 

– nu e nimic rău, e acceptabil. Dar să nu mai poţi să-ţi 
permiţi să te gîndeşti la viitor.

Voina re-enactment, 2012
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Al. CISTELECAN 

Încercînd să ne căţărăm pe scara 
lui Ion Pop

Şi Ion Pop e pornit, mai nou, împotriva 
impresionismului. Nu foarte tare, dar tocmai!, cu cît 
pornirea contra e mai senină, cu atît pare – sau chiar e 
– mai întemeiată. Nu e Ion Pop primul (şi, fireşte, nu va 
fi nici ultimul) critic oarecum supărat pe impresionişti şi 
pe impresionismul lor. De la bun început au fost oameni 
– care se credeau deplin ne-impresionişti – cărora nu 
prea le-a căzut bine la inimă „succesul” impresionist şi 
care au încercat să-l relativizeze ca acţiune critică şi să-l 
împingă spre gratuitatea exegetică (zicînd, în esenţă, că-i 
simplu spectacol de narcisism). Un om cu doctrină cum 
era Mihail Dragomirescu a spus-o, probabil, cel mai 
răspicat, atunci cînd, în Directive -le lui, opunea, foarte 
favorabil pentru propria poziţie, „critica impresionistă” 
celei „doctrinare”. „Critica impresionistă – zicea el - 
place, iar cea doctrinară impune. Una tinde către frumos, 
cealaltă către adevăr; una are graţia, cealaltă, autoritatea.” 
Aşa o fi, doar că în critică nu există autoritate fără graţie 
(şi nici adevăr fără pregnanţă expresivă). Critica, deşi 
făcută – cel puţin pînă-n ultima vreme – mai mult de 
bărbaţi, e, pe fond, activitate feminină, nefiind altceva 
decît analitica unei seducţii (uneori a unui eşec seductiv). 
Chiar dacă e făcută cu raţiuni trase din animus (fiind 
lucrare de inteligenţă în primul rînd, de nu şi-n ultimul), 
ea e, de fapt, cum bine a zis Susan, o erotică (oricum, ar 
trebui să fie şi cînd nu e), motivînd doar - şi traducînd în 
argumente – o fascinaţie (sau, cum ziceam, cred, destul 
de limpede, frustrarea de ea). Aşa stînd lucrurile, nu se 
poate dispensa de graţie, căci în erotici – indiferent de 
natura lor – nu se lucrează din topor, ci mai cu fineţe 
şi mai ”impresionabil”. Analiza unei seducţii – ori 
descrierea ei, totuna - pretinde şi ea retorică seductivă. 
Bieţi oameni seduşi, criticii sunt, la rîndul lor, nişte 
seducători. Ion Pop crede, probabil, că nu-i destul de 
seducător şi de aceea zice vorbe rele (în Argument-ul la 
Scara din bibliotecă, Editura Limes, Cluj, 2013; profit de 
paranteză pentru a sugera editurii prezenţa unui corector 
riguros; e păcat de o editură tot mai prezentă cu lucruri 
bune!) de ”purul impresionism” (dar există aşa ceva?!), 
care ar fi el ”agreabil, jucăuş” şi ”poate el jongla pînă la 
subtilităţi manieriste cu formulele ingenios descoperite 
ori inventate”, primind ”pe loc meritatele aplauze”, dar 
nu se poate compara cu ”lectura lentă”, un adevărat 
”derivat senzual al palpării cuvintelor celuilalt” (ziceam 
de erotică, nu?; după Sontag, desigur, dar iată-l pe Ion 
Pop în flagrant programatic şi pragmatic de senzualitate 
directă!), singura ”lectură adevărată,” cea care ”vrea 
să se convingă şi să convingă”. (Poate aici e marea 
diferenţă: impresionistul e deja convins – nu mai ”vrea 

să se convingă” - şi doar îşi etalează seducţia, pe puncte 
şi conform unui desfăşurător argumentativ; nu cred că 
Ion Pop ar crede, la rîndul lui, că e doar o problemă de 
”formule ingenios descoperite ori inventate”). Eu (cel 
puţin eu dintre toţi impresioniştii; dar cred că şi ceilalţi) 
sunt întru totul de partea lui Ion Pop cînd e vorba de 
”lectura înceată,” mai cu seamă în cazul poeziei, unde 
lectura trebuie făcută nu doar pe litere, ci chiar şi pe paşii 
de dans corporal pre-literar/pre-verbal. Nu ne certăm, 
aşadar, cu Ion Pop şi nici n-o să-l dăm afară din tagma 
(am mandat), oricît de frivolă i s-ar părea, impresionistă; 
din contră, îl ţinem ca pe unul dintre impresioniştii de 
prim rang, cu acută vocaţie analitică şi cu voluptatea 
răsfăţului interpretativ în detalii. 

Între cele ale lui Ion Pop, Scara din bibliotecă e 
dintre cărţile (puţine, faţă de cele cu arhitectură tematică 
şi ideatică riguroasă ori doar centrate pe un autor, pe o 
operă sau pe un fenomen) cu construcţie mai fluidă, fiind, 
cum zice singur, un ”mozaic eseistic”, împărţit în patru 
panouri inegale ca întindere, dar cu ”unitatea vederii” 
asigurată (deşi Ion Pop îşi face oarece griji). Lucruri de 
excelenţă, fie că e vorba de plimbarea cu opriri şi cotiri 
imprevizibile din prima secţiune (de-a lungul istoriei 
literare), fie că e vorba de sectorul de critică a criticii. Dar 
secţiunea care-mi pare cea mai incitantă e cea de Priviri 
spre mişcarea literaturii, un panou de actualităţi tratate 
ca-ntr-un fel de sinteze concentrate, abordînd chestiuni la 
ordinea zilei – şi toate destul de delicate. În prima dintre 
ele – Note despre ”subversiunea esteticului” şi limbajul 
”esopic” neomodernist – Ion Pop (de pe o poziţie 
defensivă) apără generaţia ‚60 de acuza de evazionism în 
metaforă şi ambiguitate, subliniind punctele cu atingere 
subversivă din acţiunea acesteia. Sunt argumente 
puse limpede în evidenţă şi cam greu de ignorat sau 
subestimat (deşi tocmai asta s-a făcut, de unde reacţia 
lui Ion Pop). Tabloul subversivităţii şaizeciste începe 
chiar cu „recîştigarea specificului limbajului poetic” 
(p. 318), a dreptului la conotativitate şi sugestivitate, 
la plurisemantism (împotriva semnificaţiei univoce 
pretinse de dogma proletcultistă). „Evazionismului” 
însuşi – care era/e marea acuză anti-şaizecistă – i se 
relevă faţa pozitivă (în sens oarecum şi civic, nu doar 
literar), măcar în măsura în care era o fugă ”de caietul 
cu teme date şi de codurile simpliste ale comunicării” 
(idem), recucerirea ”esteticului” fiind prin sine, la 
acea vreme, un act subversiv. E o contra-argumentaţie 
nuanţată, care nu trece cu vederea nici impactul unor 
gesturi ceva mai frontale (dar, fireşte, tot înlăuntrul 
esteticului), cum ar fi „scrisul pe dedesubt”, lirismul 
problematizant, parabolicul, ironicul – şi-n general toate 
valenţele de „tranzitivitate” ale unei poezii considerate 
cam prea repede strict „intranzitivă.” O apărare, aşadar, 
bine pusă la punct, nuanţată şi echilibrată, fără „eroisme” 
inventate, dar care, cu siguranţă, va părea tot fragilă 
impetuozităţii ”acuzative”. 

Celelalte trei-patru intervenţii în actualitatea 
fenomenului poetic sunt, într-adevăr, priviri panoramice 
şi pot reprezenta, singure, o contrasă fenomenologie 

cronică literară



19

a poeziei din ultimele decenii. În Note despre poezia 
anilor ‚90 problema abordată este cea a identităţii de 
grup a pretinsei ”generaţii ‚90” (între timp, fireşte, chiar 
şi militanţii au lăsat-o baltă cu această pretenţie), pe care 
Ion Pop o vede (pe bun temei) doar ca pe o prelungire 
mai radicalizată a generaţiei ‚80. Concluzia e trasă după 
ce sunt trecute în revistă toate punctele programatice (de 
la filonul existenţial la noua autenticitate şi la atitudinea 
ironică şi ludică) şi – nu mai puţin – traducerea lor în 
fapte creative. În trecere, şi tot pe bună dreptate, Ion Pop 
ironizează mentalitatea ”generaţională” potrivit căreia 
”plaiul mioritic e născător de noi generaţii” de fiecare 
dată cînd ”bate orologiul cosmic” zece ani (sau şi mai 
puţin) şi cînd ”din cazarma lirică naţională trebuie să 
iasă în costume periate o trupă de şi mai fercheşi soldaţi” 
de lirism (p. 330). (Fie spus în treacăt că acest soi de 
ironie destul de tăioasă apare mereu de-a lungul cărţii, 
mai cu seamă aici, dar şi în prima parte, cu diverse 
prilejuri parentetice). Obiecţia cea mai gravă – poate 
chiar de o gravitate dramatică – pe care Ion Pop o aduce 
poeziei noului val – obiecţie ce va fi reluată şi mai 
accentuat cînd va vorbi despre valul următor, douămiist 
– e cea referitoare la rarefierea ”substanţei” şi la eludarea 
”dimensiunii autentic interogative a spiritului” (p. 333). 
Recapitulări-le care urmează pun postmodernismul 
optzecist – şi întreg optzecismul, şi cel ne-postmodern 
– într-o grilă de istorie a atitudinilor poetice din care 
rezultă o bună componentă de continuitate (îndeosebi 
cu spiritul avangardist), marcînd cu ironia cuvenită şi 
traducerea certificatului de postmodern în ”calificativ al 
valorii” (p. 338). O cercetare atentă, de nu şi consistentă e 
În jurul ”generaţiei 2000”, cu concluzia că ”diferenţele” 
aduse de aceasta ar fi ”mai mult de accent şi de nuanţă” 
(p. 342) în raport cu optzecismul, fiind vorba, în esenţă, 
de continuarea aceluiaşi ”proiect autenticist” (p. 343). 
Minimalismul – de două nivele, zice Ion Pop, ”al trăirii 
şi al expresiei ei” – nu e prea pe placul lui Ion Pop, iar 
exhibiţionismul ”băieţilor de băieţi” (p. 347) (dar şi al 
”fetelor de fete”, se-nţelege) cu atît mai puţin. Rezervele 
– spuse cu oarecare tristeţe şi îngrijorare – îmi par 
toate întemeiate, cu atît mai mult cu cît minimalismul 
sporeşte în clăi anuale parcă interminabile. O asumare 
mai gravă şi mai nuanţată, nu doar pur viscerală şi 
visceralizantă, a dimensiunii existenţiale (altminteri, 
punct programatic fix) e exigenţa pe care Ion Pop o 
pune de-a curmezişul minimalismului. Implicit - dar 
poate că Ion Pop ar fi trebuit să le-o spună şi explicit – 
s-ar impune şi reabilitarea imaginarului şi imaginaţiei, 
căci de atîta pornire antimetaforică s-a ajuns la un fel 
de imaginaţie plată, strict consemnativă (optzeciştii 
s-au pronunţat şi ei contra poeticii ”metaforei”, dar 
prin intermediul ei). În fine, poezia va merge pe unde 
vrea ea, dar nostalgiile şi îngrijorările lui Ion Pop au 
toată justificarea. Oare şi toată gratuitatea?!

 ______
*Ion Pop, Scara din bibliotecă, Editura Limes, Cluj, 2013

Cristina TIMAR 
Mereu în căutarea libertăţii

Romancier de cursă lungă, nu neapărat prolific, 
cât temeinic, Radu Mareş, având la activ, din momentul 
debutului cu Anna sau pasărea paradisului (1972), urmat de 
excepţionalul roman Caii sălbatici (1981), până acum, cinci 
romane, două ante, celelalte trei postrevoluţionare, dintre care 
trebuie amintit Când ne vom întoarce (2010), revine în forţă 
în 2014 cu un volum de proze, Sindromul Robinson, ceea ce 
pare atipic pentru un prozator ce părea dedicat construcţiilor 
romaneşti. Probabil a existat şi la noi, în ultimii ani, o nevoie 
de revitalizare a prozei scurte, încurajate şi de Premiul Nobel 
atribuit anul trecut lui Alice Munro, prozatoarea canadiană 
specializată pe genul scurt, fără însă a se atinge la noi 
amploarea unui fenomen. Întrebat, într-un interviu recent, de 
ce nu a dezvoltat cel puţin două din cele patru nuvele care 
alcătuiesc Sindromul Robinson în roman, întrucât materialul 
epic îi permitea o asemenea extindere, Radu Mareş are 
propriile răspunsuri1. 

Aşadar, condiţia prozei scurte e o mai veche 
preocupare a prozatorului, care a coincis, la un moment dat, 
cu o sensibilă creştere a receptivităţii faţă de genul scurt şi 
în spaţiul authton. Volumul cuprinde doar patru proze, de 
dimensiuni inegale deşi, potrivit mărturisirii scriitorului, 
numărul celor scrise ar fi mai mare. O parte dintre ele au 
fost publicate în ultimii ani în paginile Vetrei. Cele patru 
alese de prozator în corpul volumului de faţă au însă în 
comun, în ciuda conţinuturilor variate, preferinţa pentru o 
naraţiune subiectivă, mai pronunţat confesivă în cea de-a 
doua povestire, care dă şi titlul volumului, un veritabil jurnal 
de scriitor, întins pe durata a două-trei săptămâni. Convenţia 
personajului-narator şi a scriiturii subiective e tehnica 
abordată în primele trei povestiri (O bătaie în uşă, Sindromul 
Robinson şi Antimetafizica), plăcerea povestirii fiind dublată, 
în subsidiar, de tot atâtea meditaţii metatextuale, autoreflexive, 
care par să testeze limitele şi să lumineze faţetele convenţiei 
alese şi totodată, ale ficţiunii însăşi. În ultima proză (Linii 
şi cercuri), cea mai extinsă cantitativ (aproape jumătate din 
volum), de dimensiunile unui microroman, omogenitatea 
convenţiei narative din primele trei piese e, cel puţin aparent, 
abandonată. De această dată, se preferă ca pretext pentru 
autenticitatea scriiturii, varianta transpunerii scriptice a 
vieţii unei emigrante românce în Italia, la al cărei restaurant 
scriitorul poposeşte întâmplător. În ciuda schimbării opticii 
narative, de la una pronunţat subiectivă, la una obiectivă, 
conştiinţa auctorială e la fel de prezentă, dacă nu, paradoxal, 
chiar mai prezentă decât în cele trei povestiri anterioare. Un 
scurt prolog avertizează cititorul că cele ce urmează se inspiră 
din fapte reale, narează viaţa suficient de bogată existenţal a 
cuiva care îi speculează bogăţia, adică protagonista însăşi, 
arhitecta extrem de talentată Irina, devenită în Italia patroana 
unui restaurant, dar se declară incapabilă să o transpună pe 
hârtie, fapt pentru care apelează la serviciile unui scriitor 
profesionist, căruia, odată cu actul mărturisirii, îi acordă şi 
toată încrederea reuşitei demersului scriitoricesc: „- Sunt şi 
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eu româncă, mă cheamă Irina, mi-a zis. Am tras cu urechea 
şi am înţeles că eşti scriitor. Povestea ei nu e dintre cele peste 
care să treci şi s-o uiţi.”(p.133)

Desigur, ar fi fost interesant şi un epilog, care să 
conţină un feed-back al eroinei povestirii dar, ca şi în cazul 
celorlalte povestiri, nu eroul sau eroina au ultimul cuvânt, ci 
scriitorul, care optează unanim pentru un final de tip opera 
aperta. Astfel, în cele patru povestiri, care nu testează doar 
limitele singurătăţii (după cum sugerează chiar titlul) şi ale 
libertăţii (după cum vom vedea), ci şi ale ficţiunii, sau, mai 
degrabă, ale continuum-ului realitate-ficţiune, conştiinţa 
auctorială e protagonista sau, mai precis, modul în care ea 
reflectă spectacolul, uneori grotesc, alteori misterios sau 
senzaţional al lumii, ei îi revine ultimul cuvânt deşi, în 
maniera scriiturii palimpsest, acest lucru se devoalează abia la 
o lectură secundă. Lectura aparent facilă a unor povestiri care 
surprind instantanee de viaţă nu mai e atât de light, dacă luăm 
în considerare paradoxul pe care sunt construite: evenimentul 
de ordin excepţional provoacă scrisul sau conştiinţa auctorială 
selectează şi ficţionalizează banalul cotidian, dându-i alte 
valori. Există o atracţie pentru excepţionalitate în toate 
cele patru povestiri: una a singurătăţii voite, căutate, iar 
ce-a de-a doua a faptului de natură excepţională. În prima, 
în ciuda ambiguităţii identităţii tânărului care bate la uşa 
pensiunii situate pe o insulă grecească, căutând o gazdă 
pentru a petrece trei zile de vacanţă, pe care o şi găseşte în 
persoana misterioasei Eleni, bănuim un scriitor sau, în orice 
caz, un potenţial scriitor, căruia evenimentele intense trăite 
pe insulă îi declanşează apetitul pentru scris. Chipul auster 
al proprietarei, care-l întâmpină fără ocolişuri curtenitoare, 
întrebându-l „Eşti cumva terorist?”, jocul seducţiei dintre el 
şi adolescenta însărcinată, de un erotism irezistibil, Eleni, 
pe care o cucereşte povestindu-i în rezumat două opere 
celebre, sondarea ungherelor casei, al cărei mister devine 
şi mai intrigant pe măsură ce descoperă cu surprindere pe 
un raft două cărţi propagandistice – „cărticica roşie” a lui 
Mao şi „Problemele leninismului” a lui Stalin, toate dau 
un aer insolit escapadei. Dar vom reveni asupra primei 
povestiri, întrucât o considerăm reprezentativă pentru 
viziunea întregului volum.

În cea de-a doua, personajul-narator e un scriitor 
veritabil, retras pentru câteva luni în liniştea unei cabane 
din munţi pentru a scrie un roman. Sondarea imaginilor 
copilăriei scoate la iveală chipul mamei şi scena ce pare 
să-i fi marcat definitiv copilăria: momentul culminant 
al plânsului hohotit al mamei, împovărată de greutăţile 
vieţii. În contrast cu aceasta şi întrerupând brutal reveria 
scriitoricească, e apariţia ţigăncuşei, salvată de personajul-
narator de la moarte prin asfixiere în propria maşină luxoasă. 
Luxul ostentativ afişat de ţingăncuşă şi apariţia, la fel de 
inopinată, a clanului de ţigani gălăgioşi, sosiţi s-o readucă 
în sânul comunităţii pe evadată, gestul ţiganului lider, care 
mototoleşte foile scriitorului şi le aruncă pe podea înainte 
de plecare, par uşor senzaţionale, dar nu fac decât să atragă 
atenţia asupra kitsch-ului, inculturii şi grosolăniei care 
ne găsesc oriunde ne-am afla, maculând chiar şi tihna şi 
rarefierea spirituală a unei cabane înzăpezite.

O brutalitate de o altă natură, care distruge relaţia 
filială de această dată, regăsim în cea de-a treia şi cea 
mai scurtă povestire. Cinismul epocii ultracivilizate pe 
care o traversăm se regăseşte pe chipul bătrânului de viţă 

nobilă, silit să-şi înstrăineze bunurile învestite cu cea mai 
înaltă valoare spirituală (cărţi, obiecte de artă) de către 
fiica plecată în străinătate, care le repudiază grosso modo. 
Goliciunea stranie e vechiului conac, văduvit de ceea ce-i 
dădea frumuseţea retro, e înspăimântătoare. Pentru bătrânul 
erudit aflat în pragul morţii, imobilizat într-un scaun cu 
rotile, înstrăinarea obiectelor la cererea fiicei, simboluri 
ale valorilor în care a crezut, echivalează cu o vidare de 
propria interioritate şi libertate şi, prin urmare, la nivel 
moral, cu un paricid. Nu întâmplător, discuţia cu amicul 
scriitor alunecă spre tema morţii asistate, a execuţiilor 
capitale, a sinuciderii. 

Ultima povestire, având în centru o eroină, e 
liantul celor două epoci. Provenind dintr-o familie de 
nomenclaturişti, Irina e o răsfăţată a regimului, are 
parte de cea mai bună educaţie şi de o mulţime de alte 
privilegii, dar acest lucru nu o scuteşte de sentimentul de 
inadaptabilitate. Ajunsă arhitectă în capitală în preajma 
căderii regimului, ea se refugiază în apartamentul 
ultramodern, dar spaţiul acesta aparent securizant nu-i 
prieşte. Îndrăgostită de un misterios vecin, îl urmăreşte 
prin oraş într-o dimineaţă de iarnă, dar îi pierde urma în 
scurtă vreme. Ajutată de prietenul ei Doru, tot arhitect, 
dar gay, ea adoarme după ce ia câteva somnifere. Trezită 
de telefonul unui alt amic, alarmat de veştile care veneau 
dinspre capitală în provincie, Irina iese buimacă pe 
străzi, pentru a se descoperi în mijlocul revoluţionarilor. 
Urmează momente halucinante, când descoperă trupul 
decapitat şi capul aşezat pe o anvelopă, al bărbatului de 
care era îndrăgostită, având alături un carton cu inscripţia: 
terorist. Spaima o conduce spre o supradoză de somnifere 
şi ulterior, în stare de semiconştienţă, e scoasă afară din 
ţară cu o ambulanţă.

Întorcându-ne la prima povestire, se cuvine să 
notăm că e singura în care avem de-a face cu o revenire la 
locul faptei. Nostalgia iubirii din vara trecută îl readuce pe 
insulă şi oferă epilogul celor trei zile dilatate la maximum. 
Personajul-narator află cu stupoare, din relatarea unui 
ospătar, că atât casa de pe stâncă, cât şi Eleni pieriseră 
într-un atentat cu bombă. De existenţa tinerei seducătoare, 
barmanul nu părea să aibă ştiinţă, dar ea nici nu mai 
contează atât de mult, prezenţa ei fiind tot mai estompată 
chiar şi în amintire, dacă nu chiar fantasmatică. Celor doi 
nu le rămâne decât să speculeze pe marginea activităţilor 
subversive derulate în casa lui Eleni, cu acordul şi adeziunea 
ei totală. Deloc întâmplător, iubirea dispare din scenă în 
final, părând rodul imaginaţiei unui narator necreditabil, 
după cum au notat unii comentatori. Mai degrabă, ea 
e pur şi simplu zdrobită de mâna de fier a politicului, 
prezent mai estompat în prima parte – prin ştirile urmărite 
asiduu de Eleni la televizor, privind înăbuşirea revoltelor 
cetăţenilor de forţele de ordine – trimitere fără echivoc 
la mişcările şi ciocnirile violente din Atena din timpul 
recesiunii economice. Moartea tragică şi suspectă a femeii 
nu pare fără legătură cu revolta abia ţinută în frâu. În timp 
ce urmărea scenele dramatice din capitală, transmise live 
de posturile tv, mimica femeii, ce trăda emoţii intense, 
e notată lapidar de narator: „Furia, dacă nu ura, se citea 
cu atâta claritate, încât am încremenit.”(p.21) Iar dacă în 
anul anterior, prin fulguranţa iubirii, politicul mai putea 
fi ignorat, în finalul povestirii el îşi reclamă supremaţia 
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absolută şi angoasantă. Chiar şi o insulă aparent izolată 
în frumuseţea ei paradisiacă, metaforă a evadării din 
cotidianul imediat, cade sub securea politicului şi a morţii. 
Neliniştea, spaima, suspiciunea faţă de semen, perceput 
ca o alteritate maximă, limbajul cenzurat, furia reapar în 
imaginea barmanului, dublul masculin al lui Eleni. Eşecul 
iubirii e dublat de un eşec al singurătăţii şi deci al libertăţii, 
pe care doar singurătatea i-o garantează. Căci, finalmente, 
ce e sindromul robinsonian dacă nu o naufragiere 
autoimpusă a unor indivizi siliţi să devină antisociali, 
pentru care claustrarea în locuri de un magnetism aparte 
(insule mediteraneene, munţi, propria casă) devine 
necesitate vitală şi singura formă de autoprotecţie, fragilă, 
ce-i drept, în faţa unui mediu politic şi economic tot mai 
invaziv şi nepăsător cu individualităţile. 

Atitudinea antisistem, care îmbracă forma 
evaziunii, nu a revoltei directe, violente, nu-i este deloc 
străină lui Radu Mareş, e chiar o constantă a operei sale, 
pe care o regăsim şi în marele său roman, Caii sălbatici. 
Cele două cărţi întreţin un dialog fertil peste timp asupra 
posibilităţilor libertăţii interioare în cadre sociale tot 
mai procustiene: în totalitarism, respectiv în democraţie. 
Meditaţia asupra libertăţii capătă accente mai dramatice în 
volumul de faţă, cu atât mai mult cu cât, dacă totalitarismul 
îşi clama antipatia faţă de orice formă de libertate 
individuală, democraţia o postulează drept ideologie 
fondatoare. Dacă înainte individul cunoştea faţa hidoasă 
a adversarului, acum ea e mai ascunsă şi adversarul mai 
subtil, adăpostindu-se confortabil sub aparenţa binelui. 
Iar dacă, aşa cum constata Florin Corneliu Popovici 
la finalul studiului său dedicat Cailor sălbatici, toate 
formele de evadare ale personajului din universul sufocant 
al epocii comuniste se dovedesc a fi „forme iluzorii ale 
libertăţii”2, nu e alta concluzia privitoare la personajele 
volumului de proze. Perioada actuală nu este nici pe 
plan local, nici european mai îngăduitoare cu nevoia de 
libertate interioară a omului, violentând-o sistematic prin 
intruziunea politicului, economicului şi nonvalorii. Ea 
nu e garantată decât formal şi nicidecum pe termen lung. 
Fiecare individ trebuie s-o recucerească pentru sine, iar 
acest lucru se întâmplă în momente privilegiate. Pentru 
aceste oaze de libertate pledează fiecare dintre cele patru 
povestiri. Ne aflăm, în fapt, în faţa unui volum excepţional 
care sondează natura excepţională a adevăratei libertăţi. 

_____
Note:
1 Acolo, între cuţite şi pahare, s-a dezbătut îndelung şi 

adesea polemic condiţia prozei scurte, în general, în lume, dar 
şi la noi, în special. Dacă proba talentului e sau nu proza scurtă, 
pentru că, se-nţelege, să scrie roman, text lăbărţat, destructurat, 
poate oricine. Dacă tendinţa (moda) imperialistă a romanului 
a fost impusă de editori care-şi ştiu doar propriile interese sau e 
un pas natural, misterios, dar natural al vieţii literaturii. Dacă n-ar 
fi interesant un demers cu forţe conjugate de resuscitare a prozei 
scurte, demers de asumat pe termen lung şi cu bună pregătire de 
artilerie. Dacă n-ar fi aici soluţia recâştigării cititorului de literatură, 
care azi nu are timp şi nici tragere de inimă pentru sute de pagini 
de text bătucit. Dacă o asemenea aventură contra curentului n-ar 
reoxigena apele cam mâloase ale stagnării. Etc. În acest climat 
dilematic, dinozauresc, nici nu ştiu cum, dar cu mari voluptăţi, am 
scris câteva (sunt mai multe!) proze de scurt si mediu metraj, fără 
să am în minte alternativa romanelor posibile ce puteau fi trase din 
acelaşi material epic.” (Suplimentul de cultură, 2 iunie 2014). 
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2 Florin Corneliu Popovici, Anotimpul regăsirii, în 

Cărţile supravieţuitoare, coordonator Virgil Podoabă, Editura 
Aula, Braşov, 2008, p. 316  

_____
*Radu Mareş, Sindromul Robinson, Editura Polirom, 2014

Cezar BOGHICI
O iscusită broderie

Poate cea mai potrivită definiţie a iubirii – principiu 
configurativ al romanului Melaniei Bancea, Evadare din 
Xanadu* – este aceea dată de Borges, în 1925, în prologul 
său la cartea de versuri a Norei Lange, Strada înserării: 
„expectativa adâncă a simţirii ce face din sufletele noastre 
lucruri sfâşiate şi neliniştite, precum lăncile ce străbat 
văzduhul, jinduindu-şi rănile [subl. n. – C.B.]. Această 
năzuinţă iniţială”, îşi continuă Borges reflecţia asupra temei 
iubirii din poezia supusă atenţiei, „configurează în ea sufletul 
şi viziunile asupra lumii şi o face să preschimbe zarea în 
strigăt prelungit, noaptea în rugăciune şi perindarea zilelor 
luminoase într-un şirag lent”. Sunt tropi ce străjuiesc, precum 
nişte torţe din lemn de cedru, o lume scăldată-n amurguri, 
indicând direcţia felului poetic de a fi în această lume, propriu 
tinerei scriitoare argentiniene; tropi cărora le corespund alţi 
tropi produşi, de astă dată, în discursul romanesc al Melaniei 
Bancea: „[...] mi-au încărunţit trandafirii în grădină, mi s-au 
lipit gândurile de nori şi visele mi s-au încâlcit” (p. 325). 
Cuvintele acestea aparţin Simonei Frumuşelu, autor fictiv şi 
narator dramatizat în romanul Evadare din Xanadu. Ele apar 
la finalul cărţii pentru a oferi cheia, chiar dacă enigmatică, 
a intrigii principale, de natură sentimentală. Ce anume o 
determină pe această femeie – un personaj ajuns la mijlocul 
vieţii, scriitoare oarecum consacrată, căsătorită cu un om 
de afaceri înstărit, iubită de un celebru avocat, foarte râvnit 
de femei – să-şi părăsească amantul şi căminul conjugal, 
dispărând fără urmă preţ de zece zile? Ascuns sub vălul 
metaforei, răspunsul e următorul: un anume mod de a iubi, 
de a gândi, de a visa, diferit de al celorlalţi, o împinge pe 
Simona „să evadeze” într-o altă lume ce pâlpâie undeva la 
întrepătrunderea dintre vis şi realitate. (Despre textura onirică 
a lumii reprezentate în carte spune ceva tot fragmentul citat 
mai sus.) Povestea călătoriei sale în această lume alcătuieşte 
substanţa unui roman în care „autoarea” se proiectează pe 
sine ca personaj principal al propriei ficţiuni. 

Modalitatea preferată aici e aceea a romanului-în-
roman. Întreg textul începe şi se sfârşeşte cu o situaţie de 
comunicare, în cadrul căreia un alt personaj, avocatul Igor 
Panduru, transmite unui interlocutor prezumat romanul 
Simonei, făcându-şi totodată cunoscută propria viziune 
despre această femeie cu care împărtăşise, până nu demult, o 
dragoste matură, însă nescutită de seisme. „Perspectivismul”, 
ca formă de acreditare a adevărului romanesc, devine 
elementul fundamental de creaţie în Evadare din Xanadu, 
iar aplicarea lui presupune elaborarea unei construcţii cât 
se poate de riguroase, fapt îndeplinit cu succes de către 
Melania Bancea, care înfăşoară şi desfăşoară cu iscusinţă 
perspectivele narative, după exemplul foilor de ceapă. 

Am spus deja că Simona este autorul-surogat al 
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unui roman, ce formează miezul consistent al întregii 
cărţi; subiectul lui: o femeie fugită de acasă (identificarea 
„autobiografică” e evidentă) întreprinde o călătorie, însoţită 
de un cameraman. Ca narator fictiv apare şi Igor, care prezintă 
romanul Simonei, îmbrăcându-l în propria naraţiune. La 
rândul ei, Simona îşi flanchează povestea despre cameraman 
şi femeia evadată cu o confesiune axată pe anatomia unei 
seducţii – obiectul ei fiind Igor – şi pe scrierea romanului. 
Autoritatea auctorială e, aşadar, încredinţată universului 
ficţiunii, după cum şi persoana întâi romanescă e dispersată 
între cele trei figuri ale cărţii (Simona/femeia fugară, Igor, 
cameramanul Cristo), care-şi asumă rolurile de personaj, 
narator şi, cât am văzut, autor. Există în carte straturi de 
naraţiune la persoana a III-a, atribuită unui narator obiectiv 
(observator „din afară” sau focalizator intern), şi straturi de 
naraţiune lăsată pe seama subiectivităţii câte unui personaj, 
dar aici avem de-a face cu depăşirea obiectivului şi a 
subiectivului în direcţia constituirii unei viziuni autonome 
asupra experienţei de adevăr a personajelor. Cu aceasta 
pătrundem în chiar inima a ceea ce aş numi, cu o sintagmă de 
împrumut, „imposibilul real”, adică în locul unde adevărul 
trăieşte ca ficţiune şi vine spre noi ca o lungă povestire, în 
cuprinsul căreia fiecare existenţă se povesteşte şi este la 
rândul ei povestită, ca un vis plin de vise, precum pânzele 
brodate cu desene gotice, combinatorii şi plurale, de către 
bunica eroinei din roman: 

„Adevăratul ei talent era însă broderia. [...]. Nu ştia 
ce va ieşi... afla abia la sfârşit, odată cu noi... girafe cu gâtul 
încolăcit drăgăstos în jurul unor şerpi solzoşi, flori carnivore, 
din gura cărora se zăreau jumătăţi de animale, insecte ciudate, 
pe care nu le găseai în atlasul zoologic, siluete de oameni 
cu membre disproporţionat de mici, chipuri halucinante 
şi priviri ascunse în spatele ochilor deschişi, clădiri cu 
arhitectură barocă, din care auzeai acorduri de orgă, peisaje 
prin care şuiera vântul, apoi, spre final, doar sunete, acorduri 
muzicale şi vibraţii [...]” (p. 232-233).

Personajele, obiectele, cadrul acţiunii – toate devin 
iluzii, ne dăm seama de aici, incredibil de reale în sânul 
ficţiunii. Eul romanesc reprezintă o iluzie, constată Philippe 
Forest; singura care contează e, în opinia sa, experienţa, aşa 
încât scriitorul de roman trebuie să ajungă la „abolirea oricărei 
identităţi”. Acesta fusese dezideratul modernităţii, ce a ajuns 
în postmodernism să însemne „moartea autorului” (la Borges 
rămâne în text numai „pastişa caricaturală” a autorului), iar 
pe el mizează şi Melania Bancea când operează în carte acele 
dispersări ale autorităţii şi subiectivităţii despre care am vorbit. 
Punerea lui în practică poate înseamna inclusiv anularea unor 
personaje, după cum vedem la Borges, dacă tot l-am pomenit, 
în „Căutările lui Averroes” (Aleph, 1949), şi, mai lângă noi, 
la Radu Mareş, în Deplasarea spre roşu (2012). Primul 
retrăsese inopinat realitatea eroului său, întrucât, spunea el, 
nu mai credea în realitatea acestuia, al doilea procedează 
întocmai cu o serie de personaje, revocându-le prezenţa din 
necesităţi narative sau pentru a le distinge ca forme ale unui 
univers entropizat. De asemenea, Melania Bancea o pune pe 
autoarea-surogat a romanului să neutralizeze subit realitatea, 
oricum ambiguă, a cameramanului, personaj prins într-o 
intrigă kafkiană, amplificată cu o intrigă de aventură la care 
ia parte alături de protagonistă. Cu „ochi ca rănile deschise”, 
răni ce „înconjoară două locuri pustii, lipsite de viaţă” (p. 
139), şi suferind de orbire temporară, cameramanul pare 
a fi mai degrabă o epură; însă el face parte din categoria 

conţinuturilor care îşi dobândesc statutul obiectiv din 
partea povestirii şi care la rândul lor antrenează povestirea 
– în mod particular, cameramanul răspunde chemării de 
deteritorializare a eroinei. Odată încheiat rolul său, acesta 
va fi concediat din naraţiune: este ridicat din viaţă şi din 
roman de către „doi bărbaţi îmbrăcaţi în costume de culoare 
maronie” (p. 301). (Re)apariţia lui în existenţă, la final, sub 
forma unei voci telefonice care anunţă depăşirea situaţiei 
dificile, intră în altă logică, ţinând de o superficială rezolvare 
a tramei respective.

Am putea considera că dispariţia Simonei de acasă 
reprezintă o variantă a aceluiaşi procedeu de anulare a 
personajului, deoarece vedem cum viaţa acesteia este practic 
suspendată – pentru Igor, personajul-narator al povestirii-
cadru, şi pentru ceilalţi ai ei – într-o paranteză existenţială 
de câteva zile: „Zece zile nu s-a ştiut nimic despre ea, apoi a 
apărut din senin, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic” (p. 325). 
De altfel, experienţa de deteritorializare a Simonei, reflectată 
în roman sub înfăţişarea călătoriei femeii fugare cu un 
cameraman, capătă înţelesul unei evadări în pură interioritate, 
aceasta din urmă fiind semnificată prin „furca de tors [subl. 
n. – C.B.] pe care o cioplise bunicul” eroinei sale, „unica 
«antichitate» pe care o deţinea ea” (p. 92) în somptuoasa şi 
excentrica locuinţă conjugală: „Eu mi-am încheiat incursiunea 
în adâncul sufletului” (p. 298), afirmă protagonista spre 
sfârşitul aventurii. Acest „ciudat Xanadu” ce alcătuieşte 
„domeniul” familial, pe care soţia avea să-l părăsească şi care 
fusese creat de soţ „în momentele lui de nebunie” (p. 88), este, 
fără îndoială, o replică derizorie la acel Xanadu împodobit 
cu un „măreţ palat plăcerii” de către visul lui Coleridge, 
din admirabilul poem Kubla Khan (1816). În plan simbolic, 
Xanadu-ul reprezintă aici abisul iubirii – nu acel „adânc abis 
romantic” al lui Coleridge, ci altul deromantizat:

„... Sunt un animal inferior. Iau temperatura mediului 
ambiant. Din cauza asta, câteodată mi-e atât de frig pe 
dinăuntru, încât evit să mă apropii de el [subl. a.], de teama de a 
nu-l îngheţa cu răsuflarea mea. Atunci îmi răspunde la răceală, 
vorbindu-mi despre ceea ce face, nu despre ceea ce este...

... De ce s-a limitat să mă cunoască doar superficial? 
Nu a simţit că eram liana care se încolăcea pe statuia trupului 
său, spinul care îi însângera talpa, mâna care îi tămăduia 
cicatricea coastei din care m-am născut [...].

... [...]. Când l-am  rănit [subl. a.], a fost din lipsă de 
tact, dar şi ca reacţie la durerea pe care mi-a provocat-o. Nu-
mi ignor partea de vină, nu mă absolv de greşeli; le accept 
şi le înţeleg, cu seninătatea de după furtună...” (p. 307-308).

Mărturisirea respectivă, atribuită eroinei romanului, 
ne situează cel mai aproape de miezul problematicii erotice 
a cărţii. Pentru a pătrunde această esenţă trebuie, cred, să ne 
întoarcem la ceea ce citam la începutul intervenţiei mele, la 
cuvintele prin care Borges rezuma tema iubirii din poezia 
Norei Lange.

În încheiere, aş dori să mai subliniez un aspect al 
cărţii Melaniei Bancea, imposibil de integrat până acum în 
demonstraţie. Pe lângă arta compoziţiei narative, scriitoarea 
stăpâneşte inclusiv arta conversaţiei personajelor, pe care 
o înzestrează cu o infatigabilă precizie literară. Maiorescu 
era de părere că farmecul limbajului este semnul celor aleşi; 
cartea de faţă are acest farmec; cu prisosinţă.
________
* Melania Bancea, Evadare din Xanadu, Floreşti – Cluj, 
Ed. Limes, 2013, 340 p.

cronică literară



23

Valeriu-A. CUC
O problemă de ghilimele*

Într-o recenzie entuziastă la traducerea lui Bogdan 
Ghiu a cărţii Mii de platouri a lui Deleuze şi Guattari 
(apărută anul trecut), Cezar Gheorghe face o constatare 
destul de francă (şi poate într-un mod puţin prea frust) 
despre cultura română: „De 20 de ani, ne vine foarte greu să 
scoatem capul din Fiinţă şi timp.1” Nu cred că s-a meditat 
îndeajuns asupra acestei idei pe care, desigur, o putem lua 
drept evidentă, urmând să-i oferim câteva nuanţe de bun 
simţ. Cert este că, după căderea comunismului, perioadă 
în care - cel puţin în ultimii 15 ani ai lui - cuvântul filozof 
a fost prin excelenţă reprezentat de Constantin Noica în 
imaginarul cultural, cei care au fost legitimaţi drept elita 
intelectuală a ţării au impus un anumit model. Desigur, 
acestei impuneri de modele (firească până la un punct) 
i-au venit în ajutor şi anumite strategii economice, politice 
şi universitare (spre exemplu, preluarea infrastructurii 
Editurii Politice de către Gabriel Liiceanu şi transformarea 
ei în cea mai prestigioasă editură românească, Humanitas, 
în perioada în care Andrei Pleşu era Ministru al Culturii). 
Putem spune că acest model a fost în mare, în cazul 
filozofiei, reprezentat de studiile fenomenologice şi 
studiile heideggeriene.

S-a discutat destul de mult pe marginea acestor 
probleme (de legitimare ca elită), însă ceea ce cred că 
e interesant este felul în care s-au succedat generaţiile 
trecând prin diferite „certuri cu filozofia”. Cei interesaţi 
de fenomenul Păltiniş (al cărui mit fondator îl reprezintă 
Jurnalul de la Păltiniş) ştiu despre planurile şi visele 
culturale cel puţin fanteziste ale lui Constantin Noica. Aşa 
cum se întâmplă deseori în istoria filozofiei, „paricidul” 
lui Gabriel Liiceanu a survenit în mod natural ca reacţie 
la aceste planuri ale maestrului său căruia Heidegger, cel 
de care Liiceanu s-a ocupat în mod extins, nu-i spunea 
mare lucru. În treacăt fie spus, putem specula că acest 
„paricid” a avut şi un alt efect, destul de curios: încă 
nu avem nicio ediţie completă sau critică la operele lui 
Noica, acestea reeditându-se sporadic, după cum dictează, 
probabil, cerinţele pieţei. Ulterior, Gabriel Liiceanu a 
devenit profesor universitar şi maestru la rândul lui, 
strângând în jurul lui o mână de tineri extraordinar de 
capabili şi prolifici în realizarea studiilor şi traducerilor 
din Heidegger şi Husserl. Ceea ce cred că este şi mai 
interesant în acest proces de succesiune generaţională este 
acest fapt: deşi în mod „obişnuit”, să zicem, depăşirea 
maestrului se face printr-o deplasare către un alt domeniu, 
în care se investeşte cel puţin la fel de multă „pasiune”, 
atât Gabriel Liiceanu cât şi o parte din studenţii săi au atins 
un punct în care au simţit că e necesară - din varii motive 
existenţiale, în principal - o despărţire de filozofie. Este 
vorba, desigur, de „Cearta cu filozofia academica, cearta 
cu sistemul, cu livrescul şi cultura de aparat”, ca să citez 
de pe coperta a 4-a a cărţii Cearta cu filozofia. O afirmaţie 
cel puţin paradoxală venind din partea „patronului” elitei 
culturale filozofice, profesorul Gabriel Liiceanu.

Din genul acesta de consideraţii am putea înţelege 
că, în fond, pe lângă diferitele nepotriviri existenţiale pe 

care ar putea să le sufere adepţii ei, problema filozofiei 
româneşti e problema educaţiei filozofice din România. 
Lucru corect, de altfel. Până în punctul în care înţelegem 
că filozofia nu prea există înafara sistemului educaţional 
şi universitar. Desigur, există câteva excepţii: Colegiul 
Noua Europă, care însă oferă burse de cercetare în domenii 
destul de variate, în niciun caz exclusiv filozofice sau 
Colegiul European (din Cluj) care se axează, în principal, 
pe studii filozofice îmbinate cu studii din domenii conexe 
precum psihanaliza şi care e legat, încă destul de mult, 
de mediul universitar clujean. Pe lângă acestea două, 
există şi Societatea Română de Fenomenologie, centru 
de cercetare în ambianţa căruia s-au format studenţii 
domnului Liiceanu menţionaţi mai sus. Unul dintre 
aceştia este Christian Ferencz-Flatz.

La doar 33 de ani, lista de publicaţii ale lui Ferencz-
Flatz, pe care o găsim pe site-ul Institutului de Filozofie 
„Alexandru Dragomir” (creat sub auspiciile SRF), este 
impresionantă. Nu mai puţin de 7 cărţi de fenomenologie 
traduse (Husserl şi Heidegger), pe lângă cele 4 cărţi tot 
pe tematici fenomenologice publicate deja (sau în curs 
de apariţie). Avem de-a face, aşadar, cu un specialist, iar 
ultima sa carte, Retro. Amorse pentru o fenomenologie a 
trecutului, o meditaţie asupra fenomenologiei şi asupra 
trecutului din perspectivă fenomenologică, aşa cum ni 
se promite, apare într-un moment propice, deoarece ne 
aflăm în plin proces de redescoperire a teoriei critice, 
post-structuralismului şi deconstrucţiei, marxismului şi 
psihanalizei lacaniene.

E vorba de o colecţie de unsprezece studii a cărei 
coerenţă este mai degrabă internă. Ea porneşte de la două 
premise destul de simple şi, aşa cum am sugerat mai 
sus, deloc surprinzătoare: motivul existenţial - „Cartea 
de faţă este rodul unei anumite deziluzii pe care autorul 
său a încercat-o cu privire la fenomenologie.2” - şi 
motivul declinului filozofiei, aici în varianta declinului 
fenomenologiei. Ceea ce face un serviciu seriozităţii 
acestei colecţii este faptul că Ferencz-Flatz reuşeşte să 
vadă dincolo de nepotrivirile existenţiale ale cercetătorului 
(care, de altfel, nu sunt deloc tematizate) şi să sugereze 
că deziluzia provine din cel de-al doilea motiv, central 
studiilor. Totuşi, în spiritul propriu fenomenologiei, o 
anumită ceartă cu academismul este inevitabil prezentă.

În acest sens, primul capitol, care ar trebui 
să reprezinte punctul de început al firului roşu care 
traversează studiile, prezintă situaţia fenomenologiei 
astăzi într-o cheie deloc optimistă. În ciuda faptului că 
„«fenomenologia» cuprinde astăzi un ansamblu vast 
de întreprinderi”, ea nu se mai ocupă de cercetarea 
„lucrurilor însele”, conform dictonului husserlian, ci mai 
mult de exegeza textelor fenomenologice (ghilimelele vin 
să ne atenţioneze asupra unei diferenţe pe care autorul o 
face de la început între „fenomenologia academică” (dacă 
putem să-i spunem aşa, forţând nota) şi fenomenologia 
„autentică”. Motivul principal pentru care s-a ajuns la o 
asemenea situaţie pare să fie neînţelegerea şi diferenţele 
de perspective dintre concepţia husserliană asupra 
fenomenologiei şi a felului în care îşi desfăşoară analizele 
şi cea heideggeriană. Mai precis, odată cu Heidegger 
„lucrurile însele” nu mai pot fi interpretate ca atare, 
fiecare dintre ele fiind produse ale istoriei proprii, istorie 
care trebuie, în consecinţă, disecată. Acest lucru s-a numit 
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„turnura hermeneutică” survenită odată cu Heidegger. Mai 
mult, exegeza fenomenologică de astăzi e criticată şi din 
perspectiva infidelităţii tocmai palierelor de interpretare 
propuse de Heidegger, în 3 puncte: neglijenţa exegezei în 
faţa tematizării sistematice a propriei cotidianităţi istorice, 
neglijenţa în faţa clarificării faptului „istoric fundamental 
că ea este exegeză3”şi lipsa problematizării propriilor 
concepte. În consecinţă, demersul „fenomenologiei” nu 
este nici istoric, nici sistematic.

După un asemenea început entuziasmant, trecem 
la al doilea studiu care se ocupă, în continuare, despre 
exegeză şi fenomenologie în care se discută diferite 
probleme, dintre care cea mai importantă pare să fie 
cea a „vestigiilor la Heidegger” pentru a relua ideea în 
final, introdusă de Heidegger în perioada Fiinţă şi timp, 
că obiectul nu are altă istoricitate specifică decât aceea 
pe care i-o conferă poziţia de „culisă în cadrul unei 
istorii eminamente a subiectului.4” Pe lângă analizele 
pertinente asupra conceptelor heideggeriene, Ferencz-
Flatz alege, în treacăt, un exemplu din opera filozofului 
care, în felul în care este discutat, mi se pare că ilustrează 
perfect neajunsurile acestei colecţii - pe care le voi 
menţiona mai jos. La pagina 119, în mijlocul unei analize 
asupra obiectelor istorice aşa cum sunt ele concepute de 
Heidegger, găsim extrasul următor: „Cum anume stau 
lucrurile bunăoară cu elicea de avion şi cu turaţiile sale? 
Elicea poate să se învârtească zile întregi - şi cu toate 
acestea să nu survină (geschieht) nimic din punct de 
vedere istoric. Pe de altă parte, e limpede că, dacă avionul 
respectiv îl duce pe Führer de la München la Mussolini, 
la Veneţia, atunci, da, survine istoria.5” Pentru Ferencz-
Flatz, aşa cum ne avertizează, singura problemă cu acest 
pasaj este că e „de un gust istoric destul de îndoielnic...6”

Pentru a nu face un rezumat inutil al acestor studii 
destul de stufoase şi alambicate (fapt care demonstrează 
că Ferencz-Flatz este un cititor abil şi tenace al operelor 
lui Husserl şi Heidegger), mă voi opri asupra unuia 
dintre ele. Nu din întâmplare am adus vorba de generaţii, 
deoarece studiul cel mai extins al colecţiei se intitulează 
chiar Ideea „generaţiilor” şi fenomenologia. În el, 
Ferencz-Flatz porneşte de la două tipuri de tematizări 
fenomenologice ale experienţei istorice, care se leagă de 
discuţia începută în primul capitol, conceptul generaţiei 
fiind util, conform autorului, în a înţelege diferenţa 
metodologică dintre Husserl - care tematizează experienţa 
istorică în mod constructiv - şi Heidegger - în mod 
deconstructiv. Pe lângă analizele aproape „miniaturiste” 
asupra conceptelor precum cel de generativitate al lui 
Husserl sau intersubiectivitate, autorul încearcă o schiţă 
de construcţie fenomenologică a conceptului istoric al 
generaţiei. Discursiv, el procedează asemeni decojirii 
cepei, dezvăluind trei paliere implicite acestui concept: 
vârsta, raportul de vârstă, solidaritatea şi rezonanţa. 
Ceea ce mi se pare că lipseşte în mod simptomatic 
acestei analize (una dintre puţinele care ar putea fi numite 
fenomenologice fără riscul ghilimelelor) este tematizarea 
limbajului care, chiar dacă nu face obiectul principal 
al schiţelor, este absentă în discuţia despre felul în care 
apar racordurile tacite în fenomenul intercorporalităţii.7 
În continuare, sunt reluate disecţiile conceptuale asupra 
părţilor din operele heideggeriană şi husserliană în care 
Ferencz-Flatz găseşte problematica generaţiei, iar acest 

lucru îi oferă ocazia unei scurte critici a propriei noastre 
situaţii istorice care e „funciar lipsită de precedent şi nu 
se lasă sesizată prin analogie.8” Ceea ce dă caracterul 
de excepţionalitate situaţiei actuale nu este foarte clar 
explicat, rămânând la nivelul de sugestie: „această 
perspectivă exclude în egală măsură însăşi ideea unui 
canon al problemelor filozofice milenare, transmise de la 
o generaţie la alta.9” Studiul se încheie, la fel ca aproape 
toate celelalte, într-o deziluzie: până la urmă, concepţiile 
despre generaţie nu sunt asumate nici de Heidegger, 
nici de Husserl, iar întreg studiul a avut drept scop 
evidenţierea conceptului de generaţie luat ca o ipostază a 
inconştientului istoric, „aşadar o figură a istoriei înţeleasă 
ca «unghi mort» al discursului fenomenologic.10”Concept 
ale cărui fenomenologizări sunt „fără şansă”.

Citită cap-coadă şi asumând ideea că ar avea o 
logică internă (însă în mod necesar destul de vizibilă) 
această colecţie de studii este o mică dezamăgire. Christian 
Ferencz-Flatz pare să cadă în păcatul pe care tocmai el îl 
impută fenomenologiei contemporane, din cauza faptului 
că sunt mult prea puţine momente în care analizele sale nu 
sunt, ca să zicem aşa, „fenomenologice”. Mai mult, deşi 
autorul este abil şi tenace în desecarea operelor diferiţilor 
filozofi şi chiar dacă nu se rezumă doar la Husserl şi 
Heidegger (Benjamin este discutat în mod extensiv în 
ultimul text), luată ca întreg, cartea lasă impresia pe alocuri 
a unui exeget autist, chiar dacă net superior colegilor 
lui de generaţie. Pe de altă parte, se resimte foarte acut 
lipsa oricărei tematizări reale a situaţiei istorice actuale 
şi a celei în care conceptele analizate au fost gândite (de 
unde şi remarca mai degrabă estetică şi foarte stranie la 
faptul că Heidegger alege tocmai exemplul cu Führerul şi 
Mussolini). Totuşi, urmărind traiectoria încă de la început 
a lui Christian Ferencz-Flatz, putem să facem supoziţia 
unei schimbări benefice de paradigmă de cercetare - acum 
că a apărut Stradă cu sens unic a lui Walter Benjamin, 
în traducerea sa. În plus, autorul pare în mod evident să 
fie fascinat de mediul cinematografiei; pe lângă studiile 
care discută în mod explicit concepte ale fotografiei şi 
cinematografiei în sens filozofic, apar nu de puţine ori 
termeni din aceste domenii folosiţi pentru a clarifica alte 
concepte filozofice. Mai mult, un articol despre noul film 
al lui Corneliu Porumboiu din Dilema Veche (care începe 
cu discutarea conceptului situaţionist de deturnare!) cred 
că poate să ne sugereze ceea ce ne aşteaptă, în viitor, din 
partea acestui autor promiţător.

__________
* Christian Ferencz-Flatz, Retro. Amorse pentru o 

fenomenologie a trecutului, Humanitas, Bucureşti, 2014
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Mirel Bănică, 
Nevoia de miracol. Fenomenul pelerinajelor 

în România contemporană 
Polirom, Iaşi, 2014

 

Romanul începe într-o gară, mai precis în Gara 
de Nord, iar zumzăiala matinală de babe evlavioase 
şi călugări somnoroşi acoperă primele însemnări ale 
autorului. Toate gările se aseamănă între ele. (…) 

Se poate începe cronicheta best-seller-ului 
lui Mirel Bănică parafrazând primul alineat din Dacă 
într-o noapte de iarnă un călător... al lui Calvino. Atât 
doar că naraţiunea cercetătorului brăilean – locuieşte 
şi lucrează în Capitală, dar pomenirea frecventă a 
locului de baştină e o folositoare tehnică de acroşare 
a intervievaţilor – debutează pe 13 octombrie 2009, în 
trenul ce-i duce pe închinătorii sfintei Parascheva către 
Iaşi. Să spunem din capul locului că e o reuşită literară 
şi nu una întâmplătoare. Antropologul deghizat în 
pelerin sau, mai degrabă, pelerinul împăvăzat de studii 
antropologice socoate că scriitura poetică şi condeiul 
romancierului sunt singurele căi de pătrundere a pietăţii 
populare. Rămân în urma lecturii o mulţime de scene 
memorabile: perechea de gangsteri ce-şi fac loc către 
moaştele aducătoare de bunăstare prin cruzimea din 
priviri şi forţa unui BMW 4X4 cu care vor să treacă peste 
masa de credincioşi; jandarmul cultivat ce recunoaşte în 
cercetător un confrate în ale credinţei şi-i propune să-l 
strecoare fără aşteptare lângă racla sfinţită; ori poliţia 
în civil care-l „umflă” pe bietul specialist în sociologia 
religiei, văzând în carnetul de notiţe şi aparatul de 
fotografiat însemnele unei autorităţi concurente. Notele 
de teren ce ocupă trei sferturi din lucrare alcătuiesc 
totodată un tulburător roman social, prin vizitarea peste 

ani a aceloraşi locuri. Vedem în prima sa descindere la 
Suceava mândria unui vânzător de cute, ce-l ia peste 
picior pe curiosul orăşean care chipurile ar avea nevoie 
de o sculă de ascuţit coasa. Un an mai târziu, din ţăranul 
sfătos, criza economică, vârsta biologică şi răspândirea 
motocositoarelor mai lăsaseră doar un om necăjit. 

Volumul ne reaminteşte că unealta principală 
a antropologului e trupul său şi că, spre deosebire de 
cerşetorul ce-şi expune rândurilor de pelerini mutilările 
spectaculoase, el trebuie să-şi folosească instrumentul 
cu discreţie, prin epuizarea în drumuri grele, pe trenuri 
de noapte şi în lungi aşteptări printre confraţii săi întru 
rugă. În cazul de faţă, un instrument la fel de important 
al analizei este conştiinţa scindată, dacă nu de-a dreptul 
nefericită, a „pelerinului între pelerini”, obligat să se 
dedubleze în cercetător obiectiv al fenomenului la care ia 
parte. Mirel Bănică e un scriitor al organicităţii maselor 
de oameni, al regrupărilor spontane şi aglutinărilor 
forţate, al schimburilor de pomeni şi păreri la ceas 
de seară, al mirosurilor aşteptării miilor de drumeţi 
adunaţi de relicvele binecuvântate. E în acelaşi timp un 
critic al privirii mass media care ratează ansamblul în 
căutarea detaliului răvăşitor, copleşitor, moralizator şi 
batjocoritor. Printre rânduri, sunt trimise câteva săgeţi 
şi către o intelectualitate ortodoxizantă, incapabilă de o 
apropiere de trăirile sincere ale conaţionalilor lor. 

Nici titlul cărţii, nici cuvântul înainte nu 
avertizează că „România contemporană” invocată de 
autor e una mărginită la universul ortodox. Singura 
alteritate religioasă e prezenţa restrânsă a greco-
catolicilor la locurile sfinte pravoslavnice. Ratează astfel 
marile pelerinaje catolice, cel bucovinean de la Cacica 
sau cel secuiesc de la Şumuleu (în treacăt fie spus, cel 
mai mare din ţară). Varietatea etnico-confesională a 
istoriei pelerinajelor din România e indicată în postfaţa 
lui Sorin Antohi, cu precizarea că recunoaşterea ei e o 
piatră de hotar pentru inimile pelerine. Dar şi pentru 
contextualizarea unei cercetări, am adăuga noi.

Sceptic în privinţa posibilităţii unei depline 
neutralităţi axiologice, autorul nu se refuză exerciţiului 
formulării unor judecăţi de valoare. Avem astfel 
„memoria lungă a comunismului” - sintagma chemată 
mai peste tot pentru a da seama de tensiunile dintre 
pelerini, de fricile provocate de aparatul de fotografiat, 
de aroganţa politicienilor, de comportamentul oprimant 
al jandarmilor, etc. Dar memorie înseamnă şi uitare, 
prin urmare e lăsată deoparte discuţia privind trecutul 
legionar al unor „sfinţi ai închisorii” recuperaţi de 
religiozitatea popular-televizuală. Cultul lor e îngăduit 
de BOR şi promovat uneori cu jumătate de gură, dar 
tot mai des cu gura întreagă, de istorici, politicieni, 
jurnalişti, ierarhi ecleziali, toţi slujind preschimbarea 
istoriei ortodoxiei sub comunism într-o martirologie. 

Cartea risca să fie o capodoperă, dacă şi autorul 
risca să-şi pună în joc valorile religioase. 
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Michael Walzer, 
Revoluţia sfinţilor. Un studiu despre 

originea politicii radicale 
Traducere de Ciprian Şiulea, Tact, Cluj, 2013

Revoluţia înseamnă libertate! – iată o 
prejudecată surpată de analiza istorică a modernităţii, 
care ne arată că în spatele transformărilor 
politico-spirituale izbutite stau stăpânirea de sine, 
supravegherea celor apropiaţi şi constrângerile 
impuse societăţii. 

Studiu clasic asupra politicii puritane şi al 
universului ideatic şi sentimental al făptuitorilor 
primei revoluţii moderne: Oliver Cromwell şi sfinţii 
calvinişti. Revoluţionarii iacobini şi bolşevici ar 
reproduce prin gravitatea şi autocontrolul lor această 
primă experienţă revoluţionară modernă. 

Lucrările lui Norbert Elias ne-au obişnuit 
cu opoziţia dintre burghezul parizian, care imită în 
purtarea şi vorbirea sa pe curteanul de la Versailles, 
şi funcţionarul german, kleinbürger al cancelariilor 
sau universităţilor, dispreţuit de nobilimea germană 
francofonă. Cartea lui Walzer descrie fizionomia 
unui alt model de civilizare modernizatoare: pastorul 
puritan, format în exilul politic impus de regina Maria 
(Bloody Mary) sau în surghiunul voluntar al conştiinţei 
sale în mijlocul păcătoasei Londre. El pregăteşte 
apariţia comerciantului liberal al lui John Locke, 
care nu mai are nevoie de zelul şi controlul totalitar 
exercitat de primul asupra marii nobilimi excentrice, 
sărăcimii trândave sau negustorilor puşi pe căpătuială. 
Ei au nivelat societatea şi introdus un spirit egalitar şi 
contractual în familii şi în politică în scopul instalării 
în Marea Britanie a unei comunităţi sacre cu aşteptări 
milenariste. Opusul iese din căile bătute ale exegezei 
marilor nume ale filosofiei şi teologiei pentru a bate 
terenurile înţelenite ale predicaţiei populare. 

Un rol important este acordat analizei războiului, 
care din luptă interioară cu demonii devine nouă 

strategie militară, testată mai întâi de trupele suedeze 
ale lui Gustav II Adolf, apoi de Noua Armată Model 
a parlamentarilor englezi antiregalişti din 1645-1648. 
Fideli analizei lui Michael Walzer, putem duce mai 
departe comparaţia între „victoriile providenţiale” ale 
trupelor lui Cromwell şi bătălia „miraculoasă” purtată 
de trupele revoluţionare franceze la Valmy (1792), 
unul din semnele naşterii Marii Armate napoleoniene. 
Putem alătura comparaţiei rolul disciplinei şi coerciţiei 
în constituirea Armatei Roşii în 1919 şi a victoriilor 
sale din prima jumătate a secolului XX. 

Versiunea românească a Revoluţiei sfinţilor 
e un tur de virtuozitate a traducătorului care redă 
numeroase extrase din engleza pastorală a secolelor 
XVI-XVII, citate de Walzer. Intrăm în atmosfera 
de suspiciune totalitară a familiei puritane descrise 
de John Dod şi Robert Cleaver în A Godly Form of 
Household Government (1598):

„Copilul mic care stă în leagăn este în acelaşi 
timp îndărătnic şi plin de afecte; şi chiar dacă trupul 
său este mic, el are o inimă mare şi e cu totul înclinat 
spre rău (…). Dacă această scânteie este lăsată să 
crească, ea va mătura şi va arde complet întreaga casă. 
Căci noi suntem schimbaţi şi devenim buni nu prin 
naştere, ci prin educaţie. (…) Prin urmare, părinţii 
trebuie să fie precauţi şi circumspecţi (…) trebuie 
să îi admonesteze în mod corect şi tăios pe copiii lor 
pentru vorbe şi fapte rele.” 

Immanuel Wallerstein, 
Pentru a înţelege lumea. O introducere 

în analiza sistemelor-lume 
Traducere de Ovidiu Ţichindelean, Idea 

Design & Print Editură, Cluj, 2013

Un epitaf al lumii moderne! Asta încearcă să 
scrie şcoala de gândire socială pornită de la lucrarea lui 
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Immanuel Wallerstein Sistemul mondial modern (1974). 
Gândind „revoluţia” cultural-societală din 1968 ca 
sfârşitul imaginii unei lumi care s-a construit începând 
cu secolul al XVI-lea, această filosofie istorică nu-şi 
atinge oare limitele? Mai e loc azi pentru conceperea 
unui sistem acolo unde nicio lume nu mai reuşeşte să se 
încropească: un (ne)loc al crizei continue şi al războiului 
fluid interminabil? 

Avem aici un bilanţ al cercetării a sistemelor-
lume din anii 70 până azi, redactat de capul acestui 
curent de istorie totală. Concepţia discutată s-a ivit din 
denunţarea specializării disciplinelor universitare care 
traduc o artificială divizare a umanului în economic, 
politic şi social, din expunerea iluziilor unei practici 
savante a istoriei moderne ce explica autonom evoluţia 
fiecărui stat, din critica etapizării timpului istoric în 
epoci (sclavagism, feudalism, capitalism) prin care 
toate popoarele ar trece mai devreme sau mai târziu. 
Explicaţiile globale produse de admiterea existenţei 
unui unic sistem-lume dau o viziune asupra umanităţii 
secolului XXI extrem de apropiată de doxa jurnalist-
politică ce reduce prezentul la două fenomene: 
globalizarea şi terorismul. Apropierea celor două 
perspective înseamnă şi imposibilitatea suprapunerii lor, 
prima fiind o încercare de a da seama de complexitatea 
realităţii, cealaltă caricatura acestei descrieri. 

Pentru relecturi şi confruntări cu alte viziuni ale 
modernităţii, traducătorul a pregătit un util glosar al 
terminologiei wallersteiniene.

Leonardo Boff, 
Ética da vida. A nova centralidade, 
Record, Rio de Janeiro, 2009

Ruptura dintre mişcările sociale sud-
americane şi stânga europeană vine în parte şi din 

dimensiunea spirituală a celei dintâi, neînţeleasă de 
marxiştii Bătrânului Continent, rămaşi obedienţi 
faţă de un laicism pozitivist de secol XIX, camuflat 
uneori de fineţurile filosoficale postmoderne. 
În mod spontan, europenii consideră referinţele 
discursurilor emancipatoare din lumea latino la 
zeităţi precolumbiene sau la Hristos-ul nevoiaşilor ca 
rămăşiţe ale unei gândiri premoderne. În ciuda acestei 
dogme pseudo-iluministe profesată de progresişti 
la Londra sau Paris, credinţa era iniţial parte din 
învăţătura şi practica mişcărilor populare, cel puţin la 
Rousseau sau la Robespierre.

În cartea de faţă, cel mai prolific teoretician 
al Teologiei Eliberării descrie în culori sumbre criza 
ecologică şi spirituală a umanităţii. Fidel mesajului 
evanghelic, în scrierile şi cuvântările sale, el pune şi 
speranţa unei renaşteri în spatele catastrofelor, poate, 
purificatoare. Publicaţia reuneşte diverse intervenţii 
ale preotului brazilian în forumuri sociale în care 
claritatea sa filosofico-pastorală este reclamată. 
Leonardo Boff propune o lectură creştină a istoriei 
ultimilor 400 de ani în care omenirea a creat un sistem 
social generator de mizerie şi distrugător al naturii. 
Ecologia socială la care aderă denunţă prăbuşirea 
simultană a omului şi a Terrei, a avansării mână-n 
mână a sărăciei şi pustiului toxic. Nu vorbim de un 
teoretician retras, căci îl găsim implicat în luptele 
regionale cum e cea împotriva „hamburgerizării” 
Americii Centrale: distrugerea pădurii şi a aşezărilor 
din istmul american în scopul lărgirii păşunilor ce 
alimentează reţelele McDonald’s. Scriitorul sud-
american caută să spiritualizeze aceste lupte căutând 
sprijin în diverse tradiţii sapienţiale şi religioase şi 
acuzând orgoliul bisericilor creştine de a se pretinde 
posesoare a monopolului revelaţiei divine şi a 
mijloacelor de mântuire. Totuşi, prin universalismul 
său constitutiv, creştinismul, crede Boff, ar putea să 
dea un temei noii lumi, în care destinul naţiunilor a 
apus, călăuzindu-ne spre formarea unei „comunităţi 
a Pământului” opuse „Imperiului”, actuala paradigmă 
a globalizării. 

(Claudiu Gaiu)
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Jonathan Wilson, 
Inverting the Pyramid. The History of 

Football Tactics, new edition
Orion Books, London, 2014

Există mai multe feluri în care fotbalul e mai 
mult decât fotbal. Există, mai întâi, varianta Traian 
Ungureanu, în care fotbalul e mult mai mult decât un 
simplu sport ne(prea)fiind niciodată de fapt aşa ceva: 
aici, isprăvile individuale de pe teren sunt expresia 
imediată a unor mari destine naţional-culturale, 
reflecţia spontană a unor conjuncturi epocale şi evoluţii 
civilizaţionale. Viteza şi uşurinţa cu care pasele şi 
driblingurile sunt traduse în semne ale declinului 
occidental, mărturii ale triumfului barbariei sau indecşi 
ai spiritului protestant te fac să te-ntrebi de ce mai 
pierd vremea bieţii jucători alergând de colo-colo pe 
teren când ar putea face direct Cultură Mare. Cealaltă 
variantă, ilustrată excelent de Jonathan Wilson, e cea 
în care fotbalul e mult mai mult decât un simplu sport 
nefiind totuşi altceva decât fotbal: adică, un microsistem 
(două echipe de 11 jucători, confruntându-se după un 
anumit sistem de reguli) care generează o anumită 
dinamică şi îşi scrie o anumită istorie tocmai ca rezultat 
al inovaţiilor tactice pe care le permite şi provoacă 
acest microsistem. Pe scurt, o lectură structural-istorică, 
diametral opusă cifrului suprastructural-destinal în care 
se prezintă pentru TRU fenomenul fotbalistic. Dacă, în 
mâinile lui TRU, fotbalul se transformă într-un joc cu 
mingea la perete, în care golurile şi ratările ricoşează 
imediat în confirmări ale obsesiilor neoconservatoare 
ale autorului, la Jonathan Wilson relevanţa socială a 
fenomenului fotbalistic rezultă tocmai din insistenţa 
cu care autorul zăboveşte asupra fenomenului analizat, 

încercând să-i despacheteze istoria ca o serie de soluţii 
parţiale de articulare a tensiunilor care subîntind acest 
sistem (strategie vs. improvizaţie, tactică vs. talent, 
sistem vs. individ). Departe de a fi o istorie aridă a 
sistemelor şi contra-sistemelor tactice din fotbal, cartea 
lui Wilson ne arată, tocmai, că there’s plenty of drama in 
the structure şi că, într-un fel, tocmai prin asta, fotbalul 
ne spune ceva mai mult decât scorul. 

Giorgio Agamben, 
Pilato e Gesu 
Nottetempo, Roma, 2013

În tradiţia deja încetăţenită de mici eseuri care 
însoţesc şi dezvoltă marginal proiectul Homo sacer, 
ultimul volum al lui Giorgio Agamben se opreşte asupra 
întâlnirii dintre Isus şi Pilat, pe care o citeşte ca pe o 
confruntare – în cele din urmă ratată – dintre ordinea 
lumii, supusă ideii de justiţie, şi ordinea divină, întemeiată 
pe principiul salvării. Judecarea lui Isus de către Pilat şi 
caracterul său paradoxal – un proces care nu se soldează 
cu o judecată, ci doar cu o condamnare – devin astfel 
punctul în care cele două lumi se întâlnesc pentru o clipă, 
doar pentru a se separa pentru totdeauna. Ceea ce devine 
astfel imposibil e, în acelaşi timp, o teologie politică 
creştină şi o justificare teologică a puterii profane. Dar, 
într-o mişcare tipică pentru abordarea lui Agamben, ceea 
ce pare a fi o condiţie originară, anistorică sau chiar pur 
etimologică, este identificat cu însuşi specificul istoriei 
şi al modernităţii: aici, neîntâlnirea dintre ordinea 
profană a justiţiei şi ordinea divină a salvării traduce 
însăşi natura modernităţii, înţeleasă ca proces nesfârşit 
şi fără posibilitate de judecată finală, altfel spus, criză 
permanentă. 

(Alex Cistelecan)
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Boris GROYS
Google: cuvinte dincolo de gramatică

Viaţa umană poate fi descrisă ca un dialog prelungit 
cu lumea. Omul interoghează lumea şi e interogat de 
către ea. Acest dialog e reglat de modul în care definim 
întrebările legitime pe care le putem adresa lumii sau 
pe care lumea ni le poate adresa nouă – şi de modul în 
care identificăm răspunsurile relevante la aceste întrebări. 
Dacă credem că lumea a fost creată de Dumnezeu, punem 
întrebări şi aşteptăm răspunsuri diferite decât dacă credem 
că lumea este o „realitate empirică” necreată. Iar dacă 
credem că fiinţa umană este un animal raţional, practicăm 
acest dialog altfel decât am face-o dacă am crede că omul 
este un corp de dorinţă. Astfel, dialogul nostru cu lumea 
este întotdeauna bazat pe anumite presupoziţii filosofice 
care îi definesc mediul şi forma retorică. 

Astăzi, practicăm dialogul nostru cu lumea în 
primul rând prin Internet. Dacă vrem să-i punem întrebări 
lumii, ne comportăm ca nişte utilizatori de Internet. Şi dacă 
vrem să răspundem la întrebările pe care ni le adresează 
lumea, ne comportăm ca nişte creatori de conţinut 
[content providers]. În ambele cazuri, comportamentul 
nostru dialogic este definit de reguli şi moduri specifice 
în care întrebările pot fi puse şi răspunse în acest cadru 
al Internetului. Sub regimul actual în care funcţionează 
Internetul, aceste reguli şi moduri sunt predominant 
definite de Google. Astfel, Google joacă astăzi rolul care 
era ocupat tradiţional de filosofie şi religie. Google este 
prima maşină filosofică de care ştim care reglează dialogul 
nostru cu lumea înlocuind presupoziţiile metafizice şi 
ideologice „vagi” cu reguli de acces formalizate strict 
şi universal aplicabile. Din acest motiv, este extrem de 
important pentru cercetarea filosofică actuală să analizeze 
modul de operare al lui Google, şi mai ales să analizeze 
presupoziţiile filosofice care-i determină structura şi 
funcţionarea. Aşa cum voi încerca să arăt, Google, ca 
maşină filosofică, îşi are genealogia în istoria filosofiei – 
mai ales a filosofiei recente. 

Să luăm în considerare regulile Google de dialog 
cu lumea. Conform acestor reguli, fiecare întrebare 
trebuie să fie formulată ca un cuvânt sau o combinaţie de 
cuvinte. Răspunsul este dat sub forma unui set de contexte 
în care acest cuvânt sau combinaţie de cuvinte poate fi 
descoperit de motorul de căutare. Asta înseamnă că 
Google defineşte întrebarea legitimă ca fiind o întrebare 
despre sensul unui cuvânt individual. Şi identifică 
răspunsul legitim la această întrebare ca o desfăşurare a 
tuturor contextelor accesibile în care apare acest cuvânt. 
Suma tuturor contextelor desfăşurate este înţeleasă aici ca 
sensul adevărat al cuvântului care a fost întrebat de către 
utilizator. Şi pentru că nu există altă întrebare care poate fi 
formulată de Google, în afară de întrebarea privind sensul 
unui cuvânt izolat, acest sens adevărat apare ca singurul 
adevăr care e accesibil subiectului contemporan. Implicit, 

cunoaşterea adevărată este înţeleasă aici ca suma tuturor 
ocurenţelor tuturor cuvintelor din toate limbile cu care 
operează astăzi omenirea. 

Astfel, Google presupune şi codifică disoluţia 
radicală a limbajului în mulţimi de cuvinte izolate. El 
operează prin cuvinte care sunt eliberate de supunerea 
lor la regulile obişnuite ale limbii – la gramatica sa. În 
mod tradiţional, atunci când alegeam limbajul (şi nu, de 
exemplu, extazul religios sau dorinţa sexuală) ca mediu 
de dialog cu lumea, presupuneam că întrebările noastre – 
pentru a fi legitime – trebuie să ia forma unor propoziţii 
corecte gramatical, precum: „Care e sensul vieţii?” sau „E 
lumea creată de o inteligenţă superioară?” etc. Desigur, 
acestor întrebări se putea şi trebuia să li se răspundă 
doar printr-un discurs corect gramatical – de o doctrină 
filosofică, o teorie ştiinţifică, o naraţiune literară. 

Google dizolvă toate discursurile transformându-
le în norii de cuvinte [word clouds] care funcţionează 
ca nişte colecţii de cuvinte de dincolo de gramatică. 
Aceşti nori de cuvinte nu „spun” nimic – ei doar conţin 
sau nu un cuvânt particular sau altul. Astfel, Google 
presupune eliberarea cuvintelor individuale de lanţurile 
lor gramaticale, de supunerea lor la limbajul înţeles 
ca o ierarhie de cuvinte definită gramatical. Ca maşină 
filosofică, Google se bazează pe credinţa în libertatea 
extra-gramaticală şi în egalitatea tuturor cuvintelor şi 
dreptul lor de a migra liber în orice direcţie posibilă – de la 
un nor local, particular la altul. Traiectoria acestei migraţii 
este adevărul unui anumit cuvânt aşa cum este afişat de 
Google. Iar suma tuturor acestor traiectorii este adevărul 
limbajului ca întreg – adevărul limbajului care şi-a pierdut 
puterea gramaticală asupra cuvintelor. Gramatica e 
mijlocul prin care limbajul în mod tradiţional crea ierarhie 
printre cuvintele sale. Iar această ierarhie informa şi chiar 
determina modul în care funcţionau întrebările filosofice 
tradiţionale despre cunoaştere şi adevăr. A întreba prin 
intermediul Google presupune, dimpotrivă, o mulţime 
extra-gramaticală de nori de cuvinte ca răspuns – norii de 
cuvinte în care apare cuvântul căutat.

De fapt, înţelegerea adevărului ca sens adevărat 
al cuvintelor nu e neapărat ceva nou în filosofie. Platon 
începuse deja să chestioneze sensul unor cuvinte izolate 
precum „dreptate” sau „bine”. Astfel, Platon a demarat 
procesul de eliberare a cuvintelor de supunerea lor la 
gramatica miturilor narative şi a discursurilor sofiste. Dar 
el credea că acest sens poate fi găsit numai într-un nor unic 
de cuvinte care îşi are locul în cerul transcendent al ideilor 
pure. Mai târziu, enciclopediile şi dicţionarele au încercat 
să definească sensul privilegiat, normativ al cuvintelor 
individuale. Aceste enciclopedii şi dicţionare au constituit 
pasul următor în istoria eliberării cuvintelor de limbaj. 
Însă libertatea cuvintelor era încă limitată la utilizarea 
lor în contexte normative prescrise. Filosofia secolului 
al XX-lea a dus mai departe acest proces de eliberare. 
Structuralismul – începând cu Ferdinand de Saussure 
şi Roman Jakobson – şi-a mutat atenţia de la utilizarea 
normative a cuvintelor la utilizarea lor factuală în cadrul 
limbajelor vii, contemporane. A fost un pas uriaş către 
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eliberarea cuvintelor, însă conceptul de context normativ 
de utilizare a rămas practic intact. Limbajul prezent, viu, 
contemporan a devenit contextul normativ tipic. Acelaşi 
lucru poate fi spus şi despre tradiţia Anglo-Americană 
a investigării „limbajului obişnuit”, care se bazează 
şi ea pe o ideologie a prezenţei. Adevărata schimbare 
a început odată cu poststructuralismul – în special 
deconstrucţia derrideană. Aici, cuvintele individuale au 
început să migreze de la un context la altul, schimbându-
şi permanent sensul pe parcurs. Implicit, orice încercare 
de a stabili un context normativ a fost declarată deşartă. 
Însă această migraţie era înţeleasă de deconstrucţie ca o 
migraţie potenţial infinită cu o traiectorie infinită, astfel 
încât orice întrebare privind sensul cuvintelor a fost 
declarată ca neadmiţând răspuns. 

Astfel, Google poate fi văzut ca un răspuns la 
deconstrucţie în cel puţin două privinţe. Pe de o parte, 
e bazat pe aceeaşi înţelegere a limbajului ca spaţiu 
topologic, în care cuvintele individuale îşi urmează 
propria traiectorie – subminând orice încercare de a fi 
teritorializate în contexte fixe, privilegiate, normative şi de 
a fi consemnate unor sensuri normative. Pe de altă parte, 
Google este cu toate acestea bazat pe credinţa că aceste 
traiectorii sunt finite – şi, din acest motiv, pot fi calculate 
şi afişate. Desigur, ne putem imagina un număr infinit 
de contexte şi, implicit, traiectorii infinite pentru fiecare 
cuvânt individual. Însă acest gen de imaginaţie neglijează 
faptul că orice context trebuie să aibă un anumit suport 
material – un mediu – pentru a fi „real”. Altfel, un astfel 
de context e doar ficţional şi, prin urmare, irelevant în ce 
priveşte căutarea noastră a cunoaşterii şi adevărului. Se 
poate spune că Google întoarce deconstrucţia cu capul în 
jos înlocuind o proliferare de contexte potenţial infinită, 
însă doar imaginară, cu un motor de căutare finit. Acest 
motor de căutare caută nu o infinitate de posibilităţi de 
sens, ci o mulţime de contexte, disponibilă de facto, prin 
care sensurile cuvintelor sunt definite. În realitate, jocul 
nemărginit al imaginaţiei îşi are limitele sale în situaţia în 
care toate cuvintele apar în toate contextele. Într-o astfel 
de situaţie limită, toate cuvintele devin identice în sensul 
lor – ele colapsează într-un singur semnificant flotant cu 
zero semnificaţie. Google previne un astfel de rezultat 
prin limitarea căutării la contexte care există cu adevărat 
şi sunt deja afişate. Traiectoriile diferitelor cuvinte rămân 
finite şi, astfel, diferite. Se poate spune că fiecare cuvânt 
ajunge să fie caracterizat de colecţia sensurilor sale – o 
colecţie a contextelor pe care acest cuvânt le-a acumulat 
de-a lungul migraţiei sale prin limbaj şi care poate fi 
numită capitalul simbolic al cuvântului respectiv. Iar 
aceste colecţii, fiind „reale”, i.e. materiale – sunt totodată 
diferite. 

În contextul unei căutări Google, utilizatorul de 
Internet se găseşte într-o poziţie metalingvistică. Într-
adevăr, utilizatorul ca utilizator nu este prezent pe Internet 
ca un context de cuvinte. Desigur, ne putem căuta pe 
Google propriul nume – şi obţine toate contextele în care 
apare acest nume. Dar rezultatele acestei căutări manifestă 
utilizatorul nu ca utilizator ci ca furnizor de conţinut. În 

acelaşi timp, ştim că Google monitorizează obiceiurile de 
căutare ale utilizatorilor individuali şi creează contexte 
din operaţiunile lor de căutare. Dar aceste contexte – 
folosite în principal în targeting-ul publicitar – rămân de 
obicei ascunse de utilizator. 

Heidegger a vorbit despre limbaj drept casă a 
fiinţei – o casă în care omul locuieşte. Această metaforă 
presupune înţelegerea limbajului ca o construcţie 
gramaticală: gramatica limbii poate fi, într-adevăr, 
comparată cu gramatica arhitecturală a unei case. Cu toate 
astea, eliberarea cuvintelor individuale de aranjamentele 
lor sintactice transformă casa limbajului într-un nor de 
cuvinte. Omul devine fără de casă din punct de vedere 
lingvistic. Prin eliberarea cuvintelor, utilizatorul limbajului 
este trimis pe o traiectorie care e în mod necesar una 
extralingvistică. În loc să fie un păstor al cuvintelor, aşa 
cum sugera Heidegger, omul devine un curator de cuvinte 
– folosind vechi contexte lingvistice, locuri sau teritorii, 
sau creând altele noi. Astfel, omul încetează să mai 
vorbească în sensul tradiţional al cuvântului. În schimb, 
el lasă cuvintele să apară sau dispară în diferite contexte – 
într-un mod practic complet tăcut, pur operaţional, extra- 
sau meta-lingvistic. 

Această deplasare fundamentală în utilizarea 
limbajului e bine reflectată de echivalenţa crescândă 
dintre contextele afirmative şi critice. Disoluţia gramaticii 
şi eliberarea cuvintelor individuale fac tot mai irelevantă 
diferenţa dintre da şi nu, dintre o poziţie afirmativă şi una 
critică. Ceea ce contează e doar dacă un anumit cuvânt 
(sau nume, teorie, eveniment) apare în unul sau mai multe 
contexte. În termenii unei căutări Google, o ocurenţă într-
un context afirmativ sau negativ îi conferă cuvântului o 
aceeaşi cantitate de capital simbolic. Astfel, operaţiile 
lingvistice de bază, afirmaţia şi negaţia, devin irelevante 
şi sunt înlocuite de operaţiile extralingvistice de includere 
sau excludere a anumitor cuvinte în anumite contexte – 
ceea ce e exact definiţia curatoriatului. „Curatorul de 
cuvinte” operează cu textele la fel ca şi cu norii de cuvinte 
– îl interesează nu ceea ce „spun” aceste texte, ci care 
cuvinte apar în aceste texte şi care nu. 

De fapt, această dezvoltare a fost deja prezisă de 
unele mişcări artistice de la începutul secolului al XX-lea 
– mai ales de futuristul italian Filippo Tommaso Marinetti 
în textul său din 1912 despre „distrugerea sintaxei”, 
în care el îndemna explicit la eliberarea cuvintelor de 
lanţurile sintactice1. Cam în aceeaşi perioadă, în 1914, el 
a propus o variantă timpurie de nori de cuvinte pe care 
le-a numit parole in libertà (cuvinte în libertate)2. Şi, după 
cum se ştie, a început să practice în mod conştient o artă şi 
o politică al căror scop era să şocheze şi să tulbure mediile 
culturale burgheze din Europa. În acest fel, Marinetti 
a inventat ceea ce am putea numi auto-propaganda 
negativă. El a înţeles că într-o epocă a cuvintelor eliberate, 
a fi obiectul dezgustului public sau chiar al urii face ca 
numele tău să apară mai frecvent în media decât dacă ai 
fi obiectul simpatiei publice. Ştim cu toţii cum această 
strategie a devenit o tactică standard de autopromovare 
în epoca Google. 
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O altă sursă timpurie a emancipării cuvintelor 
de gramatică poate fi văzută în utilizarea freudiană a 
limbajului. Cuvintele individuale funcţionează aici 
aproape ca nişte link-uri pe Internet: ele se eliberează de 
poziţiile lor gramaticale şi încep să funcţioneze ca nişte 
legături spre alte contexte subconştiente. Această invenţie 
freudiană a fost folosită extensiv de arta şi literatura 
suprarealistă. Arta conceptuală din anii 1960 şi 1970 
a creat spaţii de instalaţii pentru contexte de cuvinte şi 
nori de cuvinte. Arta de avangardă a experimentat şi ea cu 
eliberarea fragmentelor de sunete şi a literelor individuale 
de subjugarea lor la formele de cuvânt stabilite gramatical. 
Ne putem gândi la aceste practici artistice ori de câte ori 
urmărim o căutare Google „în timp real” – aici, motorul 
de căutare începe să lucreze înainte ca forma gramatical 
corectă a cuvântului căutat să apară.

Astfel, putem spune că Google – cu abordarea 
sa metalingvistică, operaţională şi manipulativă a 
limbajului – se înscrie mai degrabă în tradiţia artei de 
avangardă din secolul al XX-lea decât în tradiţia filosofiei 
de dinainte. Dar în acelaşi timp, tocmai această tradiţie 
artistică e cea care se opune practicilor Google. Lupta 
pentru eliberarea cuvintelor este totodată o luptă pentru 
egalitatea lor. Egalitatea radicală a cuvintelor – eliberate 
de structurile ierarhice dictate de către gramatică – 
proiectează limbajul ca un fel de democraţie perfectă a 
cuvintelor care corespunde democraţiei politice. În fond, 
eliberarea şi egalitatea cuvintelor între ele sunt cele care 
le fac universal accesibile. Am putea spune că poezia de 
avangardă şi arta secolului al XX-lea au creat viziunea 
unui Google utopic – a unei mişcări libere a cuvintelor 
în interiorul spaţiului social. Google-ul factual, realmente 
existent este desigur o realizare tehnico-politică, dar şi o 
trădare a acestui vis utopic de eliberare a cuvintelor. 

De fapt, ne-am putea întreba dacă Google 
afişează într-adevăr fiecare context existent atunci când 
ne folosim de el pentru a dezvălui adevărul limbajului 
– şi anume suma completă a traiectoriilor cuvintelor 
individuale. Fireşte că răspunsul la această întrebare nu 
poate fi decât negativ. În primul rând, multe din aceste 
contexte rămân secrete – pentru a putea fi vizitate avem 
nevoie de acces special. În plus, contextele individuale 
sunt ierarhizate de Google – iar utilizatorul îşi restrânge 
în general atenţia la primele pagini care de rezultate 
afişate. Dar cea mai importantă problemă are de-a face 
cu poziţia metalingvistică a însuşi motorului de căutare 
Google. Aşa cum am mai spus, utilizatorul de internet 
operează, în căutarea sa, într-o poziţie metalingvistică. El 
nu vorbeşte – ci practică selecţia şi evaluarea cuvintelor 
şi a contextelor. Cu toate astea, Google însuşi îi scapă 
reprezentării lingvistice. El practică o preselecţie şi 
o priorizare care sunt totodată şi acte de curatoriat al 
cuvintelor. Subiectul căutării de pe Internet ştie că selecţia 
şi evaluarea sa a contextelor depind de procesele de 
preselecţie şi pre-evaluare efectuate de motorul de căutare 
Google. Utilizatorul poate vedea doar ceea ce-i arată 
Google. Astfel, Google e inevitabil resimţit de utilizatorii 
săi ca o subiectivitate ascunsă (şi potenţial periculoasă) 

– care operează în maniera unei conspiraţii mondiale. 
Această conspirativită ar fi imposibilă dacă Google ar 
fi infinit – dar e finit şi, implicit, suspect de manipulare. 
De fapt, următoarele întrebări devin inevitabile: de ce 
contextele astea şi nu altele? De ce această ordine şi nu 
alta a rezultatelor căutării? Care sunt contextele ascunse 
pe care Google le creează prin monitorizarea practicilor 
de căutare ale utilizatorilor individuali?

Aceste întrebări conduc la un fenomen care 
defineşte tot mai tare atmosfera intelectuală a ultimelor 
decenii. Mă refer aici la turnura politică şi tehnologică 
din istoria metafizicii. S-a vorbit foarte mult – şi se tot 
vorbeşte – despre sfârşitul metafizicii. Dar aş argumenta 
că, de fapt, contrariul e adevărat: noi trăim nu sfârşitul 
metafizicii, ci democratizarea şi proliferarea metafizicii. În 
fond, orice utilizator de Internet nu este „în lume” pentru 
că nu este în limbaj. Iar Google se prezintă ca o maşină 
metafizică care e totodată manipulată de o subiectivitate 
metalingvistică, metafizică. Astfel, subiectul unei căutări 
Google devine implicat într-o luptă pentru adevăr care 
e, pe de o parte, metafizică şi, pe de altă parte, politică 
şi tehnologică. E metafizică deoarece este o luptă nu 
pentru un anumit adevăr „lumesc” sau altul, pentru un 
context particular sau altul. Mai degrabă, e o luptă care 
vizează însuşi accesul la adevăr – înţeles ca suma totală a 
contextelor existente din punct de vedere material. E lupta 
pentru idealul utopic al circulaţiei libere a informaţiei – 
libera migraţie a cuvintelor eliberate prin totalitatea 
spaţiului social. 

Cu toate astea, această luptă devine tehnico-
politică, pentru că dacă toate cuvintele sunt deja 
recunoscute ca „metafizic” libere şi egale, fiecare instanţa 
particulară a includerii şi excluderii lor trebuie să fie 
identificată ca un act de putere politică, tehnologică sau 
economică. Fără viziunea utopică a cuvântului pe deplin 
eliberat, Google ar fi imposibil – şi o critică a Google ar 
fi, de asemenea, imposibilă. Doar dacă limbajul a fost 
deja transformat într-un nor de cuvinte, putem ridica 
întrebarea privind capitalul simbolic al fiecărui cuvânt – 
pentru că doar în acest caz capitalul simbolic al cuvintelor 
individuale devine rezultatul unor practici extra-lingvistice 
de includere şi excludere. Google-ul „realmente existent” 
poate fi criticat doar din perspectiva poetică a ceea ce am 
putea numi un Google utopic – un Google care întrupează 
conceptul de egalitate şi libertate pentru toate cuvintele. 
Idealul utopic, avangardist, al cuvântului eliberat a 
produs o „poezie dificilă” care pentru mulţi cititori pare 
inaccesibilă. Cu toate astea, tocmai acest ideal utopic e 
cel care defineşte lupta noastră contemporană, cotidiană 
pentru accesul universal la libera circulaţie a informaţiei. 

_____
1 Filippo Tommaso Marinetti, Les mots en liberté 

futuristes, Lausanne, Editions l’Âge d’Homme, 1987 [ed. or. 
1919], pp. 13sqq.

2 Ibid., pp. 40-41. 

Traducere din limba engleză de Alex Cistelecan

contraepisteme



32

Alex CISTELECAN
Marja de societate

 „Luni, 25 august, senatorii au aprobat proiectul legii 
pentru scăderea CAS cu 96 voturi pentru, 2 abţineri si un 
vot contra”. Un asemenea consens transpartinic nu s-a mai 
văzut prin Parlament de la legendara decizie de majorare 
a pensiilor din vara lui 2007. Or, această dublă ocurenţă a 
quasi-unanimităţii parlamentare – altfel spus, această dublă 
apariţie a hegemoniei perfecte a unui anumit ideologem – 
ne spune ceva despre deplasarea imperceptibilă, şi totuşi 
masivă, dacă privim retroactiv, a populismului, a ceea 
ce acoperă acest termen în ultimii ani: astăzi, votăm o 
scutire de taxe a capitalului cu aceeaşi urgenţă morală 
şi convingere justiţiară cu care abia adineauri măream 
pensiile bietelor bunici de la proverbiala gură a sobei. 
Tot aşa cum atunci, ar fi fost o sinucidere politică pentru 
vreun parlamentar să se opună acestei necesităţi şi urgenţe 
– cine-ar fi vrut să pară într-atât de cinic încât să refuze 
un medicament şi-o pătură-n plus unei bătrânici –, la fel şi 
astăzi, pare-se, a te opune uşurării de taxe a capitalului – şi 
nu de orice taxă, ci de o una direct în favoarea angajatului, 
una din rarisimele rămăşiţe ale contractului de muncă 
clasic, „fordist” – ar însemna, iată, o dovadă de nebunie 
şi iresponsabilitate politică. Că noua măsură loveşte, 
indirect, tocmai în beneficiarii precedentei magnanimităţi 
unanime a parlamentului (sistemul de pensii) nu face decât 
să completeze ironia fatală a acestei alunecări ideologice 
a ceea ce înseamnă populism, politicul ca expresie şi 
reprezentare a voinţei populare şi a interesului general.

Şi care sună cam aşa: angajatorul e noua bunicuţă 
a contractului nostru social. El nu trebuie supărat, pentru 
că împarte investiţii şi locuri de muncă cu aceeaşi bunătate 
spontană, nereglementabilă cu care bunica împarte poveşti 
şi plăcinte nepoţilor. Bunăstarea şi libertatea sa de mişcare 
sunt mai presus de orice posibil diferend politic, de orice 
diviziune stânga-dreapta şi de orice eventuale reticenţe 
contabiliceşti. Binele lui e binele tuturor. Şi invers, 
societatea – ca bine comun – nu mai există decât în şi prin 
buzunarul său privat. 

Faptul că avem de-a face aici cu o răsturnare 
completă a populismului şi cu o turnură completă a 
ideologiei dominante se vede şi în uşurinţa – cum spuneam, 
un procentaj de vreo 95% la Senat – cu care măsura a trecut 
peste cele două obiecţii (e mult spus – rezerve mai degrabă) 
care i s-au adus în spaţiul public. Măsura şi obiecţiile pur 
şi simplu nu sunt la acelaşi nivel ontologic: desigur că se 
prea poate ca, în foarte puţin timp, sistemul asigurărilor 
de sănătate să se trezească pus pe butuci; după cum e, 
iarăşi, foarte probabil ca mai nimic din această uşurare 
de taxe a capitalului să se scurgă la vale într-un eventual 
surplus în salariul angajatului. Ambele rezerve sunt foarte 
probabile. Dar măsura însăşi e dincolo de calculul realist 
al probabilităţilor – ea ţine de Necesitatea Istorică. Cum să 
pui în balanţă probabilitatea prăbuşirii sistemului de pensii 
cu certitudinea unui belşug de noi investiţii şi locuri de 
muncă? Ca în alte momente similar de glorioase din istoria 
parlamentarismului – declaraţia drepturilor omului sau, de 
ce nu, instituirea sistemelor de pensii – uşurarea de taxe 
a capitalului e una din acele decizii istorice pe care le iei 

scanner
imediat, nu sub dictarea partidului, ci a simplei conştiinţe 
omeneşti şi responsabilităţi istorice, şi abia pe urmă te 
gândeşti cum să acoperi, în realitate, costurile şi urmările 
acestei decizii. Pe scurt, e o chestiune eminamente politică, 
în sensul originar al cuvântului, ce ţine de Binele General, 
şi care nu se poate împiedica în considerente de fezabilitate 
şi calcul economic. Că astăzi, în această postură de bine 
social suprem, trans-ideologic, trece tocmai interesul 
privat al capitalului, că, altfel spus, e de la sine înţeles că 
bunăstarea generală depinde, în primul rând şi mai presus 
de orice, de bunăstarea exploatatorului – spune, cred, multe 
despre auto-reprezentarea de sine pe care societatea a ajuns 
să o aibă astăzi. 

De la începutul crizei încoace, unul din motivele 
recurente cu care ne mai alinăm suferinţele pe la stânga 
este că, deşi nu am obţinut nici o schimbare concretă la 
nivel social-politic, totuşi s-a produs o deplasare serioasă 
a discursului public, numeroase revendicări din bagajul 
tradiţional al taberei progresiste regăsindu-se acum în 
agenda publică şi în discursul comun. Măcar de-ar fi aşa. 
După cum o demonstrează consensul transpartinic în jurul 
reducerii CAS-ului la angajator, precum şi consensul tacit, 
dar nu mai puţin consens, al societăţii angajaţilor, şi în ciuda 
a cinci ani de austeritate care nu s-au concretizat decât într-
un „tripple dip recession” (mai nou, eufemismul oficial al 
crizei structurale a capitalismului în Occident), repertoriul 
neoliberal e astăzi mai naturalizat ca oricând. Necesitatea 
uşurării presiunii muncii asupra capitalului, slăbirea 
chingilor contractului colectiv – deci politic – de muncă 
asupra angajatorului au devenit un truism şi pentru dreapta, 
şi pentru stânga, şi pentru everybody concerned. Cumva, 
a ajuns ceva self-evident că e în interesul meu personal şi 
al tuturor ca patronul şi capitalul să nu se mai îngrijească 
atât de mult (-5%) de reproducerea forţei mele de muncă 
atunci când e inactivă sau neutilizabilă – ceea ce înseamnă, 
în fond, existenţa acestui CAS la angajator, şi ceea ce face, 
în mare parte, diferenţa de statut dintre forţa de muncă şi 
mijloacele de producţie, om şi ciocan. A devenit apodictic 
că, decât să dea capitalul bani statului, în numele meu şi al 
unui drept de recunoaştere a fiinţei mele umane în câmpul 
muncii, mai bine – ce? Mai bine să nu-i dea, pentru că şi 
dacă rămân la el, şi nu se răsfrâng imediat asupra salariului 
meu, cu siguranţă în cele din urmă se vor trickle-down în 
ceva investiţii şi locuri de muncă, pentru că investitorul 
investeşte, prin definiţie, chiar şi atunci când, aparent, 
doar consumă privat. Cam acesta e, în fond, argumentul 
care susţine decizia de scădere a CAS-ului – iar dacă acest 
argument a ajuns azi o ideologemă absolut apodictică, 
am putea la fel de bine să cerem parlamentului să dizolve 
societatea – sau mai degrabă să constate dizolvarea ei – 
şi să o încredinţeze în totalitate angajatorului, căci acolo 
e binele ei. Iar dacă acesta e genul de măsuri cu care o 
aşa-zisă stângă vrea să recâştige puterea şi, mai ales, 
hegemonia ideologică în spaţiul public, am face mai bine 
să votăm direct capitalul. 

Căci, în fond, singura problemă care ar trebui 
formulată vizavi de unanima dezirabilitate a scăderii 
CAS-ului la angajator este: de ce doar 5%? Dacă 5% e 
apodictic necesar, de ce n-ar fi şi 20%, 50%, 80%? Cam 
de la ce procent în sus cantitatea determină calitatea, iar 
ceea ce era absolut necesar devine incert, problematic, 
nerecomandabil? Pe scurt: care e marja de eroare din 
profitul privat pe care mai avem de gând să ne-o mai 
revendicăm azi ca societate? 
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Carmen Veronica STEICIUC

fiinţa mea este o călătorie spre tine

spre tine vin, domnul meu, port în braţe adevăruri şifonate 
şi vise decupate din foşnetul sălbatic al anemonelor 

prin liniştea zorilor vin prin amiezi transparente prin 
mistralul cu atingeri azurii, domnul meu, 

în oglinzile mişcătoare în care te reinventezi la infinit 
fiinţa mea este o călătorie spre tine

de la o vreme ploile 

de la o vreme ploile şi-au făcut culcuş sub pleoapele lui
tăcerile se ghemuiesc în mine şi în mama

când palmele noastre se ating, amintirile se rostogolesc 
uşor aşezând tandreţea pe încheietura mâinii ca o brăţară

ultimul zâmbet strecurat printre buze vestejite 
preschimbă cuvintele albe în fluturi

din puzzle-ul care sunt eu

rătăcesc în fiecare zi câte o piesă din puzzle-ul care sunt eu 
deja alunec incompletă prin tine şi prin mine 

la capătul firii absenţa ta roade aripile fierbinţi ale 
memoriei în noi mă risipesc din ce în ce mai des 

dincolo de ziduri emoţiile se desprind de mine îşi construiesc 
himere multicolore mai rotunde mai blânde mai vii

(fragmente din volumul în lucru „Livada de portocali”) 
...

Într-un mod bizar, toată viaţa am visat fluturi. 
Fluturi azurii de forme şi mărimi diferite, cu aripi 
transparente care-mi purtau gândurile peste anotimpuri. 
Fluturi coloraţi care-mi deschideau porţile unor lumi 
neinventate încă. 
Fluturi răguşiţi care mă strigau necontenit din spatele unor 

oglinzi mişcătoare. 
Fluturi tandri care mă îmbrăţişau de câte ori era lună plină. 
Fluturi cu papion, care îmi ţineau loc în loja regală din 
interiorul luminii la fiecare proces de fotosinteză. 
Fluturi mascaţi, care mă căutau continuu prin lanuri de grâu 
interminabile. 
Fluturi negri, care se hrăneau cu temerile mele. 
Şi un fluture alb. 
Un fluture care, indiferent de vis, era întotdeauna acolo, ca 
o secvenţă finală. 
Un fluture alb care mă aştepta, liniştit, într-o livadă cu pomi 
înfloriţi. 
O livadă de portocali. 
...

Tramvaiul cu roţi de cauciuc are o singură şină. 
Tramvaiul cu roţi de cauciuc trece silenţios prin memoria 
oraşului. 
Tramvaiul cu roţi de cauciuc nu patinează iarna.
În memoria oraşului doi îndrăgostiţi înaintează prin calmul 
după-amiezii. 
Ea îl ţine de braţ. Zâmbeşte. 
El poartă în fiecare expresie a feţei o emoţie desavârşită. 
Trecătorii se oglindesc în inimile celor doi şi rămân 
suspendaţi pentru o vreme în starea de euforie care îmbracă 
străzile pietonale, bulevardele aglomerate şi portul. 
Caen îi ţine pe toţi în braţe. 

(fragmente din volumul în lucru „Livada de portocali”) 
... 
Era cald şi bine acolo. 
În interiorul gândului nu aveam multe de făcut. 
Eram pur si simplu o formă de energie gânditoare. 
Mă bucuram de o libertate fantastică. Îmi era permis să 
călătoresc prin imaginarul fiinţei pe care o locuiam şi să 
adorm în fiecare seară în mintea unui personaj din cărţile 
pe care ea le citea.
Da, aţi înţeles bine. 
Era o ea. 

Este interesant să locuieşti în gândurile unei adolescente. 
Să vezi cum îşi construieşte o imagine despre viaţă. Cum 
alunecă printre temeri şi frământări, căutări, întrebări şi 
emoţii. Să identifici culoarea pe care o au aripile ei când se 
îndrăgosteşte pentru prima dată. 
Cum care aripi? Ei, da, uitasem că voi, oamenii, nu vă 
vedeţi aripile. Dar ele există. Bineînţeles că există. Şi 
culoarea lor se schimbă continuu, în funcţie de emoţia care 
vă ţine în braţe.

Mai erau şi visele ei. 
Despre visele ei v-aş putea povesti ore în şir, dar nu vreau 
să vă plictisesc. 
A, nu. Nu erau vise din acelea condimentate, dacă înţelegeţi 
ce vreau să spun. 
Erau vise cuminţi. Deşi... Uneori mă trezeam în visele ei cu 
toate cuvintele interzise în lumea reală. Veneau să se desfete 
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pe malul unei mări, pe şezlonguri din trestie de bambus, cu 
cocktailuri din fructe exotice şi bomboane fine de ciocolată.
Da, aţi înţeles bine. Erau acele cuvinte care nu puteau fi 
rostite decât între hotarele visului. 
Niciodată nu m-am întrebat de ce le ţinea ascunse acolo. 

Oricum, amintirea cea mai frumoasă despre ea a fost rolul 
pe care mi l-a dat în zorii unei zile senine, în care liniştea 
răsăritului de soare respira pur si simplu prin mine. 
Era probabil rolul principal din povestea unui răsfăţ. 
Răsfăţul unei adolescente.
Era rolul ideal pe care îl aşteaptă orice formă de energie 
gânditoare. Şi eu l-am primit cu bucurie. Îl aşteptasem, 
recunosc, timp de treisprezece ani. 
Rolul era să fiu dorinţa cea mai mare. Fiecare fiinţă umană 
are o dorinţă care primează. 
Ei bine, eu am primit în dimineaţa despre care vă povestesc 
şi o parolă secretă. 
Eram dorinţa ascunsă pe care orice adolescentă o poartă în 
culisele memoriei sale. 

Era cald acolo. Şi era bine.
...
Cum? Aţi vrea să ştiţi ce alchimie nebănuită m-a îmbrăţişat 
în timp ce deveneam cuvânt exprimat, iar mai târziu, fluture 
? 
Sigur. 
Vă răspund cu plăcere. 

Eram, după cum vă spuneam, dorinţa secretă a unei 
adolescente. 
Până aici, nimic deosebit. 
Lumi nemărturisite îşi făceau loc în umbrele pe care 
cuvintele le săpau în mine.
 
La un moment dat însă, o stare de agitaţie a răscolit 
adevărurile din interiorul gândurilor. 
Am fost smulsă pur şi simplu din ascunzătoarea mea şi 
aruncată într-un foc alb care-mi atingea formele cu o 
senzualitate nedesluşită.
Eu chicoteam. 
Râsul meu alimenta focul alb cu voluptate. 
De nenumărate ori simţeam că mă topesc de plăcere. O 
frenezie absolută. 
De nenumărate ori. 

Era, de fapt, un proces de modelare. 
Vă puteţi imagina un olar care frământă lutul în intimitate? 
Câtă tandreţe trădează mângâierile sale… 
Ei bine, de asemenea mângâieri mă bucuram şi eu în acele 
clipe. 

A, mai era şi iluminarea. Oglindirea în esenţele vii ale 
focului alb. Esenţe în care entităţi minuscule, strălucitoare, 
se agăţau în delir de fiecare particulă a firescului. O strălucire 
în care abia percepeam aerul din jurul meu. 

Lucrurile s-au derulat cu o viteză fantastică. Nici n-am avut 
vreme să-mi dau seama ce se întâmplă.

În scurt timp am realizat că am aripi. 
Apoi un trup. 
Din miriadele de ochi pe care-i aveam înainte, acum aveam 
doar doi. 
Mă transformam într-o creatură interesantă, asemănătoare 
cu un fluture. Un fluture alb. 
Singura diferenţă între mine şi insectele din ordinul 
lepidopterelor era faptul că eu aveam un plus de nemurire. 

O mireasmă de livadă de portocali în floare s-a aşezat timid 
pe antenele mele. 

O formă geometrică nedefinită îmi contura însingurarea. 
O formă de captivitate în care lumile abstracte reflectau în 
mine întâmplări viitoare.

Pe scurt, o expresie admirabilă a unui moment insolit. 
O alchimie mai puţin cunoscută, în care lumina penetrează 
universurile dorite pentru a naşte entităţi mai mult sau mai 
puţin ancorate în real.

Cam asta ar fi.
Cum? Trecerea dintre două dimensiuni? 
Da, se poate spune şi aşa. 

...Reîntâlnirea cu ea a fost o revelaţie. 
Dacă uneori zburam în neştire peste şi prin adevăruri mai 
mult sau mai puţin ademenitoare, în momentul în care ea a 
intrat în sala de expoziţie, umbrele albe au zâmbit în toate 
tablourile. 

Da, aţi înţeles bine. 
Umbre. 
Am spus umbre intenţionat. 
Deşi, semănam mai mult cu nişte pete de lumină care vibrau 
pe pânzele expuse.

Iniţial, credeam că ne-am întâlnit acolo întâmplător. 
Abia târziu am înţeles jocul. 
Eram, de fapt, o mulţime de fluturi albi. Locuiam în 
tablourile lui. Dormeam, mâncam, dansam, ne iubeam în 
tablourile lui. 
Era acolo, ca să spun aşa, cartierul general. Locul în care 
ne adunam şi materializam esenţe gânditoare, după care 
plecam spre destinaţie.
Eram dorinţe mascate care decupează fragmente din ireal, 
pe care le lipesc apoi în cotidian construind întâmplări viu 
colorate. 

El nu înţelegea de ce ne-a adus acolo. 
Dar simţea că aşa trebuie să fie.

Reîntâlnirea cu ea a fost o bucurie imensă. Am reuşit chiar 
să-i semnalez telepatic prezenţa mea acolo. 

chintă roială
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Ea nu m-a uitat. 
Eram pentru ea un izvor de linişte ascuns. 
Şi prin asta m-a cucerit definitiv. 
...
V-a plăcut mutarea mea? 
Sigur, există o logică internă a jocului. O logică ascunsă, 
pe care doar fluturii o cunosc. O strategie fascinantă care 
vă aşează pe voi, fiinţele umane, în întâmplări dorite, 
uneori bizare, în momente din cele mai neobişnuite. O aşa 
zisă raţiune a existenţei, care vă trimite în mod conştient 
sau inconştient semne. Uneori prin sunet, culoare, cuvânt. 
Alteori prin...

Aveţi cumva senzaţia că ea a ales din întâmplare tabloul 
Ritual cu fluturi şi melci? O, nu. Bineînţeles ca nu. Probabil 
v-aţi dat seama, deja. Eu eram acolo. Eram culoare şi sunet 
în acelaşi timp. 
Nu eram singur. Nu. O mulţime de fluturi albi eram în sala 
de expoziţie. Fiecare dintre noi întruchipam o dorinţă. 
Eu eram dorinţa ei. 

Pentru ea am locuit, multiplicat, în toate tablourile în acelaşi 
timp. 
Am selectat canalele de comunicare. Am acordat uşor 
frecvenţele. Am revărsat o dragoste desăvârşită peste 
nevoia ei de tandreţe. 

Am cântat chiar. Da. De ce vă miraţi? A, sunteţi obişnuiţi 
ca fluturii să zboare şi atât? Ei bine, fluturii cântă. Da, 
doamnelor, domnişoarelor şi domnilor, fluturii cântă. Glasul 
lor seducător vă poate tulbura sau vă poate induce o stare 
de calm nesfârşit. 
De data asta însă, numai ea îmi putea auzi cântecul. 
Bucuria pe care o construiam în ea avea valenţe inestimabile. 
Simţeam starea ei de bine când devenea culoare şi îmi 
atingea uşor aripile ca un abur cald. Uneori fierbinte.

O formă de magie? Nu. Nicidecum.
Poate o formă uşoară de hipnoză, indusă prin aprecierea 
deplină a frumuseţii. Un exerciţiu care vă scoate din 
cotidian şi vă permite pentru câteva momente să cunoaşteţi 
absolutul în toată splendoarea lui. 

Da. Aţi ghicit. Imaginea din Ritual cu fluturi şi melci era 
începutul. 
Momentul zero.
Momentul care rotunjea esenţa gânditoare a unei 
adolescente, imaginând întâmplări reale. 
Momentul în care esenţa aceea gânditoare începea să se 
rostogolească precum un bulgăre de zăpadă. 
Un bulgăre care definea împlinirea. 
Împlinirea dorinţei. 

Ioan Tudor IOVIAN  

 frigul

a cam venit vremea să luăm o altă cale

e frig în patul vraişte al copilăriei
e frig în haina prea strâmtă a adolescenţei aruncată la 
debara
e frig în minte
e frig în stele
 între noi e distanţa dintre două continente
 deşi mă ţii de mână când privesc albastrul 
îndurerat al mării

e frig ca într-o salină în inima ta
 „ca în capul unei statui” – cum a zis un poet 
bolnav de frig – 

de frig şi de linişte rea
pereţii minţii crapă
 ziua se surpă în noapte de cum mijesc zorii
 cu uruit de fiare vechi şi pietre şi trupuri 
zdrobite de oboseală

copilul moare fără să fi aflat de ce 
în bărbatul neras de săptămâni care priveşte în gol

frig şi ziduri fără fisuri şi tâmple de piatră ceruri definitiv 
închise

te rog 
nu pune mâna nu pune mâna pe raza asta de lumină
fiindcă nu de sus vine

 şi e atât de frig în lume
  e atât de târziu
  e atât de amar

 passo doble la tobe eufoniu şi cinele

aş vrea să deschid 
uşa care n-a mai fost deschisă de ani dinspre tine
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 inima care n-a luat foc niciodată din dragoste
 mormântul atâtor zăpezi
 lada cu un El Dorado uriaş

cu bocancii plini de noroi grei ca moartea
dansez în ploaie
frământând
frunze şi ochi şi aripi de porumbel şi săruturi
beat beat
cu o cheie în mână – 
 de aur de lumină de carne de pământ

în jur nebuneşte
rotesc case de plumb inimi de câlţi căpăţâni de poeţi 
fântâni fără apă
dinţi cariaţi teii în floare

dansez în ploaie şi nu vreau să ştiu de nimeni şi de nimic

„aşa să mă ţineţi minte” – zic – 
 „fericit tânăr neras beat de ploaie şi moarte
cu picătura de sânge în colţul gurii – 
  trandafir vânăt
 pătat de noroi şi scuipat şi muc de ţigară şi 
sărut”
zic – 

„aşa să mă ţineţi minte – dansând în ploaie 
  passo doble la tobe eufoniu şi cinele
în noroaiele El Dorado-ului
fericit
ca Vaca Domnului sub frunza de vişin
ca prigoria-n vântul
lui aprilie
ca roza înmulţindu-se-n carne

cu bocancii grei
cu inima şi mai grea
cu gura uscată de arşiţă

in deserto clamando”

 lepădat de la faţa Ta Doamne
 - desprindere II -

lepădat de la faţa Ta Doamne 
mă bălăcesc
între muzici lascive bere şi mititei aioşi 
 muştar şi bârfe şi covrigei unşi cu miere şi susan mac 
şi şpan 
cu Suzana şi Lolita
trase artistic la strung de Hopa-Mitică-nici-nu-bea-nici-
nu-se-strică
 în baraca miracolelor 

şi roata norocului din adn-ul meu 
produce viitor la kilogram legat cu pamblică tricoloră 
produce non-stop adrenalină şi american-dreams pentru 
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poeţii gureşi
de pe Dâmboviţa & Tâmpa 
pentru spitalele de psihiatrie pentru şcolile de dans din 
burice
pentru ministerele nimicului cu scârlionţ

şi roata norocului din mintea distrusă produce 
 în valuri kalaşnikov
 realităţi cu yesmeni cu vodka & cola pentru restul lumii
pentru generaţiile copy-paste copy-paste

dar roata norocului
 cu slove de foc şi slove făurite
 cu litere tipărite cu fierul roşu în carne 
produce
între Carpaţi Dunăre şi Mare
printre hăulituri cu ghionturi mioritice 
atât de multă tristeţe că-mi vine să-mi tai venele 
să mă arunc în ziua de ieri
pentru totdeauna

dar vai 
dispare în disperarea livrată cu parfum ieftin şi fundiţă
în întunericul erotic
Coana Miţa-biciclista cu tot cu Crăcănelul ei 
ambetat absolut undeva în Cişmigiu 
ascuns
cum numai marea sub clopotele verzi
 

hai să te dai cu mine cu el cu ea în stambă
să ne întoarcem sufletele pe dos
 să li se vadă cusăturile slabe aţele de păpuşă 

să facem măscări prin
 paradisurile artificiale
 în care
 goală şi vopsită în verde de paris
 baletează au rebour jeanne duval cu poetul ei en 
corespondances desperechiat 
cu tiribombe şi pocnitori şi sudalme şi miros iute de frică 

dar 
hai să punem sub scaunele din biblioteci grenade cu 
râsete şi la subţiorile îngerilor
sticlă pisată şi merde afrodiziac 
hai să ne tăvălim beţi-turtă
prin praf de puşcă şi piper şi creier 
 făcut zob cu ranga iubirii de oameni
în academia scrobită
 ţeapănă de atâta gravitate 

-mausoleul merdului tricolor -

hai să ne ospătăm cu fleicile fleşcăite ale lui mam’mare
cu nasul borcănat şi roşul vertical al lui nichituş muiat 
în tuş sub curcuduş 
între oameni de câlţi 
oameni de gumă 
oameni traşi la xerox pe hârtie de ambalaj pe ziduri în 
aiurare
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o să vă vând contra cost cu pipeta
esenţa esenţelor sub formă de picături sub limbă 
celor în care gloanţele dum-dum
fac să înflorească 
psihedelic
iadul 
 
pentru o clipă o să urc în al nouălea cer cu Lolita
să sfărâmăm porţi de fum să dărâmăm ziduri de carne 
şi nervi
să ne aciuem în ea pentru încă o viaţă pentru încă un vis

cu iarba fiarelor
o să desfac cele-şapte-lacăte-de-la-cele-şapte-centuri-
de-castitate
ca toată tinereţea să se ducă pe apa sâmbetei

hai să vi-l arăt
dincolo
pe dj Marinică trompo-bicicleta cu gaze 
 care vinde pisată mărunt
piatra filozofală ambalată în staniol pentru uz intern - 
 e bună pentru brâncă şi oftică pentru meteorism şi 
aiurare 
pentru săpat şanţuri în Pacific
pentru bucuria coborârii de-a berbeleacul a omului 
 din maimuţa lui urmuz la fiecare 20 de minute
pe scara Richter

ia faceţi voi mumos-mumos
ca Iovian–împăratul să vă injecteze în jugulară de-a 
dreptul
licoarea poeziei
cu tot zumzetul cuvintelor în durerile facerii
cu otrăvuri sonore şi ceruri înalte
şi pocnetul osului de pitulice sub raza iute a dimineţii 
cu păpădii

şi 
le spun 
celor dispuşi
să privească în ochii mari şi minunaţi
 moartea din ei înşişi 
până se îndrăgostesc de ea şi de miile ei de fluturi 
rătăciţi între acum şi atunci

( şi nici un om nu o va atinge aici
- şi ea va zbura
liberă şi fericită pe deasupra câmpiilor de fier şi gălbează
pe deasupra gunoaielor
din oraşele frigului
a munţilor măcinaţi de boli
a morţii în travesti )

dar ei sunt duşi deja cu sorcova pe pustia neagră prin 
hrubele beţiei de a face rău

 

Violeta ION

Cea mai frumoasă zi

 Deasupra Ardealului

Deasupra Ardealului se înalţă surprinzător de repede 
oameni
palizi cu haine lungi sub care tremură corpurile subţiri, 
firave
răsucite a ploaie şi linişte.
Mătuşa e gazda completă, nu-şi ridică niciodată 
privirea din perete.
Roboteşte lucrul pe loc şi ea nu se hrăneşte. Are sîngele 
gros cît să-l tai cu palma,
din sîngele ei se îngraşă, din sînge îşi duce mîna la 
urechea beteagă
din sînge se trezeşte noaptea şi aranjează lucrurile în 
rafturi
toată noaptea cotrobăie prin debara cu mîini puternice 
din care
ţîşneşte sînge gros, bun
ca la mama acasă. Cu sîngele ei se laudă, de sîngele ei 
e îngrozit oraşul
cînd stă lipită de masa de la fereastră, trenurile urlă şi 
vorbesc cu ea.
După o stare nemaipomenită începe să zică tare. De la 
atîta vorbire 
se încreţeşte cugetul. Bărbia îmbătrîneşte dar se ţine 
trează cu o sforţare în sus
de parcă s-ar smulge că e pe jumătate îngropată. Toţi 
oamenii din oraş
se strîng în jurul ei şi vorbesc, parcă au şi ei
bărbile îngropate pe jumătate în aerul gros
şi de la atîta vorbire cu ea încep să caute toţi noaptea 
prin debarale.
Noaptea e întotdeauna grozavă, magnifică.
N-am aflat niciodată ce caută.
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 Mă uit la femeia asta

Mă uit la femeia asta care îşi întinde mîinile pe geam
în spatele geamului oameni lungi
oameni prietenoşi
unii spun că-i nebună şi că de cîte ori deschide 
fereastra
îşi agită mîinile în gol.
Cred că se recunoaşte în mulţime şi mai cred că într-o 
zi
o să coboare de acolo s-o îmbrăţişeze.
Poate e mătuşa. Şi mătuşa caută de dimineaţă şi caută
şi caută pînă seara cînd mîinile ei fine
se aşează în jurul gîtului femeii din mulţime.
În fiecare dimineaţă urmele de pe gît se evaporă
şi în fiecare noapte văd o femeie care trage
un leş în sus pe scări pînă în creier

 Asta e a doua noapte

 în care visez morţi care nu fac parte
din familia mea. Le dai pomană, ce să faci, spune 
mama. Altfel se ţin după tine
pînă le dai. Tu, ascultă la mine, intervine mătuşa Tina, 
crezi că morţilor le mai
trebuie ceva? Lu’ asta, după ce şi-a schimbat religia, 
spune mama, nu-i mai trebuie
nici bomboană pe colivă. Lasă că o să vezi tu cum e să 
nu-ţi împartă nimeni!
Adică pe ei nu i-a iubit nimeni?
Te-am auzit, şuieră mătuşa. Ce legătură are?
Ce a zis, întreabă mama. Spune ce a zis!
A zis că vremea trece şi dacă mai stă aşa se urîţeşte şi 
n-o mai ia nimeni.
Urîtă eşti tu, şuieră şi mama, lasă-mi fata în pace,
mai bine vezi de tine că eşti stearpă ca o coajă de nucă. 
Şi ce mare
lucru că-l ai pe Ilie? Tot nepoata o să-ţi împartă.
Dacă îmi împarţi, mă ameninţă mătuşa, o să te bîntui 
în draci!
Tată, să-mi dai bani să-ţi cumpăr băutura pentru 
pomană, sare tata în mijlocul sufrageriei.
Se cam clatină că el a început de aseară.
N-a băut tata nimic, îmi dai bănuţii şi îţi cumpără tata 
de la piaţă
un vin alb, ca să nu-mi facă tensiune
o ţuică sănătoasă de prună
îţi cumpără tata carne pentru fripturi
le perpelim frumos la cuptor
luăm şi un cozonac, că mă-ta e obosită.
Mă, spune mama, iar mergi alăturea cu drumul. Dar nu 
e o idee rea
să-i dai lu’ tac-tu să se simtă şi el util.
Dă-i lu’ tăticu, spune tăticu. Şi din mîneca mea încep să 
curgă : asul de treflă
pentru regina mamă, asul de pică pentru mătuşa Tina, 

asul de cupă pentru tata,
şi curg pînă se umple sufrageria
şi de atîţia aşi nu ne mai încăpem în piele de bucurie.

 Dimineaţă va fi 

minus un grad şi mai tîrziu minus şase grade,
ne anunţă tata în bucătărie, făcînd pîrtie printre ceştile 
cu cafele
şi eu vreau să-i spun că logic n-are cum
oricum, nu iarna asta a noastră
dar nu apuc pentru că un om de gheaţă se ridică brusc 
între noi
şi-l privim în orbitele goale pînă ni se face rău
şi ne aşezăm pe scaune. Eu mă arunc ca să aud cum 
trosneşte scaunul, el
se aşează simandicos ca un musafir şi întoarcem 
simultan privirile spre fereastră:
a rămas doar copacul acesta golaş
şi fata asta cu pelerină
şi bătrînul cerşetor care strigă cu o cruce în spate
a rămas troleibuzul şi mîna dreaptă a lui Dumnezeu 
care mătură străzile de cadavre
a rămas soarele ăsta proaspăt de care nu te mai saturi

aici sînt magazinele din care ieşim fericiţi
aici pîinea şi laptele şi mierea pentru pomenile noastre
etajele care se leagănă sub corul de frunze galbene
mîinile mele din care se varsă un rîu de seminţe pentru 
porumbei

da, dimineaţă va fi minus un grad
mai tîrziu minus şase grade

şi aici, în casă,
figurinele de lut plămădite de atîţia ani de zile
pietre de rîu şi mileuri şi cîinii noştri încurcîndu-se 
printre ele
împrăştiindu-le peste tot
cearcănele mamei îmblînzite de atîta rău: că ne-am 
obişnuit cu el
cum se obişnuieşte omul cu tumoarea din corpul lui
renunţă la regim şi lamentări şi trece la cafele şi votcă
îndoaie pachetul de ţigări
şi ia fiecare zi ca pe cea mai frumoasă zi.
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Crista BILCIU

Evanghelia după Lilit
în 13 cânturi deşucheate
(Poema Desnuda – Cartea 2)
Prolog

Ascultă-mă
dar nu cu urechea,

 ci cu sexul lipit de textul prin care respir...
Majoritatea fecioarelor sfârşesc în patul unui bărbat, 
dar
nu orice purtător de penis e bărbat, după cum
nu orice purtător de pix e critic literar
pisicile nu sunt toate la fel în întuneric -
unele mai blânde zgârie rău
altele rânjesc doar (cele de Cheshire)
iar altele bătrâne fac zeama bună -
dar, de cele mai multe ori,
precum oul care dă lecţii de gătit găinii
aşa caută critica de azi târtiţa poeziei de ouă
căci, vai, nu orice critic literar are pix
(nu orice pix zgârie rău)
unii critici au sex
iar sexul lor o latră pe Lilit, târfa
Lilit râde în somn căci
Ce naşte din poezie critici literari mănâncă

 Introducere
 (Odă mie însămi)

-Cine eşti tu?
-Sunt Lilit. Lilitu…

Cartea a doua nu e cine ştie ce
În ea veţi face cunoştinţă
cu ceea ce a mai rămas din
personajul numit Laura
cu o versiune adăugită, peticită
şi îmbunătăţită
Deci, eu, Laura

scriu
înşir cuvinte în mansarda mea
de pe Căderea Bastiliei
alături de partenerul meu neobosit
şi negrăitor, gândacul gânditor pe nume
Gândac Gândescovici Raskolnikov
El stă în chiuveta mea care picură
iese din instalaţia de scurgere
şi aşteaptă
aşteaptă să îl observ
şi să îmi fie frică şi greaţă
(Gândescovici are peste 5 centimetri lungime)
atunci Gândescovici zâmbeşte pe sub elitre
şi gândeşte: Eu sunt îngeraşul tău
eu îţi voi lua cuvintele oarbe de lăbuţă
eu ţi le voi purta în jos
prin instalaţia de scurgere
până în casele oamenilor
eu ţi le voi sălta spre urechile
şi decolteurile gospodinelor
spre urechile intelectualilor
Iar mansarda ta va fi un focar de cultură
Eu voi ieşi prin fiecare canal şi fiecare robinet
voi lipi abţibilduri cu chipul tău
şi cuvintele tale mă vor urma cuminţi,
ţinându-se de lăbuţe să nu se piardă
şi nu, tu nu vei fi o simplă statistică
atunci când vei muri,
tu vei ajunge în Dicţionarul Scriitorilor,
şi în manualele alternative,
în ştirile de la ora 5,
chiar în „Times” şi „Sunday News”
şi de acolo, ţup!
în subconştientul colectiv.
Şi viaţa ta nu va fi degeaba
nimic nu va fi degeaba
aliluia aliluia aliluia...

Ascultă.
Aşa reflectam eu în timp ce
mă plimbam pe străzile prăfuite ale oraşului 
(mint când spun că străzile sunt prăfuite - 
de fapt, inventez, 
ca să nu-ţi dai seama că sunt atât de căzută în mine 
încât nu mă uit nici la străzi, nici la cer, nici la oameni 
-
nici măcar la tine care mă citeşti, 
probabil, simţi incertitudinea prezenţei mele,
te plictiseşti 
Şi aştepţi degeaba să încerc să te cuceresc prin 
clasicele figuri de stil...) 
Chiar acum, creierul meu scrie,
Corpul meu nici nu e aici, 
paşii îmi duc inconştient sacul de oase şi grăsimi 
organice 
în zig-zagul supermagazinelor, 
sufletul meu însă stă aplecat asupra lui însuşi, 
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ca atunci când te apleci să bei apă dintr-o fântână, 
te vezi pe tine în ea 
şi rămâi tâmpit, ca Narcis, 
Dar sufletul meu e departe de a se extazia 
de netezimea obrazului său, 
sufletul meu e orb 
şi trebuie să se pipăie cu degetele pentru a se cunoaşte, 
îşi tatonează încet, cu tentaculele, 
fiecare centimetru al epidermei, căutând spărtura - 
pentru că trebuie să fie o spărtură în fundul vasului, 
altfel de unde apa din cală, 
de unde oscilaţiile periculoase ale navei, 
gata să se abandoneze îmbrăţişării furibunde a 
valurilor, 
de unde fuga îngrozită 
a şobolanilor lucidităţii, 
care preferă să se înece decât să însoţească 
o astfel de corabie bolnavă (nu beată). 
Rana - cauza bolii - spărtura mare
prin care conştiinţa mea îşi poate trece cu uşurinţă 
pumnul, 
fluierând a pagubă, 
credem că a fost făcută de ochii lui albaştri
de ochii lui mirosind deocheat a D.H.Lawrence…

STOP!
Ştiu. Cuvintele mele nu au reuşit să înşface ideea.
Lasă ideea. De unde au apărut iar ochii?
Şi de ce sunt albaştri?
Şi cine eşti tu?
Sunt Lilit. lilitu.
Lilitu? Ce s-a întâmplat cu Laura?

Atunci Laura se trezi din somn.

Daniel D. MARIN 

 Lumea într-un cip

Trăiesc în bunăstare şi apatie.
În acest caz, lumea este, printre altele, tolerantă cu 
mine.
Când traiul ăsta dă semne de oboseală,
lumea fojgăie în jurul meu şi-mi dă întruna sfaturi 
arţăgoasă. 
Dacă aş putea introduce lumea
într-un cip pe care l-aş putea activa oricând
m-aş putea crede un dumnezeu-copil.
În acest caz, lumea îmi va părea, printre altele, 
obedientă ca un roboţel-spion
dependent de telecomandă, baterii şi cheful meu 
de hârjoneală şi de a strecura mică discordie.
Abia atunci adio bunăstare şi apatie cu adevărat 
hieratică.

 Lecţia de cinism

Învăţ să fiu un bun cinic. 
Mă ajută să trec peste. 
Cinismul de împrumut îmi 
vine perfect. În noua mea haină
defilez calm prin societate. 
Cota de popularitate
îmi creşte invers proporţional
cu puţina îngăduinţă 
de care dau dovadă. Însă tot 
nu reuşesc să trec peste. 
Cu cinismul la vedere, trec 
prin societate ca un superb 
manechin anorexic pe catwalk.

 respiro

Fac ce vreau. Şi vreau să fac dezastru.
Arunc obiecte, rup hârtii, răstorn
castronul cu mâncare al pisicii 
în mijlocul camerei, smotocesc pisica, 
mă învârt în jurul camerei, 
sar până dau cu capul de tavan. 
Un vecin îmi bate în ţeavă
să mă potolesc, altul mă întreabă
direct prin peretele lavabil
ce m-a apucat. Şi ce-mi place
să-i las în suspans! Din păcate
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nu mă ţine prea mult. Mă potolesc.
Sunt cuminte şi mă doare.
Strâng tot ce-am aruncat. Oftez de oftică.
Pisica stă în mijlocul camerei 
în două lăbuţe, privindu-mă cu ochii ei albaştri
de birmaneză, total confuză.

 Levitaţia

Se mai întâmplă să-mi iasă exact
invers. Şi nu-i prea rău. Dimpotrivă. 
Ieri am vrut să ajung la pacea interioară, 
dar paranoia mi-a invadat mintea. 
Din paranoia am trecut printr-un
inexplicabil proces direct la extaz.
Buddha mă privea şi parcă mă invidia. 
Mie nu-mi păsa. Nici nu mai 
ştiam ce-i aia invidie. Deja mi se arcuia 
aura în jurul capului. Mai s-o ating, 
dar extazul te consumă şi se consumă 
rapid. M-am trezit în metrou. 
Levitam în lotus deasupra unui scaun de plastic 
roşu cu ochii holbaţi, iar oamenii 
se holbau la mine. Mă arătau cu degetul. 

 Nediferenţiatul

Încerc să fiu eu. 
Nu-mi iese. 
Împrumut voci, figuri, 
uneori chiar gânduri. 
Fără voie. Nu mai ştiu unde 
încep eu şi unde încep 
ceilalţi. Nediferenţierea îşi face 
de cap în propriul meu cap.

 Motor!

Mi-e foarte greu să accept
că în realitate nu e foarte greu.
Mă ascund ca un tâlhar
cu şişul în mânecă după tihnă
şi trândăveală, să pot
la un moment anume ales
să înfig şişul în oricine-mi perturbă
reveriile bizare. Dar nimeni,
nimeni nu se sinchiseşte.
Atâta plictis încât las bizareriile
deoparte şi trec la acţiune.
O imensă energie benefică
îmi inundă trupul. Întorc totul
pe toate părţile. Sunt în plină
acţiune de cercetare. În curând
voi fi în deplină acţiune. 
Deja mă trece un fior când 
mă gândesc la tot ce-aş putea face.

 Direct spre soare

Mi-am luat un automobil. 
Numai bun pentru drumurile noastre.
Nu consumă mult. Numai 
că de câte ori sunt la 

volan mă transform în altcineva.
Nimeni nu mă recunoaşte.
Şi mă ţin de farse.
Până mă plictisesc. Atunci 
mă dau jos din automobil şi redevin eu.
Mi-a venit meseriaşa 
idee să-i ataşez nişte aripi. 
Să fie un nou automobil zburător
prin lume. Dar de unde aripi? 
Prind un arheopterix
şi-i retez aripile, apoi precum 
Dedalus le ataşez cu ceară
la automobilul meu. Şi pornesc motorul.
Şi îmi iau zborul direct spre soare. 
Însă gelos pe mine nimeni nu-i.
Sunt prea multe avioane. 

 câinele invizibil
 
în parcul din centrul oraşului cu locuitori clandestini
pe iarba crudă şi umedă
copilul ţine un câine invizibil în braţe
îl mângâie pe blana deasă şi moale
îi şopteşte ceva strict secret la urechea uşor ridicată 
câinele invizibil pricepe desigur totul
(e de o inteligenţă vizibilă de la o poştă)
şi îi răspunde copilului tot în şoaptă ceva strict secret

copilul îl hrăneşte cu jăratec şi pâine pe vatră înmuiată 
în lapte
o muşcătură el două câinele invizibil

în parcul din centrul oraşului cu locuitori clandestini
un copil cât un purice 
se joacă în blana moale şi deasă
a unui câine invizibil 
care creşte tot creşte 
cât blocul de vis-a-vis 
cât un transatlantic.

 Individualitate

Vine o vreme când toate îţi par 
aproximativ indistincte. Lucruri, oameni,
fluxuri energetice şi electromagnetice,
sunt o masă omogen structurată 
ca un fel de reţea. În orice punct te-ai afla 
totul e indistinct. Mai grav,
tu însuţi devii treptat la fel de indistinct.
Încerci să-ţi recapeţi
individualitatea, dar ea nu dă semne
că ar vrea sau ar putea fi recuperată.
Te gândeşti că poate acesta e un semnal
că un nucleu al individualităţii tale
a rezistat totuşi. Încerci să construieşti
în jurul lui straturi de individualitate.
Aproape că ai reuşit, ai o puternică 
individualitate, dar abia ieşi în stradă 
printre mii de oameni că straturile 
cad unul câte unul. Rămâne singuratic nucleul. 
Îţi subminezi
până la extincţie
propriul nucleu de individualitate.

chintă roială
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Alexa VISARION
Argument

 
Regizor şi scenarist, Alexa Visarion e unul dintre 

cei mai înzestraţi şi mai prestigioşi oameni de teatru 
de astăzi. Piesele de teatru pe care le-a regizat, filmele 
(Înainte de tăcere, Înghiţitorul de săbii, Năpasta, Punct 
şi de la capăt, Vinovatul, Luna Verde) sunt mărturii ale 
unei vocaţii de excepţie şi ale unei cariere impresionante, 
care îl transformă pe regizor într-o adevărată 
conştiinţă a timpului nostru, un timp în care valorile se 
demonetizează cu rapiditate, iar impostura se situează, adesea, într-un nemeritat prim-plan. Excesul de scrupul 
în montarea scenelor şi a imaginilor, atenţia, uneori excesivă, pentru arriere-plan, verva ideatică ce se străvede 
în spatele întregii orchestraţii regizorale, dialectica apropierii şi a depărtării atât de riguros circumscrisă – sunt 
doar câteva dintre calităţile înfăptuirilor artistice ale lui Alexa Visarion, calităţi sublimate în imagini filmice sau 
în metafore scenice subtil enunţate, redate cu ardoare lucidă. Modul în care transpune, în spaţiul cinematografiei, 
efectele, dimensiunile sau aptitudinile scenice, evitând stereotipiile aproape inevitabile ale genului, este definitoriu 
pentru arta regizorală a lui Alexa Visarion, pentru care funcţionalitatea unei imagini nu anulează potenţialul ei 
metaforic, frumuseţea simbolică sau detenta vizionară, conţinută măcar în stare latentă. Nu trebuie, de asemenea, 
ignorat simţul plastic al regizorului, care ştie să pună în valoare dimensiunile multiple ale spaţiului şi ale imaginii, 
ştie să traseze limite şi să detaşeze suprafeţe distincte ale scenei, potenţând clar-obscurul sau focalizând detalii 
revelatoare, percepute din unghiuri neprevăzute, paradoxale. Alegând, în filmul Înainte de tăcere, un „un decor 
uscat, aş zice ascet, simplificat la maximum; un univers închis, câţiva oameni, câteva personaje care se pot reţine; 
o lume stranie, aducând a mitologie clasică; un barbar conflict între dragoste şi moarte, între avuţie şi mizerie 
crâncenă, între vis şi realitate, între adevăr şi minciună” (Horia Pătraşcu), regizorul găseşte, cum observă Liviu 
Ciulei, „un echivalent, o traducere contemporană tulburătoare – atât ca intensitate şi ritm, cât şi ca amploare şi 
complexitate de gândire”, conferind o culoare tragică specifică dramei caragialiene. Pe de altă parte, nu poate fi 
negată nici tentaţia esenţializării pe care filmele sau piesele puse în scenă de Alexa Visarion o redau, în încercarea 
de a surprinde în modul cel mai autentic ecuaţia tragică a solitudinii, demonul degradării universale, dinamica 
vieţii şi a morţii, ambiguitatea fundamentală a destinului, sau tensiunea paradoxală dintre limitat şi ilimitat, dintre 
închidere şi deschidere, ca metaforă fundamentală a condiţiei umane. 

prim plan

Recentul film Ana (2014) certifică, încă o dată, calităţile de 
cineast ale lui Alexa Visarion, în măsura în care, în acest film, sunt 
reprezentate, în imagini esenţializate, aşa cum mărturiseşte într-un 
interviu chiar regizorul, „existenţa, pragurile şi răspântiile venite 
din copilărie, frica, detenţia tatălui, teama de risipire şi ratare, atacul 
agresiv al nimicului... suferinţa şi bolile celor dragi... bătrâneţea 
atotcuceritoare”.

Atunci când întrevede, ca soluţie existenţială, imperativul 
continuităţii, Alexa Visarion este, în fond, conştient de existenţa 
aporiilor pe care cotidianul le trasează destinului uman: „Oamenii 
trăiesc, trăiesc o bucată de vreme. Senzaţie dureroasă strivită în timpul 
material. Se împletesc în singurătate idealurile comune. Ameninţarea 
stă în fiinţe normale şi în faptele zilnice. Continuitatea e singura 
soluţie. Şi totuşi câtă disperare şi speranţă sălăşluiesc în acest verdict”. 
Revista Vatra aduce în prim-plan o figură de referinţă, exemplară 
a teatrului şi cinematografiei de azi, Alexa Visarion. Le mulţumesc 
celor care mi-au stat alături în acest demers, jumătate recuperatoriu, 
jumătate omagial, care ar fi fost cu neputinţă de întreprins fără 
contribuţia lor prestigioasă.

    Iulian BOLDEA
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vatra-dialog 
cu Alexa VISARION

 „Bucuria comunicării este succesul 
meu”.

- Stimate domnule Alexa Visarion, v-aţi născut 
la Botoşani, în anul 1947. Ce semnificaţie are, în 
biografia, în devenirea, în destinul dvs., spaţiul natal? 
Aveţi „amintiri din copilărie” mai bine reliefate, mai 
puternic conturate? 

- Copilăria determină destinul fiecăruia dintre 
noi. Trăim povestind ceea ce suntem, iar matca fiecărei 
vieţi se dezvoltă şi se defineşte dinăuntrul copilăriei. 
Am trăit între două lumi, cea a satului, plină de taină, 
rezistând prin umor, încărcată de tentaţii şi vânzolită 
de timpuri potrivnice fiinţei şi rostului... şi cea a 
oraşului Botoşani, cu farmecul şi amestecul lui de 
culturi. Universul Eminescu, matricea magică a locului, 
străzile cu case boiereşti, fiecare având o poveste în 
spate, perimetrul grădinii publice, unde umbrele nopţii 
călăuzeau fiecare sărut al liceenilor, dar şi calitatea şi 
influenţa culturii evreieşti (mulţi spectatori ai teatrului şi 
ai filarmonicii, ca şi profesoarele mele de limba română 
aparţineau acestei minorităţi), precum şi a celei greceşti 
şi lipovene, care, din motive diferite aveau comunităţi 
stabile în urbea mea. În 11 septembrie 1947, la ora 
prânzului, în plin soare, într-o lume speriată, flămândă, 
năpăstuită, mama mea, Maria, mă arăta vieţii, firav 
şi neajutorat. Cei din jurul meu spuneau că voi muri 
până seara... Şi atunci mama, tânără şi neştiutoare, 
însingurată datorită faptului că tata, Visarion, era fugar, 
hăituit de organele de securitate, pentru simplul fapt 
că era membru în conducerea superioară a Partidului 
Naţional Ţărănesc, m-a strâns în braţe, m-a acoperit 
peste scutece cu o broboadă de borangic a bunicii pe 
care n-aveam s-o întâlnesc vreodată, fiind plecată 
dincolo şi a început să sufle aer din corpul ei pentru a mă 
încălzi. N-am murit până seara şi relaţia mea cu mama 
a dat copilăriei tensiune şi poezie deopotrivă. Am trăit 
amândoi, eu, singurul bărbat al familiei şi mama, atacată 
de pretutindeni, o relaţie de necuprins în cuvinte, care în 
mod sigur m-a format şi m-a obligat să trec peste toate 
răspântiile aşezate înaintea mea. 

- Care au fost primele semne ale vocaţiei dvs. 
teatrale, primele manifestări ale atracţiei pentru teatru 
şi film?

- Jucam teatru în curte, împreună cu prietenii 
mei, Viorel şi Celu, cu fetele pe care le iubeam 
deopotrivă, Mariana, Geta, Mioara... iar apoi, la Liceul 
„Mihai Eminescu”, am încropit o echipă de teatru ce 
juca Goldoni şi Caragiale, fragmente din dramaturgia 
eminesciană şi, câteodată, texte post-post-moderne, 
adică luam fiecare câte un volum - piese diferite şi 
autori diferiţi şi construiam un dialog al versiunilor ce 
se năşteau din această improvizaţie. Îmi aduc aminte că 

am jucat O întâmplare cu haz de Goldoni, unde eram 
regizor, scenograf, interpret, recuziter şi „impresar”... 
Apoi, pe scena teatrului din Botoşani, am jucat E 
vinovată Corina, de Laurenţiu Fulga, îndrumat de un 
actor al teatrului. M-am îndrăgostit de o colegă, Doina, 
iubire curată, adâncă, de neuitat. Când o promoţie 
termina liceul, eu şi cei doi prieteni ai mei organizam 
spectacolul de adio al acesteia. Un fel de estradă ad-
hoc. Scriam textul, Viorel făcea muzica şi toţi trei ne 
aruncam pe scenă, bucurându-ne... Profesoarele noastre 
de română, franceză, rusă şi latină, doamnele Droitter, 
Andrieş, Popovici, Merescu, Motilică şi Schifter, au 
fost, sunt şi vor fi pentru totdeauna nobleţea începutului 
meu artistic. 

- Într-una dintre confesiunile dvs. regăsim 
următorul pasaj: „Nu pot să exist decât dacă ard până 
la capăt”. Ce reprezintă această ardere care vă defineşte 
felul de a fi şi de a vă exprima în universul teatralităţii?

- Ştiu că nu ştiu, ştiu atunci când nu mai pot că 
trebuie să pot… şi încerc întotdeauna să nu mă treacă 
viaţa fără ca eu să muşc din ea şi, apoi, trăgând aer în 
piept, curăţit de nimicnicia ce mă atacă, să pot cânta, 
fluiera, recita, striga ceea ce îmi place, ceea ce vreau şi 
ceea ce simt. Trăiesc-trăind. Cu frică, nelinişte, iubire, 
speranţă şi dorinţă de a înţelege şi de a lupta… Bucuria 
vine din oferta sufletească cu care te arunci în lume. 

- Există vreo reţetă a succesului în domeniul 
realizării unui spectacol? Dacă da, care ar fi aceasta?

- Nu ştiu şi nu vreau să aflu ceea ce se explică 
de multe ori că ar fi Succesul... Încerc întotdeauna să 
mărturisesc ceva, acel ceva care, stăpânindu-mă pe 
mine şi obligându-mă la spovedanie, să poată interesa 
şi pe ceilalţi, pe cât mai mulţi, pe cei aleşi, adică pe cei 
care vor să caute înţelesuri pentru înţelegere. Bucuria 
comunicării este succesul meu.

- Aţi avut, la începuturile carierei dvs., mentori, 
oameni care au tutelat devenirea dvs. spirituală şi 
artistică?

- Sunt regizor de teatru datorită lui Radu 
Penciulescu, profesorul meu, lui Liviu Ciulei şi Lucian 
Pintilie, lui David Esrig şi Valeriu Moisescu, pentru 
că le-am văzut spectacolele. Sunt regizor de film prin 
contactul cu cinema-ul lui Bergman şi Bunuel, lui 
Wajda şi Tarkovski, lui Forman şi Pollack, lui Lynch şi 
Mihalkov... Scriu scenarii de film şi de teatru, fascinat 
de Cehov şi Kafka, de Lampedusa şi Pirandello, de 
Caragiale şi E.A.Poe. Am ieşit în lume atunci când 
trebuia, cu spectacole şi filme, iar familia mea artistică 
cuprinde generaţii de iluminaţi... de la Sofocle la 
Nietzsche, de la Büchner la Bruegel. Trăiesc admirând 
arta colegilor mei Andrei Şerban, Cătălina Buzoianu, 
Silviu Purcărete, Alexandru Darie, Mihai Măniuţiu, 
Alexandru Dabija... În rest, momente, locuri şi întâlniri 
care te scrijelesc... 

prim plan alexa visarion
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- „Teatrul îţi dă voie să visezi”, spuneţi într-
un interviu. În ce fel? E teatrul o formă de libertate, 
de descătuşare, de evaziune dintr-o lume dominată de 
constrângeri, tipare, restricţii sau norme?

- Teatrul este ceea ce fiecare găsim în el... Pentru 
artist, teatrul e dialog şi comunicare, pentru public teatrul 
poate fi delectare, iniţiere sau chiar civilizare. Teatrul, 
în general, nu are un sens şi nu suportă o definiţie. 
Pentru mine teatrul este nelinişte şi înţelegere, revoltă şi 
compasiune, deci, stare de veghe în care sunt implicat, 
deopotrivă, ca martor, acuzat, procuror şi judecător, într-
un proces fără început şi fără sfârşit, care începe şi se 
sfârşeşte în fiecare clipă, în ecoul său.

- Vă consideraţi „un om norocos”, ca să 
parafrazez titlul unui roman al lui Octavian Paler? 
În ce ar consta acest noroc? Edificarea unui destin 
presupune, în viziunea dvs., şi un dram de noroc, de 
şansă, valorificarea unui kairos, a unui moment oportun, 
cum ar spune grecii? 

- Norocul meu înseamnă credinţa în Dumnezeu, 
părinţii pe care i-am avut, Veronica, Felix şi Cristian, 
Roxana, Natalie şi Cristina, familia mea... Prietenia 
cu George Banu şi Monique Borrie. Neamul meu, 
prietenii din copilărie, actorii pe care îi iubesc, din 
lume şi din ţară, scenografii şi compozitorii cu care am 
lucrat, toţi au dat binecuvântarea lor norocului meu. 
Ştiu să mă surp, pentru a reuşi apoi ridicarea deasupra 
prăpastiei. Gândesc cu sufletul, iar mintea mă înţelege 
şi dă deplinătate faptelor. Frica are leac în arta mea. 
Gonesc pe nisip, dar deşertul de sub mine îmi întreţine 
imaginaţia. Trăiesc într-o ţară pe care o iubesc, dar unde, 
atunci când se spune adevărul, nu este nimic adevărat. 
Farmec şi destin deopotrivă... 

- Solitudinea sau comuniunea/ solidaritatea cu 
ceilalţi? Care dintre aceste două ipostaze existenţiale 
este mai adecvată pentru un creator, din orice domeniu? 
Dar pentru un om de teatru?

- Singurătatea este temă majoră în creaţia mea, 
alături de ambiguitatea actelor umane şi de degradarea 
ce ne ameninţă continuu. Când eram tânăr, credeam că 
autoritatea înseamnă putere, şi că disciplina şi ordinea 
întreţin responsabilităţile... Acum ştiu că dragostea 
poate să ne împlinească, iar vina nu e numai în celălalt, 
ci şi în tine... Artistul trebuie să-l caute necontenit pe 
omul ce a fost cândva liber. Frumuseţea, adevărul şi 
iubirea sunt umane, iar umanul este întotdeauna actual.

- Care e raportul optim între literatura 
dramatică şi proiecţia ei scenică? Există piese scrise 
doar pentru a fi citite, care nu pot fi puse în scenă?

- Pot spune multe lucruri legate de întrebarea 
dumneavoastră... Nu ştiu dacă răspunsurile mele 
înseamnă ceva... Teatrul este întâlnirea dintre public şi 
actori, dăruită de dramaturg şi iniţiată de regizor, prin 
expresie scenică. Există piese de teatru care suportă 
doar spectacolul conţinut în scriitură, dar şi piese care 

oferă partituri de spectacol nenumărate, necunoscute, 
surprinzătoare... Această dramaturgie scenică, vie şi 
seducătoare, este perenă. 

- Caragiale şi Cehov sunt dramaturgii care 
vă sunt cei mai apropiaţi. Ce vă atrage la unul, ce vă 
atrage la celălalt?

- La Caragiale mă atrage opera lui Caragiale, la 
Cehov - totul, dar Shakespeare, Büchner, Pirandello, 
Sam Shepard, Strindberg, prin tot ce au scris, mă 
apropie de Cehov şi Caragiale... Apoi spectacolele 
marilor regizori Pintilie şi Krejča, Strehler şi Brook, 
Arianne Mnouchkine şi T. Suzuki şi Robert Lapage, nu 
m-au lăsat singur în faţa dramaturgilor mei. 

- Care sunt dramaturgii de azi care se situează 
cel mai aproape de viziunea dvs. asupra teatrului? Ce 
credeţi despre rolul experimentului în teatru? Autorul 
sau regizorul? Autorul şi regizorul?

- Jon Fosse, Jose Riviera şi David Henry Hwang... 
Teatrul adevărat, teatrul bun, teatrul viu, teatrul profund, 
teatrul expresiv, teatrul-teatru... este întotdeauna un 
experiment fascinant. Modelele experimentale întreţin 
dezvoltarea formelor, iar istoria artei nu este altceva 
decât istoria formelor în succesiunea lor. Creaţia teatrală 
este împlinită într-o echipă, în care personalitatea 
fiecăruia se impune într-o legătură organică unitară, 
ce aruncă în aer anarhia orgoliilor. Întrebările despre 
ierarhizări şi ierarhii nu-şi au rostul în lumea creaţiei.

- Care e raportul dintre teatru şi viaţă, dat 
fiind faptul că, la un moment dat, spuneaţi, în mod 
paradoxal: „Teatrul e mai adevărat decât viaţa, viaţa 
e mai puternică decât teatrul – iată reciprocitatea 
creativă a acestei manifestări plenare umane”.

- „Teatrul e mai adevărat decât viaţa, viaţa e mai 
puternică decât teatrul” - iar moartea e cea care obligă, 
şi viaţa şi teatrul, să se unească şi să strige: Atenţie 
mărită, domnilor, atenţie mărită!

- Poate fi jocul actorului (alcătuit din mirajul 
altor voci, din meandrele unor existenţe netrăite, din 
proiecţiile amăgitoare dar veridice ale unor măşti) 
sistematizat, raţionalizat, prins în tipare? Care e opinia 
dvs. în legătură cu această tendinţă, tot mai accentuată, 
de a ierarhiza, de a raţionaliza, de a sistematiza ceva 
care nu e deloc predispus la aceste operaţiuni?

- Actorul este o lume într-o fiinţă a cărei identitate 
se defineşte din triada EL-CELĂLALT-CREAŢIA. 
Actorii mari joacă, actorii obişnuiţi interpretează, 
actorii mediocri ilustrează searbăd textele. Avem din ce 
în ce mai mulţi interpreţi şi ne pleacă actorii...

- Dacă ar fi să vă (auto)definiţi, în câteva fraze, 
propriul parcurs biografic şi artistic, cum aţi face-o?

- Trăiesc, gândesc, lucrez. Trăiesc, visez, aştept... 
trăiesc, încercând în Noaptea bufonilor, text gândit de 
Cehov şi Shakespeare în versiunea mea, să trăiesc cu 
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adevărat... Ana – o închipuire este scenariul de film prin 
care trec mitul Meşterului Manole pe ecran… Ce bine 
că trăiesc, şi, astfel, ştiu că o să pot muri. 

- Vă recunoaşteţi în acest portret al dvs. realizat 
de Cătălina Buzoianu: „Poate să înceapă mereu, totul, 
de la zero. Ştie să renunţe, ca să poată merge mai 
departe. Ştie să piardă, ca să poată câştiga. Risipindu-
se, de fapt se adună”? Ce s-ar mai putea adăuga?

- Îi mulţumesc Cătălinei pentru acest portret. 
Da, e vorba de mine, mă recunosc, dar, dacă portretul 
e adevărat, el nu mai poate fi la fel ca atunci... Trec 
anii, trec... Şi eu mă uit în oglindă, uimit, şi văd în faţa 
mea, din ce în ce mai prezent, un alt chip, dinăuntrul 
căruia zâmbeşte, cu tristeţe, un copil. Doamne, cât de 
neîmbătrâniţi rămânem!

Interviu realizat de Iulian BOLDEA

I. INTERPRETĂRI

George BANU

Neîmplinirea unei practici, împlinirea 
unei vocaţii

Alexa Visarion şi-a revelat vocaţia încă din 
spectacolul său inaugural, Cartofi prăjiţi la toate 
de Arnold Wesker. Văzându-l atunci, demult, 
descopeream un regizor şi îmi spuneam, ceea ce am 
crezut dintotdeauna: „germenul unui artist se arată de 
la început”. În ziua aceea, la Casandra, sala Institutului 
de teatru, prin etica scenei ce se constituia nu în spaţiu 
de iluzii şi decoraţii, ci în loc de mărturie sinceră şi 
implicare adâncă, îi recunoşteam înrudirea cu profesorul 
său, Radu Penciulescu. Lipsit de orice epigonism, Alexa 
Visarion îşi afirmă o filiaţie şi se impunea ca urmaş al 
acestuia; ani de zile mai târziu - semnificativ hazard 
administrativ - îl voi regăsi director la Teatrul Mic, în 
fostul birou al lui Penciulescu. Rar am asistat cu evidenţă 
de atunci, memorabilă, la naşterea unui artist şi totodată 
la identificarea să. Dincolo de reuşita reprezentaţiei, 
Alexa Visarion îşi afirma datele talentului său de regizor 
ce, pasionat, se înfrunta cu textul şi-şi făcea din actori 
aliaţii indispensabili, nu fanatizaţi, ci profund angajaţi. 
El ne-a apărut, de la origini, ca un regizor ce asimilează 
teatrul unui act de dezvăluire şi de senzualitate, un act, 
mai presus de orice, uman, complex şi vital; de la debut 
chiar, teatrul său mi-a apărut ca fiind un teatru de adult, 
teatru de bărbat, teatru de conflict din plin asumat. 

Şi această revelaţie primă mi se confirmă în 
cele două mari spectacole văzute la Cluj în anii ’70, 
spectacole ce şi-au impus amprenta pe spectatorul încă 
tânăr ce eram. Ce e o amprentă teatrală? Ea combină 
persistenţa globală a unei reuşite, dar totodată prezervă 
amintirea fragmentară, indelebilă a unei fulguraţii 

scenice ce o purtăm cu noi, asemeni unei clipe de 
viaţă intensă, densă şi concentrată. Fără o asemenea 
putere de impregnare, spectacolul se demateralizează şi 
sfârşeşte în umbră, în fantoma ce plutitoare ne însoţeşte 
fără înrădăcinare afectivă! E necesară, pentru a-i salva 
memoria, de o amprentă fragmentară. Ea reprezintă 
detaliul central pe care Barthes îl numea punctum şi 
care, în timp, fixează impactul unui spectacol asupra 
celui care şi-l aminteşte doar parţial, metonimic. Partea 
pentru tot... amprentă pentru o reprezentaţie! 

Din Meşterul Manole a lui Alexa Visarion, şi 
azi aud încă zgomotul acelei înălţări febrile, sub ochii 
noştri, a unui zid făcut din planşe de lemn, echivalentul 
mânăstirii... atunci gura scenei se închidea şi în gesturile 
precipitate recunoşteam dăruirea până la moarte a 
meşterilor şi a lui Manole... Îmi răsună şi azi în urechi 
ecoul zgomotului, retrăiesc agitaţia zidarilor, căci 
teatrul, sub ochii noştri, se constituia în metafora vie 
a sacrificiului pentru creaţie. Nu auzeam un discurs, ci 
eram martorul unui act. Acum, sper să-l regăsesc din nou 
în Ana, filmul pe care Alexa îl pregăteşte.) Şi în acelaşi 
teatru, de undeva de la o lojă, nu pot să uit Procurorul, 
poate cel mai angajat spectacol politic al generaţiei 
mele sfâşiată între decepţie şi speranţă. În sala - atunci 
o noutate !- protagonistul, desfăşurând un steag roşu, ni 
se adresa nouă, patetic şi disperat, salvând ceea ce nu 
se stinsese complet ca încredere în utopia unei lumi noi 
prin angajarea lipsită de compromis. Steagul din acea 
noapte se părea a fi fost steagul necapitulării atunci 
când totul o anunţa şi motiva. Steagul ultimei lupte al 
cărei militant era marele actor Liviu Rozorea, prematur 
dispărut. În el, Alexa îşi găsise actorul emblematic, 
actorul ce-i împlinea proiectele şi îi satisfăcea 
aşteptările. O asemenea întâlnire se produce rar şi ea e 
sursa de poezie fizică, concretă a unei aventuri teatrale. 
Şi când se întrerupe, amândoi partenerii, regizorul şi 
actorul, sfârşesc invalizi, răniţi pentru a deveni definitiv 
nostalgici de ceea ce, împreună, odinioară au obţinut. 
Fiecare poartă cu sine, conştient sau nu, cicatricea 
despărţirii de „dublul” său! 

Mai târziu, la Arad, admiram cealaltă faţă a lui 
Alexa, de astă dată regizor rafinat, atent la eleganţa unei 
lumi ce se scufundă în tristeţe, cu toate că, în aparenţă, 
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totul i-ar fi permis să se salveze. Unchiul Vanea, la 
el, devenea un spectacol bergmanian şi amprenta 
fragmentară ce indelebil o port în mine rămâne 
momentul în care doctorul Astrov, mai seducător ca 
nicicând, îşi imobilizează harta districtului, plasând 
patru mere pe o imaculată faţă de masă albă decorată 
cu porţelanuri, argintărie şi sfeşnice. Preludiu nobil al 
căderii ce va urma! 

Teatrul ne confruntă cu experienţa ireversibilului 
şi de aceea încă şi, la ora bilanţurilor, regret întârzierea 
datorată nu neglijenţei, ci obligaţiei de a aştepta o 
semnătură de la Mihnea Gheorghiu care, guraliv, m-a 
reţinut îndelung, încât am ajuns cu întârziere la teatrul 
Nottara pentru Fabrica de zgomote. Nu mi s-a permis 
să intru, am aşteptat în hol şi apoi, cenzurat, nu voi mai 
putea vedea spectacolul ce va rămâne ca o frustrare 
nevindecată a prietenului ce eram. Câtă durere, atunci! 

Apoi am plecat din ţară şi doar la Paris, într-o 
sală pusă la dispoziţie de Raluca Nathan, i-am putut 
vedea filmul Înghiţitorul de săbii... mesaj dramatic din 
România îndepărtată ce-mi parvenea avându-l pe Alexa 
aşezat lângă mine, urmărindu-i filmul. Un moment 
de prietenie complice şi exaltată. O însângerare... o 
răscumpărare. Pe de o parte, mă tulbura cruzimea acestei 
istorii care răsună în mine ca reverberând de acolo, din 
lumea părăsită dar definitiv apropiată a ţării, iar pe de 
alta mă bucuram să-l regăsesc pe Ştefan Iordache al 
cărui admirator pasionat eram. După amiază imobilă 
pe retina memoriei! Apoi, câtva timp, mai târziu, am 
petrecut ore întregi împreună la mai multe pahare de 
vin şi... vorbe, în Place des Vosges. Îl regăseam periodic 
pe Alexa, dar nu-i mai vedeam opera. Îi urmăream 
circulaţia pe mapamond de la o universitate americană 
la o alta, dar nici un ecou artistic nu-mi parvenea. Timp 
lipsit de amprente. Apoi, l-am invitat la Odéon pentru 
a prezenta, chiar după 22 decembrie ’89, monologurile 
shakespeariene puse în scenă cu acelaşi artist de 
neînlocuit, Ştefan Iordache, de care acum era nedisociat. 
celălalt „dublu” al său... Dincolo de spectacol, în acel 
context exaltat, amprenta momentului e mai puţin o 
amprentă artistică, cât una biografică. În seara aceea, la 
Odéon, mi se confirma că intrăm împreună într-o nouă 
secvenţă a istoriei noastre, a ţării, a prieteniei. Teatrul ne 
reunea la răscruce de timpuri, de vieţi. 

Alexa, profund implicat, mi-a anunţat atunci 
perspective şi programe, s-a angajat în numeroase 
proiecte, dar, ciclic, aflam că le abandona, că ceea ce 
debuta în entuziasm stagna, se întrerupea... Într-o zi, 
undeva în grădina Tuilleriilor, mi-am permis să-l rog să-
mi explice raţiunea acestui periculos ciclu infernal, şi 
el, îndelung mi-a răspuns: „La început îmi văd perfect 
spectacolul, îl pot imagina, şti şi povesti dar, apoi, încet, 
încet descopăr că actorii nu reuşesc să-mi împlinească 
viziunea iniţială, că nu ajung la ea şi, atunci, în loc 
să eşuez, prefer să mă opresc”. Mărturie a unui Sisif 
nefericit! A reîncepe şi a nu termina! Confirmare a unei 
decepţii ce a condus la neîmplinirea unei vocaţii. 

Dar, apoi, ne-am revăzut des, i-am citit textele 

în care regăseam intensitatea debuturilor, l-am auzit 
vorbind cu o pasiune nedezminţită şi regizorul elisabethan 
care, dintotdeauna, mi s-a părut a fi, o descopeream cu 
bucurie, nici nu-şi stinsese apetiturile, nici nu-şi pierduse 
puterile. El nu se mai împlinea pe scenă, dar dispunea 
de toate potenţialităţile. Constatare neliniştitoare, dar, 
progresiv, am înţeles de ce dezamăgirea înfrângerii nu 
afecta întâlnirile noastre şi acele discuţii prelungite până 
în noapte târziu. Asemeni unui mare artist, Alexa poartă 
în continuare în sine aşteptarea de teatru şi reuşeşte să-i 
formuleze energic profilul. Şi astfel, el depăşeşte ceea 
ce pare a fi o neîmplinire scenica pentru a parveni, pe 
alt plan, a prezerva forţa vocaţiei sale. Vocaţie iniţial 
realizată, iar apoi doar proiectată! Un artist rănit, dar 
un artist fără regrete nici remuşcări, iată ce e Alexa. 
El a aliat drumul teatrului cu acela al vieţii, în moduri 
diferite, dar fără a abandona, nici trăda ceea ce revela în 
seara în care, uimit, descopeream Cartofi prăjiţi la toate. 

       
Bogdan ULMU

O poetică trăită a teatrului

Alexa Visarion este un om de teatru complex: 
regizor de teatru şi film, scenarist, profesor, publicist, 
scenograf, iar preumblările sale în lumea artei româneşti 
– şi nu numai – depăşesc patru decenii. S-a născut la 
11 sept 1947 („cînd se instaurase dictatura şi se legifera 
frica”), în Botoşani. Absolvent Magna cum laude al 
Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică “I. 
L. Caragiale” din Bucureşti, promoţia 1971, clasa 
prof. Radu Penciulescu. Doctor în Arte, cu Disertaţia 
Spectacolul ascuns – valenţe interpretative şi 
spectaculare ale teatrului shakespearian, apreciată cu 
distincţia Summa cum laude la Bucureşti, în ianuarie 
2001. Profesor Honoris Causa al Universităţii Babeş-
Bolyai, 2008 şi al Universităţii de Arte din Tîrgu-
Mureş, în mai 2013. A urmat stagii de perfecţionare în 
Italia, Rusia, SUA, Franţa. A pus în scenă, în România, 
peste 100 de spectacole. A realizat numeroase montări 
radiofonice la Cluj şi Bucureşti, precum şi scenografia 
la cincisprezece dintre spectacolele montate. Printre 
ele: Steaua fără nume, Nocturnele lu’ Leonida, Noaptea 
bufonilor, Livada de vişini, Astă seară se joacă fără 
piesă, Pescăruşul, Nopţile regilor, Trei surori, D-ale 
carnavalului, Woyzeck, O noapte furtunoasă, Barbarii, 
Năpasta, Meşterul Manole, Unchiul Vanea (în ţară) 
şi Neînţelegerea, Dragoste şi îndrăgostiţi (după 
Shakespeare), Richard II, Woyzeck, D-ale carnavalului, 
Unchiul Vanea, Richard III, O noapte furtunoasă (în 
străinătate – Germania, Suedia, SUA, Islanda, Rusia). 
Ca regizor de film, a semnat peliculele Înghiţitorul de 
săbii, Năpasta, Punct…şi de la capăt, Vinovatul, Luna 
Verde. De asemenea, a participat la Congresul Mondial al 
Directorilor Şcolilor de Teatru din Peru; a mai beneficiat 
de călătorii de documentare teatrală şi cinematografică 
la Londra şi New York; a ţinut un Curs Shakespeare 
la Malmö, Suedia; lucrează la Leiklistarsköli din 
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Reykjavik, Islanda, ca profesor invitat; la solicitarea 
unor universităţi americane, i se acordă o nouă bursă 
Fulbright, în domeniul filmului. Bursa se extinde până 
în 1988. Prezintă în acest context, în California, New 
York şi Boston filmele de lung metraj Înainte de tăcere 
şi Înghiţitorul de săbii; face cercetare şi documentare 
în Rusia – la Moscova şi Leningrad – precum şi în 
Dallas sau Londra. Stagii de documentare şi studiu, 
workshop-uri, sesiuni ştiinţifice şi dezbateri artistice în 
SUA, Mexic, Anglia, Polonia, Germania, Israel, Italia, 
China, Rusia, Elveţia, Canada, Grecia, Islanda, Serbia, 
Danemarca, Portugalia, Spania, Brazilia, Ungaria, 
Bulgaria, Franţa, Peru şi… Muntele Athos. Preşedinte 
şi membru în numeroase jurii naţionale de teatru şi film. 
Activitatea sa a fost distinsă cu Premiul Academiei 
Române – Aristizza Romanescu, acordat pentru întreaga 
creaţie teatrală şi cinematografică, Premiul UNITER 
de Regie pentru întreaga activitate, Premiul pentru cel 
mai bun spectacol şi pentru regia spectacolului Steaua 
fără nume după M. Sebastian, în cadrul Festivalului 
Naţional de Comedie, Premiul revistei Teatrul pentru 
cea mai bună regie, acordat spectacolului Trei surori 
de Cehov, Teatrul Naţional Timişoara, Premiul pentru 
cel mai bun spectacol – Woyzeck de G.Buchner, acordat 
de Asociaţia scriitorilor Cluj, Premiul ATM pentru cel 
mai bun spectacol al anului (tot) Woyzeck, Premiul 
A.T.M. pentru exegeza scenică şi filmică a operei lui 
I.L.Caragiale, Premiul ACIN – Opera Prima, pentru 
regia filmului Înainte de tăcere, Premiul ATM pentru 
regia spectacolului Năpasta, Premiul „Opera prima” 
pentru spectacolul de debut Cartofi prăjiţi cu orice după 
A. Wesker ş.a. În fine, Preşedinţia României i-a acordat, 
în 2002, Ordinul Naţional ,,Serviciul Credincios” în 
grad de Cavaler. Spectacolele şi filmele sale au fost 
laureate la Moscova, Arezzo şi San Sebastian. A mai 
publicat zeci de studii, precum şi volumele Goana pe 
nisip, Spectacolul ascuns, De la Ziditorul la Zidirea, 
Cortina de Cuvinte. 

Alexa Visarion mărturiseşte, într-una din cărţi, că 
prima şcoală de desluşire a teatrului a fost vizionarea 
spectacolelor populare capra, ursul şi Jienii: ”Eram 
puternic, vital, cu o energie nebună. Lipsa tatălui mă 
fortificase”. Energia a rămas şi azi, la fel de vizibilă… 
Dintre multele confesiuni, mai alegem una, definitorie 
pentru implicarea sa în realizarea spectacolului: „Nu 
pot să exist decît dacă ard pînă la capăt!”. Frumos spus! 
Şi nu mereu comod, pentru cei din jur. Dar artistul nu 
a fost niciodată preocupat de comoditate… Sau o altă 
mărturisire definitorie: „Singurul care mă poate distruge 
cu adevărat sunt eu însumi!”. Ca-n multe alte cazuri 
celebre, nu? Alexa Visarion scrie cu talent! Cu pasiune. 
Arde în scris, ca şi în sala de repetiţii. Ca puţini regizori 
şi actori. Şi e momentul, poate, să ne oprim, nu pentru 
prima oară, asupra scuzei unor actori şi regizori care 
cred că jocul pe scenă este străin teoretizărilor. Fals! 
Marii teoreticieni sunt, cum s-a dovedit, practicienii. 
De la Stanislavski, trecînd prin Michael Cehov, Artaud 
şi Brecht, ajungînd la Grotowski, Brook, Măniuţiu sau 

Cătălina Buzoianu, poeticile teatrale s-au născut din 
experienţa şi meditaţia celor ce au creat spectacole. Ca 
regizor, Alexa Visarion are obsesii notorii: Caragiale, 
Shakespeare şi Cehov. Prin clasa a opta a înscenat 
Conul Leonida (va relua piesa, după decenii, la teatrul 
radiofonic). Apoi, în facultate, s-a întîlnit cu Năpasta. 
Întîlnire importantă, căci va monta piesa de mai 
multe ori, ba chiar o va şi ecraniza. Va vizita întreaga 
Europă cu ea, aducînd teatrului şi filmului românesc 
binemeritate elogii. „Anca, Dragomir şi Ion erau în 
mine încă înainte să-l fi desluşit pe Caragiale. Năpasta e 
piesa simplităţii şi profunzimii tulburate de misteriosul 
ecou al tăcerii”. Iar în Noaptea furtunoasă propune un 
unghi nou de atac: o stare de somnambulism: „Piesa 
este oribila tragedie a mistificării. Adunate într-o 
cameră de mahala, invadată pentru totdeauna de noroiul 
ce se revarsă din maidanul lui Bursuc, aceste fiinţe se 
devorează într-o ciclică disperare inconştientă. Nu 
întîmplător, acţiunea se desfăşoară noaptea. O noapte 
ploioasă, de septembrie, cînd totul miroase a mucegai, a 
stătut, cînd umezeala a uniformizat culorile, cînd iritate 
de îndelungate ceasuri de aşteptare nătîngă, instinctele 
năvălesc devastator. O stare de semi-somnolenţă, de 
slăbiciune neputincioasă, metamorfozată în ferocitate, 
domină atmosfera acestei prelungite agonii, în care 
tragedia te face să rîzi, comedia - să plîngi” (Goana 
pe nisip, Editura Bybliotek, 2012, p.71). E o viziune 
originală, profundă, şi simpla descriere în cîteva rînduri 
a spectacolului, te face să-l vezi perfect, printre cuvinte 
şi detalii… cvasi/olfactive. Alt dramaturg pentru care 
are un feeling demonstrat în timp este Anton Pavlovici 
Cehov. „Am luat lecţii de scenaristică de la Caragiale 
şi Cehov”. Profitorie tutelă! Alexa Visarion a montat 
de mai multe ori Unchiul Vanea, Pescăruşul, Livada…, 
Trei surori, ba chiar şi prima variantă a piesei Unchiul 
Vanea, Duhul pădurii (text asupra căruia regizorii 
nu se opresc niciodată). A scris şi vorbit mult despre 
Anton Pavlovici. Şi-n cazul marelui dramaturg rus a 
găsit idei noi, proaspete, acroşante: „Toate sfîrşiturile 
cehoviene afectate de deznădejdea încrederii, dezleagă 
începutul comedie… FINALUL – start al destinului./…/
Ameninţarea stă în fiinţe normale şi-n faptele zilnice. 
Se trag focuri de armă şi moartea nu vine. Sinuciderea 
stîrneşte hazul. Pleznesc nervii biciuiţi de clipele lucide 
ale constatării. Şi totuşi, zahărul îndulceşte gura pentru 
un nou pahar de ceai ” (op. cit, p. 77). După cum uşor 
se poate constata, un dar al regizorului este acela de-a 
contura un spectacol, în cîteva rînduri. Cuvintele au aici 
o încărcătură imagistică extraordinară! Au spaţialitate! 
„Eroii nu ştiu să trăiască. Şi undeva, în Africa, e o arşiţă 
cumplită. Toaca bate şi orele trec, toaca bate şi orele 
vin. Această lume-şi conturează, surprinzător de firesc, 
sfîrşitul”. Scrii cinci cuvinte şi faci cu ele un spectacol 
clar, concis, tulburător. Nu este la-ndemîna oricui (mi-
amintesc de Aureliu Manea, care şi el reuşea să-ţi arate 
o montare, în trei rînduri!). Spre exemplu: paravanul; 
adus de autor pe scenă pentru ca „personajele să se vadă 
atît de singure. Ele-s importante în explorarea febrilă 
a imperiului singurătăţii”. La Yannis Kokkos, crede 
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George Banu, obiectul scenografic dominant e uşa, 
copacul sau scara. La Alexa Visarion e vital paravanul. 
Şi, cum a arătat într-unul dintre primele spectacole 
Cehov, pietrişul care scîrţîia sub tălpile eroilor, continuat 
de zahărul care scîrţîia între dinţi, înaintea băutului 
ceaiului. Cu trei cuvinte – paravan, pietriş, ceai – 
descrii un spaţiu: spaţiul cehovian. Pe care, uneori, nu-l 
descoperi în zeci de cărţi şi sute de spectacole… În cazul 
lui Shakespeare, de tînăr căuta raportul subtil între cap 
şi coroană. „Richard II descoperă meditaţia în spaţiul de 
timp dinaintea sfîrşitului. El trăieşte prăbuşirea rostului 
şi îşi poate imagina lumea ca o închisoare, doar privind 
prin golul coroanei (plastică, emblematică imagine!- 
n.n.). Oare capul Regelui umplea acest gol – sau vidul 
simbolic al coroanei chema capul regal, spre supunere?” 
(op cit, pag 104). „Regii mor numai noaptea”- crede Alexa 
Visarion. Şi aici găsim puntea posibilă, surprinzătoare, 
între marele Will şi Conu Iancu: căci şi la Caragiale, 
noaptea-i personaj; catalizator; decor preferat… 
„Înaintea marilor bătălii, regele shakespearian, singur, 
mistuit de zădărnicia acţiunii şi condamnat la înţelegere, 
devine om”. Cam tîrziu, cum se ştie… 

Dar nu doar despre piese şi autori, regizorul are 
viziuni revelatoare. Ca orice artist pasionat, condamnat 
să ardă pînă la capăt, gîndind, experimentînd, definind, 
schiţează o proprie poetică teatrală, în care conceptele 
sunt re-evaluate în termeni seducători. Vorbind, spre 
exemplu, despre spectacolul de absolvire, Cartofi prăjiţi 
cu orice, profesionistul face o interesantă mărturisire: 
„nu l-aş mai putea repeta acum – nu mai am inocenţa 
atît de necesară acestui text!” (de meditat: chiar îţi pierzi 
inocenţa, odată cu trecerea anilor? Sau: dispariţia ei 
este, întotdeauna, un obstacol?). O personală definiţie 
dă Alexa Visarion şi-n cazul regizorului: este egal cu 
valoarea interogaţiilor adresate prezentului. El trebuie 
să dinamizeze structura textului dramatic, sub raportul 
reflecţiei. Astfel, spectacolul devine eliberator de 
conştiinţă. Sau despre teatru: e vrajă. E tăcerea ascunsă 
în noi: „Teatrul e mai adevărat decît viaţa, viaţa e mai 
puternică decît teatrul – iată reciprocitatea creativă a 
acestei manifestări plenare umane”. Iar spectacolul 
pe care îl vedem ascunde un alt spectacol. Acest alt 
spectacol trebuie să ne intereseze! Din dicţionarul 
neoficial de termeni-cheie, existent în scrierile 
regizorului, am mai putea aminti aici şi acum actorul, 
cel ce creează din iluzii, adevăruri; din detalii-entităţi. 
Sau bătăliile teatrale stimulînd şi fiind binevenite, 
desăvîrşind evoluţia gustului şi perenitatea meditaţiei. 
/…/ Prea multe voci sterpe dau verdicte şi ierarhizează, 
acolo unde e doar locul gîndului, harului şi magiei”; şi 
multe, multe altele, căci prin ceea ce-a făcut pe scenă, 
pe platoul de filmare, la cursuri, ori la masa de lucru, 
Alexa Visarion s-a impus demult ca un artist implicat în 
efortul de cunoaştere şi primenire a teatrului şi filmului. 
Autodefinindu-se sincer, cu acea sinceritate pe care şi-o 
permit numai consacraţii, mărturiseşte: „Frica de ratare, 
singurătatea care m-a ales ca discipol pentru a mă iniţia, 
momentele de laşitate, senzualitatea dorinţelor, sfidarea 

tabu-urilor, aventura şi rezistenţa la aventură îmi definesc 
structura şi identitatea” (op. cit, pag.171). Mărturisire 
care nu miră, demnă de numele unui creator adevărat. 
Şi-n continuarea ei, pentru final, aş cita din portretul 
creionat de Cătălina Buzoianu: „Poate să înceapă mereu, 
totul, de la zero. Ştie să renunţe, ca să poată merge mai 
departe. Ştie să piardă, ca să poată cîştiga. Risipindu-se, 
de fapt se adună”. Alexa Visarion spunea că are dorinţa 
„de-a iscăli timpul”. Păi, a şi-nceput!… 

Cristina MODREANU
Existenţa ca proiect artistic

Constaţi la un moment dat în viaţă că destinul ţi-a 
fost marcat de o serie de persoane şi/sau personalităţi 
a căror influenţă şi impact îţi devin clare cu întârziere, 
abia atunci când poţi privi lucrurile în perspectivă. Îmi 
face plăcere să pot spune acum că Alexa Visarion este, 
pentru mine, o astfel de persoană (şi personalitate) 
şi implicit să-i mulţumesc pentru asta. Întâlnindu-l 
la numai câteva luni după ce începusem să studiez 
jurnalismul şi, aproape concomitent, fusesem angajată 
în redacţia ziarului Azi, am primit de la el un sfat 
esenţial într-un moment crucial din viaţa mea: ca tânăr 
jurnalist cultural trebuie să cauţi cât mai devreme să te 
specializezi, să-ţi alegi acel domeniu care te interesează 
mai mult şi să afli totul despre el, urmărindu-l constant, 
cu consecvenţă. Acel domeniu a fost pentru mine teatrul, 
în care regizorul şi pedagogul Alexa Visarion, cunoscut 
şi ca regizor şi scenarist de film, era de multă vreme 
recunoscut şi apreciat. 

Foarte activ în acel moment - e vorba despre 
mijlocul anilor ’90 -, Alexa Visarion tocmai iniţiase 
Teatrul Româno-American „Eugene O’Neill”, una dintre 
iniţiativele cele mai interesante care au animat viaţa 
culturală românească în perioada post-revoluţionară 
când, aşa cum am înţeles mai târziu, oamenii de teatru 
care se simţiseră până atunci prizonieri ai regimului 
comunist deprindeau din nou capacitatea de a visa. 
Îmi amintesc bine febrilitatea cu care Alexa Visarion 
vorbea despre acest proiect la care visase multă vreme 
şi intensitatea pe care o transmitea actorilor implicaţi în 
el. Din păcate, existenţa Teatrului Româno-American 
„Eugene O’Neill” a fost de scurtă durată, entuziasmul 
celor care îl creaseră fiind învins de rugina şi blocajele 
sistemului. Încercarea de a relua acest proiect în 2003, 
odată cu organizarea simpozionului „Eugene O’Neill - 
Autorul şi opera sa în contextul contemporan” a eşuat 
şi ea, după numai o stagiune, ca multe alte idei bune 
pierdute în dezordinea tranziţiei. 

Din fericire, regizorul şi-a continuat activitatea 
pedagogică şi, ghidat mereu de o nelinişte interioară 
benefică, a contribuit la ieşirea în lume a multor 
generaţii de tineri regizori. Între timp alegerea mea 
pentru teatru fiind deja făcută, am avut şansa de a vedea, 
de-a lungul anilor, la Studioul Casandra şi în teatrele 
din toată ţara, rezultatul muncii sale pedagogice, prin 

prim plan alexa visarion
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prisma spectacolelor realizate de foştii săi studenţi. Am 
observat din afară cum impactul şi influenţa lui Alexa 
Visarion se exercitaseră într-un fel sau altul asupra 
fiecăruia dintre ei, fie că ei erau sau nu conştienţi de asta. 

Ani buni mai târziu, ne-am reîntâlnit înaintea 
plecării mele la New York cu o bursă Fulbright, bursă 
pe care Alexa Visarion o obţinuse de două ori înainte de 
1989 – iar sfatul lui a contat la fel de mult în acest nou 
moment crucial al existenţei mele. La propunerea lui, pe 
parcursul studiilor mele la New York University am avut 
o serie de întâlniri via Skype cu masteranzii şi doctoranzii 
Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică din 
Bucureşti, a cărui şcoală doctorală o conducea. Această 
primă experienţă de predare – inedită ca formă, dar nu 
mai puţin intensă – m-a determinat să iau pentru prima 
dată în considerare o carieră academică, pe care am şi 
început-o imediat după reîntoarcerea mea în România, 
în cadrul Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii 
(CESI), Universitatea Bucureşti, unde sunt astăzi lector 
universitar.

***
Alexa Visarion este şi un vizionar, specie care 

ne lipseşte în societatea românească: puţini ştiu că el a 
concurat cu câţiva ani în urmă pentru postul de director 
al Teatrului Naţional din Bucureşti, cu un proiect pe 
care, după ce un alt candidat a obţinut postul, l-a publicat 
într-un volum conţinând şi alte scrieri. Reiese din acest 
proiect că regizorul Alexa Visarion avea o viziune validă 
despre ce înseamnă misiunea unui teatru naţional într-o 
lume globalizată – viziune care, din păcate, nu a ajuns 
să fie pusă în practică. Dezordinea tranziţiei şi confuzia 
de valori au învins din nou. 

Şi totuşi, Alexa Visarion a găsit mereu - şi sunt 
sigură că va găsi în continuare - o cale de a naviga cu 
eleganţă peste valurile tulburi ale societăţii româneşti 
post-comuniste, ceea ce este în sine o realizare mai mare 
decât pare la prima vedere. Să-ţi trăieşti viaţa cu sens şi 
cu înţelepciune, cu generozitate faţă de ceilalţi, dăruind 
mai mult decât aştepţi să primeşti, este, la rigoare, un 
manifest implicit. 

O asemenea viaţă e aproape o operă de artă. 

 
II. REFLEXE

 „Depăşind o epică cinematografică simplă, filmul 
lui Alexa Visarion (Înainte de tăcere, n.n.), straniu 
şi adevărat, certifică o concepţie artistică unitară. 
Incandescenta intensitate a stărilor personajelor cuprinde 
întreg ecranul, imprimând oamenilor, peisajului, decorului 
o tensiune specifică, aleasă, dorită, obţinută prin poziţia 
artistică ce determină universul filmului până la saturare. 
Prelungind în propria sa limbă elementul uneori naturalist 
şi alteori realist-expresionist al nuvelelor lui Caragiale, 
împrumutând această culoare literară din Năpasta, 
regizorul extinde aceste nuanţări stilistice literare în 
specificul artei cinematografice, găsindu-le un echivalent, 
o traducere contemporană tulburătoare – atât ca intensitate 
şi ritm, cât şi ca amploare şi complexitate de gândire…” 

Liviu CIULEI

*
„Semnătura regizorală a lui Alexa Visarion certifică, 

la rândul ei, pe cont propriu, continuitatea unor preocupări 
în raport cu înscenarea aceleiaşi piese (Vinovatul, de Ion 
Băieşu, n.n.), la Arad, şi cu Procurorul la Tîrgu Mureş 
(montare într-adevăr ieşită din comun, prin pasiune 
intelectuală şi vigoare). Alexa Visarion e interesat nu 
de intrigă ori de personaje, ci de relaţia aparte pe care o 
generează vina – amestec de ură şi complicitate, de laşitate 
şi cruzime, de ipocrizie şi lipsă de scrupule; precum şi de 
puterea ei destructivă şi contagioasă. De aceea, în aceste 
spectacole, totul e redus la esenţă, vitalul, culoarea, 
amănuntul sunt eliminate, fiinţele se descărnează parcă, 
pentru a exista numai în virtutea indestructibilei lor 
legături”. 

Ileana POPOVICI
     

*
   
„Alexa Visarion e un regizor grav, sobru, ferit de 

teatralism, de gestica obositoare şi vetustă, conflictul 
merge drept, vorba este spusă sec, sterilizată de orice 
efecte exterioare, cuvântul trebuie să spună, nu să sune 
frumos”.

 Ion BĂIEŞU

*
 „Alexa Visarion spunea că, în Năpasta, el vede 

o reîntoarcere la acea ananke a tragediei antice. Ideea 
că nedreptatea nu poate rămâne nepedepsită, că această 
pedeapsă poate fi o altă nedreptate, identică şi contrară. 
Această dialectică ananke lucrează încet şi dârz. Anca, 
personajul poveştii, lucrează aproape zece ani ca să 
facă, până la urmă, pe odiosul ei bărbat, Dragomir, 
să mărturisească, puţin câte puţin, că el îl omorâse pe 
Dumitru, primul soţ al Ancăi. În filmul Înainte de tăcere, 
Alexa Visarion ecranizase tot ce nu era caricatural în 
poveştile lui Caragiale, elemente insolite, fantastice, 
morbide, rocamboleşti. Dimpotrivă, în Năpasta, nimic 
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morbid, nimic fantastic. Crima, răzbunarea, furia justiţiară, 
toate acestea sunt desigur tragice, dar nu senzaţionale sau 
perverse. Edgar Papu a putut cu dreptate scrie despre 
Năpasta că «alături de teatrul lui Tolstoi şi al lui Strindberg, 
această dramă a lui Caragiale se numără printre primele 
din ceea ce avea să fie creaţia scenică de avangardă. 
Fixarea intensă a demoniei interioare, subînţelesurile 
abisale din om se află cu anticipaţie în Năpasta. În tot 
cazul, pe la 1890, nici teatrul francez, cu toată noutatea 
lui Maeterlinck şi a lui Claudel, nici cel englez, cu toată 
vâlva lui Bernard Shaw, nu ajunseseră la acest stadiu»... 
Filmul lui Alexa Visarion subliniază aceste brutale şi 
neîntrerupte convulsiuni ale lui Dragomir, zgomotoase şi 
constant incoerente. Asta contrastează cu stilul celuilalt 
personaj, Anca. Ea nu se agită niciodată. Aşteaptă ani de-a 
rândul. Şi ţine, cu voce calmă, isonul frazelor explozive 
ale lui Dragomir. Contrastul între aceste două ritmuri 
este de două ori artistic, fiindcă e dubla oglindă a două 
suflete duşmane. Felul cum interpreta, Dorina Lazăr, face, 
prin glas, să sune această calmă tensiune este de o mare 
măiestrie. Vorbele ei curg încet înfrumuseţând trăsăturile 
feţei. Acest paroxism reţinut, această tensiune care are în 
spatele ei ani de egală încordare... 

Autorul filmului, regizorul şi scenaristul Alexa 
Visarion, a înţeles tot atât de bine pe cel de al treilea 
personaj, pe Ion, nebunul fugit de la ocnă (interpret: Florin 
Zamfirescu). Acesta e tot atât de cinstit cu el însuşi ca şi 
ceilalţi doi. El îşi priveşte nebunia, ca pe un fapt, ştie din 
ce se compune această nebunie, şi vorbeşte de ea ca despre 
un obiect cu însuşiri inalterabile. A se întoarce la ocnă, 
asta el numeşte a «merge acasă». Injustiţia care i se face, 
torturile la care fusese supus, toate fac parte din nebunia 
lui, pe care o judecă obiectiv...” 

D. I. SUCHIANU
*

„Filmul Înghiţitorul de săbii e lucrat pe scene. Firul 
care se leagă nu este întotdeauna destul de tare, iar uneori 
pare subţiat de povara monologului suprapus tautologic. 
Nucleele dramatice, scenele sunt construite însă solid, 
rotund, într-un crescendo bine pornit, bine strunit, 
admirabil servit de o coloană muzicală (Mircea Florian) 
care ştie şi să tacă, dar şi să pune accente pe stupiditate, 
să izbucnească într-o comică şi voită dezordine exact când 
nu trebuie. Câteva dintre «scene» pot fi decupate ca schiţe 
cinematografice autarhice: dezvelirea monumentului, 
întâlnirea dintre cele două stele venite să moară fiecare în 
felul ei; instrucţia la câmp. Serbarea din garnizoană este, 
cred eu, o piesă de antologie. 

În general, imaginea e construită ca o stare de 
spirit. Lumina este sculptată, «enigmatizată» de coviltirul 
căruţei, de pildă, care împarte volumul vizual în trei 
zone: 1. avânt-planul «ars»; 2. penumbra misterioasă de 
sub prelată; 3. strălucirea de după un dreptunghi tăiat în 
lung, ferm, subţire, ca să ne lase doar să bănuim ce se 
întâmplă undeva, departe, în forfota dorit nedesluşită, în 
agitaţia din jurul unor sărăcăcioase sicrie. Această plasare 
departe nu ascunde doar un mod de a adânci planul, ci 

intenţia de a crea distanţa faţă de un univers străin, 
alienant. Probabil de aceea mişcarea cea mai frecventă nu 
indică venirea (apropierea), ci plecarea (îndepărtarea). Pe 
câmpul mocirlit, soldaţii nu vin, ci se duc în pas alergător, 
comandaţi de un moş Teacă (un-doi! un-doi!). Cei doi 
maeştri nu vin din noapte, ci se duc în noapte, cântând fals 
o melodie învăţată undeva, tot dincolo de zare...” 

Ecaterina OPROIU

*
„De pe cealaltă faţă a pământului din însoritul 

Cancun (Mexic) gratulez prestigioasa revistă Vatra din 
Tîrgu-Mureş, pentru strădania de a oferi o parte din 
biografia culturală a unuia din cei mai compleţi regizori ai 
timpului. Alexa Visarion nu poate fi comparat decât cu el 
însuşi. Face parte dintre cei puţini şi mari. Mare artist, mare 
regizor, mare profesor, mare prieten, mare om. Spre marea 
noastră ruşine astăzi asemenea oameni se trec repede la 
«demodaţi» fiindcă deranjează ignoranţă şi prostia. Mulţi 
au învăţat de la el un ţel nobil de viaţă: orice mare acţiune 
să o faci numai după puterea propriului tău talent. Alexa 
Visarion face parte dintre oamenii care fac posibilă fapta. 
Dintre aceia care călătoresc în întuneric şi se întorc cu 
lumina pentru semenii lor. Prin marile lui creaţii în teatru, 
film şi litere onorează cultura românească”.

Dorel VIŞAN
      

*

„În profesia noastră cred că o mare importanţă este 
să ai noroc! Poţi să ai calităţi cu carul, dacă nu ai norocul 
să întâlneşti «regizorul» şi «textul», nimeni nu va şti 
de tine. Şi pentru mulţi din generaţia noastră, întâlnirea 
cu Alexa Visarion a fost hotărâtoare. Când am văzut 
distribuţia de la Năpasta, în 1974, la avizierul actorilor 
din Giuleşti, mi-am spus: “a, un tânăr regizor care vrea 
să facă din piesa asta o comedie!”, pentru că până atunci 
fusesem catalogată drept actriţă de comedie. Şi iată că am 
început repetiţiile şi, pentru noi, cei de atunci – Corneliu 
Dumitraş, Florin Zamfirescu şi Dan Tufaru a început un 
nou capitol al teatrului, al vieţii. Lucrurile au căpătat o altă 
dimensiune, teatrul a părut dintr-odată altfel, ceea ce era în 
afara scenei, era în subsidiar. Era pentru noi toţi un dulce 
chin felul nou în care vedeam această – aş zice nu profesie, 
ci mai degrabă credinţă. Cred că am avut, noi cei care am 
lucrat cu Alexa în anii aceia, un mare noroc. Norocul de 
care pomeneam la început!”

Dorina LAZĂR

*

„Am făcut... «echipă», pentru prima oară, în 
spectacolul Echipa de zgomote de Fănuş Neagu, la Teatrul 
Odeon. A fost o experienţă pe cât de fabuloasă pe atât de... 
primejdioasă închipuită de noi. Şi asta nu de dragul de a 
desena în rime gândurile mele despre noi. Adică Visarion 
şi... noi, cei aleşi de el să dăm chip şi zbor viselor sale 
regizorale. Noi am trăit spaima unei mari bucurii scăldată 
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în roua sticloasă a căutărilor în adâncul de primejdii 
mincinoase ale scenei. Cine îşi mai aminteşte de acea 
splendidă victorie a lui poate depune mărturie cu sufletul 
sprijinit de zborul înalt al aplauzelor de la sfârşitul 
spectacolului. Atunci şi acolo am pornit pe un drum 
care, ce e drept, nu ştiam dacă va mai continua şi dacă 
da... cum şi, mai ales, până unde. Şi iată că Întâmplarea, 
maştera-meşteră a devenirii noastre artistice, ne-a scos în 
cale fabuloasa tentaţie a Înghiţitorului de săbii. Ce va fi? 
Pândiţi-o în pagina şase a săptămânalelor de poimâine 
printre cuvintele încrucişate, într-o îmbârligare dungată, 
încă de ieri sau alaltăieri. Acolo şi poate nu numai acolo, 
s-ar putea să vi se arate, (uneori în straie vărgate) ziua 
de poimâine de după noaptea de astăzi spre mâine, 
promiţând, mincinos, răsăritul luminos, care ne-a mai 
orbit generos decenii (de luat şi nu de dat) cu orbitorul 
său timp luminat. Ducă-se, lăsaţi-le intrate în înapoia 
lor, în izvorul zemos de viaţă, de destine ancorate de-o 
anemică aţă. Viitorul? Spuneţi-i cum vreţi voi, tot din 
crestătura mă-sii! (Iertare!) a izvorât. Dar... sunt şi eu 
Român! Si eu ştiu care mi-e obârşia! Aşa că... Dumnezeu 
să ne ajute la nepoţi şi la nepoate... Cât mai mulţi şi la 
mai multe! Toate! Pauză! E drept, s-au repauzat o bună 
bucată de vreme. 

Dar, vorba bătrânilor mei, fie Pauza cât de mare, 
cât de lungă, cât o fi ea, viaţa, să te ţină aţa, să te ţină 
tare până la ultima chemare. Să nu fie obligaţi nepoţii 
să răspundă... zile. Iubirile cu norocul. Ajută-ne Doamne 
să ni se-mplinească sorocul. De ziua aia ne desparte o 
toamnă şi-o jumătate de iarnă. Filmul se va numi (asta 
ştiu eu astăzi) Ana. Am putut din nou să fim faţă în faţa. 
Erau doar câteva lentile între noi. Cel mai greu a fost 
să sar peste sutele şi sutele de nopţi şi nopţi. Dar ce 
mai contează! Avem împreună (cu alţi mult mai celebri 
colegi), avem parte de secunda aia grea de imensitatea 
de dor şi speranţă anticipând rostirea vorbelor sfinte 
motor şi... acţiune! sfinţenia asta este viaţa! Dând viaţă 
personajului meu am dat viaţă de o clipă vieţii mele. 
Viaţa mea, fără îndeletnicirea mea mă numeşte, după 
cum merit... nimenea! Cine sunt - şi cât voi mai fi — 
Viaţa mea se va numi, cu numele ultimului film al lui 
Alexa Visarion... Ana. 

P.S. Şi totuşi! Cred că opera cea mai minunată a lui 
Visarion sunt ce doi băieţi ai lui pe care i-a adus pe lume 
minunata lui soţie. Unul dintre ei îmi este foarte apropiat, fiind 
minunatul regizor de teatru Felix Alexa. Felix mi-a oferit prilejul 
unor importante biruinţe actoriceşti. Urări de sănătate, noroc şi 
însemnate izbânzi în tot ce pun la cale aceşti români minunaţi! 

Mircea ALBULESCU 

*

„Cred că am fost un actor norocos. Mulţumesc 
cerului că am avut noroc mare, să încep primele ore în 
viitoarea mea meserie cu profesori de teatru pe care 
i-am iubit şi îi mai iubesc încă: Leopoldina Bălănuţa şi 
Alexa Visarion. Atunci când a fost întrebat care e cea mai 
frumoasă amintire din copilărie, Dostoievski a răspuns 
«cea mai bună educaţie». Alexa Visarion, profesorul 
meu, m-a învăţat să fac din arta teatrală o ştiinţă, aşa ca 
matematica. «Potriviţi gestul cu vorba, cuvântul după gest 
şi nu întreceţi măsura lucrurilor fireşti, pentru că tot ce 
depăşeşte măsură se abate de la scopul teatrului. Hamlet 
- sfaturi pentru actori.»

Englezii îi numesc pe regizori - director - adică cel 
care dă direcţia, direcţia unui rol, a unui personaj al unui 
spectacol, iar Alexa Visarion a ştiut, din plin, să dea cea 
mai bună direcţie personajelor şi spectacolelor făcute de el. 
Alexa Visarion face din teatru o ştiinţă. Personajul teatral la 
el trebuie neapărat să fie individualitate aparte, complexă, 
care se descoperă încet, pas cu pas, o fiinţă născută dintr-o 
mulţime de calităţi şi cantităţi măsurate matematic, alcătuite 
muzical, armonios ca într-o crimă perfectă, fără pată şi fără 
urmă de autor. Aici e aici! Aici e nebunia! Aici e artă! Şi 
Alexa Visarion are această nebunie. La el personajul se 
naşte atunci spectaculos, înainte nu există Nimic. Personajul 
se naşte atunci fără ca el să aibă nici cea mai vagă idee de 
cum va arăta, de cum va vorbi sau va acţiona... De fapt, toate 
acestea le lasă în voia personajului. Spectacolul lui, O noapte 
furtunoasă, montat în 1979 la Odeon, era o capodoperă care 
i-ar fi plăcut, sunt sigur, şi lui Caragiale. Era o revoluţie... 
Nu cred că ar fi existat un Spiridon mai îndrăzneţ ca cel 
din spectacol. Bijuterie, unicat. Este un formidabil regizor 
pasionat în totalitate de adevăr. Îl caută cu patimă, cu dăruire 
absolută, necondiţionat. Este măcinat de aflarea lui, obsedat 
de nevoia imperioasă, vitală, de a-l face să iasă la lumină, de 
a-l descoperi, de a-l dezvălui plenar... Refuză categoric să 
navigheze pe lângă ţărm. Preferă depărtările, necunoscutul, 
aventura... Aşa era în primele mele zile de şcoală şi tot aşa 
era şi acum, acum când am filmat Ana, un scenariu ţinut în 
sufletul lui de peste trei decenii. Un om de teatru. Un mare 
om de teatru. Un artist desăvârşit. De unde ştiu?... Pentru că 
Alexa Visarion are teatrul în sânge. Îl iubeşte la nebunie şi, 
evident, îl cunoaşte atât de bine. Desigur i-a fost făcut şi lui 
cunoscut, la rândul său, de marii noştri profesori şi regizori 
Penciulescu, Pintilie, Ciulei. Nu-i poţi separa... nu-i poţi 
imagina decât împreună... Mulţumesc domnule Profesor 
pentru direcţia pe care mi-aţi arătat-o. Mulţi spun că e foarte 
bună. Toată dragostea mea!

 Răzvan VASILESCU
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Argument 

 Revista Vatra nu s-a sfiit nicicând să-şi manifeste, prin cei care s-au perindat de-a lungul timpului în 
redacţia ei, ataşamentul faţă de proza scurtă. Ea numără printre fondatori doi clasici, Slavici şi Caragiale, care 
au fost şi maeştri de necontestat ai genului scurt. Seria nouă, cea iniţiată în 1971 la Tg.-Mureş, sub triumviratul 
lui Mihai Sin, Romulus Guga şi  Dan Culcer, care a sărbătorit în urmă cu trei ani patru decenii de apariţie 
neîntreruptă, a reprezentat, fără doar şi poate, cu precădere în anii ’80, epoca de aur a prozei scurte în paginile 
revistei. Deschiderea extraordinară a Vetrei şi cultivarea programatică a prozei scurte, ceea ce a determinat o 
adevărată efervescenţă creatoare, readucând proza scurtă în prim-planul atenţiei cititorilor din deceniul nouă, se 
poate detecta cel mai bine de către lectorul de azi, care poate nu are acces la colecţiile din anii ’80, parcurgând 
excelenta antologie, Puncte de reper (1971-2011), coordonată de scriitorul şi redactorul Kocsis Francisko. 

Desigur, în perioada optzecistă, interesul pentru proza scurtă, cu un spor de simpatie pentru proza S.F., nu 
a avut doar finalităţi de reabilitare estetică şi scoatere de sub eticheta minoratului a prozei scurte, pândită mereu 
de suspiciunea de inferioritate în raport cu romanul, ci şi intenţii subversive. La această freatică subversivă face 
referire Dan Culcer în studiul publicat în numărul curent (Cultivarea prozei scurte la Vatra), creionând contextul 
social, politic şi cultural care a făcut ca proza de scurtă întindere să fie preferabilă romanului, rupând-o cu statutul 
de cenuşăreasă şi câştigându-şi, cel puţin temporar, notorietatea, tocmai datorită percutanţei şi posibilităţii de a se 
strecura prin furcile caudine ale cenzurii. O aplicare mai detaliată a acestei duble mize, luând în vizor trei proze 
semnate de prozatori de prim-rang ai literaturii optzeciste, îi aparţine lui Gheorghe Perian. Publicat la rubrica, deja 
consacrată, conexiuni, dar menţinându-se în tematica numărului, având ca obiectiv privirea comparatistă a trei 
texte având o temă comună, studiul criticului şi istoricului clujean (Originile intelectuale ale Revoluţiei române 
de la 1989) se opreşte asupra a trei nuvele: Povestirea eludată de Mircea Nedelciu, Scadenţa de Alexandru Vlad 
şi Jocuri de societate de Vasile Gogea. Încadrate în „mişcarea sediţionistă”, definită de cercetător, în opoziţie cu şi 
ca alternativă la controversata „rezistenţă prin cultură”, ca un „criticism condus de principii etice”, cele trei nuvele 
oferă chei de înţelegere a raporturilor scriitorilor înşişi cu sistemul şi opţiunile  intelectuale, în primul rând, care  le 
puteau permite neînregimentarea. 

Schimbarea regimului nu i-a însă făcut deloc bine prozei scurte, răpindu-i vizibilitatea de care se bucurase 
în anii premergători lui ’89. De fapt, vorbim de o erodare a întregului edificiu al literaturii şi de o marginalizare 
fără precedent în noile condiţii istorice, marcate de o anevoioasă şi şchiopătată tranziţie. Iar proza scurtă devine, 
din păcate, un fel de margine a marginii. Dispare, treptat, interesul revistelor pentru publicarea prozei scurte şi, 
odată cu el, al prozatorilor. Genul scurt e abandonat într-un peisaj literar dornic, în primii ani postdecembrişti, 
nu de ficţiune, ci de autenticitate, de descoperirea „literaturii de sertar” şi a memoriilor de închisoare ale foştilor 
deţinuţi politici. Agonia prozei scurte se prelungeşte până spre anul 2000, când dă semne timide de revenire, prin 
apariţia unor volume de proză scurtă semnate atât de optzecişti de marcă (Alexandru Vlad, Cristian Teodorescu, 
Daniel Vighi, Radu Ţuculescu), cât şi de prozatori ai noului val (Lucian Dan Teodorovici, Dan Lungu, Florin 
Lăzărescu, Cezar Paul-Bădescu, Radu Pavel Gheo).  Anul 2013 şi Nobelul pentru literatură acordat prozatoarei 
canadiene  Alice Munro, dedicată exclusiv genului scurt, a constituit o surpriză de necontestat, suscitând un val 
de interes chiar şi pe plaiurile mioritice, care încă aşteaptă apariţia marelui roman postdecembrist ce ne va aduce 
şi nouă mult râvnitul şi gloriosul Nobel. În acelaşi an, ca o recunoaştere a avântului genului scurt care părea să 
molipsească şi spaţiul autohton, Marius Chivu publică antologia de proză scurtă Best of. Proza scurtă a anilor 
2000, în care antologhează prozatori debutaţi în jurul anului 2000, în prefaţa volumului deplângând, pe bună 
dreptate, soarta ingrată a prozei scurte, care nu beneficiază de vreun premiu literar, colocviu critic, reviste de profil 
sau barem spaţiu de publicare în revistele literare deja existente. Exceptând Vatra, fireşte, care a continuat să bage 
în seamă proza scurtă.  De fapt, volumul în cauză a generat şi ideea unui număr tematic având în centru evoluţia 
prozei scurte, cu specificarea că interesul nostru nu s-a mărginit doar asupra prozatorilor douămiişti, ci s-a extins 
şi asupra volumelor unor prozatori deja consacraţi, în speţă optzecişti, care au continuat să scrie proză scurtă în 
tulburii ani ai tranziţiei. Dar o privire mai atentă asupra plusurilor şi minusurilor antologiei editate de Marius 
Chivu oferă studiul lui Alex Goldiş, Proza scurtă a anilor 2000. Autosuficienţa realului. 

Cele cinci secţiuni ale dosarului tematic încearcă să ofere o imagine de ansamblu asupra evoluţiei genului 
scurt, pornind de la răspunsurile prozatorilor, trecând prin retrospectiva semnată de Alex Goldiş, făcând apoi 
un mic excurs prin anii ’80, când Vatra s-a aflat în avanpostul promovării prozei scurte, prin cele două articole 
semnate de doi membri marcanţi ai redacţiei, care au cunoscut direct şi au promovat fenomenul în paginile Vetrei 
(Cornel Moraru, cu studiul Nevoia de proză scurtă şi Dan Culcer, cu studiul deja amintit), făcând un popas mai 
lung apoi, prin comentarii critice, asupra a douăzeci de volume de proză scurtă şi încheindu-se cu „mostre” inedite 
de proză scurtă. Cât de edificator a fost demersul nostru, cât de relevantă pledoaria pentru genul scurt...rămâne 
încă o chestiune pe care doar timpul o va clarifica.                                  

         Cristina TIMAR              
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I. Ancheta revistei Vatra – 
Proza scurtă la raport

Continuând linia programatică iniţiată în anii 
’80, a promovării şi oferirii de spaţiu generos prozei 
scurte, revista Vatra îşi propune să redeschidă dosarul 
dezbaterii asupra condiţiei prozei scurte şi să afle de 
la  scriitorii înşişi cum privesc evoluţia genului scurt 
în spaţiul autohton, dacă receptivitatea faţă de proza 
scurtă e în creştere sau ar putea avea şanse în acest 
sens, dacă putem vorbi de un fenomen al prozei scurte 
şi la noi, ştiut fiind faptul că genul scurt nu s-a bucurat 
de prea mult prestigiu în plan local. Eclipsat mereu de 
fratele mai mare, romanul, neputându-se desprinde 
de eticheta inferiorităţii, de prejudecata dimensiunii 
reduse, care n-ar putea oferi şi garanţia calităţii, pentru 
a-l propulsa în categoria capodoperelor, recăzând 
periodic în conul de umbră al criticii şi al cititorilor,  
genul scurt a trebuit mereu să-şi redefinească statutul. 
Scriitorii care au dat curs iniţiativei noastre au luat la 
rost  aceste etichete aplicate cu prea multă lejeritate şi 
părtinire genului aşa-zis scurt, încercând  să aproximeze 
un posibil parcurs al prozei scurte autohtone, sondând 
trecutul şi aruncând o privire profetică asupra soartei 
pe care ar putea-o avea de-acum încolo.     

1) Care mai este starea prozei scurte şi, în 
general, cum credeţi că arată viitorul acestui gen?

2) Dacă ar fi să vă opriţi asupra câtorva 
momente de vârf ale prozei scurte autohtone, care ar 
fi acelea?

Cristian TEODORESCU

1) Chiar dacă editurile noastre nu mai publică 
proză scurtă românească, fiindcă nu se cumpără genul, 
şi chiar dacă revistele literare care mai apar pe hîrtie nu 
se mai încurcă cu proza scurtă, fiindcă nu se mai citeşte 

aşa ceva, cred că fără povestiri sau schiţe bine scrise nu 
putem avea nici romane care să stea pe picioarele lor.

Cu puţine excepţii, marii noştri autori de proză 
scurtă au scris şi romane bine alcătuite. Mi s-ar putea 
răspunde că, uite, Caragiale n-a scris roman! Dar dacă 
citeşti Momentele şi schiţele lui ca pe capitole ale unei 
fresce alcătuite din piese mici, descoperi că şi Caragiale 
lucra la un roman căruia formal n-a izbutit să-i dea de 
capăt, dar în substanţă l-a izbîndit.

 Proza scurtă e cea care deschide căi pe care, 
de multe ori, romanul le urmează cu o întîrziere de 
înţeles. O povestire bună mă entuziasmează într-un fel 
pe care romanul nu-l poate atinge; îmi provoacă o stare 
de graţie, ca o iubire la prima vedere. Presupun că mai 
sînt în România cîteva mii de cititori care au asemenea 
aşteptări. Asta mă face optimist în privinţa viitorului 
acestui gen, mai pretenţios artistic decît romanul.

2) Ar trebui să ne întoarcem la proza lui Costache 
Negruzzi şi mai ales la nuvela lui Alexandru Lăpuşneanu, 
o capodoperă. Să-l redescoperim pe Ion Ghica, cu 
minunatele lui scrisori către Vasile Alecsandri şi să-l 
recitim cel puţin o dată pe an pe Caragiale. Dintr-o mare 
antologie a prozei româneşti n-ar trebui să lipsească 
nuvela lui Delavrancea, Hagi Tudose. Nu-i înţeleg pe 
cei care nu se apropie de povestirile lui Sadoveanu, cu 
frumuseţea lor rafinată şi nici pe cei care n-au curiozitatea 
să citească nuvelele lui Rebreanu. Proştii, Iţic Ştrul, 
dezertor sînt desăvîrşite artistic. N-am recitit de mulţi 
ani misterioasa Remember de Mateiu Caragiale, nici 
La ţigănci, cea mai bună povestire a lui Eliade. Dar nu 
cred că m-ar dezamăgi acum vreuna dintre ele. Aş reciti 
oricînd primele povestiri ale lui Marin Preda, nuvelele 
lui Ştefan Bănulescu şi Supravieţuirile lui Radu Cosaşu. 
Am o relaţie specială cu povestirile din volumul de 
debut al lui Mircea Nedelciu. Dar mai ales cu cea care 
dă titlul cărţii, Aventuri într-o curte interioară, Iar mai 
încoace Ioan Lăcustă, cel din Cu ochi blînzi, povestirile 
lui Mircea Cărtărescu din Nostalgia şi cele 11 povestiri 
ale lui Dan Lungu, din volumul Băieţi de gaşcă.

Viorel MARINEASA 
 
1) Proza scurtă a ajuns la noi în ipostaza de 

cenuşăreasă a literaturii. Cehov, Borges, Alice Munro ar 
fi nişte alibiuri proaste. Mai bine improvizezi un poem 
pe şerveţel într-o speluncă. N-aş merge până acolo să 
spun că destui editori şi mulţi critici au dus, în acest sens, 
o campanie demnă de o cauză mai bună, unii susţinând 
că aşa ceva nu se cere, alţii – că avem de-a face cu un 
loc de refugiu pentru neputincioşii speriaţi de rigorile 
romanului. O parte din vină aparţine prozatorilor înşişi, 
ei au generat supraproducţia. Pe de altă parte, nu cred 
în reglajele venind dinspre edituri şi dinspre critică. 
Chiar dacă scriu cu asupra de măsură texte scurte, 
autorii acestora trebuie să se reinventeze (să fie, asemeni 
hacker-ilor, cu un pas înaintea previziunilor) şi să afle 
calea către (cel puţin) una dintre inimile îngheţate ale 

Antropologie apatridă (model de 
infrastructură), 2013
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componentelor trinomului (editor, critică, public) cu 
alură de monolit. Va fi nevoie şi în continuare de proza-
blitz, în stare să concentreze foarte mult în foarte puţin, 
gata să se epuizeze elegant şi cu nerv la câteva clipe 
după ce ţi-a deschis apetitul pentru lectură. 

  2) Pentru mine, importante au fost câteva 
antologii pe care le-am citit şi le-am răscitit (la vreo două 
am lucrat şi eu, aşa că m-am înfruptat copios din proza 
multora): Arhipelag a lui Mircea Iorgulescu, Desant 83 
(sub oblăduirea lui Ov. S. Crohmălniceanu), antologiile 
anuale datorate lui Dan-Silviu Boerescu, Generaţia 80 
în proza scurtă (Gh. Crăciun & V. Marineasa), Best of. 
Proza scurtă a anilor 2000 (Marius Chivu). Am rezerve 
faţă de Antologia prozei scurte transilvane actuale 
a lui Ovidiu Pecican, eteroclită, prea democratică. 
Oricât s-ar suci unii şi alţii, e limpede că optzeciştii 
au avut o contribuţie decisivă la revigorarea prozei 
scurte româneşti (vezi şi volumul Dilingo, alcătuit de 
Virgil Podoabă şi de Traian Ştef, care a beneficiat de 
prefaţa lui Peter Esterhazy şi a fost bine primit la Târgul 
Internaţional de Carte de la Budapesta din 2009). 

Trecând de la „jocul pe echipe” la cel individual, 
mie mi-au priit Mircea Nedelciu (începând cu Aventuri 
într-o curte interioară), Ioan Groşan (Caravana 
cinematografică), Mircea Cărtărescu (De ce iubim 
femeile), Adrian Oţoiu (Stângăcii şi enormităţi). Dintre 
confraţii mai tineri, îl apreciez (şi-l invidiez) pe Radu 
Pavel Gheo pentru modul exemplar (dincolo de orice 
cârcoteli) în care a ştiut să-şi echilibreze opera, dând 
cărţi de referinţă sub specia eseului, a romanului, a 
prozei scurte.

Daniel VIGHI 
1) Proza scurtă are viaţă lungă şi de aici înainte. Nu 

de mult a luat şi un Nobel. Vremea romanelor balzaciene 
sau, baremi, sadoveniene ca amploare  şi număr de 
pagini este în criză. Nu înseamnă că nu poţi scrie precum 
cărămidocul lui Estehazy pe nume Harmonia coelestis 
care este o minunăţie  şi-l îngurgitezi feeric. Este mare 
şi cu alcătuire de proză scurtă. La noi Mircea Cărtărescu 
se pricepe de minune la proza scurtă, dar... Bine scrie 
scurt epic şi Lucian Dan Teodorovici. Mai sunt  şi alţii. 
La mine acasă scrie scurt şi cu aplomb specific Viorel 
Marineasa. Dar  şi Mircea Pora.  Proza scurtă este 
mai aproape de experimentalismele postmoderne, se 
pretează mai uşor la lumea netului. Romanul are într-
însul un protocol ceremonial al lecturii mai vechi, este 
ca muzica lui Bocherrini faţă de aceea a lui Ottis Reding 
pe când interpretează în ritm de jazz vechea zicere Amen 
din biserici. Aşa îmi pare proza scurtă: mai obraznică. 
Are  şi o dimensiune mai apăsat livrescă, nu explicită 
ca la Breban sau Marin Preda care practică din când 
în când filozofia; lasă deoparte epicul din roman  şi... 
filozofează. Proza scurtă este, poate fi implicit livrescă, 
este populată adeseori de fiinţe de staniol, de hârtie 
creponată, din talaj. Implicitarea asta livrescă în proza 
scurtă a început odată cu autorul Manechinelor, proful 

de desen evreu Bruno Schulz. Dar  şi cu povestirile 
borgesiene. Sau cu nemuritoarea Uşă condamnată – 
povestirea lui Bioy Casares! În ce mă priveşte vă dau pe 
scurt cum anume mă joc cu două figuri de strict extract 
livresc într-o proză scurtă extrasă dintr-o proză mare. 
Aici aduc la lumină explicitul cultural, implicitat la 
marii maeştri: ”Proptit în marginea copastiei bordajului 
de la prova navei, căpitanul Ahabu urmăreşte cu aten 
ie cum anume se aşază corabia prin opera ţiunea voltă 
sub vânt care o va îndrepta spre cele trei corăbii ale 
Amiralului. Chiar înainte de a se alătura convoiului, ca 
de obicei, se iveşte cu pas grav, sacerdotal, am putea 
spune, părintele Eugen Flasc-Ţârcodava – cel pe care 
îl trage aţa spre reveriile teoretice, şi nu numai, ale 
cetăţilor şi civilizaţiei traco-dacice pe care le consideră 
esenţiale pentru mare parte din civilizaţia europeană. 
Sub braţ poartă Cartea din care citeşte la un amvon 
aşezat nu departe de arborele mare; spre el se îndreaptă 
părintele Eugen Flasc-Ţârcodava. Faţă de părintele 
Mapple din romanul Moby Dick, părintele autohton nu 
este nici grav, nici voinic, nu poartă haină marinărească 
sau pălărie de pânză ceruită  şi nici galo şi nu pare nici 
foarte pătruns de gravitatea faptei, dimpotrivă, putem 
spune, gândul părintelui este la alte cele. Nici amvonul  
nu seamănă cu cel al lui Mapple, nici urmă de celebra 
scăriţă din lemn de mahon care seamănă cu aceea pe 
care urcă marinarii din barcă direct pe puntea balenierei, 
după cum ne încredinţează Hermann Melville; cea a 
lui Flasc-Ţârcodava nu e deloc aşa, ba dimpotrivă, 
am putea spune că este opusul acesteia. La dreapta 
scării spre amvon, părintele a plasat un os uriaş care-l 
simbolizează pe Austroloantropus Olteniensis – cel mai 
bătrân european «de la Bugiuleşti, sat în comuna Tetoiu, 
judeţul Vâlcea, în punctul Valea lui Grăunceanu». Asta 
cel puţin le-a spus membrilor echipajului părintele 
Eugen Flasc-Ţârcodava, citind dintr-o Biblie oltenească 
pe nume Secretele Terei. Istoria începe în Carpaţi care-i 
are drept autori pe doi domni, unul pe nume Tonciulescu,  
şi altul de-i zice Delcea.”

2) La această întrebare am răspuns prin prima 
întrebare. Adaug la cei citaţi mai sus pe maestrul tuturor 
Caragiale. Dar şi Ion Creangă cu moşul cela coţcar. Mai 
sunt şi alţii, dar nu-mi vin în minte. Să mă ierte! Dacă-
mi permiteţi, spre deplina edificare a cititorului, aş mai 
adăuga ceva la povestea de la întrebarea 1, care zice 
despre cum stăm la ficţiunea scurtă: ”La stânga scărilor, 
cum urci spre amvon, părintele a scris cu vopsea cuvinte 
ale limbii române provenite din sumeriană: malac, 
nănaşe, nene. Apoi din acelea născute din limba bască:  
alai, cioară, cocor  şi crac. A mai adăugat în stânga scării 
antroponimul Mirxas din limba massagetă care a dat 
românescul Mircea. În partea exterioară a amvonului, 
părintele a pus o oală din lut  şi dedesubt citatul din 
cartea domnilor Tonciulescu  şi Delcea «România a fost, 
cu multe milenii în urmă, Centrul Suprem al Lumii».  Şi 
cum spun, a urcat pe scăriţa spre amvon părintele Eugen 
deloc grav sau preocupat de problemele care îl măcinau 
pe cuviosul Mapple din Moby Dick. Ajuns sus a privit 
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cu înţelepciune spre echipajul adunat pe laviţele de pe 
dunetă şi li s-a adresat direct.”

Mircea PORA
 
1) Prima parte a întrebării „unu”, sună puţin 

ciudat. Parcă ar fi vorba de nişte aşezări printre casele 
cărora mai rătăcesc doar câţiva inşi debusolaţi, rămăşiţe 
ale unor foste puternice colectivităţi, de destrămarea unor 
frumoase obiceiuri despre care vorbeşte la un moment-
dat un nonagenar la televizor, ajutat de o prezentatoare, 
numai zâmbete şi fixative, pleznind de englezisme, lăsând 
impresia că, fireşte, le ştie pe toate. Îmi mai sugerează 
această primă parte a primei întrebări şi o interogaţie 
pe care un individ intrând într-un sat ce-i este cât de cât 
cunoscut, o adresează primului localnic întâlnit... ”Nu 
te supăra, nea Simion, care-a fost vatman o viaţă, mai 
trăieşte?...Şi răspunsul...”După câte ştiu eu, nu, dar mai 
bine întrebaţi la primărie”... Proza scurtă pe care o citesc 
eu se află într-o stare foarte bună, nici măcar o frază nu 
e alterată sau pusă acolo alan-dala. Şi are vechime, nu 
glumă. Aflu din ea despre om şi tribulaţiile lui prin viaţă, 
lucruri esenţiale. Şi după “îngurgitarea” textelor digestia 
e uşoară, fără contorsiuni. Dar pentru ca un lucru, literar 
de data aceasta, să fie bun, durabil, să lase dâre prin 
veac, trebuie ca la baza realizării lui să stea talentul. Ce 
ţi-e şi cu darul acesta! Lesne poate fi asemănat cu un 
iepure încărcat de giuvaiere care, însă, fuge, se ascunde, 
când peste el vin realităţi ce-l au ca emblemă pe Radu 
Mazăre sub chipul lui Ştefan cel Mare. Talentului nu-i 
plac nici beţiile de la Vama-Veche, nici stupizeniile şi 
înşelăciunile politicii, nici toate derapajele noastre de 
la buna măsură şi bunul simţ. Deocamdată noi mergem 
în zig-zag, întortocheat, împleticit şi atât proza scurtă 
cât şi cea lungă sunt în suferinţă. Dacă are proza scurtă 
un viitor?...Nu ştiu, timpul o va decide, dar ceea ce ştiu 
fără greş, e că nimic nu are viitor dacă haosul moral, 
“impuritatea” ca stare de spirit, se instaurează peste tot. 
Răsar ca într-un spectacol al grotescului, multitudine de 
aberaţii, nu doar în literaturi, ci pretutindeni. Cu creaţii 
artificioase, fără sânge şi carne, cu revărsări grafomane, 
totul e ameninţat să se transforme într-un pustiu. Avem 
cu duiumul agramaţi în funcţii înalte, cântăreţi fără 
voce, vedete de paie, actori fără talent, scriitori fără 
talent, “personalităţi”, la văzul cărora te prinde ruşinea. 
Şi pe fondul acesta mai vrem şi literatură înaltă? Să 
mai aşteptăm până vor apărea la vedere “limpezimile”. 
Dacă nu, comentăm, categorisim, lăudăm, premiem 
maculatura pe care în mare cantitate o avem...

2) Chiar despre proza scurtă “din trecut” am să 
spun câteva cuvinte. De la aceşti autori am deprins simţul 
gradării în text, fuga de banalitatea crasă, de platitudine, 
cuprinderea cât mai multor lucruri în, nu chiar o mare 
de cuvinte, obţinerea unei atmosfere din puţine vorbe 
care însă bine folosite îşi arată forţa lor miraculoasă. Tot 
de la ei am aflat că bădărănia şi pornografia groasă nu 

au ce căuta în literatură. Dau aici câteva nume: Cehov, 
Tolstoi, în povestiri, Bulgakov, Gogol, Buzzati, E.A. 
Poe, iar de la noi Caragiale şi foarte mult Radu Petrescu. 
Consider că şi jurnalele sunt, pe alocuri, proză scurtă. 
Atunci îl amintim aici pe Goethe cu a sa Călătorie în 
Italia. Si, Doamne Fereşte, cum să nu-i trec pe Bacovia 
şi Arghezi. 

P.S. Ştiu că marele necaz al criticii actuale şi nu 
numai, este absenţa din literatura română a momentului 
a unor romane care să facă pârtie şi să se oprească 
direct în...premiul Nobel. Poate că nu sunt încă născute 
talentele producătoare de astfel de capodopere dar, cu 
siguranţă, noi nu avem nici “realităţi de roman”. Care 
ar fi acestea? ...o istorie îndelungată, aproape permanent 
de nivel universal, oraşe vechi, devenind ulterior 
metropolele de azi, cu toate instituţiile şi mediile sociale 
posibile, o prezenţă “de găsit” în explorarea lumii, o 
cultură care să fie piesă grea a culturii şi civilizaţiei 
universale. Cu Calea Victoriei, fuga la Sinaia, moşteniri 
româneşti vechi, cu figurile de feluriţi imbecili actuali, 
unii dintre ei “publici”, chiar nu se poate pune de-un 
roman competitiv...

Radu Pavel GHEO
 
1) În general, adică în raport cu romanul sau alt 

gen de ficţiune, cred că proza scurtă stă la fel de bine 
ca acum un deceniu sau un secol. Se vorbeşte cam 
des despre ea pe un ton pesimist, ca despre un fel de 
„Cenuşăreasă a prozei”, şi nu cred că e cazul. Au existat 
dintotdeauna autori de proză scurtă de mare forţă, de 
acelaşi calibru cu romancierii – de altfel, nici nu ar 
trebui să punem în concurenţă cele două genuri –, şi 
vor mai exista şi de-acum înainte. Chiar dacă romanul 
pare a fi genul preferat de publicul larg (din motive 
numeroase, ce implică strategii editoriale, reflexe de 
lectură, clişee mentale şi multe altele) şi impune titluri 
şi autori memorabili, proza scurtă are, la rîndul ei, autori 
de vîrf, precum şi un public fidel. De aceea nu aş face 
o ierarhizare a genurilor prozastice; nu cred că ea e 
posibilă. Evident, romanele se vînd mai bine, dar proza 
scurtă are capodoperele ei, ce se ridică la acelaşi nivel 
cu cele din zona romanului. 

Nici în spaţiul autohton lucrurile nu sînt mult 
diferite. Da, romanele sînt mai prizate de cititori (o 
spun cifrele de vînzări), dar diferenţele dintre cele două 
genuri sînt oricum mici pe o piaţă editorială restrînsă 
în comparaţie cu cele din Europa mai vestică. Avem – 
am avut dintotdeauna – autori de proză scurtă de primă 
mînă, iar majoritatea scriitorilor români nici nu se 
cantonează într-unul sau altul din genuri. De multe ori ei 
scriu la fel de bine şi proză scurtă, şi roman. Iar cititorii 
ştiu asta. Aşa că nu mă îngrijorează viitorul prozei scurte 
autohtone, în ciuda clişeului cu Cenuşăreasa prozei 
– la urma urmei, Cenuşăreasa era frumoasa basmului 
omonim, singura pe care o doreşte prinţul (sau cititorul 
avizat). Dar mă tem un pic pentru viitorul literaturii 
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române în general, într-o ţară tot mai slab alfabetizată.

 
2) Îmi vine greu să selectez momente istorice 

de apogeu ale prozei scurte. Cred că ele se asociază cel 
mai ades unor autori deveniţi reper în istoria literaturii 
noastre şi enumerarea lor implică inevitabil o doză de 
subiectivitate. La o trecere fugară în revistă, aş pomeni 
momentele şi schiţele sau nuvelele lui Caragiale sau, 
ceva mai înainte, Păcatele tinereţilor al lui Costache 
Negruzzi, apoi, în perioada contemporană, Întîlnirea 
din pământuri al lui Marin Preda, volumul de proză 
fantastică al lui Mircea Eliade În curte la Dionis, apărut 
la noi în anii 1970, Caravana cinematografică de Ioan 
Groşan, Visul lui Mircea Cărtărescu – deşi aş mai putea 
înşira destule volume de proză scurtă remarcabile, de la 
cele ale Adrianei Bittel la recentul Escapada de Lavinia 
Branişte.

Dar mai există o serie de volume care, prin 
funcţia lor de evaluare şi sinteză, ilustrează momente 
istorice ale prozei scurte: antologiile de autori, de la cele 
de grup până la cele de perioadă. Îmi vin acum în minte 
Arhipelag, antologia coordonată de Mircea Iorgulescu 
în 1981, antologia optzeciştilor prefaţată de Ovid S. 
Crohmălniceanu, Desant ’83, apoi cele cîteva antologii 
anuale din seria „Cele mai bune povestiri”, coordonată 
de Dan Silviu Boerescu în anii 1990 (care, deşi grevate 
de o inevitabilă subiectivitate, au promovat autori 
de valoare), şi mai ales remarcabila Best of – proza 
scurtă a anilor 2000, coordonată de Marius Chivu, 
care (o spun tot cu inevitabilă subiectivitate) se ridică 
la nivelul antologiilor similare din spaţiul anglo-saxon 
prin selecţia amplă şi, în acelaşi timp, riguroasă şi prin 
viziunea de ansamblu propusă.

Cosmin MANOLACHE 

1. Cred că starea prozei scurte este mai bună în 
America decît oriunde în altă parte, deşi chiar şi acolo 
poate că nu are un statut cu mult mai bun faţă de roman. 
Oricum, expunerea trebuie să fie ceva mai mare, iar 
asta cred că se datorează în primul rînd revistelor care 
publică proză scurtă şi îşi formează un public pentru aşa 
ceva. Din unghiul ăsta, proza scurtă românească pare 
mai degrabă un zgomot de purici, ceea ce ar însemnă 
că aproape nu există. Sau nu există acolo unde este sau 
ar trebui căutată. În fond, proza scurtă este un produs 
de lux. România este o ţară a SUV-urilor, a viloaielor, a 
viselor de îmbogăţire, iar preferinţele cititorului mediu 
cred că ar credita mai degrabă romanul, în cazul în care 
această Românie uşor megalomană ar fi dispusă să dea 
bani şi pe literatură. Proza scurtă are nevoie de un cititor 
anume, care se poate lua în piept cu nişte curenţi care 
înseamnă discreţie, subtilitate, chiar frustrare. Nu cred 
că este un timp bun pentru proză scurtă, dar dacă vrem 
ca timpul acesta să existe cîndva, ar fi nevoie de un curaj 
editorial.       
 Pe de altă parte, există nişte reviste cu poveşti 

scurte, adresate oamenilor simpli, care nu vor să lupte 
cu procedee sofisticate, ci doar să le fie livrate poveşti, 
pur şi simplu. Ei bine, poveştile astea, multe dintre ele, 
sînt scrie chiar de către scriitori care fac un pas înapoi 
şi le servesc pe tavă sub forma unor scrisori care conţin 
experienţele de viaţă ale unor oameni simpli. Am făcut 
şi eu aşa ceva în perioada în care editura Polirom încă nu 
era decisă să pornească acea deschidere cu Ego.Proză. 
O astfel de poveste am inclus în volumul Povestiri mici 
şi mijlocii, selectată apoi în Best of Proza scurtă a anilor 
2000. Poate că mai potrivit ar fi să intrăm în curenţii 
subterani ai literaturii, decît să deplîngem dezinteresul 
editurilor. Poate că e o variantă de lucru. 

2. Habar nu am. Poate că un istoric literar să 
aibă ceva mai multă precizie pentru a analiza şi separa 
contextele. În fond, nu pot vorbi sigur pe ce aş putea 
spune decît despre experienţa mea de scris. În sensul 
ăsta, după 2004 a fost o deschidere extraordinară din 
partea editurii Polirom, cu încercări mai mult sau mai 
puţin reuşite din partea altor edituri, dar cred că fără o 
bătaie lungă, ci mai degrabă dintr-un reflex de imitaţie 
a unui procedeu al cărui succes a fost verificat. Poate 
că editurile mici, cum este CDPL, de pildă, s-ar putea 
specializa în colecţii de proză scurtă pentru care să poată 
angaja strategii speciale de promovare (vezi CDPL 
Fest), cu lecturi, prezentări de filme de istorie literară, 
concerte. Proza scurtă încorporează o mare doză de eşec, 
aşa încît orice ai face este un plus. Eu am fost implicat 
într-un proiect care se numea Povestiri fără filtru, care 
reunea persoane care scriau mai mult sa mai puţin bine 
şi care vindeau povestiri la plic, care încăpeau pe o foaie 
(două pagini). O vreme a mers, un an şi un pic, cît le-am 
vîndut la diverse tîrguri de meşteri, la Street Delivery ori 
în alte locuiri şi cu alte ocazii. Apoi totul a murit, dar au 
rămas nişte texte, ceea ce e mai mult decît nimic. 

Luca DINULESCU

1) În mod destul de evident, proza scurtă a intrat 
în lumina reflectoarelor odată cu Nobelul lui Munro. 
Ceea ce nu înseamnă însă că a devenit un fenomen. Mai 
degrabă i s-a confirmat un rol de prima mână, pe care 
ea ştia însă că-l joacă demult. Altfel, rămâne ce a fost 
dintotdeauna: o modalitate foarte eficientă de a extrage 
esenţa a ceva: o epocă, o situaţie, un vis. Şi cred că va 
continua să facă asta pe timp nedefinit, curgând ca un 
râu discret şi graţios în punctul oceanic de întâlnire 
al tuturor formelor de exprimare care este biblioteca 
cititorului. 

2) Fără îndoială, m-aş întoarce în timp cu câteva 
decenii, la proza scurtă a unor Mircea Nedelciu, Mircea 
Horia Simionescu, Gellu Naum, mai precis a schiţelor 
paradoxale care ţin loc de proză scurtă în ce-l priveşte 
pe acesta din urmă. Nu l-aş uita nici pe Ion Băieşu, 
prozator de un real talent. Am să fac o paranteză, 
răspunzând în acelaşi timp ceva mai clar la întrebare: în 
Bucureşti conduc un club lunar de lectură unde se citeşte 
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predominant SF. De ce se întâmplă asta, nu e obiectul 
discuţiei, ideea fiind alta – într-o zi i-am întrebat pe 
participanţii la club: voi ştiţi că Mircea Nedelciu a scris 
o proză SF în versuri? „Jenny sau balada preafrumoasei 
conţopiste” se cheamă. Nu ştiau. Moment în care m-am 
gândit: ce rost are să citeşti SF, orice SF, dacă nu ai citit 
această proză? Pentru că acolo se opreşte totul, stilistic 
vorbind, greu se poate merge mai departe. Nedelciu putea 
deveni de-a dreptul eminescian dacă dorea, era un talent 
bubuitor. Era genul de scriitor care putea provoca asupra 
altora efectul lăsatului de scris, care, mă gândesc, ca să 
rămân în această zonă, ar putea fi chiar celebrul efect 
de ecou controlat. Doar că e un ecou care reverberează 
în fiinţa scriitorului şi pe care Nedelciu îl controlează 
cumva pentru ca respectivul să nu se simtă umilit. 

 
Dorin DAVID

Pentru că răspunsurile sînt interconectate, o să 
răspund la ambele întrebări într-un singur text (dintr-un 
singur foc):

 Trăind într-o epocă fast astăzi tot ce facem este 
rapid, prin urmare şi cititul se află în aceeaşi situaţie. 
Cu siguranţă există cititori fideli romanului, dar eu unul, 
sincer, nu mai am răbdare nici să citesc romane de mare 
întindere, nici (ba chiar cu atît mai puţin) să le scriu. 
Recunosc că am în plan un roman, dar planul e făcut 
de ani buni, şi de cîte ori m-am apucat să scriu la el, 
repede am renunţat tot de atîtea ori, dacă nu chiar de 
mai multe... Poate o să-i vină vremea. Dar acum, proza 
scurtă este forma în care mă exprim cel mai bine, fără 
să pierd din idei: dimpotrivă, este aici şi un extra cîştig, 
prin concizie şi sinteză. 

Proza scurtă nu are doar avantajul că poate 
fi citită oriunde şi oricînd, în drum spre serviciu, în 
autobuz sau în metrou, în tren spre studenţie sau spre 
mare; etc: adevăratul atu stă în faptul că o proză scurtă 
încape într-o postare de blog, ca să nu zic chiar una de 
facebook, ceea ce este important dacă vrei să ai şi cititori 
tineri şi digitali. Cred că „momentele de vîrf” ale prozei 
scurte româneşti abia acum încep să se vadă, respectiv 
vîrfurile să se arate. De aceea aş putea parafraza o 
reclamă ceva mai veche la un serviciu de telefonie 
(„viitorul sună bine”) dar nu vreau: mai bine îi citez pe 
proprii mei copii, care la rîndul lor ştiu vorba haioasă, 
dar profundă, de la verii lor mai mari: „nici viitorul nu 
mai e ce a fost!”

Ceea ce, pentru proza scurtă autohtonă, poate fi 
de bine, dacă nu va fi de rău. Eu zic şi aici ceea ce spun 
despre orice: că e mai bine să fie bine decît să fie rău.

II. Retrospectivă – proza scurtă a 
tranziţiei 

Alex GOLDIŞ

Proza scurtă a anilor 2000. 
Autosuficienţa realului

Mult mai mult decât o simplă antologie poate fi 
considerată cartea apărută anul trecut în coordonarea 
lui Marius Chivu, Best of. Proza scurtă a anilor 2000. 
Şi asta, pentru că mizele editorului depăşesc simpla 
colecţionare a celor mai bune fragmente dintr-un 
deceniu pentru a urmări, în fond, redimensionarea 
unui gen. Prefaţa criticului de la Dilema veche e, în 
primul rând, textul unui fan al prozei scurte – care, 
dacă nu face de-a dreptul oficiu de militantism, e 
pus măcar pe servicii de manageriere a imaginii ei în 
context românesc. Îl califică pe Marius Chivu tocmai 
experienţa în domeniu, probată prin coordonarea 
unei serii de volume tematice (printre care Cartea 
cu bunici, Humanitas, 2007; Iubire 12, ART, 2010), 
dar şi insistenţa asupra genului în cronicile literare 
din ultimii 10 ani. Din acest unghi, Marius Chivu e, 
probabil, singurul critic al ultimei generaţii – de nu 
singurul din ultimele decenii! – specializat pe genul 
scurt. 

De ce avem proză scurtă?

Din multe puncte de vedere, aşadar, semnalul 
de alarmă pe care-l trage Chivu cu privire la absenţa 
genului la noi e perfect justificat. Mai ales că dinamica 
genurilor post-revoluţionare e paradoxală. Toată lumea 
deplângea cu lacrimi de crocodil moartea poeziei, în 
timp ce poezia o ducea bine-mersi. În schimb, proza 
scurtă suferea în tăcere, fără ca vreun critic să-i dedice 
vreo vorbă bună. Până la Marius Chivu, desigur, care 
încearcă să identifice şi explicaţiile pentru această 
„comă” prelungită a genului: „De ce nu avem proză 
scurtă? Există mai multe posibile explicaţii. În primul 
rând, lipsa tradiţiei, dar şi dificultatea genului placate 
pe mentalitatea scriitorului român care are prejudecata 
genului minor şi vede în roman oportunitatea 
scriitorului prin excelenţă (asta în ciuda unor 
contraexemple zdrobitoare: Caragiale, Cehov, Borges, 
Cortazar, Cheever, Carver, Munro etc.), la care se 
adaugă predilecţia publicului pentru roman ca gen de 
consum şi, fireşte, conformismul comercial, lipsa de 
îndrăzneală şi de viziune a majorităţii editorilor care 
nu încurajează, nu susţin sau nu promovează suficient 
proza scurtă autohtonă, atitudine întreţinută şi de lipsa 
oricărui stimulent instituţional”.

De acord cu Marius Chivu per total. Ar fi de 
plasat, însă, pe ici, pe colo, prin părţile esenţiale, 
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câteva nuanţe care ţin de contextele literaturii române. 
Dinamica gen scurt-roman e mai complexă decât pare 
la prima vedere şi ea răspunde, de fapt, în fiecare 
epocă, mizelor de etapă ale literaturii române. Înainte 
de a se vorbi, aşadar, grăbit şi general despre absenţa 
dintotdeauna a genului la noi (ca un soi de fatalitate 
sau ca indice al nivelului retrograd al literaturii 
române), trebuie repuse pe tapet circumstanţele acestei 
dinamici. E clar că perioada de dinaintea Primului 
Război Mondial a fost dominată de schiţă şi de 
nuvelă, fapt care-l face pe Mihail Ralea să analizeze, 
în 1927, cauzele absenţei romanului (altfel decât în 
formule imitate din romanţurile franţuzeşti). Situaţia 
se modifică însă radical şi perioada interbelică devine, 
într-adevăr, o perioadă de exclusivitate a romanului, 
în care genul scurt abia se mai vede. E clar, însă, că 
în relieful acestei pledoarii neobosite pentru roman se 
ascund complexele literaturii române înseşi. Nevoia 
racordării la cultura europeană echivalează, într-
adevăr, cu nevoia de creaţie pe spaţii largi şi, cum se 
spune, de suflu epopeic. Epoca interbelică a romanului 
corespunde, nu întâmplător, cu epoca de expansiune 
(răutăcioşii ar spune, poate, chiar de „expandare”) a 
literaturii române. E de înţeles, de aceea, de ce genul 
scurt rămâne cu totul marginal. Când e practicat, totuşi, 
el aparţine literaturii pitoreşti, exotice şi fantastice (de 
tipul Vasile Voiculescu-Gala Galaction), fără miză în 
evoluţia formelor.  Lucrurile nu trebuie 
simplificate, însă, aşa cum o face Marius Chivu, cu 
privire la literatura postbelică. Există cel puţin două 
momente în care genul scurt iese la iveală drept 
modalitate privilegiată de exprimare a prozatorului. 
Pe de o parte, e vorba de prima parte a anilor ’60, acea 
perioadă de dezgheţ timid în care scriitorii rămâneau 
încă indecişi între politica realismului socialist şi 
poetica autonomiei esteticului. E perioada în care 
prozatori – unii dintre ei uitaţi azi, e drept – precum 
Nicolae Ţic, Nicolae Velea, D. R. Popescu, Fănuş 
Neagu sau Eugen Barbu încearcă să scape de dogmele 
stalinismului printr-o serie de povestiri enigmatice 
şi pitoreşti, care au în centrul lor personaje bizare, 
„sucite”, de nealiniat politic. Prin caracterul său 
nefinisat, de felie de viaţă neînseriabilă unui scenariu 
ideologic prestabilit, proza scurtă devenea o formă 
(timidă, ce-i drept) de tranziţie dinspre perioada hard 
a realismului socialist spre „dezgheţul” literar. 

E aproape de neînţeles, apoi, ignorarea, de 
către prefaţator, a anilor ’80, când genul scurt devine 
un adevărat program literar: un program de coborâre 
a literaturii în cotidian şi un exerciţiu de renunţare 
la caracterul emfatic al scriiturii. A doua perioadă de 
expandare a romanului, din anii ’60-’70, când i se 
conferă misiunea imposibilă de a rezolva din unghi 
metafizic cam toate dilemele morale şi sociale ale 
individului sub totalitarism, e urmată de acest duş rece 
al prozei scurte, care refuză jumătăţile de adevăruri 
înalte în favoarea integralităţii adevărului mărunt şi la 
îndemână. Afirmaţia că desantul optzeciştilor „a rămas, 

în prea mare măsură, tributar experimentalismului 
textualist, şi doar Mircea Cărtărescu, Ioan Lăcustă 
şi Cristian Teodorescu au continuat şi confirmat cu 
adevărat în povestire” e de neînţeles din două puncte 
de vedere: pe de o parte, nu tot optzecismul românesc 
poate fi plasat sub eticheta peiorativă de textualism, de 
vreme ce prozatorilor sus-menţionaţi li se pot alătura 
destui autori de proză scurtă care n-au nici în clin, 
nici în mânecă cu curentul lansat de Nedelciu: Ioan 
Groşan, Alexandru Vlad, Horia Ursu, Daniel Vighi, 
Petru Cimpoeşu, Răzvan Petrescu şi alţii. Pe de altă 
parte, nu văd de ce „a fi tributar experimentalismului 
textualist” reprezintă, pentru Chivu, o modalitate 
descalificantă pentru proza scurtă. T. O. Bobe, Luca 
Dinulescu sau Adrian Georgescu sunt doar trei dintre 
prozatorii antologaţi în Best of care practică azi – şi 
încă într-o manieră epigonică! – textualismul. Mai 
plauzibilă e ipoteza că, pentru a deveni promotorul 
nr. 1 al prozei scurte româneşti, Marius Chivu a 
preferat să şteargă din condei aportul unei generaţii 
care a practicat şi a teoretizat ca nicio alta înainte 
genul scurt. Cele două antologii, ale lui Gheorghe 
Crăciun, Competiţia continuă. Generaţia ’80 în texte 
teoretice (1998), respectiv Gheorghe Crăciun, Viorel 
Marineasa, Generaţia ’80 în proza scurtă (1999), de 
referinţă în istoria genului la noi, sunt trecute sub preş 
de prefaţa lui Chivu.  E drept că perioada imediat 
postrevoluţionară a lăsat-o mai moale cu proza 
scurtă şi că moştenirea imediată a optzeciştilor e 
aproape insesizabilă. Dictonul „când doi se ceartă, 
al treilea câştigă” e ilustrat perfect de perioada post-
decembristă, când din confruntarea dintre proza scurtă 
şi roman câştigă jurnalul. Ascensiunea memorialisticii 
a pus în umbră, pentru un deceniu, cam toate genurile 
ficţionale româneşti. Iar revirimentul ficţiunii din jurul 
anilor 2000 n-a însemnat neapărat şi o redescoperire a 
prozei scurte. Întoarcerea la story despre care s-a tot 
vorbit în ultimii ani a echivalat cu o redescoperire a 
romanului. Doar sporadic şi de data aceasta cu totul 
fără program a mai reuşit să ţină proza scurtă capul de 
afiş al contemporaneităţii.

Faptul că Marius Chivu omite mai mult sau 
mai puţin intenţionat aceste roluri episodice ale 
prozei scurte în istoria literaturii române nu înseamnă 
că el n-are dreptate în ce priveşte imaginea globală: 
proza scurtă n-a reprezentat, în cultura autohtonă, 
un gen predilect. Vinovată e, într-adevăr, o anumită 
prejudecată a construcţiei emfatice, la care se adaugă 
mecanismul greoi al literaturii ca instituţie, de nu al 
societăţii româneşti în general. H. E. Bates consideră 
că ascensiunea prozei scurte în America e legată 
tocmai de faptul că „people are talking faster, moving 
faster, and apparently thinking faster”. Ca niciun alt 
gen, proza scurtă e legată de dezvoltarea literaturii de 
consum, fie că merge la pas cu ea (ca în cazul short 
story-urilor publicate în publicistica de largă circulaţie), 
fie că merge în paralel sau chiar contra curentului. 
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O mare parte din proza scurtă a modernismului, 
de la fragmentele lui Henry James sau Joyce până 
la Virginia Woolf sau Frank O’Connor dezvoltă 
tehnici de ermetizare şi de omisiune din exasperarea 
polemică faţă de literatura de consum. Or, absenţa 
acestui segment al literaturii române, fie că-i spunem 
de consum sau de divertisment, e responsabilă, cred, 
pentru slaba tradiţie a prozei scurte (dar şi a prozei SF, 
a romanului poliţist, a romanului erotic etc). A scrie 
literatură în cultura română, la fel ca în alte culturi 
sud-est europene, a echivalat, foarte adesea, cu a scrie 
Literatură: a construi, adică, durabil şi grandilocvent, a 
pune o cărămidă la edificiul literar naţional. Or, e clar 
că romanul sau poezia reprezintă vehiculele cele mai 
adecvate ale acestui grand narrative literar-naţional, 
care s-a reactivat în cultura română atât în perioada 
interbelică, cât şi în cea postbelică, după hiatusul 
stalinist.

Oul prozei scurte şi găina Noului Val 
Cinematografic

 Poate că cea mai importantă calitate a 
antologiei lui Marius Chivu rezidă, însă, în contrarierea 
pesimismului teoretic din prefaţă şi în demonstraţia 
că există, iată, o proză scurtă actuală demnă de luat 
în seamă. Din acest punct de vedere, Best of. Proza 
scurtă a anilor 2000 seamănă cu un act de scamatorie, 
cu jocul de-a „uite-o, nu e”. Căci, deşi n-a ţinut 
capul de afiş al scriiturii douămiiste (unde poezia şi 
critica au fost considerate genurile predilecte), proză 
scurtă s-a scris, totuşi, după cum reiese din numărul 
mare de scriitori antologaţi şi mai ales din calitatea 
fragmentelor alese. Ceea ce înseamnă că, într-adevăr, 
prozei scurte îi lipsea un ghiont de marketing, dublat 
de un bun gust critic, ambele asumate acum cu brio 
de Marius Chivu. Cei douăzeci şi trei de autori sunt 
reuniţi nu după vreun criteriu generaţionist, ci după 
cel al debutului („să fi debutat în preajma anului 
2000”, zice editorul), ceea ce asigură cărţii o varietate 
considerabilă a scriiturilor. Alături de autori oarecum 
consacraţi într-ale prozei scurte şi/sau vedete ale 
prozei ultimilor ani (atenţie, niciunul pe care să nu-l 
fi tentat şi romanul!) precum Radu Parachivescu, 
Dan Lungu, Radu Pavel Gheo, Florin Lăzărescu, 
Sorin Stoica, Lucian Dan Teodorovici, Ioana Baetica 
Marpurgo, T. O. Bobe stau prozatori care n-au ocupat 
niciodată prim-planul discuţiilor literare precum 
Lavinia Branişte, Luca Dinulescu, Adrian Georgescu, 
Silviu Gherman, Cosmin Manolache, Mihai Mateiu, 
Mitoş Micleuşeanu, Veronica D. Niculescu, Alex 
Tocilescu, Călin Torsan, Marian Truţă. Lângă ei, 
poetul reconvertit temporar la proză Dan Coman şi 
eseistul/criticul Angelo Mitchievici. Un peisaj divers 
şi degajat, lipsit de delimitări istorico-literare prea 
drastice.  Nici diferenţele de vârstă (literară), 
nici calibrul diferit al scriitorilor antologaţi de Marius 
Chivu nu dăunează omogenităţii valorice a volumului. 

Dimpotrivă. Cele patruzeci de bucăţi alese sunt 
surprinzător de apropiate valoric şi cine n-a citit în 
întregime volumele din care sunt extrase s-ar putea 
să rămână cu impresia că proza scurtă românească 
e, de la un capăt până la celălalt, excelentă. Nu mă 
înham aici nici la o analiză tematic-stilistică, nici la 
una valorică (ar fi imposibil de omogenizat tendinţele 
centripete ale autorilor antologaţi), însă nu mă pot 
abţine să nu reţin câteva lucruri: că, în momentele ei 
de vârf, proza scurtă a anilor 2000 e o proză realistă, 
foarte atentă la detalii, însă sensibilă la paradoxurile 
societăţii de tranziţie. Nu ştiu care a fost primul, oul 
sau găina, în ecuaţia literatură douămiistă – Noul Val 
cinematografic românesc, însă multe dintre scenele 
prozei lui Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici, Florin 
Lăzărescu sau Radu Pavel Gheo (cei mai talentaţi 
prozatori ai generaţiei, cărora li se adaugă newcomer-
ii foarte interesanţi Mihai Mateiu şi Lavinia Branişte) 
par coextensive imaginarului lui Cristi Puiu-Cristian 
Mungiu. Aceeaşi umanitate măruntă, acelaşi umor uşor 
burlesc, aceeaşi asumare cinică, lipsită de impulsuri 
(auto)iluzionante, a realităţii. Cu singura diferenţă 
că, spre deosebire de Noul Val, prozatorii realişti ai 
douămiismului par mai puţin înclinaţi spre experiment 
şi mai puţin radicali – atât stilistic, cât şi imaginar. În 
spatele decupajelor semnificative de real ale acestor 
prozatori se mai simt încă, din păcate, concesiile 
făcute publicului – orice s-ar spune, o problemă mai 
stringentă pentru literaţi decât pentru oamenii de 
film. Fragmentele antologate de Marius Chivu aici 
ar putea furniza o bază îndeajuns de solidă nu doar 
pentru inventariarea temelor specifice noii generaţii de 
scriitori, ci şi pentru discutarea celor mai importante 
tendinţe formale. De notat doar că, exceptând câteva 
fragmente semnate de Luca Dinulescu, Dan Coman, 
Călin Torsan sau Marian Truţă, proza fantasy şi/sau SF 
lipseşte cu desăvârşire ori e tratată în regim parodic. 
Ceea ce înseamnă, în principiu, două lucruri: că proza 
scurtă a anilor 2000 se mulţumeşte cu realul – n-are 
nevoie, adică, să transgreseze limitele lui pentru a 
identifica scenele asupra căruia să-şi activeze blitz-ul. 
Dar şi că acest ataşament faţă de real, care s-ar putea să 
rămână o etichetă a prozei, de nu a întregii literaturi a 
perioadei, provine din faptul că (s-a mai spus de atâtea 
ori) fantasy-ul, burlescul sau absurdul sunt de regăsit, 
imediat după Revoluţie, în viaţa de zi cu zi. Un real 
autosuficient, gata să înglobeze cele mai fantastice 
scenarii cotidiene. Aşa cum reiese din antologia lui 
Marius Chivu, absurdul de zi cu zi e marea temă a 
prozei scurte şi nu ştiu alt gen post-revoluţionar mai 
calificat pentru transcrierea lui.

Nu mai lungesc vorba, las cititorul să exclame 
pe cont propriu, după parcurgerea celor peste 400 de 
pagini, „Habemus proză scurtă!”.
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III. O revistă pentru proza scurtă

Cornel MORARU
1. Nevoia de proză scurtă

Revista Vatra a publicat constant proză scurtă 
încă de la apariţie şi asta se întâmpla în plină dominaţie 
a romanului. Pledoaria pentru proza scurtă a devenit cu 
timpul unul din punctele tari ale programului revistei, 
fapt ilustrat şi prin numeroasele numere speciale 
dedicate genului (toate îngrijite de Mihai Sin). Exista, 
se pare, un interes real din partea cititorilor pentru 
proza scurtă, dar trebuie avut în vedere şi un detaliu 
tehnic: e mai puţin complicat să publici în revistă 
povestiri, schiţe etc. decât un roman în foileton sau 
chiar numai fragment de roman, cum se obişnuia din 
când în când. Cenzura nu cauţiona nimic pe termen 
lung. Era, pe de altă parte, şi un răspuns la prejudecata 
larg răspândită potrivit căreia numai romanul poate 
consacra cu adevărat un prozator. Încât toată lumea 
scria atunci romane, chiar şi autori care se afirmaseră 
mai întâi cu volume de povestiri. Devenise aproape o 
regulă ca un eventual debut cu proză scurtă, oricât de 
strălucit, să fie considerat doar un exerciţiu pregătitor 
înainte ca prozatorul respectiv să ajungă la roman.

Dincolo însă de alternanţa dintre genuri, care la 
urma urmei e o falsă problemă, interesul mereu reînnoit 
pentru proza scurtă corespunde şi unei stări de fapt: 
acuta criză de realitate pe care o resimţim de la un timp 
încoace. Mai ales unei supradimensionări exagerate a 
realului i se opune firesc tendinţa de comprimare, de 
aducere la normalitate. Într-un fel, proza scurtă a anilor 
’70 – ’80 venea în întâmpinarea unei astfel de carenţe. 
Povestirea mitică şi ceremonioasă, dar şi cea realist-
tradiţională pierd teren în faţa unei proze a faptului de 
aproape, care nu mai refuză banalul, ba, dimpotrivă, îl 
acceptă în mod programatic. Acesta e cotidianul lipsit 
de sărbătoare, deci şi de ceremonie. El nu poate fi nici 
şarjat, deoarece scriitorul însuşi îi aparţine. Îi aparţine 
şi e prea lucid pentru a se mai automistifica în vreun fel. 
Convins că miracolul nu mai stă în puterea sa, el are o 
percepţie normală a obişnuitului, nespectaculară, deşi 
– în subtextul ei – crispată. Registrul epic e registrul 
faptelor. În ciuda noilor tehnici textuale, însuşite cu 
rapiditate de de scriitorii tineri, ficţiunea poate părea 
acum derizoriu de plată. Are avantajul însă că e pe 
deplin credibilă (nu doar verosimilă). Nu înseamnă că 
proza şi-a pierdut orice putere de exorcizare – o face 
doar cu alte mijloace (mai puţin de natură „magică”), 
aducând un spor de realitate şi conştiinţă. Satira 
însăşi ne apare (faţă de satiricul exterior din proza 
tradiţională) ca implicită şi difuză, având drept obiect 
îndeosebi automatismele fericirii. Scopul nu e râsul, 
care încă presupune detaşare şi spectacol, ci dezvelirea 
măştilor şi denudarea totală a sensurilor.

Personajul principal e fireşte viaţa: viaţa ca 
viaţă. Şi tocmai în această împlântare mai puternică 
în cotidian şi în fiinţa reală constă profunzimea prozei 

scurte – nu în idei sau în psihologie. De la o profunzime 
de conţinut se trece (era de aşteptat) la o profunzime 
de reflectare şi de atitudine. Ceea ce aparent e sărăcire 
de substanţă epică şi problematică umană, de fapt, 
constituie „un sensibil pas spre realitate” (titlul unei 
povestiri de Mihai Sin). Faţă de formula mai veche, 
proza scurtă din ultimele decenii ale secolului trecut 
aduce o nouă concizie şi o nouă vigoare.

2. Dar nu tipuri ideale de epic vrem să delimităm 
aici. Vitalitatea prozei scurte de ieri şi de azi se vede 
cel mai bine în varietatea stilurilor. Ce-i drept, mereu 
se conturează, la anumite intervale, câte un tablou 
general destul de unitar şi compact, din moment ce 
e vorba şi de o succesiune de programe comune de 
generaţie. În realitate însă, câţi autori atâtea formule 
narative individuale. Vom reaminti pe scurt câteva 
dintre ele. 

3. L-am invocat mai înainte pe Mihai Sin. Încă 
din primul său volum de povestiri, Aşteptând în linişte 
(1973), autorul se arată disponibil pentru orice temă. 
El n-are superstiţia mediilor şi nu-şi fixează rigid 
eroii la oraş sau la sat, în uzină sau în laborator. Mai 
degrabă realizează un univers în secţiune. Un univers 
moral. Îl interesează, ce-i drept, o anumită sferă a 
vieţii, cea mai puţin spectaculoasă. Dar numai atât. 
Mihai Sin scrie fără complexe, linia epică – în textele 
sale - e reductivă. De aici adevărul nu iese micşorat, 
ci doar ajustat la proporţii normale. Această proză se 
înscrie într-un realism al detaliilor, aproape halucinant. 
Efectul e remarcabil: se comprimă naraţiunea, dar se 
dilată sensul, până la simbol uneori. Câteodată parcă 
o singură povestire conţine alte povestiri, ca în Păsări 
stinghere, unde întâmplarea din vis o reproduce 
pe cea din realitate. Expunerea capătă astfel relief. 
Povestitor în accepţie clasică Mihai Sin nu este. El 
preferă notaţia analitică, răscolitoare. Nu facem un 
paradox, dar povestirile sale nici nu se pot povesti. La 
origine, povestirea e disimulare în sens mitic sau eroic 
a unei paradigme de viaţă. La Mihai Sin, povestirea 
e paradigma însăşi, fără nici un alt surplus de sens. 
În timp, saltul e de la naraţia epopeică, ceremonioasă 
şi naivă, la epicul de interior, febril, dimensiune pură 
a conştiinţei. Dincolo de consistenţa evenimenţială a 
povestirilor, ne surprinde mobilitatea psihică a eroilor, 
înfăţişată sub aparenţa calmului total. Ei sunt în realitate 
nişte neliniştiţi, iar neliniştea aceasta – la rândul ei – e o 
boală socială şi nevrotică. Putem vorbi, fără a exagera, 
de sindromul contestatar din proza lui Sin. Abulia, criza 
sufletească a multora dintre personaje constituie forma 
cea mai dramatică, în fond, a refuzului alienării. Aşadar 
nota polemică n-a dispărut, dar e aşezată în ramă epică 
mai puţin obişnuită (în plan artistic). Condiţia umană a 
fost surprinsă în raporturile ei fireşti. Nu mai e loc pentru 
aventura nimbată eroic. Autorul îşi constrânge metodic 
eroii la sinceritate. Dus până la capăt, gestul şoferului 
din Livezile de prunii ar putea să însemne o înşelătorie, 
faţă de sine în primul rând. El nu se sinucide, din 
pudoare. Sau poate autorul însuşi are bunul simţ să nu-
şi sacrifice, din emfază, eroul. În general, Mihai Sin se 
serveşte de o tehnică proprie a dezeroizării personajului, 
de unde rezultă şi o simplificare, adică o naturalizare 
voită a registrului povestirii. Va obţine, în felul acesta, 
o proză densă, dar capabilă să sugereze atmosferă şi 
să lumineze instantanee memorabile, decupaje – ca în 
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reportaj – alese parcă la întâmplare, din realitatea cea 
mai prozaică. Aproape toate povestirile din volum se 
termină simplu, dar într-un fel neprevăzut şi indecis, 
cu revenirea bruscă la automatismele obişnuite, după 
ce analiza încercase totuşi să sondeze, prin vis şi boală, 
în straturile adânci ale conştiinţei. Cu Terasa (1979) 
Mihai Sin rămâne consecvent cu opţiunile sale mai 
vechi privind proza scurtă. De remarcat în continuare 
densitatea evenimenţială a subiectului epic şi grija 
de a evita în text, aproape cu obstinaţie, poncifele 
exemplarităţii. În numai câteva fraze autorul ştie să 
rezume un traiect de viaţă. Oricât de scurte, schiţele 
acestea spun întotdeauna ceva semnificativ: faptele ne 
surprind atât cu aparenţa, cât şi cu reversul lor ambiguu. 
Mihai Sin are simţul evenimenţialului ireversibil. La 
început ai şocul simplităţii, apoi – cu cât intri mai mult 
în subiect, sau de-a dreptul în final – ai surpriza unei 
revelaţii ultime de conştiinţă. Rar se obţine cu mijloace 
atât de banale un efect mai răscolitor. 

4. Cu volumul de povestiri Dăruieşte-ţi o zi 
de vacanţă (1979), Gabriela Adameşteanu infirmă 
regula debutului cu proză scurtă urmat apoi de roman. 
Ea debutase deja cu roman cu câţiva ani înainte şi 
va continua să publice, alternativ, proză scurtă de 
o factură mai specială - analitică şi psihologică. 
De obicei, povestirile sale, chiar cele mai întinse 
(adevărate nuvele), au personaje puţine. Când vrea 
să le prezinte, autoarea alternează „privirea de afară” 
cu privirea lăuntrică. Eroii primesc, în felul acesta, 
o identitate precisă, în ciuda confesiunii şi epicii mai 
mult fragmentare. Condamnaţi la singurătate şi izolare, 
aceştia nu prea pot comunica. Dialogul e întotdeauna 
tern, sec, vindicativ. Dă numai iluzia comunicării. 
Deşi are adesea o structură polifonică, povestirea nu-şi 
modifică registrul epic subtextual – de obicei, încordat 
până la disperare. Cel mai bine e marcată clipa când îl 
invadează pe erou neliniştea. Reprezintă oarecum un 
moment de discontinuitate, de trezire înspăimântată din 
uitarea cea de toate zilele. Nu e o clipă de reflecţie, ci 
de rănire adâncă, resimţită mai întâi de întregul trup. 
Viaţa însăşi, până atunci atât de liniştită şi normală 
în automatismele ei zilnice, devine dintr-o dată „mai 
ameninţătoare”. În general, Gabriela Adameşteanu nu 
inventează pentru personajele sale situaţii exemplare. 
Naraţiunea acumulează doar acele detalii, obişnuinţe 
îndeosebi, care contrariază firea acestora. În contrast 

cu lentoarea exterioară a celui care parcă se lasă dus 
de curgerea imperceptibilă a vieţii cotidiene, lăuntric 
izbucneşte brusc insatisfacţia. Sub masca involuntară 
a timidităţii se ascund nişte impulsivi şi nişte sensibili. 
Nemulţumirea de sine se transformă uneori în revoltă. 
Fireşte, o revoltă de nelinişte şi neputinţă, imposibil deci 
de exteriorizat. Numai Cristian Pătraşcu, din povestirea 
care dă titlul volumului, merge până la capăt. Mai întâi 
sunt micile nelinişti de fiecare zi, adică micile eşecuri 
sociale: refuzul unor gradaţii sau prime, grosolăniile 
şefilor, ironia colegilor de birou, scoaterea discretă 
din activul de conducere al instituţiei, agresivitatea 
călătorilor în autobuz. Vine apoi marea nelinişte, spaima 
de eşecul ultim – ratarea în viaţă. Cele trei proze din 
volum reconstituie gradat şi minuţios insignifiantul şi 
totuşi teribilul calvar al neliniştii cotidiene. E singura 
intenţie epică ce transpare direct din ordonarea deloc 
întâmplătoare a textelor în carte. Altminteri, povestirile 
transcriu spontan o trăire intensă. Magia sincerităţii 
totale, aici, constă în a nu deveni ea însăşi convenţie. 
Eroul poate să spună totul, are atâta libertate, dar tocmai 
de aceea nu spune orice. Stilului plat realist autoarea 
îi opune un scris nervos, scrutător, înregistrând tot ce 
poate să reţină dintr-o dată o privire onestă şi exersată, 
dar şi aţintită mereu spre zona invizibilă a existenţei. 
Fiecare detaliu menţionat are la ea un ecou lăuntric. 
Amintirea şi confesiunea se transformă în nevroză, 
iar viitorul e timpul susceptibilităţii maladive. În 
aceasta constă profunzimea prozei scrisă de Gabriela 
Adameşteanu. Imaginaţia cotidianului se umple de 
teroarea psihologicului într-o scriitură densă, ce îmbină 
decizia şi francheţea notaţiei cu subtilitatea ideilor şi 
discreţia emotivă.

5. Dintre optzecişti îl amintim acum pe Mircea 
Nedelciu. Prozele sale din volumul de debut Aventuri 
într-o curte interioară (1979), atrag atenţia prin 
noutatea experimentului, în care textul e aproape 
acelaşi cu reflecţia despre text. Nu e numai atât. 
Fiecare povestire îşi conţine, într-un fel sau altul, 
propria ipoteză de lectură. Dispare, desigur, graniţa 
dintre autor, narator şi cititor – dar nu în sens retoric. 
Chiar avem impresia că dialogului dintre personaje – 
acestea condamnate la solitudine – i se substituie un 
dialog de lectură şi interpretare. Şi nu doar când îşi 
exprimă tezist ideile proprii, ci în însăşi compunerea 
epică. Actul scrisului devine astfel o problemă în 
ordinea realului, iar acesta din urmă o problemă în 

ordinea scrisului. Relatarea se face la persoana 
a doua, care e o complicitate cu cititorul şi care 
dislocă mai uşor luimea de obiectele ei, ca s-o umple 
din nou cu semne şi simboluri: „Cauţi un autobuz, 

un tramvai. Urci. Ai vrea să spui cuiva un cuvânt. 
Aparatul de taxat te priveşte sumbru. O pereche 
de ochi mari, rimelaţi, se înfig pe alături de tine. O 
mănuşă albastră, de damă, aşezată pe un scaun, ţine 
locul unei persoane plecate, o simbolizează.” Autorul 
dă de înţeles, la un moment dat, că scopul prozelor 
sale e textuarea însăşi. Vedem în asta un mimesis 
răsturnat: cel ce scrie produce enunţuri, iar faptele şi 
imaginile imită aceste enunţuri. Predomină, se pare, 
mimesisul privirii, care provoacă o adevărată magie. 
Privirea se mută de la un obiect la altul, dar parcă se 
mută obiectele înseşi. Prozatorul se vrea de fiecare 
dată în „transmisiune directă” cu realitatea – pe care o 
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explorează cu un ochi expert (de fotograf, cinefil sau 
de pasionat înregistrator de texte audiovizualizate). 
Dar toate acestea nu sunt proiectate pe un ecran 
normal. Imaginile suferă o conversiune, devin semne 
şi cuvinte. Ecranul e însăşi pagina scrisă. Filmul 
devine şi el lectură, iar iluzia realităţii se transformă 
în autenticitatea „textuării”. La Mircea Nedelciu nu e 
atât mefienţa faţă de realitate, cât spaima de irealitatea 
ei. O astfel de proză, cultă fără ostentaţie, face deliciul 
criticii.

6. Prima povestire se naşte aparent dintr-o 
obsesie de limbaj, adică din întrebarea dacă e posibilă 
vorbirea comună. Se ajunge apoi din nou la magia 
textului. Lectura fiind simultană scrisului şi invers, se 
dau cu uimitoare precizie coordonatele oricărei situări 
– inclusiv a celei faţă de discurs: la interferenţa dintre 
loc şi zgomote, exprimând percepţia sintetică a privirii 
şi auzului. Acest procedeu simultaneizează descrierea 
cu amintirea (Zgomote, locuri, interferenţe).

7.  „Curtea interioară” nu poate fi definită cu 
exactitate, dar se identifică într-un fel, urmărind atent 
câteva dintre povestiri, cu ecranul existenţei. E un 
spaţiu indeterminat – asemeni spaţiului mitic, dar 
lipsit de dimensiunea sacrului – unde e posibilă orice 
aventură. Sunt de obicei întâmplări, detalii normale 
din ritualul cotidian – ca şi cum eroul, traumatizat 
de o recluziune încrâncenată, redescoperă cu o nouă 
prospeţime actele cele mai simple ale vieţii: respiraţia, 
privirea, mersul... 

8. În povestirea care dă şi titlul volumului, 
programul teoretic nu mai e aşa manifest. Autorul face 
literatură pur şi simplu – adică descrie, înregistrează 
detalii, amintiri, emite ipoteze de viaţă. Aparent îşi 
alege întâmplător momentul când „intră în emisiune”. 
În realitate, pândeşte în chip lucid acest moment şi 
ceea ce urmează e o adevărată expediţie în cotidian. 
Hăituit de nelinişte şi solitudine, eroul străbate – „în 
căutarea unui ţel” – localurile şi străzile oraşului. 
Înregistrează instantanee ale privirii sau auzului 
(radioul, presa). Instantanee şi nu tocmai. Încă din 
prima secvenţă apare şi Rolly, un cinic inteligent: 
„tot ce e în farfurie trebuie trăit” este prima lui 
replică. Secvenţa următoare aduce o stare şi mai 
dramatică. Eroul se arată îngrijorat de imposibilitatea 
de a comunica: replicile, privirea – toate trec una pe 
lângă alta. Citatele fragmentează şi mai mult această 
existenţă şi aşa scindată, însă introduc dimensiunea 
temporalităţii istorice şi politice. E altceva decât 
trăieşte clipă de clipă eroul, dar face parte din bruiajul 
care-i însoţeşte zilnic viaţa. Secvenţa a treia descrie 
o cameră de cămin, unde trăiesc de fapt eroii, într-o 
duminică – zi exasperant de monotonă, lipsită total de 
sărbătoare. În ultima secvenţă mai apar Americanu şi 
Pictoru. Cu toţii sunt naufragiaţi în necunoscut – într-o 
câmpie înzăpezită, un spaţiu alb încremenit şi ireal, 
compus dintr-un centru (locul unde e plasat cortul şi 
aparatura abandonată) şi cele patru puncte cardinale, 
spre care se îndreaptă dezorientată privirea. Percepţia 
e la fel de goală, ca şi lumea aceasta imensă golită de 
toate obiectele ei. Expediţia atinge punctul critic, în 
faţa acestui ecran alb, un grad zero al existenţei. E 
aproape ca o alunecare în mister.

Dan CULCER

Cultivarea prozei scurte la Vatra 
(Sugestii pentru studierea profilului unor 

publicaţii)

Va trebui să urmărim modul în care devianţa, 
heterodoxia, dar şi supunerea, se puteau exprima pe alte 
planuri decât cel strict ideologic, dacă vrem să pricepem 
sursa programelor şi realizarea orientărilor unei reviste, 
într-o perioadă când ideologiile deviante faţă de 
ideologia dominantă, această importată şi impusă de 
sus, de la nivel central, printr-o colonizare şi aculturaţie 
violente, nu se puteau exprima «în clar».

Ca să putem descrie şi «măsura» devianţa, 
evident, trebuie să cunoaştem dogma. Descrierea 
dogmei, pornind de la textele oficiale, publice, nu e 
pertinentă, nu e suficientă. Înainte de 1990 sovietologii 
de genul H. Carrere d’Encausse, făcuseră carieră 
analizând exclusiv discursurile, presa, documentele de 
partid, partea vizibilă a aisbergului. Deducţiile erau 
uneori corecte. Dar după deschiderea arhivelor, chiar 
dacă parţială, devianţa, câtă şi cum a existat, şi a existat!, 
nu mai poate fi studiată pe vechile baze impresioniste, 
prin deducţii. Documentele de partid nu sunt singura 
expresia a dogmei. În cazul literaturii, dogma se 
exprimă şi în negativ, ca în raportul dintre convex şi 
concav. Adică prin tăieturile practicate de cenzor, prin 
sintezele pe cazuri şi teme, redactate de lectorii DGPT, 
prin procese verbale de şedinţă. Toate sunt accesibile 
cercetării acum. Ele nu mai pot fi ignorate. 

În treacă fie spus, am afirmat deja acum două 
decenii, că unitatea monolitică a partidului comunist 
din România, ca şi a partidului comunist român, erau 
de la înfiinţarea acestuia în 1921 periclitate de curente 
împotriva cărora Kominternul, în diferitele sale etape de 
funcţionare, lupta cu înverşunare şi cu mijloace care nu 
excludeau crima.

Ce raport există între proza scurtă şi coeziunea 
monolitică a ideologiei partidului conducător? Tocmai 
aceasta, că ideologia, ca şi baza umană a partidului erau 
străbătute de curente diverse, care nu puteau niciodată 
să se exprime public şi erau obligate să se exprime 
prin acte de devianţă majoră sau minoră, dar necodate 
ideologic. Formula pe care o foloseam, într-un text 
publicat după 1990 într-o revistă din Germania, dar 
şi în alte interviuri care mi se solicitaseră la începutul 
Restauraţiei, era aceasta : «Toate partidele politice 
de după 1990 existau în stare larvară dar inexpresivă 
ideologic în interiorul Partidului comunist.» Probele se 
păstrează în interiorul arhivelor partidului, mai ales la 
nivel judeţean şi mai ales în sectoarele economice, unde 
«deformarea continuă reformistă» s-a manifestat în act, 
în documente care zac încă, departe de a fi folosite în 
cercetarea istorică. 
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La alt nivel, dată fiind diferenţa de comportament 
a redactorilor în raport cu puterea centrală şi regională, 
devianţa, heterodoxia, când existau programatic cu 
adevărat, chiar dacă naiv, real sau imaginar, nu erau 
exprimate prin acelaşi tip de suport, nici purtate de 
acelaşi fel de platforme peri-ideologice. Vreau să spun 
că atunci era evidentă heterodoxia unor reviste ca 
Familia, Secolul XX, Viaţa românească (în perioada lui 
Ioanichie Olteanu), Luceafărul (seria Eugen Barbu) sau 
Vatra. Asemenea şi devianţa seriei revistelor studenţeşti 
Echinox, Dialog, Opinia studenţească, Amfiteatru. 
Cercetarea nu poate fi corectă prin simpla scoatere 
din context a unor articole, eseuri, proze sau poeme, 
«curajoase», ci prin recontextualizare, prin compararea 
cu publicaţii similare. În cazul celor «de provincie», 
mai intervin, ca tot atâţia factori deosebitori, distanţa 
faţă de centru, relaţiile umane cu puterile locale, tirajul, 
personalitatea cenzorilor, lectorilor de la DGPT sau 
apoi de la Direcţia publicaţii a Consiliului culturii. 
Comparaţia poate servi pentru stabilirea rolului, în 
cultura română, al acestor publicaţii, rol care nu se 
rezumă la considerarea lor drept culegeri de texte 
disparate, urmând o linie tematică impusă şi nu una 
proprie.

Odată cu schimbare bazei de receptare, a 
cititorului, a publicului profesionist, a criticii deci, acum 
heterodoxia, pentru a fi percepută, trebuie demonstrată. 
Singura cale practicabilă şi corectă ştiinţific mi se pare 
comparaţia textuală, crearea unor antologii pentru 
istorici şi filologi, anexe la studiile monografice ale 
revistelor, în care să se alăture deşeurilor sau sterilului, 
cum se zice în minerit, pepitele, adică valoarea selectată, 
supravieţuitoare.

Vatra nu poate fi comparată cu săptămânalul 
Orizont, revista Secolul 20 nu poate fi comparat cu 
nimic, căci nu exista o alta asemenea în România. În 
schimb se pot compara, evident, Argeş, Ateneu, Astra, 
Tomis. Ambele reviste ale Uniunii Scriitorilor, Steaua 
şi Convorbiri literare pot fi comparate, având statute şi 
poziţii ierarhice şi roluri similare în tabloul publicaţiilor 
din România. România literară poate fi comparată cu ea 
însăşi, sub diferite direcţii şi în diferite perioade. Astfel 
de criterii obiective pot duce la o cercetare cu o marjă 
de impresionism ceva mai redusă. Cred că e momentul 
să se organizeze, la nivel universitar, astfel de cercetări 
comparate, pentru a se ieşi din zona monografismului 
lipsit de perspectivă. Monografismul tezelor de licenţă 
sau doctorat rămâne a fi cultivat, dar pentru subiecte 
care au nevoie de adunarea informaţiei în sine. Un 
exemplu interesant de monografism ar fi analiza nu 
doar a operei ci şi a biografiei unor autori «minori», 
cum sunt Geo Dumitrescu, Ioanichie Olteanu, Al. I. 
Ştefănescu (soţul Ninei Cassian), Vasile Nicolescu. În 
măsura în care «tezarzii» s-ar orienta spre cercetarea 
biografiei acestora autori, s-ar putea înţelege, de 
pildă, care este secretul prezenţei perpetue a primilor 
doi, în vârful piramidei sociale din lumea literară, ca 
redactori şefi, dar şi secretul capacităţii lor de a inova 

şi a crea reviste bune pe care apoi sunt obligaţi să le 
lase altora, după ce le-au pus pe şine (Tribuna, România 
literară, Viaţa românească). Chiar pentru tema acestui 
număr de şi despre proza scurtă, un astfel de efort ar 
fi necesar şi voi încerca să combin datele documentare 
cu explicaţiile subiective, participative, pentru a oferi 
poate câteva premise unei mai bune înţelegeri a istoriei 
presei culturale în România în perioada «comunismului 
naţional»

Contexte 

Ca suporturi specifice ideologiei sale «ascunse», 
Vatra a folosit proza, interviurile, cronicile şi comentariile 
critice, reportajul, traducerile din autorii din vecinătăţile 
Europei centrale sau estice, dar şi istoria. Rămâne pe 
altădată să vedem cine din interiorul redacţiei, ca şi din 
afara ei, şi în ce context, au fost aceia care au participat 
la definirea acestei «ideologii ascunse». Că ea s-a 
manifestat, chiar dacă intermitent, şi s-a exprimat uneori 
vizibil atât pentru cititori, cât şi pentru supraveghetorii 
care încercau să menţină ortodoxia ideologică (activişti 
de partid ai propagandei, cenzorii, ofiţerii de Securitate), 
se poate observa prin studierea revistei desigur, dar 
şi a arhivelor aflătoare la CNSAS, adică a dosarelor 
personale de la Securitate, a dosarelor noastre de cadre 
— niciodată cercetate până acum (mai toţi redactorii 
fiind membri ai PCR, dosarele lor se află acum sub 
controlul Arhivelor Naţionale, filiala Mureş, dar nu au 
fost, după ştiinţa noastre preluate integral şi nici nu 
sunt pregătite pentru cercetare), a arhivelor DGPT până 
în 1977 (la Arhivele naţionale centrale sau la cele din 
Târgu-Mureş, şi a arhivelor Direcţiei Publicaţiilor de la 
Consiliul culturii şi educaţiei socialiste, pentru moment 
nestudiate şi poate inaccesibile, dacă nu distruse.1Ne 
vom mărgini acum să discutăm sursa interesului pentru 
proza scurtă, a cărei cultivare programatică a fost atât 
de evidentă încât e considerată ca o marcă, ca o valoare 
definitorie pentru revistă şi care merită într-adevăr 
să fie cercetată din perspectiva propusă aici anterior. 
Încercarea noastră e limitată de accesul la surse (în 
Franţa, unde lucrez şi trăiesc, colecţia completă a 
revistei Vatra există la Bibliotheque Nationale de France 
din mai 1971, prin grija mea, dar este acum dificil 
accesibilă). Astea fiind limitele obiective ale cercetării 
mele, dăm acestor pagini valoarea unui îndemn şi a unei 
iniţieri metodologice. Dintre redactorii de la Vatra, doar 
patru au scris şi publicat proză scurtă, Mihai Sin, Ioan 
Radin, Dan Culcer (în ordinea productivităţii) şi Anton 
Cosma (lucrări cunoscute mai ales postum). Pentru 
perioada de până la 1990, îi revine lui Mihai Sin meritul 
de a fi cultivat relaţiile cu autorii de proză scurtă şi de 
a fi menţinut în redacţie activ interesul pentru această 
formă de expresie.2 Iar lui Dan Culcer îi revine meritul 
de a fi comentat cu prioritate cărţile acestor autori.

Dar nu interesul personal pentru această formă 
a epicii a fost motivul care i-a îndemnat pe redactori 
să susţină publicarea în revistă a prozei scurte, să 
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comenteze, consecvent şi atent, volumele apărute în 
perioada când au lucrat în redacţie. La început, fusese 
o saturaţie faţă de romanele pline de scene contrafăcute, 
din perioada «jdanovismului» care impusese dogma 
realismului-socialist. Redactorii trecuseră pe sub furcile 
caudine ale educaţiei şcolare, chiar dacă avuseseră poate 
privilegiul de a avea profesori nu excesiv de liberali, 
dar nici excesiv de dogmatici. În 1956, Dan Culcer 
primise de la profesorul său de română, Vasile Scurtu, 
ca premiu special pentru interesul faţă de literatura 
română, romanul Străinul de Titus Popovici, apărut în 
1955. Pentru acea vreme, Străinul putea fi considerat un 
roman aproape non-conformist. Era corect scris, chiar 
bine, autorul ştia să construiască personaje şi inventa 
conflicte ideologice sau epice plauzibile. Singurii 
concurenţi reali erau mai vârstnicii Petru Dumitriu, 
Marin Preda şi Radu Tudoran (acesta interzis, după 
război din pricina romanului Un port la răsărit, în care 
evocase zone tabuizate de comunism, lumea Basarabiei 
şi portul Odessa, revenea cu Toate pânzele sus! unul din 
cele mai citite şi tipărite romane româneşti, cu un tiraj 
de peste 1 500 000 exemplare).

Existaseră şi existau chiar reviste în format carte, 
Steaua, la Cluj, Viaţa Românească, la Bucureşti, Scrisul 
bănăţean la Timişoara, Iaşul literar, cu periodicitate 
lunară. În martie 1954, apare la Bucureşti un săptămânal 
literar. Exemplul de urmat era presa sovietică. Gazeta 
literară, revistă a Uniunii scriitorilor din R.P.R., calchia 
titlul şi modelul rusesc, Literaturnaia Gazeta.

După 1954, una din sursele interesului 
redacţional pentru proza scurtă este probabil şi formatul 
revistelor literare din România. Acesta era stabilit de 
sus, de către Secţia de propagandă şi agitaţie a C.C. al 
P.M.R., pe baza calculelor economice făcute la Direcţia 
Generală a Presei şi Tipăriturilor (cenzura), în funcţie de 
factori economici, practici. Cu formatele mari, folosite 
şi de presa politică, realizarea revistelor era mai simplă, 
costurile se reduceau la imprimare, nu mai intervenea 
munca manuală, pe atunci, de la legătorie.

Dacă în presa de format carte, scrierile mai 
lungi pot fi paginate cu continuări, fără dificultăţi 
tehnice, aparent paradoxal, formatul mare impune, 
pentru evitare textelor «cearşaf», articole mai scurte, 
deci inclusiv proză mai scurtă. Poezia era paginată pe 
o coloană înaltă, unde încăpeau chiar doi-trei autori, 
cronica literară ocupa mai puţin de o jumătate de 
pagină, în subsol. Doar discursurile oficiale ideologice 
sau paraideologice, ale activiştilor din literatură, foarte 
lungi şi mai toate goale de sens, aglutinări de formule 
rituale, acopereau pagini integrale, neputând fi evitate. 
Domina şi la Gazeta literară, deci, proza scurtă. Se 
publicau desigur, prin excepţie, fragmentele de romane 
sau romanele integrale, într-un soi de foileton, ca pe 
vreme lui Balzac sau Eugene Sue, semnate de ştabii 
Uniunii scriitorilor, rând pe rând, Petru Dumitriu, Mihai 
Beniuc, Zaharia Stancu (cel mai neobrăzat dintre ei, 
publicase cale de peste zece luni romanul Rădăcinile 
sunt amare, despre care se spunea „Rădăcinile sunt 

amare, dar fructele — adică onorariile — sunt dulci !”
Existau şi pe atunci şi o serie de autori mediocri 

care se specializaseră în proza scurtă, precum Nicolae 
Ţic, Francisc Munteanu, despre care se scria aproape 
mereu ditirambic, dacă nu deviau de la linia ideologică, 
ea însăşi uneori zigzagată.

Trebuie remarcat că apelul la proza scurtă mai 
fusese, prin anii ’55-’60, o cale pentru ieşirea de sub 
călcâiul strivitor al dogmei. Schiţele lui Nicolae Velea, 
şi mai ales cea intitulată În treacăt, care fusese propusă 
şi publicată ca să fie dezbătută de cititori, au produs 
un scandal previzibil şi după publicare, căci păreau 
să iasă din tipare, cu personajele lor «sucite». 
Scriitorul Nicolae Velea a fost încurajat de redactorii şi 
criticii Gazetei literare din Bucureşti, Paul Georgescu, 
S. Damian, Ov. S. Crohmălniceanu etc., care până 
nu demult fuseseră public, aparent cel puţin, stâlpii 
ideologici ai realismului cu adjectiv, chiar dacă în 
cercurile comunitare, private şi restrânse, cârteau uneori. 
(Pentru cârteli, a se vedea Nina Cassian, Memoria ca 
zestre, pricina fiind mai degrabă nemulţumiri materiale 
sau pierderea prestigiului politic, decât dezacordurile 
ideologice reale.)

Povestirile şi nuvelele de debut ale lui D. 
R. Popescu, publicate în Steaua din Cluj, în anii dinainte 
şi de după mazilirea redactorului şef A. E. Baconski - 
1959, uneori în Luceafărul sub conducerea luminată (a 
fost chiar aşa, dar unora nu le vine a crede !) a lui Eugen 
Barbu, cea mai cunoscută fiind Leul Albastru, avuseseră 
succes tocmai pentru că introduceau personaje atipice. Să 
ne reamintim că dogma REAL-SOCI, cerea «personaje 
tipice în împrejurări tipice», impunea cel puţin un P.-
P. [personaj-pozitiv]. Am debutat în critica literară 
propriu-zisă cu un text intitulat «Neaşteptata sinucidere 
a lui P.P.», publicat în Echinox, probabil în 1969, reluat 
ca atare în primul meu volum, Un loc geometric, 1973.

Când reforma «esteticii marxiste» nu se 
impusese la noi, Georg Lukacs era încă paria, chiar şi 
la Budapesta3, Roger Garaudy publicase în 1966, la 
Plon (Paris) cartea care va deveni biblia revizioniştilor 
esteticii jdanoviste, D’un realisme sans rivages, dar 
şi ţinta atacurilor dogmatice în Franţ, şi mai ales în 
Europa de Est (carte pe care Ov.S. Crohmălniceanu o 
va citi dar nu cita, el simţindu-se obligat sau îndemnat 
să scrie mai degrabă, încă în 1960, Pentru realismul 
socialist, o broşură polemică, contra precursorilor 
lui Garaudy), nu era deloc lipsit de obrăznicie, ca să 
nu zic «temeritate» ideologică, să scrii atunci despre 
neaşteptata sinucidere a Personajului Pozitiv : «Fără 
să vreau, supus constrângerii împrejurărilor, va trebui 
să-mi încep discursul cu o propunere. Deşi estetica nu 
a înregistrat până acum noţiunea pe care o voi folosi, 
sînt nevoit să-i găsesc un loc, pentru că nu am altă 
posibilitate de a-mi exprima exact opinia în legătură ou 
rolul pe care îl joacă un important personaj al comediei 
actuale [aparent, mă refer doar la dramaturgie, dar 
comedia e socială, jocul public] personajul pozitiv. 
Noţiunea pe care o propun se numeşte „maxima 
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inutilitate”. O schiţă satirică a celebrului cuplu Ilf-
Petrov mi-a permis să o definesc. Schiţa relatează 
păţania acelui scriitor căruia redacţia revistei literare 
Aventura i-a cerut să scrie povestea unui Robinson 
autohton.4 „Maxima inutilitate, aşa, cum a definim noi, 
înseamnă starea sau lucrarea unui preşedinte de comitet 
sindical aflat alături de Robinson pe insula salvării”. 
Această precizare este necesară pentru uzul meu sau al 
eventualilor cititori, ca să pornim pe un drum la capătul 
căruia am vrea să-i fi convins pe vajnicii autori ai unor 
comedii româneşti contemporane, de maxima inutilitate 
a personajului pozitiv în scrierile lor, împingându-l în 
acelaşi timp, cu bună-ştiinţă şi cruzime, pe acest ratat 
iremediabil care e Personajul Pozitiv (numit de aici 
încolo P.P. după modelul B.B. — Brigitte-Bardot) la 
sinucidere. Dar a împinge pe cineva pe calea sinuciderii 
frizează crima… De unde această cruzime şi răutate? 
De ce să împingi un personaj pe calea sinuciderii când 
ar mai exista, poate, speranţa ca el să se reprofileze, 
făcîndu-se folositor societăţii într-un alt domeniu de 
activitate, [precum Ostap Bender se visa reciclat în 
administrator de bloc]. Cruzimea noastră seamănă cu 
aceea a copiilor care nu iartă niciodată defectele fizice 
şi îşi bat joc fără nici un scrupul de invalizi, cocoşaţi 
şi nebuni. Dar în timp ce o bună educaţie va putea 
schimba în respect şi milă cruzimea lor, nici un fel de 
educaţie nu mă va determina să renunţ la convingerea 
mea, căci o intuiţie copleşitoare mă bântuie, spunîndu-
mi că P. P. nu se va putea reprofila niciodată, pentru 
că este neintegrabil altei ordini, altei profesiuni decât 
aceleia pe care, în mod nefast, o exercită. » « Iată de ce 
nu cred în utilitatea Personajului Pozitiv. Impus ca un 
intermediar între public şi actori, adică între spectatori 
şi înfăptuitori, atunci când între ei singurul intermediar 
e rampa, faţă de care se situează în viaţă sau în teatru 
întreaga lume a spectacolului (înţeles ca o unitate a 
celor două), prea guraliv pentru a fi crezut, născut din 
neputinţă şi ocolit de prieteni, Personajul Pozitiv duce 
povara tuturor neîmplinirilor. » « Din toată această 
demonstraţie se pot reţine câteva concluzii practice : 
eliminarea intermediarului P. P. între spectator şi 
actor, între observator şi cel supus focului concentrat 
al râsului nu poate decât spori eficacitatea comicului. 
Comicul nu cere explicaţii. Glumele cu subsol de tratat 
sînt caraghioase şi ineficiente. De aceea, dacă vreodată 
veţi afla că P. P. s-a sinucis, să ştiţi că întâmplarea nu 
e chiar atât de neaşteptată cum pare, pentru că există 
un om care a prevăzut-o, dorit-o, şi deci, dacă vreţi să 
aflaţi mobilul sinuciderii, căutaţi-l în convingerea pe 
care am strecurat-o existenţei vorbăreţului P. P. despre 
ratarea lui inevitabilă. Mă recunosc deci autorul moral 
al crimei pe care o va înfăptui cineva a cărui mână e 
înarmată cu o peniţă. Trebuia să aleg între Robinson şi 
Personajul Pozitiv. »

Se poate observa că pledoaria pentru o literatură 
satirică, pentru comedia eliberată de intermediari, a 
fost reluată de noi la Vatra, tot în cadrul interesului faţă 
de proza scurtă şi comic. Antologia de Proză satirică 

realizată în 1982, pentru revista Astra din Braşov, de 
Anatol Ghermanschi şi prefaţată de Valentin Silvestru, 
cuprindea texte ale următorilor autori, selectate direct 
din Vatra : Ştefan M. Găbrian, Ioan Lăcustă, Ioan I. 
Popa, Marian Popa, Ioan Radin, Mihai Sin. Alţi autori 
cuprinşi, Valentin Şerbu, Costache Olăreanu, M.H. 
Simionescu, Gheorghe Schwartz, făceau parte şi ei din 
portofoliul redacţional.

Între 1966 şi 1969, pregăteam o teză de doctorat, 
dar eram şi cronicar de teatru la Cluj. În ziarul Făclia 
comentam spectacolele Naţionalului iar la Tribuna mi 
se oferise posibilitatea de a scrie despre spectacolele 
Teatrului Maghiar de Stat. Saturat de mediocritatea 
mai tuturor pieselor contemporane de «îmbe limbi», 
pamfletul, căci asta era textul meu, mimând cercetarea 
ştiinţifică, exprima şi greaţa, saturaţie faţă de literatura 
proastă, gregară şi dogmatică, care ni se impusese 
celor trecuţi prin şcoală şi universitate după 1948, anul 
reformei comunizante a învăţământului. La Institutul 
de teatru din Târgu Mureş se mai predau în 1963, 
când am ajuns preparator, în cadrul cursului de istoria 
teatrului românesc, autori contemporani precum Mihai 
Davidoglu, Al. Mirodan, Horia Lovinescu, Al. Voitin, 
Aurel Baranga, Paul Everac, consideraţi ca fiind floarea 
dramaturgiei, în vreme de Lucian Blaga era interzis, 
Camil Petrescu se juca rareori.

Trebuie totuşi afirmată clar ideea că penuria din 
cultura română nu se referă la dramaturgi ci la piese 
bune. Pentru mine, înainte sau după Shakespeare, 
piesele care rezistă încă la punerea în scenă sunt scrise 
de Eschyl, Sofocle, Euripide, Moliere, Ibsen, Strindberg, 
Cehov, O’Neill, Maxim Gorki (Azilul de noapte), I. L. 
Caragiale, Camil Petrescu, Jean Genet, Eugen Ionescu. 
Comedioarele sau tragedioarele lui V. Ion Popa, Mihail 
Sorbul, Mihai Sebastian, sunt, totuşi, piese de bulevard. 
Dar nici pe plan mondial nu abundă piesele pasionante.

Curajul scriitorului. N. Steinhardt

«Luaţi aminte : Soljeniţîn, Zinoviev, Churchill, 
Bukovski. Moartea consimţită, asumată, anticipată, 
provocată ; nepăsarea şi obrăznicia ; vitejia însoţită de o 
veselie turbată. Liberi sunteţi să alegeţi. Dar se cuvine 
să vă daţi seama că – lumeşte, omeneşte vorbind – altă 
cale de a înfrunta cercul de fier – care-i în bună parte 
şi de cretă (vezi Starea de asediu a lui Camus: temeiul 
dictaturii e o fantasmă : frica) – e foarte îndoielnic să 
găsiţi. Veţi protesta, poate, considerând că soluţiile 
subînţeleg o formă de viaţă echivalentă cu moartea, ori 
mai rea ca moartea ori implicând riscul morţii fizice în 
orice clipă. Asta aşa este. Vă miraţi ? Pentru că nu l-aţi 
citit pe Igor Safarevici, pentru că încă nu aţi aflat că 
totalitarismul nu e atât închegarea unei teorii economice, 
biologice ori sociale, cât mai ales manifestarea unei 
atracţii pentru moarte. Iar secretul celor ce nu se pot 
încadra în hăul totalitar e simplu : ei iubesc viaţa, nu 
moartea. Moartea, însă, cine, Singur, a învins-o? Cel ce 
cu moartea o a călcat.» Nicolae Niculescu [pseudonimul 
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lui N. Steinhardt] (Extras din Jurnalul fericirii. Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 1991, p. 9). 

Opera lui Alexandr Soljeniţân nu a putut ajunge 
la cititorul român decât pe căi ocolite şi târziu. În 
perioada «dezgheţului» hruşciovist, cei care citeau 
revistei literare a românilor basarabeni, tipărită cu litere 
ruseşti, aveau uneori privilegiul de a ajunge la texte 
care erau interzise în România. O zi din viaţa lui Ivan 
Denisovici apăruse în Novâi Mir în noiembrie 1962. 
Cronologia primelor încercări de traducere, numele 
iniţiatorilor acestora, blocajele cenzurii ar putea fi 
reconstituite pe baza cercetării răbdătoare a fondului de 
arhivă al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor. Noi 
am descoperit această notă a DGPT într-un document 
din 1967, referitor la revista „SECOLUL 20”, nr. 
12/1967. « O bună parte din beletristica numărului 
era reprezentată prin nuvela „În interes general” de 
Al. Soljeniţin. Conflictul nuvelei era axat pe lupta 
permanentă dintre dreptate şi nedreptate, dintre oamenii 
cinstiţi şi oportunişti, evidenţiindu-se în mod deosebi 
sacrificarea nevoilor umane de toate zilele în numele aşa 
zisului interes general. La semnalarea noastră nuvela a 
fost eliminată, deoarece publicarea ei în acest număr 
era inoportună. » MF/Rg. – 3 ex./5.I.1968/Pr. 2 ex./1 
ex. La nota nr.824/6.II.1968 Anul invaziei sovietice a 
Cehoslovaciei şi a discursului lui Ceauşescu. Scurt pe 
doi, publicarea era inoportună. Nici o coerenţă între 
ideologie şi politică, între planul intern şi cel extern?

În raport cu elogiul împotrivirii mai sus citat, din 
Jurnalul fericirii de N. Steinhardt, carte redactată de 
«un evreu care n-a fost fricos», după 1964, imediat după 
ieşirea din închisoare, se poate pune, cu atât mai mult 
cu cât producerea textelor nu e sincronă, un tardiv şi 
ciudat Elogiu tăcerii, făcut de eseistul Gabriel Liiceanu. 
Provocat în public de expresia tranşantă a reproşurilor 
adresate scriitorilor români de laureata Premiului Nobel, 
bănăţeanca emigrată Herta Müller, Gabriel Liiceanu va 
încerca să valorifice virtuţile tăcerii în comunism.« În 
acele momente [ale perioadei comunismului violent, 
perioada Gh. Gh.-Dej], suprema virtute a intelectualilor 
a fost nu protestul (apriori imposibil)5, ci neangajarea 
de partea puterii, neintrarea în hora adeziunilor, 
tăcerea, socotite de către regim vinovate în sine şi nu de 
puţine ori pedepsite cu închisoarea, potrivit sloganului 
„Cine nu e cu noi e împotriva noastră”. Virtutea, atunci, 
era să nu faci ca Sadoveanu, Arghezi, Călinescu, Vianu, 
Bogza sau Petru Dumitriu. Virtutea, atunci, era să taci, 
să nu vorbeşti în limba de lemn. Iar într-o societate în 
care toată lumea ar fi tăcut (e o utopie, desigur), n-ar 
mai fi existat nici materie primă a propagandei, nici 
agenţi ai ei, nici instaurarea comunismului. Tăcerea se 
putea obţine prin decizie proprie – aşa cum a obţinut-o 
filozoful Alexandru Dragomir, de pildă –, prin refugiul 
în orice altă meserie, de la lucrător într-o fabrică de 
sârmă, la corector în Editura Tehnică sau la şef cu 
aprovizionarea pe un şantier. »

După opinia noastră argumentele de aceste tip 
sunt, postfactum, inutile şi chiar pernicioase. În primul 

rând, nu toţi intelectualii din România au ales tăcerea, 
chiar dacă au plătit cu libertatea această alegere. Trei 
exemple mai cunoscute, I. D. Sârbu, N. Steinhardt şi 
Onisifor Ghibu. Pentru un scriitor, un intelectual (nu 
vom discuta aici dacă scriitorii sunt intelectuali, deşi 
avem reţineri privitoare la identificarea pozitivă a 
multor scriitori ca intelectuali) într-un astfel de context, 
a cărui descriere e în linii mari corectă, asumarea 
tăcerii ca protest implicit sau explicit, era o formă a 
desocializării, a coborârii pe o treaptă socială inferioară, 
a clandestinizării, fără ca ea să semnifice o intrare în 
opoziţie ci doar o dramatică ascundere în faţa ameninţării 
cu distrugerea fizică sau psihică. Liiceanu continuă să 
descrie atitudinea sa preferată în perioada următoare. 
« Angajarea politică însemna, [de data asta în perioada 
naţional-comunismului], ticăloşie pe faţă. Mai apoi, 
din clipa în care Soljeniţân şi disidenţii sovietici au dat 
tonul, angajamentul politic a ajuns să îmbrace şi forma 
opoziţiei făţişe : scrisori deschise adresate lui Ceauşescu 
şi trimise la „Europa liberă”, publicarea în străinătate 
a unui text subversiv, redactarea şi răspândirea de 
manifeste, ralierea la un gest de insurecţie sau la o 
„mişcare” [s.n. Dan C.6]. Atenţie, însă! Aceste gesturi 
insurecţionale aveau loc într-o societate în care şansa 
de a se produce o masă critică a protestului era nulă. 
Iar această limită era păzită cu străşnicie. Opoziţia era 
gestul singular al câtorva care reuşiseră, pe cont propriu, 
să-şi înfrângă frica, în timp ce restul populaţiei, după 
două decenii de teroare sistematică, era în continuare 
temeinic instalat în ea. Opozantul intra, de fiecare dată, 
pe firul unei biografii specifice, într-un tête-à-tête cu 
puterea şi încerca, pentru a evita lichidarea discretă într-
un beci al Securităţii (cum au păţit inginerul Gheorghe 
Ursu şi alţii, rămaşi neştiuţi), să atragă atenţia mediilor 
occidentale asupra sa. » Evident, Liiceanu produce 
o frază ambiguă, impersonală, din care, dacă nu s-ar 
cunoaşte adevărul, s-ar putea deduce că măcar una 
din acţiunile evocate ar fi fost realizate şi de el sau de 
prietenii săi, din clipa în care Soljeniţîn şi disidenţii 
sovietici au dat tonul. Ca şi cum în România nu ar fi 
existat înainte nici o opoziţie activă. Ceea ce este fals. 
«Nu a fost să fie» este o expresie care nu se potriveşte 
tuturor intelectualilor.

De altfel chiar şi această disidenţă sovietică, care 
ar merita să fie reanalizată, fiindcă nu este vorba de un 
fenomen unitar, nu a avut nici motivaţii similare, nici 
scopuri comune. Se vede acum clar că « antistalinismul » 
declarat al unui istoric ca Roy Medvedev, nu a fost şi nu 
este şi un anticomunism, de aceeaşi natură cu acela al 
lui Soljeniţân. După cum «anticomunismul» actual al 
lui Vladimir Tismăneanu sau ejusdem farinae nu este 
decât un antistalinism tardiv şi un «internaţionalism» 
terorizant, deghizat, a cărui ţintă principală de atac este 
naţionalismul defensiv al comunităţilor agresate de 
liberalism distructiv. În paginile concluzive ale 
monografiei Le stalinisme (Seuil, 1972), pe care o 
primisem pe căi ocolite din Franţa, probabil în 1974, Roy 
Medvedev scria : « L’histoire ne peut pas dissimuler la 
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verité si elle tient a rester une science. Et il faudra dire 
encore de nombreuses vérités amères sur l’époque du 
culte de la personnalité. Il faudra aussi étudier ce qu’il 
convient de faire afin de ne pas tomber dans les erreurs 
du passé. Le socialisme n’engendre pas l’arbitraire 
comme le prétendent ses ennemis. Mais nous savons à 
présent que le socialisme n’est pas en soi une garantie 
contre l’arbitraire et les abus du pouvoir. […] Cette 
époque témoigne également du rôle décisif que jouent 
les masses dans l’Histoire. Car se sont les masses, 
mobilisées par le socialisme, qui ont réussi a enrayer et 
plus tard a surmonter les conséquences néfastes du culte 
de la personnalité de Staline. [Chiar aşa ??]» (p. 617-
618). Cartea a fost scrisă între 1962 şi 1968. Versiunea 
engleză a apărut în 1971. Georges Haupt, prefaţatorul 
ediţiei franceze, din care cităm, o consideră o « analiză 
marxistă aprofundată. ». De fapt, cartea era interesantă 
prin faptele evocate, dar interpretarea globală e falsă, 
autorul pune doar sau mai ales, pe seama lui I. V. Stalin 
toată « tragedia optimistă » care a început la 1917.

În ale sale cogitaţiuni Despre tăcere, cărţi, frică 
şi „opoziţie deschisă “ în comunism, Gabriel Liiceanu 
uită, în mod bizar, modelul nicasian, al «antrenorului». 
Chestiunea obţinerii masei critice, pe care Liiceanu 
o pune drept condiţie prealabilă a acţiunii, e valabilă 
pentru acţiunea politică de răsturnare a unui regim, 
derivată din ipoteza revoluţionară. Ori se pare că 
posibilitatea reformei, aceea de fapt realizată parţial 
în şi de regimul comunist din România, după 1964, e 
ignorată astfel ca realitate socială. Această reformă a fost 
parţial posibilă prin acţiunea conjugată a meloriştilor, 
care nu doreau toţi neapărat supravieţuirea regimului, 
şi a reformiştilor oportunişti, din aparatul de partid, 
realiştii pragmatici. E procesul care se numeşte în fizica 
solidelor şi în geologie, deformare continuă. Ea a fost 
reală chiar dacă nu suficientă şi a fost întreruptă brutal 
pentru a se trece la o Restauraţie tot atât de brutală.  
Mai există, desigur, destui cititori sau/şi admiratori 
ai scriitorului Soljeniţîn. Altfel nu ar fi disponibile pe 
Scribd (http://www.scribd.com), imensa bază de date 
accesibilă altădată gratuit, atâtea scrieri ale autorului rus, 
scanate şi corectate cu îngrijire, inclusiv în versiunea lor 
românească. Se pot afla destule texte prin introducerea 
cu ortografie românească a numelui căutat. Legăturile 
spre Pavilionul canceroşilor şi O zi din viaţa lui Ivan 
Denisovici dovedesc interesul pentru cunoaşterea 
acestor texte fondatoare ale literaturii Gulagului. Ele au 
profitat de o conjunctură favorabilă pentru a fi difuzate, 
dar de scris au fost scrise sub pecetea tainei. Impactul 
scrierii şi publicării, îndată de a existat putinţa, a fost 
mai mare decât impactul tăcerii propovăduite de Gabriel 
Liiceanu în dispută cu Herta Muller. Majoritatea 
scriitorilor români, în numele acţiunii şi a ideii de operă, 
au preferat tăcerii încercarea de publicare rapidă şi deci 
negocierile dificile cu cenzura, cu preţul autocenzurii 
prealabile, adică evitarea încercării pragului de sus. 
Excepţie, autorii Şcolii de la Târgovişte7. De aceea 
literatura de sertar s-a dovedit o raritate în România.

Capcana. o parabolă zoo-realistă

Două animale aparţinând aceleiaşi rase, canine, 
prinse în capcană au, în funcţie de categoria căreia îi 
aparţin, comportamente diferite, cunoscute de vânători 
sau de zoologi. Prin ipoteza capcanei construim o 
parabolă socială. Vulpea sau lupul, animale sălbatice, îşi 
vor roade laba prinsă în maxilarele de oţel şi fiinţe libere, 
chiar dacă doar în trei picioare, vor continua să-şi caute 
hrana pentru supravieţuire. Animalul nedomesticit ştie 
că nu poate conta pe nimeni şi singura lui şansă de a nu 
muri de foame este să se elibereze riscând, sacrificându-
şi o parte din corp, pentru ca să se alimenteze autonom. 
Ele nu aşteaptă să le fie dăruită libertatea de cineva, şi-o 
apără cu sacrificii. Câinele, animal domestic, va 
scânci, va urla de durere, va rămâne pe loc, în aşteptarea 
stăpânului care va veni nu doar să-l elibereze din 
capcană ci şi să îi ofere hrană, ca de obicei. Dependenţa 
domesticitului este definitorie iar dacă eliberatorul va fi 
altul decât vechiul stăpân, câinele va solicita şi accepta 
eliberarea, gudurându-se, va solicita hrană de la noul 
său stăpân eliberator. Domesticirea finalizează procesul 
de acceptare a dependenţei. Este una din ipostazele 
sociale ale intelectualului. 

D. R. Popescu, cu Leul albastru, a scris o parabolă 
despre libertatea sau eliberarea (ceea ce nu e totuna) care 
vin prea tîrziu, cu care nu mai ştim ce să facem. Cenzorii 
au intuit tardiv caracterul subversiv al acestei istorisiri. 
L-au simţit totuşi şi au retras din chioşcuri numărul 
din revista Luceafărul unde se « strecurase » cu viză 
cenzorială fireşte, povestirea. Tehnica sau doar situaţia 
de care a profitat textul a fost « grenada cu magneziu », 
cea care orbeşte şi permite atacul în vreme ce apărătorii 
sunt orbiţi de lumină. În cazul nostru lumina orbitoare 
era emisă de vulgaritatea unor fragmente asupra cărora 
se concentrase, pentru a le elimina, cenzoriţa, în vreme 
ce sensul istoriei i-a scăpat.

Marian Popa, eseist şi autor al celei mai importante 
istorii literare din cultura română contemporană, care le 
continuă pe cele ale lui E. Lovinescu şi G. Călinescu, un 
practicant impenitent al paradoxului şi al ironiei, a scris 
câteva pagini despre libertatea de creaţie care merită 
să fie amintite în acest context: «Cea mai mare prostie 
înrădăcinată în minţile unor scriitori contemporani este 
că poţi ajunge un mare scriitor fiind „liber” din punct de 
vedere social sau fiind „liber” faţă de anterioare norme 
estetice. A privi astfel libertatea socială şi cea estetică 
a scriitorului şi artistului înseamnă însă a opta pentru o 
perspectivă aberantă. În fond, nu s-ar putea pune mâna 
în foc afirmându-se că Homer era „liber” social. Dante 
era prigonit prin patria sa. Shakespeare putea primi un 
picior în spate de la un oarecare lord. Molière era cu 
totul aservit unei curţi. Horatiu sau Montaigne erau 
rodul unor acte mecenatice. În realitate, nu trebuie să 
intereseze libertatea de creaţie, ci creaţia. În memoria 
literaturilor nu rămân cauzele şi procesele, ci actele, 
efectele, operele. Dincolo de aceasta, s-ar putea vorbi de 
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o libertate cuplată cu o constrângere, care dă literatura 
mare: o libertate interioară şi o constrângere exterioară 
sau invers. Nu poţi fi liber decât dovedind-o printr-o 
asumare a constrângerii. Ubu, aflat într-o utopică ţară a 
libertăţii, este mai liber decât cei care sunt liberi pentru 
că nu îndeplinesc ordinele unui superior, şi este mai 
liber în măsura în care el îşi îngăduie chiar libertatea de 
a le îndeplini. Altfel, toată problema se reduce la ideea 
de modelare. O creaţie „liberă” este o imposibilitate, 
dacă nu o aberaţie. Poţi fi liber numai din interiorul 
unui ideal. Suprema libertate de creaţie o dă de fapt 
„constrângerea” unui ideal. Lucrurile sunt însă mai 
complicate, în măsura în care omul se constrânge sau se 
vede constrâns la un ideal. Evident, coincidenţa este cea 
care interesează. Ea presupune bunăcredinţă şi voinţă 
supremă în a fi omul ideilor sistematizate ale epocii.» 

Marian Popa însuşi a practicat acest tip de cucerire 
a libertăţii, culmea, în chiar paginile revistei considerată 
purtătoare de mesaj a Securităţii. Se va spune că o 
făcea cu voie de la poliţie? Poate că se va spune. Dar 
sfătuiesc pe cei ce ar vrea să o facă, să citească măcar 
câteva din textele publicate de Marian Popa în rubrica 
despre care îmi scria într-o scrisoare din 1989, scrisoare 
primită şi publicată de mine, din care citez: « Nu-mi 
propusesem să rămân în Germania. Cu această frază îţi 
răspund din păcate şi cererii tale privind copiile după 
„Epifenomenele” din „Săptămâna”, după suprimarea 
cărora mi s-a interzis să mai public în presă. (în 
paranteză fie scris, mă amuz totuşi şi astăzi de rigoarea 
secretă a iniţiativei mele, nimeni nu şi-a dat seama că 
numai in „Săptămâna”, revista poliţiei, cum se zice, 
puteau apare neobservate, aceste foiletoane…)».

Poate nu a trecut neobservată de către cititori, 
« rigoarea secretă » a ironiei din proza scurtă satirică 
antologată de A. Ghermanschi, intitulată Prisipkin-
Skripkin, sau din alte proze scurte ale aceluiaşi autor, 
publicate în Vatra. Una a fost publicată cu o ocazie 
comemorativă, într-un număr de august, sub forma unui 
colaj, absurd, fără sens, fără patos patriotic, de segmente 
extrase din proza de război de la Duiliu Zamfirescu la, 
probabil, Laurenţiu Fulga, unde textul e un şarpe ce 
îşi înghite coada. E vorba de Ultimul asalt de Marian 
Popa, Vatra nr. 8/1976 (p.12). În fine, Mahapralaya, o 
proză ştiinţifico-fantastică parodică, pe ultima pagina a 
revistei în nr. 7/1979

În nr. 7/ 1978, cu A textua de Marian Popa, s-a 
prefaţat şi introdus în Vatra proza scurtă din seria Gh. 
Iova, Gh. Crăciun, prin Să tot înlătur de Gheorghe Iova 
(p. 13), Gramatica generativă a unei zile obişnuite de 
Gheorghe Crăciun (p. 13 -cont. 15) iar în nr. 8/1978 a 
apărut Situaţia lui Marian Popa care începea nu altfel : 
« În acea frumoasă dimineaţă de septembrie, Traiancu 
Iordanghel trăia o stare obişnuită sub raport afectiv, şi 
din acest punct de vedere, evenimentul esenţial care avea 
să urmeze şi care avea să-i schimbe viaţa era departe 
de a fi bănuit. Se afla deci, într-o situaţie care nu era 
deosebită de a altor zile, dar care nu era fără îndoială a 
altor zile, chiar şi pentru faptul că deja era altă zi acum, 
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în acea frumoasă dimineaţă de septembrie, ultima dintre 
frumoasele dimineţi de septembrie cu care lua contact şi 
care avea să contribuie la crearea unei situaţii specifice, 
cu particularităţi ce urmează să le luminăm îndeaproape 
mai departe. » E nevoie să mai subliniez mecanismul 
verbal cicloid, care demonta nu doar habitudini 
prozastice ci şi altele discursive, politice ? Un grupaj 
sau buchet bine garnisit a fost cel din nr. 6/1974 care 
cuprindea prozele Fals tratat despre birocraţie de Şt. 
M. Găbrian (p. 8, 9) ; La o conferinţă ştiinţifică de 
Valentin Silvestru (p. 10, 11) ; Starea vremii de Mihai 
Sin (p. 10, 11) ; Structuralismul în ajutorul şcolarilor 
de Cornel Udrea (p. 11) ; Vizita de Valentin Şerbu 
(p. 12) ; Autocritică şi altele de D.D. Badea [autor 
dispărut din presă ?], (p. 12, 13); Contribuţii la funcţia 
istorico-social-culturală a recuzitei intelectuale, de 
Dumitru Marian (p. 13), de asemenea invizibil acum; 
Triumful opiniei publice într-un autobuz pe linia 321 de 
Ioan Radin (p. 14). Alt prozator satiric adesea prezent 
a fost Dumitru Hurubă. Dar proza scurtă era prioritară 
şi în rubricile de traduceri. De reţinut teribila poveste a 
supunerii sociale « genetice » — nevoia de şefi — din 
imperiul căreia nu ne putem extrage nici când suntem 
liberi, Tăbliţa de Moldova György (R.P.U.) (trad. 
Andrei Fischof), Vatra nr. 6/1974, p.16 (cont. 14) ; 
Madmoiselle Jeana de Mihail Bulgakov, p. 9 ; Un om 
eficient de Mihail Zoşcenko (trad. Ioan Peianov, p. 8). 
Autorul ultim fusese interzis multă veme în URSS 
(vezi cazul revistelor Zvezda şi Leningrad8, baza 
atacului jdanovist contra poetei Anna Ahmatova şi a 
satiristului Zoscenko, incomplet reabilitat în URSS la 
data traducerii româneşti.)

În numele scârbei superioare a curajoşilor 
inactivi de dinainte de 1990, care condamnă global 
şi dispreţuitor activismul real şi adesea riscant al 
ziaristului Adrian Păunescu, considerat doar sub 
aspectul său de autoconservare, ca lichelism, se uită 
contribuţia revistei Flacăra la cultivarea satirei şi a 
reportajului, rolul extraordinar al unora dintre redactori 
sau colaboratori, cum ar fi Ioan Lăcustă, Al. Monciu 
Sudinski sau Dorin Tudoran, în dezvoltarea publicisticii 
române. Mai rămâne să repet că rubrica de Scrisori de 
la cititori a Flăcării, din care se publicau extrase, dacă 
arhiva revistei a supravieţuit undeva, ar fi poate o vastă 
colecţie de probleme, necazuri reale sau un eşantion 
utilizabil pentru studiul vieţii sociale în România 
naţional-comunistă, invizibilă în presă, datorită «stării 
de asediu» ideologic, nedecretate, şi a cenzurii.

Monciu-Sudinski este un mare prozator 
fiindcă, printre altele, a captat dacă nu chiar a inventat, 
precum Caragiale, un limbaj definitoriu, cel al lumpen 
proletariatului îndoctrinat în comunism. Cele trei cărti 
Rebarbor, Biografii comune, Caractere le-aş folosi în 
învăţămîntul universitar de litere şi sociologie, pentru 
analiza raportului între limbaj şi societate, în spiritul 
cercetărilor lui Zevedei Barbu ( a se vedea studiul 
din acest număr, prezentat de noi), a observaţiilor 
din LTI - Lingua Tertii Imperii: Notizbuch eines 
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Philologen (Limba celui de al III-lea Reich : carnetul 
unui filolog) cartea lui Viktor Klemperer, apărută 
în 1947, din care citez în note9 sau, în fine, a sintezei 
sociologului Traian Herseni, Sociologia limbii, 1975. 
«Între 1976-1977, ţine Condica de sugestii şi reclamaţii, 
la revista „Flacăra”, o rubrică savuroasă, unde captează 
efectele hilare ale limbajului, construită pe aceeaşi 
muchie de cuţit între realitate şi ficţiune pe care stau 
Caracterele şi Biografiile comune. » precizează Dan 
Dăncescu, cercetător al opere şi biografiei lui Al. 
Monciu-Sudinski, care crede că «este curios cum, după 
retragerea Rebarborului, lui Monciu-Sudinski nu i 
s-a retras şi dreptul de semnătură. »10 În 1971 au fost 
retrase din circulaţie două cărţi de proză, Isus şi ceilalţi 
de Romulus Guga, şi Rebarbor. 

A treia carte-problemă, Ostinato de Paul Goma, 
care urma să fie tipărită, fiindcă primise avizul cenzurii, 
a fost finalmente oprită de la imprimare, prin decizia 
nemotivată a lui Ion Dodu Bălan, kulturnik-şef pe 
atunci. Am evocat cazul pe larg în Vatra. 

Prima a fost repusă în circulaţie cu titlul schimbat, 
Nebunul şi floarea, autorul a fost numit redactor şef 
al Vetrei. A două, Rebarbor-ul lui Monciu-Sudinski 
a fost topită şi nu a mai fost reeditată niciodată. «Dar 
«cu inteligenţa sa sclipitoare, — scrie Dan Dăncescu 
— scriitorul găseşte formula cîştigătoare pentru a-şi 
publica în continuare cărţile: literatura travestită în 
reportaj. Primeşte diploma de onoare a C.C. al U.T.C. 
pentru volumul Caractere, apărut în 1973, alcătuit din 
interviuri luate muncitorilor de pe platforma siderurgică 
din Galaţi, deşi conţinutul volumului era la fel de 
contestatar ca şi precedentul. Revine în 1974 cu o nouă 
culegere de interviuri, Biografii comune, de data asta 
personajele fiind, cu o rezonanţă joyceană, „oamenii din 
Glimboca”.» 

Dan Dăncescu crede, ca mulţi alţi cercetători, că 
sistemul comunist a fost monolitic, adică chiar coerent 
la toate nivelele, inclusiv cel ideologic. E vorba de o 
iluzie de perspectivă, produsă de confuzia între discurs 
şi practică. Am evocat deja în publicistica mea de după 
1990 destule situaţii care probează contrariul. Chiar 

istoria lui Monciu-Sudinski e pilduitoare. Un opozant, 
un protestatar care se exprimă nu doar prin literatură 
ci şi prin acte, dar nu concomitent ci succesiv. Greva 
foamei are loc în 1978. E de ştiut că propunerile pentru 
premiile UTC erau făcute de personaje din mediul 
ideologic, de scriitori care aveau acces la vârful acestei 
instituţii, poate chiar de Adrian Păunescu, în acest caz, 
ceea ce ar explica de ce a fost angajat prozatorul să ţină 
cronica de sugestii şi reclamaţii. Programul revistei şi a 
Cenaclului Flacăra nu era doar de a coagula, ghida şi 
eventual manipula tineretul, aşa cum o făcea în Cenaclul 
Flacăra, ci şi de a-i permite să se exprime, a asigura 
astfel o supapă pentru nemulţumiri şi tensiuni sociale. « 
Cronica de sugestii şi reclamaţii» susţinută de Monciu-
Sudinski făcea probabil parte din acest program. Doar 
că niciodată nu se pot controla integral efectele sociale 
ale unor astfel de programe şi nu se pot anticipa integral 
gesturile sau gesticulaţiile unor intelectuali de tipul 
lui Monciu-Sudinski, cu o istorie personală neliniară. 
Originea basarabeană a familiei sale, cu memoria ei 
istorică şi socială, de expatriaţi, a influenţat formarea 
personalităţii scriitorului. Rolul pe care i l-a acordat 
Adrian Păunescu, în redacţie, a fost un rol important 
şi pe un loc sensibil, poate din simpatie pentru valoare 
şi din solidaritate de basarabeni. Dar Adrian Păunescu 
avea, se pare, un tip de generoasă încredere în oameni 
şi se cunosc destule cazuri de promovări în roluri cheie, 
de pildă cronicari literari, a unor oameni în al căror 
potenţial redactorul şef investea darnic. 

Proza scurtă produsă de astfel de scriitori nu e 
neapărat mai valoroasă artistic decât a altora, dar este 
diferită, mai puţin egocentrică. E vorba de Ştefan M. 
Găbrian sau Al. Monciu-Sudinski, printre alţii, a căror 
experienţă socială diferea net de aceea a filologilor ieşiţi 
direct de pe băncile amfiteatreler universitare şi aşezaţi, 
mai devreme sau mai tîrziu, în fotolii relativ comode, 
de redactori, de universitari sau de funcţionari culturali. 
Nu afirm desigur că toţi filologii au avut asemenea 
destine relativ comode, precizez doar că foarte mulţi 
scriitori români formaţi şi afirmaţi după 1944 au avut 
traiectorii line, chiar şi aceia care au aştepta câţiva ani 
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Grădină (în faţa monumentului de pace), 2006
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între absolvirea facultăţii şi începutul unei activităţi 
profesionale legate de literatură. 

Se va observa că, după 1990, succesele reale, 
nu cele de prestigiu pompat de legende şi reţele, revin 
unor prozatori a căror linie destinală este excentrică. 
De exemplu, aleagă cititorii! A reveni, după 1990, 
asupra originii sociale a scriitorilor pentru a le descrie 
traiectoriile personale şi artistice, poate părea o 
blasfemie, în orice caz o evidentă încălcare a noilor 
tabuuri, apărute după lichidare celor vechi, prin tehnice 
basculei. Mă încumet să scriu că gândirea unui fiu de 
ţăran, devenit intelectual, sau a unui fiu de muncitor, 
de activist sau de profesor universitar nu funcţionează 
similar, nu e vorba de aspectul logic, deşi nici acela 
nu scapă nemarcat, nu doar fiindcă ar fi fost lipsiţi 
sau privilegiaţi economic ci şi fiindcă o impregnare 
teleologică se produce, nişte tipare ale unei finalităţi 
sunt implicate, autoreproducerea «speciei». 

Pierre Bourdieu, un om de stânga, a oferit, 
în cercetarea sociologică, probele necesare pentru a 
demonstra caracterul aproape imuabil al reproducerii 
sociale. Această reproducere implică şi tiparele de 
gândire la care mă refer, reflexele sociale, prejudecăţile 
adică. Ea participă nu doar la selectarea temelor, ci chiar 
la alegerea perspectivei narative. Despre acestea toate 
se scrie puţin sau deloc la noi. Parte a «laboratorului» 
de creaţie, despre care se discută rar în literatura 
română, perspectiva narativă, tehnologia de producţie a 
scriitorului este evitată ca şi cum toate aceste subiecte ar 
fi de ruşine. Un loc de dezvăluire a logicii scriitorului, 
nevalorificat în acest sens, este laboratorul de creaţie a 
lui Liviu Rebreanu, despre care romancierul a scris. 

Am rămas cu regretul de a nu-l fi «recrutat» 
pe Sudinski printre colaboratorii Vetrei. Rădăcinile 
inovaţiei în proza scurtă postbelică se află în interiorul 
câtorva grupruri constituite ad-hoc. Scriu GRUP, dar un 
astfel de grup nu e necesarmente o mişcare cenaclistă de 
masă. În ce mă priveşte, reflecţia asupra scrisului mi-a 
fost influenţată o vreme de lectura unor reviste ca Tel 
Quel, la unor volume semnate de Jean Ricardou, a care 
avusesem acces începând cu 1971. Doar că producţia 
mea de «texte», cum îmi subintitulasem volumul de 
debut, Un loc geometric, datează din anii 1963-1964, 
când discutam despre literatură, la Tîrgu Mureş, cu 
prietenul meu, Vasile Spoială, bând ceai, fumând Carpaţi 
cu o sipcă de lemn de cireş, cutreierând periferiile, ca 
să mâncăm o pogace proaspătă la un pahar de suc de 
roşii dres cu vodcă rusească într-o bodegă răpănoasă dar 
prietenoasă. (Despre apariţia volumului său de debut, 
Ploaia de atunci, public nota cenzurii, în partea a II-a 
a acestui text.)

 Autorul povestirii Cum a spart un cizmar vioara 
lui Paraschiv şi s-a preschimbat în căţel m-a învăţat 
cum se ajunge in medias res, lucru cred important 
pentru proza scurtă. Iar perspectiva narativă pe care am 
adoptat-o adesea este aceea a unui om singur care are 
nevoie de un dopelgänger, de un frate, de un prieten. 
De oglindire.

În istoria recentă a modernităţii târzii în România 
se înscriu câteva evenimente culturale remarcabile a 
căror memorie orală sau scrisă ar trebui resuscitată. 
E vorba de Colocviul de la Buzău, unde s-au întâlnit, 
probabil din iniţiativa lui Gheorghe Ene, prozatori tineri 
din cenaclul universitar bucureştean Junimea, tinerii 
din Iaşi, grupaţi în jurul revistelor studenţeşti Dialog 
sau Opinia studenţească, redactori şi colaboratori ai 
Vetrei. Discuţiile, dacă memoria nu mă înşeală, au fost 
înregistrate fonic. Ele avuseseră loc într-o sală care era 
administrată de UTC. Ce se va fi ales din înregistrare, 
după ce a servit ca baza de analiză a devianţelor noastre, 
la Partid sau la Securitate? Prea multă linişte s-a lăsat 
atunci în presă ca să nu fi fost vorba de o acţiune 
considerată de politruci, ca scandaloasă. Am evocat deja 
alte evenimente de acelaşi tip: Consfătuirea cenaclurilor 
literare studenţeşti de la Sinaia, în 1964 (unde se lansase 
ideea unei reviste literare pentru studenţi, atunci blocată 
de nelipsiţii politruci, pe atunci şi ei tineri, Nicolae 
Dragoş şi Ion Dodu Bălan, ulterior numită Amfiteatru), 
colocviul despre dramaturgie de la Cluj, Colocviul de 
poezie de la Iaşi, Întâlnirea de la Sighişoara, prilejuri 
de explozii necontrolate ale unor tensiuni dintre aceste 
grupuri umane şi puterea ideologică şi politică. Chiar 
ultima întâlnire a scriitorilor din 1981 a probat existenţa 
unui dezacord profund între o majoritate de scriitori şi 
conducerea de partid. 

Mai rămâne să amintesc discuţia pe care am 
avut-o în locuinţa de pe strada Pitar Moş, a prozatorului 
Radu Petrescu pe tema «exerciţiilor de libertate», la 
formularea căreia ajunsesem atunci când am înţeles că 
autocenzura devenise prea puternică. În urma acelei 
conversaţii, Radu Petrescu mi-a trimis spre publicare 
un text care avea natura unei metafore erotice, foarte 
crudă dacă îi ghiceai natura. Cenzorul de la Consiliul 
culturii a respins textul pentru pornografie. Din păcate 
nu s-a păstrat în arhiva mea. Şi deşi am solicitat soţiei 
scriitorului, Adela Petrescu, să fie căutat în arhiva 
prozatorului, nu am primit textul cerut, a cărei existenţă 
o cunoşteam. În diferitele volume ale jurnalului lui 
Radu Petrescu numele meu este uneori pomenit. Nu am 
toate volumele ca să pot controla dacă tema «exerciţiilor 
de libertate» a fost evocată. 

Cu prilejul cercetărilor mele pentru o teză 
de doctorat, în arhivele DGPT, am simţit prezenţa 
autocenzurii în caracterul adesea benign al textele 
ciuntite de cenzură şi am întîlnit foarte rar texte 
beletristice cu adevărat nepublicabile, în contextul 
dat. Situaţia mă îndreptăţeşte să cred că astfel de 
exerciţii de libertate, pentru depăşirea imprecizabilului, 
imprevizibilului, necunoscutului PRAG de SUS, ar fi 
fost necesare tuturor scriitorilor români pe atunci. O 
spun în cunoştinţă de cauză, prin comparaţie cu acele 
producţii poetice, mai rar de proză, ruse, maghiare sau 
poloneze pe care le citeam, uneori chiar reuşeam să le 
şi public în Vatra, din aceleaşi decenii în care fusesem 
activ în lumea literară, adică între 1964 şi 1987.

_____

proza scurtă în tranziţie
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Note: 

1 DOSARUL DE URMĂRIRE INFORMATIVĂ : 
„DINU” [Dan Culcer} este aproape integral disponibil pe 
Internet.

2 Dacă s-a păstrat corespondenţa adresată de Mihai Sin 
colaboratorilor săi, ea ar merita să fie publicată de aceştia. Poate 
Vatra ar găzdui asemenea documente, la rubrica inaugurată de 
mine, De la Vatra adunate şi iarăşi la Vatra date. 

3 În legătură cu Georg Lukacs, cred că merită amintită una 
din situaţiile ciudate pe care le-am trăit. Prin 1965 sau 1966, mă 
pregăteam să plec la Budapesta, pentru o călătorie de studiu ca 
traducător, dar înainte de plecare am trecut prin redacţia revistei 
Viaţa studenţească, îl cunoşteam acolo pe ziaristul Constantin 
Duică, căruia i-am vorbit despre călătoria pe care urma s-o fac. 
Prezent în redacţie, poetul Ion Alexandru, redactor pe atunci 
la Amfiteatru, mi-a propus să fac pentru revistă lor un interviu 
cu esteticianul Lukacs, evreu maghiar, germanofon şi probabil 
rusofon, fost membru al Guvernului revoluţionar al lui Bela Ku 
în 1918. Mi-a semnat chiar şi o delegaţie oficială pe o hârtie cu 
antet. Probabil Ioan Alexandru auzise de estetician ca despre 
un contestatar al esteticii oficiale, dar nu ştia că în anii treizeci, 
acelaşi teoretician pusese bazele esteticii marxiste. Am reuşit 
să-l contactez pe Georg Lukacs obţinând numărul său de telefon 
cu ajutorul lui Réz Pál, editor, traducător evreu, originar din 
Oradea, amic pe care îl frecventam la Budapesta. Am fost 
primit în apartamentul de pe Belgrad Rakpart, dar nu pentru 
un interviu ci doar pentru o discuţie, fără posibilitatea de a lua 
note. Subiectul a fost utopia, tema care m-a preocupat în acei 
ani. Lukacs fuma trabuc, avea în spate biblioteca, cu un portret 
fotografic al lui Lenin, fereastra spre Dunăre era în stânga lui. În 
cursul discuţiei mi-a pus întrebări despre situaţia din România 
şi mi-a povestit că o cunoaşte puţin fiindcă a stat câteva luni 
la Cota 1400, hotelul care a găzduit o parte din grupul foştilor 
membrii ai guvernului Nagy Imre din 1956. Mai apoi am fost 
îndrumat de Lukacs spre traducătorul ungur al operelor sale 
germane, unde am discutat despre revoluţia din 1956 şi am citit 
revista Irodalmi Uijsag, a revoltaţilor comunişti.

4 Mă întreb, acum, dacă nu cumva atunci proza celor doi 
făcea aluzie nu la Robinson ci la RABINSON.

5 Desigur riscant sau considerat imposibil în însingurarea 
fiecărui individ, am zice mai degrabă. (nota d.c.)

6 Dacă nu ar fi exagerat să insist, aş aminti că Onisifor 
Ghibu a trimis, la 31 octombrie 1956, o scrisoare lui N. 
Bulganin şi lui N.S.Hruşciov cerându-i restituirea Basarabiei. 
Scrisoarea a fost trimisă pe adresa Ambasadei sovietice.[http://
ro.wikipedia.org/wiki/Onisifor_Ghibu]

7 O argumentare a folosirii etichetei valorizante şi 
definitorii, aplicată Şcolii de la Târgovişte - o Cetate celestă 
de Scaun a literaturii române - nu a fost suficient dezvoltată 
de Dan Culcer la vremea ei. Ca atare persistenţa folosirii ei în 
publicistica literară este o ciudăţenie. Eticheta a iritat pe unii 
sau pe toţi cei etichetaţi astfel. Ei au încercat să-şi dezlipească 
de pe frunte eticheta dar nu au reuşit. Anticipasem, observ 
acum, scriind nota, această situaţie dezagreabilă, ba chiar 
enervantă, în Serii complete, o proză parabolică introdusă la 
finele volumului Serii şi grupuri, din 1981. Dar, aşa cum reiese 
mai ales din Jurnalul lui Radu Petrescu, toţi scriitorii pomeniţi 
de mine în acest cadru se cunoşteau între ei, se frecventau 
cu asiduitate, dialogau continuu, se citeau reciproc şi îşi 
comunicau opiniile pozitive sau critice, cu sinceritate crudă 
sau edulcorate. Aşa cum reiese din jurnalul lui Radu Petrescu, 
aceste relaţii nu erau nici de acelaşi nivel, nici de aceeaş 
intensitate. Ba, dimpotrivă, existau adesea tensiuni declarate 

sau nedeclarate, definite sau nedefinitei, dar reale, nu atât între 
ei (căci nu se cunosc încă jurnalele eventuale ale celor citaţi) 
cât între Radu Petrescu şi ceilalţi. Totuşi, toţi simţeau nevoia de 
a păstra un contact cu Radu Petrescu, un lider informal, stimat, 
a cărui opinie despre opera fiecăruia conta pentru cei în cauză, 
care îi citeau din scrierile lor, îi ofereau exemplare cu dedicaţie, 
deşi este evident că nu se aşteptau la vreo promovare literară 
directă, gestul lor fiind eliptic de interese sociale. Activitatea 
aceasta era adesea contrariantă pentru Radu Petrescu, îi răpea 
din timpul dedicat creaţiei proprii, totuşi o accepta şi poate că 
o şi dorea. Nu ştiu cum s-ar putea explica altfel fraza scrisă 
în 1974, tipărită la pagina 239, în Pentru buna întrebuinţare 
a timpului. Jurnal 1971-1976 (Ed. Paralela 45, 2009) : „ Îmi 
telefonează de la Târgu-Mureş Mihai Sin ca să-mi spună că în 
[Vatra] nr, 12, care a şi apărut, a intrat Tudor Ţopa în locul lui 
Nicolae Breban — despre romanul căruia zilele trecute Paul 
Georgescu mi-a spus la telefon o interesantă poveste. Iată deci 
realizat (dar să văd cum!) vechiul meu proiect al publicării de 
grup.” Deci Radu Petrescu dorea să construiască imaginea 
unui grup literar. Pentru mine, denumirea pe care am dat-o şi 
care s-a impus în mod bizar, este cea eficientă. Nu mă refeream 
la o realitate geografică, la faptul că o Şcoală în sens didactic, 
filosofic sau cultural ar fi funcţionat real la Târgovişte, că toţi 
literaţii pomeniţi ar fi trăit în acest oraş, ci la faptul că era 
vorba de o Cetate de Scaun, un sediu la puterii simbolice, al 
regalităţii simbolice a literaturii. Nu era şi nu va fi vorba despre 
o Târgovişte terestră ci de cetatea celestă a Târgoviştei, unde 
toţi scriitorii pomeniţi se vor fi întâlnit deja sau se vor întâlni, 
peripatetizând, dialogând, pe străzile pavate cu norii lui Petru 
Creţia, despre marile şi eternele întâmplări ale literaturii, în 
Cetatea de Scaun a literaturii române. 

8 Comunicatul cu hotărârea [Постановление Оргбюро 
ЦК ВКП(б) о журналах „Звезда” и „Ленинград”] din 
14 august 1946 text integral la http://lib.ru/RUSSLIT/
ZOSHENKO/zvezda.txt

9 Dacă mai e nevoie de vreun argument extra-ideologic 
despre similaritatea celor două sisteme totalitare, abuzul 
de abrevieri, pus în evidenţă de Zevedei Barbu în Dictatura 
proletariatului şi de Klemperer în al Treilea Reich este 
concludent. « LTI » est d’abord « un sigle joliment savant » 
qui parodie les nombreuses abréviations mises en usage par le 
Troisième Reich. Il est tout aussi incompréhensible qu’elles, 
ce qui peut se révéler fort pratique lors d’éventuelles mais 
fréquentes perquisitions de la Gestapo (la moindre note critique 
envers Hitler et l’hitlérisme, dont les pages du journal sont 
emplies, entraînerait en cas de découverte la déportation vers 
le camp de concentration). Cette Lingua Tertii Imperii, fort 
peu « allemande » au demeurant (elle use et abuse d’emprunts 
aux langues étrangères, comme diffamieren ou Garant, dans le 
même but de gargarisation discursive et d’incompréhensibilité 
qui guide son choix d’abréviations), est si malsonnante que 
l’auteur préfère dans un premier temps « se boucher les yeux et 
les oreilles ». Elle devient cependant, lorsque les persécutions 
s’intensifient, le principal sinon le seul sujet d’étude possible. 
Certes, tout dans le Troisième Reich, ses édifices, ses ruines, 
ses affiches, ses autoroutes… est langage mais c’est surtou t 
dans sa langue qu’il se dévoile. Or cette langue est commune 
à tous les milieux sociaux et se retrouve dans tous les coins 
de l’Allemagne. Tous les écrits nagent « dans la même 
sauce brune » et les mêmes modèles se retrouvent chez les 
sympathisants, les indifférents, les opposants et les victimes. 
(Wikipedia)

10Dăncescu, Dan, Alexandru Monciu-Sudinski [restituiri 
biografice], în România literară, 2012, nr. 17

proza scurtă în tranziţie



72

III. Proza scurtă sub lupa criticii 

Iulian BOLDEA
 

Iluziile şi deziluziile prozei scurte

Nu se mai scrie, nu se mai citeşte şi, ca atare, nu 
se mai comentează proza scurtă, astăzi, ca înainte, iată un 
truism. Cauzele pot fi dezinteresul cititorilor, indiferenţa 
prozatorilor şi a criticii literare faţă de genul scurt al 
narativităţii, chiar dacă există încă speranţa că resursele 
acestui timp minimal(ist) de proză nu s-au epuizat. O 
contrapondere la statura monumentală a romanului, la 
suflul epopeic, sau la conturarea unor tipologii ample 
este tocmai recursul la fluiditate epică, la dinamism 
şi expresivitate minimală, la portretul sugestiv sau 
dialogul percutant. Proza scurtă postmodernă recurge, 
cum se ştie, la relativizare şi ironie, la instinct ludic şi 
parodic, la luciditate şi detaşare, dar şi la o apropiere 
cât mai acută de real. Tensiunea raportului dinamic 
dintre referenţialitate şi autoreferenţialitate, a dialogului 
cu lumea imediată şi a explorării interiorităţii, 
redescoperirea cotidianului, a gesticii comune şi a 
banalului sunt alte câteva particularităţi ale genului 
scurt postmodern. Într-o anchetă a revistei „Vatra” 
despre Starea prozei scurte, Alexandru Vlad surprinde 
articulaţiile acestei modalităţi de a desena lumea în tuşe 
epice concentrate: „Despre proza scurtă se poate spune 
că prin natura ei comprehensibilă ne învaţă să înţelegem 
lucrurile ca întreg. Elementele de compoziţie sunt cele 
care asigură perspectiva şi pun într-o anume lumină 
conţinutul. Studierea şi familiarizarea cu acest fapt ajută 
mult mai multă lume decât, să zicem, pe cei interesaţi 
exclusiv de literatură. În unele universităţi americane 
(Yale, spre exemplu) studenţii sunt încurajaţi să studieze 
şi să scrie povestiri. Nu neapărat ca să devină scriitori, 
ceva mă face să cred că nu există o criză a prozei scurte 
în literatura Statelor Unite, ci tocmai pentru a învăţa să 
prezinte lucrurile în scris, pentru a le putea percepe ca 
întreg şi nu ca o sumă de elemente factuale şi disparate. 
Proza scurtă are, în pofida dimensiunilor uneori cu 
adevărat reduse, confinii interesante şi fertile. Eseul 
poate fi conversaţional (celebrul eseu conversaţional 
englez), sau poate avea elemente narative, poate fi un 
portret moral, o «fiziologie» - cum e cunoscut în literatura 
noastră clasică, poate foarte bine încorpora elemente ale 
genului epistolar. Şi în condiţiile postmodernismului 
acestea pot foarte bine coexista, îmbogăţind varietatea 
interminabilă a prozelor de mai mici dimensiuni decât 
romanul. Versatilitatea genului e menită să îi asigure 
supravieţuirea, dincolo de vicisitudinile tranzitorii”.

Unul dintre scriitorii români de azi care nu au 
abandonat proza scurtă, rămânând fidel strategiilor 
şi finalităţilor sale este Ioan Groşan. Reînvierea 
strategiilor epice ale schiţei şi povestirii a fost, pe 
la începutul anilor ’80, un adevărat program literar, 
realizat efectiv atât prin raportarea la o tradiţie narativă 

solidă, cât şi prin recursul la inovaţii textuale, exprimate 
în cele diverse forme şi modalităţi. Radu G. Ţeposu 
expune, de altfel, în cartea sa dedicată generaţiei ’80, 
această dialectică dinamică, paradoxală, a tradiţiei şi 
invenţiei epice, insistând totodată asupra redescoperirii 
spiritului caragialian: “Într-o formulă epică mai suplă 
şi mai ingenioasă, noua generaţie îşi descoperă astfel 
o tradiţie, faţă de care începe să se raporteze cu tot 
mai mult spirit critic, dar şi cu o voinţă puternică a 
recuperării şi asimilării ei. În atitudinea lor primează 
ironia, sarcasmul, complicitatea, ambiguitatea, pastişa 
şi parodia (…). Aceşti prozatori fac din propriii naratori 
nişte personaje care caragializează, ca să zic astfel, 
care vorbesc deliberat în registru parodic, având ei 
înşişi conştiinţa pastişei, a forjeriei”. Încadrându-se, 
fără îndoială, în această tipologie, Ioan Groşan e un 
prozator ce a contribuit nu doar la conturarea efectivă 
a atmosferei prozei optzeciste, dar şi la consolidarea 
armăturii teoretice a generaţiei, prin textele programatice 
publicate prin anii ’80. Într-un astfel de text, intitulat, 
semnificativ, O singură prejudecată, realitatea!, Ioan 
Groşan repudiază convenţionalismul ce derivă din 
prejudecata realităţii ca modalitate de structurare a 
textului literar şi ca viziune artistică. În acest sens, 
prozatorul-teoretician ţine să precizeze că “nu faptul că 
în operele lor apare adeseori, cu o directeţe şi, la prima 

vedere, cu o lipsă de «transfigurare» frapante, imaginea 
vieţii comune individualizează, astăzi, tinerii scriitori”, 
căci, aceste “elemente ale subiectului” nu reprezintă 
finalitatea discursului epic, cât mai curând o “modalitate 
de lucru” (“«Feliile de viaţă», chiar cele de viaţă socială, 
sunt mijloace, nu scopuri. Căci am credinţa că, în ultimă 
instanţă, nu zugrăvirea realităţii este obsesia junelui 
condeier, ci zugrăvirea literaturii”). Fără a neglija 
detaliile realităţii imediate, prozatorul optzecist nu 
se individualizează doar prin calitatea mimetică, prin 
capacitatea de reflectare a realului în cele mai subtile 
nuanţe ale sale, ci mai ales prin luciditatea cu care e 
concepută relaţia dintre universul concret şi ficţiune. 
Conjuncţia dintre realitate şi imaginar defineşte în mod 
exemplar proiectul estetic al prozatorilor optzecişti 
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căci, după cum observă Ioan Groşan în textul invocat, 
“el (prozatorul, n.n., I.B.) nu vrea să concureze starea 
civilă, ci «starea» marilor opere. Ţine un ochi deschis, 
«vigilent» asupra realului; celălalt însă, ca să zic aşa, 
îl aţinteşte mereu spre realitatea textului, adică spre 
ficţiune. Felul cum se întrupează un text, cum se naşte 
din spuma imaginarului o structură estetică – acesta este 
marele şi doritul spectacol pe care îl provoacă şi la care 
asistă, savurându-l, tânărul scriitor”. 

Epica lui Ioan Groşan demonstrează, chiar dacă 
nu derivă cu necesitate din aceste (pro)poziţii teoretice, 
un acut spirit al realităţii textualizate, o realitate filtrată 
subtil prin dioptriile culturii dar, nu în ultimul rând, şi o 
extrem de convingătoare asimilare a formulelor prozei 
moderne. De altfel, s-ar putea identifica în prozele 
lui Ioan Groşan două paliere ale scriiturii, între care, 
evident, există numeroase corespondenţe; există, mai 
întâi, un registru al scriiturii sobre, obiective prin care 
prozatorul captează contururile şi formele realităţii în 
ceea ce are aceasta mai aparent şi neînsemnat. Luminiţa 
Marcu crede că Ioan Groşan e „recunoscut a fi, un artist, 
cel mai inspirat umorist al ultimelor două decenii, un 
ficţionar, un autor de jocuri superioare şi de ambiguităţi 
rafinate, un creator de material didactic pentru studiul 
postmodernismului metaficţional, etc. Nu ştiu cîte din 
toate astea îl mai interesează pe cititorul de azi. Nu ştiu 
nici dacă nu cumva Ioan Groşan nu este un mare scriitor 
tocmai acolo unde nu e un postmodernist exemplar”. 
Acest prim registru stilistic, ce marchează apetenţa 
pentru concret şi disponibilitatea mimetică a autorului, 
derivă dintr-o sugestivă conştiinţă a autenticităţii pe care 
prozatorul o trădează în fiecare pagină pe care o scrie. 
Refuzând idilismul sau calofilia, Ioan Groşan expune 
suprafeţele şi liniile realului în culorile lui proprii, 
indiferent cât de cenuşii ar fi acestea. Cel de-al doilea 
palier al scriiturii rezumă o conştiinţă ironică şi livrescă 
ce îşi asumă convenţiile şi ticurile literaturii, recurgând 
la citatul intertextual, la ironie, la sarcasm, la parodie şi 
pastişă, pentru a-şi relativiza propria scriitură, propria 
manieră de a scrie. De aceea, ceea ce pare spontaneitate 
şi dezinhibare în scrisul lui Ioan Groşan e, de fapt, 
produsul unei conştiinţe postmoderne care, privind cu 
detaşare realitatea concretă, procedează, cu autenticitate 
a notaţiei, la explorarea propriilor abisuri şi drame 
interioare, ori la sondarea condiţiei umane ca paradigmă 
ontică. De la Caravana cinematografică (1985), volumul 
său de debut, până la Jurnal de bordel (1995), trecând 
prin Trenul de noapte (1989), Planeta mediocrilor 
(1991), O sută de ani de zile la Porţile Orientului 
(1992) şi Şcoala ludică (1992) scriitura lui Ioan Groşan, 
fără a fi mereu egală cu sine, şi-a găsit suportul, dar 
şi motivaţia, în aceleaşi obsesii şi frustrări, aflându-şi 
resorturile estetice într-o impecabil expusă conştiinţă a 
autenticităţii şi adevărului narativ ce şi-a acutizat parcă, 
de la un volum la altul, dimensiunile şi motivaţia. Încă 
în Caravana cinematografică, naturaleţea şi fluenţa 
discursului epic se conjugau cu o dinamică şi sugestivă 
conştiinţă poetică în care era inserat, ca experienţă 
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revelatorie, şi spiritul livresc şi ludic. Într-o povestire 
din volumul de debut scriitorul demontează parodic 
mitul creaţiei artistice, procedând, într-o însumare de 
gesturi prozaice, la o înscenare desacraliza(n)tă a actului 
scrierii: “Sigur, tu înţelegi, ar trebui acum să-ncerc să 
scriu altceva, o nuvelă morocănoasă, o povestire şoptită, 
dramatică sau în orice caz o schiţă pitică şi parşivă, în 
fond cred că mă pricep în suficientă măsură să inventez. 
Chiar aşa: te aşezi comod, îţi pui scrumiera la îndemână, 
cotul se sprijină uşor pe masă, încă nu apuci stiloul, 
deşi totul este foarte clar, mai ales începutul: caravana 
cinematografică intrând în sat pe un drum ciopârţit de 
ploaie”. 

Povestirile şi nuvelele lui Ioan Groşan nu sunt 
doar parabole ale condiţiei umane, regizări rafinate ale 
dramei omului singur în faţa unui univers ce-l neagă, 
ci şi parabole sau alegorii subtile ale intertextualităţii, 
ale jocului ironic şi/ sau parodic în care e implicată 
literatura în dinamismul evoluţiei ei, de la mimesis la 
autoreflexivitate. Lumea nu doar că există “pour aboutir a 
un livre” (Mallarmé) ci chiar se sprijină, într-o povestire 
cu substrat alegoric, pe o carte (“draga mea, spune la 
un moment dat autorul din povestirea Insula, stăm pe 
o carte. Asta e”). Sceptic, ba chiar abulic uneori, Ioan 
Groşan vădeşte, şi în “jucăriile” sale textuale (gen Jurnal 
de bordel) un acut interes pentru social, expunându-şi 
astfel, dincolo de apetitul demitizant, şi ironic, o certă 
anvergură morală. Radu G. Ţeposu apreciază că Ioan 
Groşan este „printre puţinii creatori de şcoală nouă care 
n-au devenit prizonierii unei singure formule epice, 
asimilând, cu o complicitate matură, atât experienţa 
intertextualităţii, cât şi stilul perifrastic faulknerian ori 
minuţia cehoviană în descrierea platitudinii existenţiale”. 
Îmbinând percepţia acut realistă, pregnantă, cu inserţia 
fantasticului şi a insolitului (ca în Trenul de noapte, de 
exemplu) sau cu lectura simbolică şi parodică a semnelor 
realului, Ioan Groşan îşi asumă, cu luciditate narativă, 
o distanţă etică faţă de lumea pe care o evocă. În fapt, 
spiritul spectacular-ludic e definitoriu pentru acest tip 
de proză în care ficţiunea autobiografică şi memoria 
intertextuală, parodia şi pastişa creează impresia unor 
oglinzi paralele ce multiplică suprafeţele lumii până la 
confuzie, într-un derutant joc de forme şi unghiuri de 
percepţie ce fac realitatea fictivă, conferind, simultan, 
concreteţe ficţiunii. Referindu-se la umorul ce răzbate 
din textele lui Ioan Groşan, Gheorghe Perian constată 
că acesta „nu se restrânge însă la anumite pasaje, 
nu există secvenţe umoristice în alternanţă cu cele 
grave. Dimpotrivă, particularitatea povestirii constă 
în continuitatea comică a discursului. Fiecare frază se 
înscrie în acest registru, comicul este neîntrerupt, cu 
prea puţine scăderi de tensiune”. Prin subtilitatea şi 
rafinamentul notaţiilor, prin maturitatea stilistică şi prin 
strategiile narative pe care le mânuieşte cu dezinvoltură, 
Ioan Groşan se dovedeşte unul dintre cei mai reputaţi 
şi mai lucizi prozatori ai generaţiei sale, adept al 
narativităţii minimale, tensionate, cu detentă parodică 
şi ludică.
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Dan ŢĂRANU 
Autor implicit alegorizant

La fel ca în (pe merit) premiatul roman Cartea 
şoaptelor, Varujan Vosganian este decis să construiască 
texte prozastice cu gândul de a le face canonizabile. 
Dacă romanul din 2009, cronică a formării personale şi 
a disoluţiei unei culturi, reuşea să absoarbă în structura 
sa toate ingredientele tradiţiei narative (sau mai multor 
tradiţii narative, conjugând biograficul, istoricul, 
fabulosul, memoria şi mitul) şi să le integreze într-un 
tot unitar şi, oricât de rebarbativ ar suna, funcţional, 
volumul Jocul celor o sută de frunze şi alte povestiri 
pare a urma, în ciuda fragmentarismului formulei, 
aceeaşi reţetă a stilisticii exhaustivităţii. 

Cele 6 texte care compun volumul sunt riguros 
construite, bifând toate capitolele unui manual de 
redactare: alternanţe epic – liric, schimbare de planuri 
şi perspectivă, pendulări între prezent şi trecut, plan 
exterior, plan interior, naraţiune închegată, consistentă, 
corect întocmită la toate nivelurile, varietate lexicală 
şi stilistică, personaje construite cu migală. Varujan 
Vosganian include în partitura sa toate cheile şi măsurile 
posibile. Şi o face cu certitudine şi încredere în abilităţile 
sale de a gestiona atâtea detalii şi tipuri de discurs, cu 
gravitate, părând pregătit (doar) pentru mize importante. 
Mai mult, pentru că realitatea înţeleasă ca desfăşurare 
verosimil-predictibil-de forţe ale imaginaţiei nu este 
suficientă, caracteristica principală a textelor sale este 
marcată de pendularea sau ruptura de planuri între o 
dimensiune a cotidianului românesc postdecembrist 
şi una metaforizantă a supra- sau infrarealităţii. Şi 
ambiţia prozatorului nu se opreşte aici. Textele par 
a respecta, dintr-un alt unghi, prescripţiile doctrinei 
celor 4 sensuri, rescrise însă sub forma: literal-realist, 
socio-politic, fantastic şi, în fine, religios-alegoric. 
Aceste patru interpretări nu funcţionează însă neapărat 
în adâncime, având un referent static, ci de multe ori 
într-o juxtapunere nu atât ambiguă, cât derutantă. Şi asta 
pentru că textele suferă de o supraabundenţă discursivă, 
autorul înglobând în ele cam tot ce ar putea forma 
discurs narativ în ultimele decenii: priză la cotidian, 
inclusiv la ungherele sale sordide, speculaţii teosofice, 
imagistică noir şi discurs moral, lirism şi circumscriere 
metaforică a unor senzaţii inefabile ş.a.m.d. Aşadar, 
problema acestor naraţiuni, nu le numesc povestiri şi 
nici nuvele, pentru că ele conţin virtual şi, în măcar două 
cazuri, efectiv, material pentru un roman consistent, ţine 
de dozaj şi de armonizarea acestor oferte de lectură, de 
la un punct încolo copleşitor de complicate, de multe ori 
fără recompensa decriptării unei coerenţe semnificative. 

Pentru câteva aplicaţii ale unei, altfel, dificil de 
explicat disonanţe între toate aceste paliere narative, 
cele şase naraţiuni incorporează nuclee ale realităţii 
sociale româneşti, de la procesul reeducării de la 
Piteşti la disponibilizările postrevoluţionare. Interesul 
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primordial al autorului nu este acela de cronicar al 
evenimentelor, ci se axează pe modul în care rezonează 
şi se dezvoltă simbolic aceste drame socio-politice ale 
secolului XX. Regimul simbolic-fantastic este, pe rând, 
un voal care acoperă vag-subtil nucleul evenimentului 
social, o armătură ezoterică menită să susţină o naraţiune 
care, deşi, banală, ar funcţiona şi pe cont propriu şi, 
în cazurile cele mai puţin reuşite, o suprastructură 
fantastic-alegorică în care realitatea se topeşte şi devine 
aproape nesemnificativă. Cu o excepţie, acest traseu este 
impus de un uzual tandem real - ireal, formula predilectă 
a autorului, devenită aproape manieră, ea presupunând 
intervenţia unei rupturi de nivel, de regulă parabolice, 
alteori doar stranii. De altfel, modul particular în 
care Vosganian utilizează aliajul între familiaritate şi 
stranietate merită discutat separat. Nu înainte de a îmi 
exprima rezervele cu privire la termenul de realism 
magic care a fost deja aplicat acestor texte. Dacă este 
adevărat că trecerile dintre planul concret, plauzibil şi 
cel infra-, supra- hiperreal sunt lejere, creând senzaţia 
unui continuum şi, deci, a unui efect de realismo 
maravilloso, ele au o justificare într-un alt etaj narativ, 
fiind produsul unei conştiinţe auctoriale dominante, 
decise să livreze orice ambiguitate într-un orizont de 
lectură prestabilit. Acest orizont se naşte din resorturile 
epistemologice ale unor întrebări concepute de un autor 
implicit, instalat într-o paradigmă alegorică, dispus deci 
să sacrifice elementele concrete ale naraţiunii. Astfel, 
personajele sunt împinse să aibă epifanii, neliniştea 
lor existenţială, pe care autorul o caută cu obstinaţie, 
cumulând efecte şi detalii, uneori până la stridenţă, fiind, 
de multe ori, o teză înainte să fie o evoluţie a conştiinţei. 
Viziunile lor sunt supradeterminate. Această forţare 
în cadrul grav, cu semnificaţii nu foarte clare, confuz-
cabalistice este marca inconfundabilă a acestui volum şi 
creează o atmosferă narativă diferită de formule similare 
din istoria prozei recente, precum Ştefan Bănulescu sau 
Ştefan Agopian. Nici urmă de gratuitate, absurd sau 
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specularitate metaficţională, mai degrabă putându-se 
găsi similitudini de viziune cu Danilo Kiš sau Milorad 
Pavić. Manipularea alegorică a mesajului este cea mai 
importantă marcă, dar şi principalul defect constitutiv 
al volumului. Un alt efect urmărit de autor, cu mijloace 
destul de neclare, din cauza supralicitării, se reflectă la 
nivelul personajelor (numeroase) care par a evolua, cu 
puţine excepţii, într-un fel de arenă atemporală, fiind 
exemplare ale unei umanităţi arhetipale. Reducerea la 
esenţe se face cu instrumentarul aseptic al construcţiei 
realiste clasice: descriere fizică sumară, dar relevantă 
pentru „caracter”, revelare progresivă a dramei 
interioare, avansare rectilinie către rezolvarea destinului 
anunţat metodic anterior. Limbajul şi atitudinea lor faţă 
de realitate sunt însă statice, din nou, supradeterminate, 
prin dotarea lor cu replici şi probleme de conştiinţă 
aplicabile oricând şi oriunde. Această universalizare 
capătă deseori nuanţe hieratice. Dincolo de orice 
context, personajele lui Vosganian sunt capabile de 
reflecţii adânci, de apoftegme livreşti pentru care nu au 
nicio calitate, fiind mişcate de o conştiinţă străină lor.

Pentru a nu patina în abstract, iată, sumar şi 
subiectul celor şase naraţiuni. În La Judecata de Apoi a 
statuilor, un paznic de muzeu, părăsit de mersul istoriei 
într-un limb în care timpul stagnează, devine obsedat 
de statuia călăreţului din curtea castelului pe care îl 
păzeşte. Lumea vidată de sens, mecanic-aplatizată, în 
care trăieşte Petrache, luminată însă, cum altfel, de o 
poetică (şi stângace) scenă de dragoste în cabina unei 
macarale dezafectate, pare a se înscrie într-un scenariu 
iniţiatic, cu semnificaţii adânci. Călăreţul învie (sau 
e doar o halucinaţie?) şi face un transfer de identitate 
cu Petrache. Viziune a personajului sau conversiune a 
realităţii prin intermediul conştiinţei auctoriale obsedate 
de parabole… mesajul se pierde la un moment dat în 
reţeaua alambicată de simboluri mistice care se ivesc 
surprinzător într-un discurs, altfel, clar şi pedestru.

Al doilea text este mult mai ambiţios, fiind 
caracterizat de o inflaţie mitologică: Ioan şi Iacov, fiii 
lui Zevedei şi Iisus, comparaţii cu şarpele Kundalini şi 
Şiva, maeştri spirituali deghizaţi în cerşetori, exprimări 
sibilinice, paradoxale sau cu miez substanţial, dar care 
nu are şi un înveliş pe măsură, care să îi facă devoalarea 
interesantă. Cei doi fraţi apostoli, Iacov şi Ioan, sunt 
distribuiţi în planuri existenţiale diferite, alături de alte 
personaje impregnate simbolic, de la chirurgul fără de 
arginţi, Pantelimon, care e convins că poate afla sau 
influenţa destinul aruncând o monedă (de argint). Dacă 
Iacov este prins într-un maleficiu dostoievskian, Ioan, 
devenit Ionuţ, este un sinucigaş ratat. Ambele personaje 
au vârsta fatidică de 33 de ani. Desacralizarea rolurilor 
apostolice este, mai departe, corelată cu amintirile unui 
bătrân trecut prin reeducarea de la Piteşti. Dincolo de 
acest plan alegoric-politic-religios, care atinge spre 
final o densitate sufocantă, se naşte cu greu povestea 
anestezistei Cosmina, care desenează premonitoriu 
dragoni, autorul părând decis să nu rateze niciun vector 
cu potenţial mitologic.

În Când lumea era întreagă, Vosganian sondează 
lumea mahalalei romantizate, în tradiţia autohtonă, 
combinând reprezentări în maniera lui Al. Brătescu-
Voineşti şi Eugen Barbu. Umanitatea larvară invocată, 
convocată de autor are funcţia vizionară cu care ne-
am obişnuit din secolul al XIX-lea, fiind o actualizare 
a modelului creştin- romantic în care personajele 
periferice sunt, dacă nu păstrători ai purităţii, măcar 
inocentaţi în comparaţie cu sălbăticia lumii „normale”. 
Ciungul Coltuc, cu corpul redus la trunchi, şi având, de 
aceea, în permanentă nevoie de asistenţă, este obligat să 
cerşească şi este obsedat de citit, lingând paginile cărţilor. 
Mai mult, Coltuc are viziuni/scufundări interioare 
aproape blecheriene care îi permit să vadă lucrurile şi 
locurile (re)întregi(te): membrele lipsă ale colegilor, un 
orb şi un şchiop, copacii de sub asfalt.... Sora Melania, 
care se sacrifică pentru fratele său, Golea, bruta care îl 
ucide pe Coltuc, sunt personaje-tip, desprinse dintr-un 
scenariu arhetipal şi, deci, cu semnificaţiile şi rolurile 
predeterminate. 

Din aceeaşi categorie de indivizi, marginal-
exotici, fac parte şi personajele homeless puse să joace 
o dramă a iniţierii religioase, un fel de mister medieval, 
rescris parodic-grotesc, dar nu fără inflexiuni grave, în 
Dincolo de lumea de dincolo. În rândul acestor personaje 
denaturate, detracate, bolnave, strânse lângă muntele de 
gunoi ale unui generic oraş în Vinerea mare, se strecoară 
şi profetul Isaia, căzut şi el în istorie, repetând ritualuri 
sacre lângă noua Biserică a vremurilor contemporane – 
groapa de gunoi.

Mai clară în mizele ei, Legătura de leuştean 
abordează cu meticulozitate nu neapărat adecvată tema 
mineriadelor, creând o întâlnire între două conştiinţe/ 
lumi incompatibile, Rada, o fostă victimă a minerilor 
şi un miner călău inocent pentru că ignorant care se 
întoarce după 2 decenii pentru a-i înapoia medalionul 
rupt de la gât. Realizarea celor două personaje nu 
depăşeşte aşteptările rezonabile ale unui cititor mediu, 
respectând modelul banalităţii răului: bruta Pavel este 
un om ca toţi oamenii, cu frustrările şi suferinţele sale, 
iar victima, Rada, care a pierdut sarcina în urma bătăilor 
primite în Universitate, încearcă să se împace cu trecutul. 
Singurul punct în care autorul (ne) surprinde este cel 
al redării incompatibilităţii realităţilor în care trăiesc 
cele două personaje, minerul e convins în continuare 
că mesajul lui Iliescu era îndreptăţit şi că violenţa 
mineriadelor reinstaura armonia cosmosului comunist 
prin brutalizarea şi/sau uciderea „drogaţilor” din Piaţa 
Universităţii. Amestecul de obstinaţie a îndreptăţirii şi 
remuşcări, de umanitate generică, cu o ramă morală, fie 
şi incertă, şi limitări stupide ale înţelegerii realităţii este 
excelent redat.

După acest respiro de la suflul vizionar-alegoric, 
autorul revine în forţă cu povestirea, de fapt roman, în 
toată regula, care dă titlul volumului, Jocul celor o sută 
de frunze. Piesă de rezistenţă a volumului, ea reia la un 
nivel superior de realizare artistică majoritatea temelor 
şi motivelor de mai sus. Structurată în jurul a două 

proza scurtă în tranziţie



76

experienţe sociale, neatacate în precedentele povestiri, 
disponibilizările postdecembriste din industrie, care 
abandonează indivizii într-un gol identitar, lipsit de 
orice resort al autorealizării, şi, respectiv, mirajul 
evadării din blocul comunist, prin traversarea Dunării. 
Aceste şocuri marchează biografia a patru prieteni, 
altfel, foarte diferiţi, Jenică, Maca, Tili şi Luca. Dacă 
dimensiunea politic-socială este rotundă, primii trei, 
ajunşi la o maturitate inutilă, într-o lume lipsită de 
sens, se răzbună pe sectoristul care îl trădase pe Luca, 
transfug ucis de grăniceri pe malul Dunării, aruncându-l 
în faţa trenului, finalitatea fantastic-alegorică este, şi 
aici, urmărită printr-o abundenţă de bricolaje şi insert-
uri fantasmatice, teosofice, misterioase. Poveştile, vii, 
autentice, sunt dezechilibrate, cele trei personaje părând 
a juca simultan într-o viaţă recognoscibilă şi sub spectrul 
metafizic al unui rol. Identitatea lor socială a sucombat 
în vremuri postrevoluţionare, nemairămânându-le decât 
şansa de a migra abulic şi de a filosofa, aparent futil, dar, 
de fapt, revelatoriu pentru finalul simbolic (cum atlfel?). 
Acţiunea reparatorie, răzbunarea pe cel care le-a turnat 
prietenul, nu aduce, nici ea, compensaţia visată şi nici 
nu restabileşte axiologia unor existenţe în derivă. Mai 
mult, îi determină pe Jenică şi Maca să se sinucidă, ca un 
semn al eşecului de a construi un sens din şi dincolo de 
traumele identitare care sunt rezultatul şocurilor sociale. 

Dacă riscurile prozei scurte sunt reprezentate 
convenţional de mizele prea mici şi de dificultatea de a 
esenţializa în spaţii care nu permit ramificaţii şi dezvoltări, 
aş zice că, în cazul lui Vosganian, convenţia structurantă 
a genului suferă o implozie. Iar senzaţia că edificiul 
prozastic se prăbuşeşte grevat de propria încărcătură 
simbolică nu reuşeşte să ne fixeze în perspectiva gravă 
intenţionată de autor. Deloc metonimice, naraţiunile din 
acest volum sunt energizate, dacă nu supraîncărcate, 
printr-un circuit metaforic impresionant. Dacă acest 
edificiu, la care autorul a trudit cu meticulozitate, merită 
respectat pentru anvergură, modul în care este construit 
este mai degrabă dezamăgitor, povestirile fiind prea 
lungi, demonstrative, pretenţioase. În orice caz, dacă 
este vorba despre un eşec, atunci este eşecul unui proiect 
ficţional şi identitar care merită atenţie. Putem înţelege 
mai uşor impulsul creativ care stă la baza naraţiunilor 
din acest volum pornind de la “jocul celor 100 de 
frunze”, pe care cei patru prieteni îl jucau în Focşani-
ul copilăriei. După ce copiii adunau 100 de frunze, se 
obligau să meargă pe trotuar călcând numai pe frunze. 
Fiindcă frunzele sunt împrăştiate imprevizibil de vânt, 
iar copiii, care credeau că există un Mag al frunzelor, 
rămâneau uneori fără o frunză pe care să calce, aveau 
dreptul să scoată una, din cele o sută păstrate în tolba 
de la piept, şi să o aşeze pe trotuar, ca un fel de dală 
care le permitea să continue jocul. Cred deci că în 
această reuşită descriere (şi există în fiecare nuvelă 
măcar un moment sau un fragment de excepţie) putem 
identifica metafora centrală a textelor lui Vosganian şi 
explicaţia pentru structura lor multietajată, şi ea poate 
fi tradusă ca pierderea capacităţii de a produce sens, de 

a crea punţi interpersonale, sociale, chiar şi într-o lume 
absurdă, ca cea comunistă, a anilor 80. În contrapartidă 
însă, lumea postdecembristă este iremediabil dezaxată, 
imaginaţia socială şi cea relaţională funcţionează în gol, 
dezagregate. Proiectul subteran al autorului este acela de 
a înţelege rupturile ireparabile ale ţesutului social şi ale 
imaginarului care îl irigă. Executarea unor clase întregi, 
reeducarea de la Piteşti, Revoluţia şi mineriadele, 
distrugerea lumii artificiale a industriei comuniste 
şi a contra-lumii la fel de artificiale, dar funcţionale, 
create defensiv de oamenii obişnuiţi, au produs un 
dezechilibru existenţial, social, care nu poate fi înţeles 
(şi, eventual, reparat) decât prin invocarea unei structuri 
de alt ordin, alegoric, simbolic. În acest fel se explică şi 
umanitatea ecumenică (în sens literal) care se suprapune 
peste personajele banale sau marginale ale autorului, 
şi viziunile aproape obsesive ale personajelor care 
vizează reîntregirea, completitudinea, şi intruziunile 
sau dezvoltările fantastice. Dacă tratarea simbolică, în 
regim mitic, a unor traume sociale dureros de vii pentru 
memoria colectivă este soluţia (re)generării unui mod 
de a înţelege realitatea socială şi interpersonală, rămâne 
de văzut. Senzaţia este însă că în acest volum autorul 
oferă prea multe chei de interpretare, dar, ca să îl citez, 
„o cheie foloseşte doar dacă întâlneşte încuietoarea 
potrivită”. De aceea, mai multe chei nepotrivite nu vor 
deschide încuietoarea, oricât de mult ar forţa-o.

_____
* Varujan Vosganian, Jocul celor o sută de frunze şi 

alte povestiri, Editura Polirom, 2013 
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Marius POPA 

« Prozele asortate » marca 
Alexandru Vlad 

Când, în anii ’80, Gheorghe Perian semnala 
– printr-o serie de articole – un evident reviriment al 
prozei scurte, într-o perioadă în care genul începea să se 
bucure de o certă efervescenţă prin vocile unor Mircea 
Cărtărescu, Petru Cimpoeşu, Ioan Groşan, Cristian 
Teodorescu, George Cuşnarencu, Mircea Nedelciu 
ş.a.m.d., atrăgea atenţia – totodată – asupra uneia dintre 
caracteristicile fundamentale ale acestui tip de proză, 
şi anume „mobilitatea, capacitatea de a înregistra cu 
maximă promptitudine semnele oricât de slabe ale unei 
noi mentalităţi“ (după cum observa criticul într-unul 
dintre studiile publicate, la vremea respectivă, în revista 
Vatra). E vorba, în definitiv, despre una dintre mizele 
de prim ordin ale acestui gen, confirmată, de altfel, în 
repetate rânduri, de acele momente din istoria noastră 
literară în care proza scurtă a reuşit să ocupe prim-planul. 

 Alexandru Vlad nu e doar unul dintre numele 
de primă mărime care au reprezentat acest segment al 
creaţiei în anii ’80, ci şi unul dintre scriitorii generaţiei 
care continuă să publice proză de calitate după 2000. Cu 
toate că, în anii ’90, nu doar prozatorul în discuţie, ci şi 
congenerii săi au intervenit relativ puţin în materie de 
producţie literară „la zi“, următorul deceniu şi jumătate 
a devenit un „teren“ propice pentru proza scurtă, 
„chemată“ să înregistreze categoricele mutaţii de viziune 
care sunt din ce în ce mai vizibile în planul literaturii 
recente. 

 Miza centrală în funcţie de care se articulează 
naraţiunile – în eclectismul lor – din Măsline aproape 
gratis* este una, prin excelenţă, etică. „Prozele asortate“ 
propun, de fiecare dată, prin vocea unui narator aproape 
„sentenţios“ – şi în chip aproape explicit –, o valorizare, 
în cheie axiologică, a „evenimenţialului“ restituit. E, de 
pildă, cazul „Moşului“ obsedat de aparatul de radio şi de 
televizor, care „se descotorosea de toţi, îi alunga pe unii 
şi se întorcea la aparatul de care era deja dependent“, 
în vreme ce „baba îl boicota neobosită cât putea: «De 
ce stai tu cu urechea în aparatul acela de radio? La ce-ţi 
foloseşte?»“. Nu întâmplător, subiectul se construieşte, 
până la un punct, în jurul „relaţiei“ acestui personaj 
cu „mass-media“ şi cu propria consoartă, pentru ca 
aceasta din urmă – după moartea lui – să îi preia locul, 
după ce „a dat cu ochii de aparatul de radio, i-a aprins 
ochiul magic şi a început să asculte buletinele de ştiri“. 
Or, un asemenea gest de a ridiculiza, în cazul de faţă, 
condamnarea alterităţii pentru propriile metehne îmbracă 
forme dintre cele mai distincte în fiecare dintre povestiri, 
de la ironicele întorsături de situaţie din Măsline aproape 
gratis, proza care dă titlul volumului, la „destinul“ comic 
al responsabilului cu monumentele din Despre statui. 
Opinia unui practician. 

 În aceeaşi ordine de idei se înscrie, pesemne, şi 
efectul de veridicitate pe care îl degajă aceste povestiri 
cvasi-factuale. De altminteri, valoarea factologică a 
restituirii atinge apogeul în acele naraţiuni care surprind 
Revoluţia din ’89 în lumea clujeană şi care valorifică, 
înainte de toate, implicaţiile morale ale evenimentelor 
rememorate. Pentru că miza evocărilor nu stă atât în 
„senzaţionalul“ întâmplărilor (interesant însă prin 
„pluriperspectivismul“ viziunii, de la registrul de afecte 
propriu-zise ale naratorului la reprezentările alterităţii 
în „specificitatea“ ei: „Unii trecători se opreau, alţii 
preferau să se depărteze în grabă. Când au apărut soldaţii 
şi trupele de şoc, cu grosolanele şi ridicolele lor scuturi 
albe din fibră, păreau că fac şi ei parte din mizanscenă 
[…] Apăruse lume la geamurile de sus, alte geamuri se 
închideau în grabă […] Copii curioşi voiau şi ei să vadă 
ciudatul joc, îşi trăgeau părinţii de mânecă“ etc.), cât 
în intenţia „justiţiară“ sub semnul căreia se conturează 
întregul imaginar şi care e desemnată ca atare în epilogul 
satiric al povestirii („Iar aprehensiunea vine de la 
surplusul de emoţie şi sentiment care s-a răsturnat odată 
cu perspectiva atunci când am aflat că: n-a tras nimeni, 
morţii sunt vinovaţi şi răniţii şi mai vinovaţi pentru că 
n-au murit […] fotografiile mele au ajuns în Occident 
şi un oarecare domn Luca şi-a cumpărat pe ele haină de 
piele“ ş.a.m.d.). 

 Elementele de rezistenţă ale volumului le 
constituie, negreşit, personajele (în cele mai multe 
dintre situaţii, personajele-narator) excelent configurate, 
capabile să integreze – în ele însele – dominantele 
individului contemporan. Pesemne că e unul dintre 
filoanele esenţiale prin care cartea reuşeşte să „dezbată“ 
problematicile lumii contemporane, de la Portretul de 
revoluţionar şi addenda despre revoluţie la „arlechinul“ 
terifiant din Scherzo, în stare să intimideze un narator 
pierdut „într-un Paris“ cuprins de „o aglomeraţie de 
festival bizar, pălării largi, şepci moi, pălării enorme“. 
E una dintre mostrele de cvasi-umor care ascunde, în 
fapt, tragismul unei societăţi pervertite (de vreme ce, 
de-a lungul întregului volum, prozatorul mizează pe 
un joc al comicului şi al ironiilor care nu face decât să 
mascheze, în fond, sensurile grave ale realului). Întrucât, 
prin descinderea frecventă în prozaic (după o influenţă 
uşor recognoscibilă a epocii post-2000, venind însă în 
continuitatea biografismului de factură optzecistă), 
proza scurtă a lui Alexandru Vlad reuşeşte, în repetate 
rânduri, să taxeze abaterile de la normalitate ale unei 
lumi neaşezate, incapabilă să îşi gestioneze memoria 
recentă şi subjugată – nu o dată – de propriile vicii.

Volumul devine ofertant, nu în ultimul rând, prin 
multiplele formule diegetice pe care le actualizează, 
alcătuind – dacă avem în vedere relativa organicitate 
a povestirilor care „comunică“ între ele – un „roman-
frescă“ al unei lumi care îşi cere, după cum am 
observat, un imperios „examen de conştiinţă“. Or, 
diversitatea palierelor de realitate abordate comportă, 
fireşte, soluţii naratologice dintre cele mai distincte, 
la limita factologicului şi a ficţionalului, a focalizării 
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interne şi a focalizării externe, a unor artificii de ordin 
cronologic bine speculate, a personajului-reflector şi 
a personajului-focalizator etc. Lectura de ansamblu 
produce, de aceea, un efect de „creaţie totală“, valabilă, 
aşadar, şi prin experienţa de receptare mai mult decât 
complexă pe care o constituie pentru cititor. 

 Măsline aproape gratis câştigă, în consecinţă, 
nu doar prin viabilitatea mecanismelor diegetice, ci, 
mai ales, după cum remarcă Victor Cubleşan pe coperta 
a IV-a, printr-un „umor reţinut, o perdea de realism 
frust în faţa unei melancolii neostentative“. Pentru 
că – în spatele stilului „cald“, „energic“, în tonalităţi 
aproape joviale, al prozatorului – e camuflat, de fiecare 
dată, un nucleu etic prin care povestirile îşi confirmă, 
indiscutabil, valoarea şi care traduce, în definitiv, 
impasurile – de clamat – ale contemporaneităţii.

Andreea POP
Clopotul de sticlă 

 „Şi cel care trage cu alice şi cel care trage cu un 
glonte pot lovi pasărea în zbor, dar dacă primul poate 
face un dublet (mândria vânătorilor), al doilea ne va 
oferi frumuseţea unei «lovituri». Acelaşi raport există 
undeva între romancier şi autorul de proză scurtă. Sau 
acelaşi dintre un alergător pe 100 metri plat şi unul pe 
2000 metri, şi aşa mai departe. […] Cine este autorul de 
proză scurtă şi ce vrea el? Tot ce caută un autor de proze 
scurte este binefăcătoarea de formaţie profesională, darul 
de a vedea centura virtuală ce desparte faptele, reale 
sau imaginare, de ambient constituindu-le în potenţiale 
proze scurte, membrana unor celule din care e desigur 
preferabil să nu lipsească nucleul. Astfel, uitându-te 
în jur nu vezi altceva decât mulţime de posibile proze 
scurte care aşteaptă să le faci vizibile pentru cei care, de 
altfel, le trăiesc.” (Echinox, nr. 8-9-10, 1980)

Un prozator care, privit retrospectiv, preferă 
glonţul, aşa s-a arătat a fi, potrivit propriei definiţii, 
Alexandru Vlad. Înainte de orice, scriitorului optzecist 
i-a fost „înmânat” blazonul nuvelei, deşi recentele 
romane (Curcubeul dublu, 2008; Ploile amare, 2010), 
venite pe urma Frigului verii (1985) au recuperat o 
vocaţie desfăşurată cu strălucire şi într-un cadru mai 
larg, şi au demonstrat, în bună măsură, aceleaşi calităţi 
dovedite în genul care l-a consacrat. Pe linia prozei 
scurte, s-au înscris, însă, câteva volume care, în ciuda 
modestei reprezentări numerice (şi a unei receptări pe 
măsură, acuzată de mai toţi exegeţii care s-au ocupat 
de ele), au fost suficiente ca să genereze afirmaţii de 
genul: „Alexandru Vlad ştie să coboare şi în imediata 
apropiere a vieţii, să-i simtă freamătul şi să-i descifreze 
misterul ascuns” (Radu G. Ţeposu, Istoria tragică & 
grotescă a întunecatului deceniu literar nouă), ori, 
la aproape zece ani distanţă, „unul dintre prozatorii 
adevăraţi (şi interesanţi) ai generaţiei sale” (Cosmin 
Ciotloş, în România literară nr. 5/2012). Debutul, 

Aripa grifonului (1980), întrevedea deja o atracţie 
pentru detaliul observat în grabă, expediat rapid de către 
alţii, sau nevăzut cel mai adesea, dar surprins de către 
un narator analitic în esenţa sa, cu o luciditate extrem 
de pătrunzătoare, o anumită preferinţă, apoi, pentru 
comparaţia neaşteptată, lipsită de pretenţii, dar de efect 
tocmai prin această neobişnuită simplitate, ori, ca o notă 
recurentă, inserţia livrescului şi a temei povestirii, ca 
principiu al coerenţei. Aceleaşi observaţii sunt valabile şi 
pentru volumul următor, Drumul spre Polul Sud (1985), 
care miza şi mai mult pe profunzimea construcţiei, a 
detaliilor de atmosferă care fac diferenţa şi completa 
substratul intelectual al povestirilor cu un crez devotat al 
povestitorului, care, indiferent de metodele lui, trebuie 
să respecte până la capăt o anume capacitate de a accepta 
târgul cu sine însuşi.

În contextul cărţilor de după ’90, care prefigurau 
o nouă etapă, una ce privilegia mai ales publicistica, 
apare, în 2004, volumul Viaţa mea în slujba statului, 
care, pe cât de „încăpăţânat” în a nu se face văzut (îl 
ajutase conştiincioasă, în acest sens, cenzura, după cum 
precizează autorul însuşi în interviul care încheie cartea), 
pe atât a fost de trecut cu vederea de către critică. Despre 
ea au vorbit, totuşi, Bedros Horasangian, care o vedea 
ca pe „proză recuperată din dosarele mai vechi, cumva 
mai apăsat realistă, cu inserturi biografice şi tristeţile de 
rigoare ale filmelor ceheşti şi poloneze ale anilor ‚70-
’80, de o excepţională forţă epică”, sau Ovidiu Pecican, 
în Steaua, (nr. 11-12/2006), atunci când „inventaria” 
producţia scriitorului: „prozele din volumul cu titlu 
chezaro-crăiesc, Viaţa mea în slujba statului (2004), 
reaminteau, cui apucase să uite, că talentul proteic al 
lui Alexandru Vlad se exersează cu măiestrie în materie 
de epic bine filtrat printre genele unei subiectivităţi 
bine strunite, pusă în valoare de un simţ al limbii şi de 
o retorică purtătoare de distincţie şi demnitate ce nu se 
dizolvă totuşi în morgă.” Despre titlu prozatorul însuşi 
dă lămuriri, atunci când în autobiografia care deschide 
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volumul face diferenţa între viaţa în slujba statului şi 
viaţa cu el însuşi: o cohortă de meserii dintre cele mai 
pestriţe, arbitrare şi uneori fără o legătură evidentă între 
ele (anticar, custode al unei galerii de artă, remizier 
la o echipă de fotbal, dactilograf la o întreprindere de 
transporturi, bibliotecar, între altele) vs. drumeţiile din 
munţii Apuseni de unul singur, indiferent de anotimp, 
ca tot atâtea încercări de conservare a unui spirit 
primitiv. Dincolo de a întări, însă, o dihotomie aparent 
ireconciliabilă, titlul aşează central o secvenţă de proză 
care ar fi putut la fel de bine să apară individual (cum Al. 
Vlad intenţiona, de altfel, să o publice, spre entuziasmul 
sindicaliştilor cititori de psihologie practică, completa 
ironic), căci, în economia volumului, aceasta se detaşează 
hotărât de celelalte bucăţi, patru la număr, „adăpostite” 
între un „ocol” autobiografic simplu şi onest de la început, 
şi interviul după o reţetă similară cu acelaşi Ovidiu 
Pecican din final, o întâlnire fericită a intervievatorului 
cu subiectul.

Dacă cele două extremităţi autoconfesive 
mărturisesc fără ocolişuri şi curat un traseu existenţial, 
„miezul” (aparent) ficţional al volumului stă sub semnul 
sacrificării elanului narativ în favoarea conturării unui 
univers ascetic, în mijlocul căruia, aşezat tacticos, 
naratorul, de o subiectivitate diaristică, indiferent de 
ipostaza sa, înregistrează întâmplări banale de peste zi, 
fapte din viaţa obişnuită, consemnate toate pe un ton 
aproape adolescentin, salingerian uneori, molatic şi firesc, 
direct întotdeauna. Primele patru proze se întâlnesc toate în 
acest punct şi par, la prima vedere, însemnări simple, care 
iau „temperatura” cotidiană, fără a şoca printr-o răsturnare 
de situaţie imprevizibilă, ori vreunui exces de orice fel, şi 
ar putea prea bine să rămână pe o undă lipsită de variaţie, 
dacă nu ar fi, în fiecare, un detaliu care să le „scuture” 
puţin de lehamitea existenţială. Aşa se face că în Amintirea 
clară şi precisă a zilei de 27 septembrie 1970, naratorul 
acceptă o întâlnire neobişnuită, uşor suprarealistă, atunci 
când, fără să îşi pună prea multe întrebări, îl ajută pe un 
necunoscut care îl fixase detaşându-se din mulţimea din 
faţa lui, să îşi care „bagajul” insolit de-a lungul oraşului, 
o pendulă cu un corp din lemn sculptat - prilej de schimb 
de detalii biografice mincinoase din ambele părţi, ce se 
amestecă alternativ în fumul ţigărilor dintr-un pachet 
mototolit de Naţionale, împrăştiat în soare. Eşuarea 
iniţiativei necunoscutului de a repara pendula pe care o 
stricase în timpul furtului ei sfârşeşte şi întâlnirea, la fel de 
brusc precum începuse, fără alte explicaţii suplimentare. 

În Exit, pe de altă parte, din cadrul iniţial comun al 
firului narativ se desprind apoi mai multe poveşti în care, 
deşi diferite, „vocile” au în comun o anumită temperanţă 
şi un ton egal, neafectat de nimic. Dincolo de câteva 
clasice istorii domestice (o ea neagreată de socri, un tată 
„întârziat”, care nu îşi găseşte locul în familie, încurcat 
de propriul copil), există, şi aici, aproape întotdeauna, 
un detaliu în virtutea căruia lucrurile dobândesc reliefuri 
nebănuite: un chiriaş care constată că la temperaturi 
ridicate, camera pe care tocmai o luase în folosinţă miroase 
a alcool şi vin acrit, cu care erau impregnate podeaua şi 

vatelina dormezei de către foştii activişti (bine dispuşi), 
are o adevărată plăcere a scârţâitului pe care îl scoate 
scaunul pe care se aşează seara sau noaptea, şi pe care îl 
mişcă, absurd, pe tonurile unui concert închipuit, ori, mai 
apoi, imaginea bunicului fără o mână, dar care cântă la 
vioară şi alungă ciorile în timpul liber petrecut cu nepotul 
său. Un loc să înţelegi aduce, ca spaţiu şi atmosferă, cu 
proza Drumul spre Polul Sud din volumul cu acelaşi 
nume, dar fără a insista pe o anatomie a frigului, mizează 
pe o prietenie în tranziţie, ale cărei meandre se pot ghici 
cu prilejul unei excursii în creierii munţilor, unde unul 
îl invită pe celălalt cu simplul scop de a-i comunica 
faptul că urmează să se însoare. O poveste de dragoste 
neîmplinită în V, în fine, surprinde o întâlnire între cei 
doi foşti protagonişti într-o dimineaţă de duminică, într-o 
staţie de autobuz, în care, aşteptând fiecare să plece în 
direcţia lui, poartă un dialog minimalist, mult completat 
de monologul interior al naratorului, care, cu un gest 
copilăresc şi lacom, îşi vâră mâna în sacoşa cu floricele 
a fostei iubite, ajutat de către aceasta, în timp ce ea îi 
recuperează ultimele detalii ale vieţii ei de familie.

 Nu e uşor de anticipat construcţia care urmează 
acestor proze, nebănuită în niciun fel, în desfăşurarea 
căreia cele de dinainte sunt „înghiţite”, o construcţie 
surprinzătoare atât prin deschidere, cât şi prin fineţea 
analitică a schiţării unei atmosfere greu de uitat; în cele mai 
bune pasaje ale ei, pot fi ghicite reminiscenţe ale primelor 
volume de proză scurtă, mai ales prin aceeaşi privire cu 
pantă lină, domoală, dar care, paradoxal, iscodeşte cu o 
ascuţime pătrunzătoare amănuntul din spatele generalului, 
într-un discurs pe cât de atent şlefuit, pe atât de simplu. 
Viaţa mea în slujba satului e, în fond, un fel de jurnal 
de-o vară prelungită la infinit, al unui ins închis între nişte 
pereţi metaforici de sticlă, dincolo de care adevărata viaţă 
poate doar fi ghicită şi năzuită. O proză care, mai ales 
sub raport tematic, are ceva din „strigătul” lui Ginsberg, 
căci, în esenţa ei, acuză acelaşi proces de mecanicizare 
şi artificializare a unei societăţi care încearcă să se plieze 
mereu pe un model care ameninţă să o transforme într-o 
glumă proastă. Reţeta e simplă: peisajul industrial al 
anilor ’70, ultima invenţie a regimului, născocită sub 
forma unei întreprinderi de control a traficului, relaţiile 
de putere care se leagă în cadrul acesteia, corupte atât cât 
permite regimul, mizeria şi precaritatea cvasi-generală 
a epocii, iar în mijlocul lor, naratorul, un tânăr proaspăt 
angajat la respectiva întreprindere, lipsit de perspective, 
anonim şi transparent, prin ochii căruia se ţese o întreagă 
poetică a inutilităţii, toate acestea având ceva din 
celebrul „şlagăr” al Trio-ului Grigoriu. Focalizarea la 
persoana I consemnează în tonuri cenuşii, lipsite de orice 
modulaţie, un cotidian maşinizat, „organismul” care se 
reglează la începutul fiecărei noi zile de muncă, încă de 
la legitimaţia roşie care înghite funcţionarii într-un circuit 
închegat la întâmplare şi restrictiv: „Curtea aceea mare 
constituia în acelaşi timp şi parcul de troleibuze, deasupra 
cărora se încurcau firele perechi ale troliilor, cu nodulii 
macazurilor ca nişte păsări prinse în lanţuri aeriene, bine 
întinse. Printre ele răsărea ceva mai târziu un soare roşu, 
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supradimensionat, un disc ce se dilata într-o palpitaţie 
uşoară, în timp ce ieşea dintr-o ceaţă cărămizie de fum şi 
praf. Aerul, chiar şi la această oră, mirosea a ulei de motor 
scurs de ani de zile în pământ. Pentru oricine din afară 
troleibuzele scoase din hangarele de reparaţii păreau că se 
află într-o continuă manevră, că se mişcă fără rost, tractate 
de tractoare, ţepene şi incomodându-se reciproc, asemeni 
unor crocodili artificiali şi străvezii.” 

Încadrat într-o asemenea schemă rigidă şi 
insondabilă, tabloul general este copleşit de nuanţe 
dezolante: o caniculă păguboasă vine să completeze 
un peisaj şi aşa apăsător, sub mrejele căreia mirosul de 
combustibil evaporat se împleteşte cu acela al cauciucului 
şi asfaltului încins, pălesc trandafirii, privirea se ridică 
la nivelul acoperişului, de unde „acareturile” urbane se 
văd „tremurând toate în căldură şi vălurind mărunt ca 
atacate de infrasunete”, limitele oraşului se estompează, 
înecate într-o ceaţă periferică – „cearcăn uriaş dilatat 
la maximum într-o pupilă lărgită şi oarbă”, iar „fauna” 
urbană se refugiază în exil pe acoperământul blocurilor, 
unde încearcă o reîntoarcere la rânduiala primară: „Gol, 
cum mă lungeam cândva pe malul gârlei în copilărie, am 
sfârşit prin a-mi birui stânjeneala aceea fără martori, şi 
sfârşisem prin a mă simţi mai bine şi mai liber ca oricând 
şi oriunde. Deveneam simplu şi oarecum elementar - şi 
mi se părea că descoperisem secretul chimic al adevăratei 
libertăţi. Cea care nu ni se putea lua. Gol, omul e o fiinţă 
care nu mai are obligaţii convenţionale. […] Că eram doar 
eu pe raza privirii era o convenţie pe care trebuia să mi-o 
întreţin, pentru că în scurtă vreme fusesem obligat să iau 
notă că pe alte acoperişuri, însă exact la aceeaşi înălţime, 
de parcă am fi forma totuşi o lume aparte, erau fete goale 
ce se stropeau cu apă deja caldă din sticlele verzui.” 
Există, în toată această aparentă desfătare văratică, o 
poezie subtilă a nostalgiei originilor, impresia că dintre 
fisurile prezentului răzbate un murmur subtil care poartă 
în notele sale, discret, neputinţa unei existenţe trăite parcă 
mereu în contratimp. Întâlnirea cu râul, amintind de proza 
care deschidea volumul de debut – Vara libelulei, apare ca 
o sursă nesperată de echilibru, şi sugerează foarte plastic 
criza aceluia despărţit de „izvoare”: „O fluidă răcoare 
riverană făcea ca frunzele de iederă ce mascau imperfect 
terenurile (totul părea făcut să divulge, nu să ascundă 
cu adevărat) să vibreze şi să foşnească, amintindu-mi 
de paparudele pe care le udam la începutul verii. Asta 
fusese demult, când eram copil la ţară şi verile mi se 
păreau extrem de lungi, ca nişte ani. Mi-am întors faţa 
spre râul care lucea ca o lamă uriaşă de sabie. [...] Râul 
mă făcea însă să mă simt eu însumi.” Într-o asemenea 
perpetuă lipsă de schimbare, cum observă la un moment 
dat naratorul, personajele apar ca golite de sens, contururi 
fără consistenţă, podoabe decolorate agăţate într-un pom 
de Crăciun sărac. Dintre ele, portretul lui Vova, rusnacul 
sensibil la înjurăturile de mamă, datorită biografiei, 
glumeţ „fără sare”, având o slăbiciune pentru porumbei, 
colecţionaţi în cuşti acasă, şi fascinat nevoie mare de 
lumina electrozilor de sudură, se remarcă detaşat, între 
figurile unor Novac, Crişan sau Lazăr, acesta din urmă 

părând a fi singurul care va găsi în intrarea la facultate 
o portiţă (cel puţin temporară) de ieşire. Pentru restul, 
inclusiv naratorul, privirea înălţată nu mai mişcă nimic 
în ei şi instaurează o criză colectivă: „Seninul desăvârşit 
al cerului părea să nici nu mai însemne vreme bună, nu 
mai genera bună dispoziţie. Când îl mai observam ne 
lăsa indiferenţi sau abia ne irita ca un cântec fredonat 
la nesfârşit, devenit numai refren.” Ce alt argument mai 
ilustrativ pentru un vid care atinge aici cote maxime? 
Acesta nu se consumă, însă, până la capăt, şi proza se 
încheie brusc, cu senzaţia că vara se va prelungi la infinit.

Meritul cel mai evident al cărţii face din Al. Vlad 
un individ cu pasiunea nabokoviană a fluturilor: tentaţia 
prozei, pe care o vede plutind în aer la orice colţ este 
îmblânzită cu răbdare şi atenţie, sub a cărei metamorfoză, 
paginile sunt ornate stilistic cu structuri de o naturaleţe 
neaşteptat de reconfortantă, exersate mai ales la nivelul 
comparaţiilor: „tăcea ca pământul”, „paharele ciocnite 
sună primejdios a sticlă”, „părea omul care câştigă din 
faptul că nu se face remarcat, de parcă succesele ar fi 
reproşabile ca nou-născuţii într-o mănăstire.” Alături 
de celelalte calităţi ale scriiturii – curgerea răbdătoare 
a frazei, tuşele concise, dar exponenţiale în care sunt 
colorate personajele, ori poezia discretă, volatilă, mai 
greu sesizabilă, ce-i drept, decât în celelalte volume, dar 
adăpostită cuminte îndărătul textului, dau seamă despre 
un prozator care, la fel ca în romanele unui Paul Auster, 
scrie o carte a iluziilor în care vârstele individuale fac 
paradă pe fundalul celei comune, generale, printr-o 
jonglare mereu expresivă. 

______
*Alexandru Vlad, Viaţa mea în slujba statului, Editura 

Paralela 45, Piteşti, 2004, 142 p.

Un ochean întors pe dos

Cu Înainte şi după (războiul rece) (Editura 
Paralela 45, 2013), Viorel Marineasa reia seria „fişelor 
de identitate” anexate „cronicilor” Banatului, în ipostaza 
sa de provincie cosmopolită, consemnate în volumele de 
proză scurtă de la început (Unelte, arme, instrumente, 
1992; Dicasterial, 1995; O cedare în anii ’20, 1998), 
dar identificabile şi dincolo de ele, la nivelul întregului 
demers scriitoricesc. Adunate generic sub titulatura de 
„proză scurtă şi foarte scurtă”, poveştile defilează sub 
forma unor mini-pelicule care derulează la nesfârşit 
proiecţia istoriei mărunte pe fundalul unor nostalgii de 
tip Mitteleuropa.

Că „miezul” cărţii are o coloratură puternic 
locală o demonstrează chiar titlurile celor trei secţiuni, 
care, dincolo de ineditul imaginii, anunţă tabieturile unei 
lumi pitoreşti: „Să bei şampanie din pantoful secretarei 
lui Teohari Georgescu”, „Nema problema”, „Găluşte cu 
prune pe ritmuri de Louis Armstrong”. Ele vor confirma, 
în continuare, în prozele propriu-zise, vocaţia unui 
scriitor care face din descrierea bucăţilor surprinse caz 
de paradă multietnică, pe fondul căreia se încheagă o 
proză subtil angajată, care pledează pentru nişte locuri şi 
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oameni – unele dintre ele „relicve”, în fond, ale urmelor 
fostului imperiu – cu intenţia recuperării. Nimic nou, în 
fond, căci o asemenea „misiune” ascunsă putea fi ghicită 
şi în prozele de până acum, toate înscriindu-se într-un 
panteon cosmopolit, pestriţ prin diversitate, dar expresiv 
în tot atâtea rânduri. Istoria locală, deci, ca arhi-temă, 
în cadrul căreia apar amestecate, sub fluxul capricios al 
memoriei, întâmplări colorate, „mostre” de înţelepciune 
locală, secvenţe onirice, bătrâni „replantaţi” din spaţiul 
lor idilico-rural în medii care îi claustrează, portrete 
melancolice ale româno-sârbo-şvabilor, ca membri ai 
aceleiaşi mari familii, comedia românească văzută cu 
fascinaţie prin ochii străinilor, ori, în sfârşit, „dumnezeii 
de pe pământ”, într-o desfăşurare alertă.

Dacă un asemenea demers riscă să alunece în 
efuziune exagerată şi patos, Marineasa evită cu dibăcie 
acest posibil deznodământ tocmai prin ritmul cel mai 
adesea precipitat al relatării, care, dincolo de impresia 
că ar vrea să cuprindă cât mai mult, sub presiunea 
limitării cantitative, temperează excesele de orice 
fel şi filtrează esenţialul. Spiritul alert, concis, dar 
pătrunzător, una din primele calităţi ale scriiturii, de 
altfel, articulează o radiografie lucidă şi nuanţată a unei 
lumi care, surprinsă în această cadenţă accelerată, capătă 
valenţe cinematografice, prin permanenta schimbare a 
focalizării. Nu surprinde cu nimic, de aceea, forma pe 
care o iau aceste proze, care, cel mai adesea, intră sub 
incidenţa reportajului împletit cu mărturisirea personală, 
a procedeelor metaliteraturii – cazul corespondenţei 
laitmotivice a fratelui Florea, ori, mai încolo, povestea 
documentată a pictorului Karl Brocky, căreia autorul îi 
anexează până şi un aparat bibliografic, denunţându-şi, 
în acelaşi timp, mijloacele –, ori a reflecţiei teoretice şi 
personale bănuite în spatele unor divagaţii sub forma unor 
aparente eseuri (edificatoare sunt, în acest sens, episodul 
despre Titus Popovici, a cărui operă „comandată” devine 
prilej de studiu istoric individual, ori cel al Veronicăi 
Papuc, căreia nu se găseşte nimeni să-i facă lumină în 

„dosar”). Toate aceste impresii, decupaje şi observaţii 
rapide ascund, aparent, un scrib anonim, mascat pe 
durata desfăşurării lor; el revine, însă, în cele mai multe 
cazuri, dacă nu cu adăugiri în interiorul textelor, măcar 
cu o remarcă finală scurtă, simplă, care trădează, totuşi, 
o implicare şi un ton, ca atunci când trece în revistă o 
„metamorfoză” politică: „Finalul întâlnirii, derulat 
în câţiva ani, marchează revenirea numitului Pau (de 
frică!) la o comportare acceptabilă, el admiţând, aşadar, 
supremaţia luptei de clasă, însă o să-şi rezerve şi dreptul 
ca, prin nepotul său Klaus, bănăţean de istină, adică 
adevărat, corcit (cum oribil şi incorect politic s-ar exprima 
Moş Pau, de-ar mai fi în viaţă) cu plămadă rusească şi 
cu viţă japoneză, anarhist prin vocaţie, rezident în Cipru, 
să picteze miturile recente, noile utopii.” Această bătaie 
ironică, frecvent descifrabilă în arhitectura prozelor, 
se amestecă şi cu un fond umoristic bine articulat, 
susţinut, dincolo de evidentul comic al unor situaţii, şi 
de virtuozitatea umoristică bine dozată, mai ales printr-o 
strategie discursivă în care regionalismul, oralitatea şi 
inflexiunile graiului bănăţean se topesc într-un melanj 
postmodern expresiv: definiţii trimise scrupulos în 
paranteze, pentru a explica termeni altfel doar bănuiţi, o 
întreagă paletă de apelative ce ţin de registrul personal 
(„mătuşoniu”, „onkăl”-unchi, „lebărvurşti”, „claină 
Pedă”-Peter cel mic etc.), împrumutate de la „fraţii” 
şvabi, cel mai adesea, al căror grai este nuanţat în câteva 
rânduri – de o expresivitate vie rămâne, în cadrul unei 
secvenţe cu tentă autobiografică, bătrâna care îl îmbie pe 
copil cu salzkifl - cornuri cu sare („Vieţuind în regimul 
salzkifl”). 

Dacă ar fi numai atât, prozele lui Marineasa poate 
că ar trece drept un exerciţiu al desfătării livreşti şi nimic 
mai mult; miza acestei cărţi trebuie căutată, însă, în altă 
parte, acolo unde textele se adună în noduri tensionate, în 
care converg tiparele epuizate ale unor năravuri şi situaţii 
anacronice. Sustras într-o imagine concentrată, cronicarul 
care „arhivează” feliile de istorie ia aspectul unei măşti 
duble, care cu o gură râde şi cu cealaltă plânge (imagine 
pe care prozatorul însuşi o atribuie unui personaj, la un 
moment dat). Paradoxal, aceasta este, probabil, soluţia 
cea mai la îndemână pentru a nu cădea într-o extremă 
sau cealaltă, iar ultimele două secvenţe ale volumului o 
ilustrează mai convingător, spre deosebire de prima, în 
care intonaţia se păstrează mai degrabă în limitele unor 
însemnări detaşate (aparent), derulate în grabă cu vervă 
lingvistică. Nu e vorbă, o asemenea caracteristică poate fi 
revendicată şi în secvenţele de mai sus, dar ajunsă în acest 
punct, ea este difuzată într-un discurs mai serios, închegat 
de multe ori sub forma „memoriilor” (de călătorie 
regresivă în timp, adică), a frazei cu substrat diaristic, 
sau, dacă nu, a celei care măcar surprinde inflexiunile 
unei sensibilităţi vetuste. Într-un loc, de pildă, un episod 
biografic ce recapitulează o reîntoarcere la locurile 
copilăriei devine pretextul unei melancolii reproşate: 
„Trenul înaintează printr-un tunel vegetal. La Gomila 
(văzută din cer, trebuie să fie chiar o cocoaşă înţesată 
de copaci) opreşte o clipă în plină pădure. Nu urcă, nu 
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coboară nimeni. Nicio făptură nu mişcă la canton. Sate 
şvăbeşti fără şvabi; turlele ca nişte suliţi ale bisericilor ce 
stau să pice; descind bihoreni şi moldaci tăciunii. Nu asta 
ai vrut să zici. Şi nu aşa. Ton searbăd, tristeţe căcăcioasă. 
Dându-te jos din vagon, ai probleme cu identitatea. De ce 
trebuie să-l continui pe ăla de acum patruşceva de ani, de 
ce să te raportezi la el? De ce această priză toxică pe care 
ţi-a trecut-o în grijă? („Lipa-lipa la Lipova”). Există, în 
toată această criză identitară, o poezie fină, bine ascunsă 
în spatele unui ton aparent apatic, poezie care se vede 
mult mai bine conturată, însă, în portretele care prind 
contur pe fondul cântecului vârstelor.

Insolite, având adesea aerul unor excentrici 
(şi ex-centrici!), „înzestrate” cu bizarerii capricioase, 
aceste portrete acoperă o gamă largă: instructori 
raionali, securişti, un bunic cu un trecut îndoielnic, de 
care trebuie ferit nepotul, altul care, dimpotrivă, este 
păstrat la distanţă de nepoţii plecaţi în străinătate sub 
fascinaţia aitiurilor, ori unul cu patru euri (Chişcădoagă 
– Marţfriţuhaus - Şiţuscârţuputrezitu – Moşbătrân), care 
iscodeşte cu insistenţă de la fereastră lumea din stradă, 
spre exasperarea celor din jur, polonezi rămaşi în ţară 
după război, „fauna” teraselor comuniste, şvabi, un notar 
ursuz care înmânează documentele întocmite scoţându-
şi capul şi mâna pe fereastră, din înaltul căreia leagănă 
mai apoi şi chitanţa, „proorocii” capitalişti de după 
revoluţie, ce aduc puţin cu cei ai lui Petru Cimpoeşu, 
din Simion liftnicul, în fine, o întreagă pleiadă de figuri 
cu privirea întoarsă în trecut. Poate unul dintre cele mai 
ilustrative „exemplare” în acest sens este bătrânul din 
„«Sunt mai urât...»”, a cărui descriere fizică din incipitul 
prozei croieşte imaginea foarte plastică a unui timp care 
îl incomodează nu doar pe dinăuntru, ci şi pe dinafară: 
„În comparaţie cu anul trecut, pardesiul îl strânge pe la 
cusături. Din când în când, aude aţele pocnind. Poate că 
i s-au lăţit oasele, i-au dospit cărnurile. Dacă nu-i bate 
în gât, inima i se preumblă prin stomac sau îşi transmite 
aritmiile în braţul ce zvâcneşte.” Periplul acestuia prin 
oraş, resurgenţa insistentă a reminiscenţelor biografice, 
îngânată cu observaţiile de drum şi vocile din prezent 
care se estompează pe acest fond „consumat” cu 
luciditate, toate acestea derulează o „altă peliculă”, aşa 
cum concluzionează naratorul, una care stă sub semnul 
unui ochean întors – lait-motiv pentru întregul proiect.

O carte, deci, despre memorie, în ipostaza ei 
atât colectivă, cât şi individuală (ori mai degrabă despre 
conservarea ei), ce aşază central o „periferie” culturală 
puternic nuanţată, amestecată cosmopolit şi complice 
ca în Asediul Vienei, a lui Horia Ursu, mai aproape 
de Lindenfeldul lui Ioan T. Morar, ca topos şi element 
etnic, articulată cel mai adesea în ritmurile sincopate 
brahmsiene.

______
* Viorel Marineasa, Înainte şi după (războiul rece), 

Editura Paralela 45, Piteşti, 2013, 158 p. 

Mia CHINDRIŞ

Despre iubire şi singurătate pe 
acordurile muzicii Cesáriei Évora

Nu ascultasem de ceva vreme baladele Cesáriei 
Évora când mi-a căzut în mână cartea lui Bedros 
Horasangian, căruia îi citeam articolele din Observator 
cultural, Adevărul sau Cotidianul. Cu gândul la concertul 
anulat de diva desculţă şi în acordurile mătăsoase, dar 
triste şi obosite, în acelaşi timp, am purces la lectura 
acestui volum de povestiri, apărut în 2009 într-o formă 
grafică de excepţie, la Editura Leda din Bucureşti. 

Miss Perfumado şi alte femei este o carte aparent 
simplă, relatând o suită de întâmplări de zi cu zi din viaţa 
unor oameni obişnuiţi. Nimic deosebit, nimic excepţional, 
nimic ieşit din comun, poate doar finalul neaşteptat 
al unora dintre ele. Din această cauză, poate părea 
plictisitoare. Dar cartea este doar aparent simplă, este 
„un exerciţiu superior de transcriere a realului” (Radu G. 
Ţeposu), căci „nu e simplu să povesteşti simplu ce a fost 
complicat în vieţile noastre.”(p.103) În realitate, cele 
treisprezece povestiri (număr cu semnificaţie?!) sunt 
tot atâtea situaţii posibile de viaţă pentru fiecare cititor, 
situaţii care provoacă la introspecţie, la problematizare 
şi, de ce nu, la o schimbare. Liantul acestor povestiri 
este iubirea; dincolo de situaţiile de viaţă pe care le 
analizează, fiecare povestire vorbeşte despre femei şi 
despre multiplele feţe ale dragostei. Povestirile au ca 
titlu nume de femei: Roxanne, Nataşa, Anaïs, Giulietta, 
Isabelle sau titluri de cântece: Lady Rain, Lady Day. 
Autorul surprinde momente din viaţa unor oameni din 
locuri diferite, care vorbesc limbi diferite, au percepţii 
diferite asupra vieţii, dar care trăiesc sentimentul iubirii, 
singurul care poate salva. 

Naratorul primei povestiri analizează relaţia sa 
cu Roxanne, el, pe o bancă în Central Park, New York, 
ea, la Boston, accentuând tocmai ceea ce-i deosebeşte, 
fără să ştie că trăieşte ultima zi a vieţii sale. Deşi cititorul 
află în ultima clipă acest lucru, gravitatea meditaţiei, 
a concluziilor la care ajunge naratorul are funcţie de 
anticipare a finalului. Iată câteva dintre aceste concluzii: 
„nu poţi fugi de tine tot timpul”, „vrei să fugi de tine 
şi te ascunzi printre alţii. Ai impresia că tot plecând 
undeva se schimbă şi soarta lumii. Nu se schimbă.”(p.10) 
Dacă nimic nu se schimbă, se creează un oarecare 
sentiment de siguranţă: „Lacul, păsările, copiii care 
aleargă în toate părţile, lumea din jur care mă ignoră, 
lumea din jur pe care o ignor, sunt cumva protejat.”(p. 
10) O siguranţă falsă, totuşi, căci societatea de consum 
în care trăim, participarea live la evenimentele majore 
ale lumii, sentimentul ubicuităţii indus de tehnologia 
avansată „naşte marionete golite de conţinut”. 

 La concluzii asemănătoare ajunge şi 
naratorul celei de-a treia povestiri, Lady Rain, implicat 
într-o relaţie năbădăioasă cu Katerini, o femeie de 
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caracter dintr-o familie de vlahi din Pind: „un somn 
bun şi începi o altă viaţă, totul de la capăt. Dar nimic 
nu e nou în istoria lumii, Pantha rei!, totul curge şi nu se 
mai sfârşeşte.” (p. 15) Viaţa se derulează de la sine, fără 
posibilitatea de a-i altera cursul. Trebuie să acceptăm totul 
cu seninătate, dacă putem, dacă nu, cu resemnare, fără 
însă a renunţa definitiv la visul nostru, aşa cum face un 
alt personaj al lui Bedros Horasangian. Noemi, o femeie 
de 65 de ani, născută la Baku, dar stabilită în Georgia, 
are un singur vis: să vadă marea. În ciuda experienţelor 
traumatizante (regimul comunist, războiul, moartea celor 
doi soţi, singurătatea bătrâneţii), Noemi se pregăteşte 
pentru călătoria cea mai importantă din viaţa ei – ultima, 
de altfel. Deşi avea totul achitat (bilet de călătorie, hotel 
etc.), ea va trăi o stare de beatitudine în faţa întinderii 
nesfârşite a Mării Negre, imagine pe care o va duce cu ea, 
ca urmare a unei explozii pe plaja din Soci. 

 Tot despre a-ţi urma visul este şi povestirea Kiki 
Iguazu,, o tânără de 25 de ani, din Buenos Aires, care 
pleacă împreună cu iubitul ei, artistul plastic Romero, 
la Paris, capitala europeană a modei, a artei, a literaturii 
şi, bineînţeles, oraşul îndrăgostiţilor. Povestirea este 
construită ca un dialog imaginar între mamă şi fiică, de 
fapt un monolog al tinerei Caterina Maria Luiza Onetti, 
încercând să-şi justifice alegerea în faţa mamei care nu 
poate înţelege sau accepta sentimentul de sufocare şi 
irosire resimţit de fată. Cele două femei ilustrează două 
perspective opuse asupra vieţii, devenind exponenţii a 
două lumi diferite care trebuie să găsească un element 
comun. Îngrijorarea mamei este surclasată de entuziasmul 
fiicei, atrasă tocmai de caracterul eterogen al noii lumi, 
amestec de vechi şi nou, tradiţional şi modern: „Franţa e 
Franţa, şi Parisul, Paris, n-am ce face. Poate într-o bună 
zi o să te iau pe aici, să vezi ce-o să-ţi placă! Întinereşti cu 
20 de ani, te rog să mă crezi. Iar în sud, la Midi, cum spun 
ei, e fabulous. Şi Coasta de Azur, şi oraşele, şi vinurile, 
şi casele vechi cu parfum din alte vremuri, ce să-ţi spun 

[…] Pe aici toate se schimbă de la o zi la alta, alimentaţia 
după reţetarul NASA, vestimentaţia japoneză, stiliştii 
italieni – ăştia toţi sunt gay, nici nu se uită la femei […] 
Mă rog, mai apar revoluţii, proteste, războaie, violenţe, 
cum e şi pe la noi…”(p. 213) La trei zile după expedierea 
scrisorii, a fost găsită asasinată o tânără pe nume Caterina 
Maria Luiza Onetti. 

 Tot în stil epistolar este redactată şi povestirea 
Marisa, dedicată de autor unui coleg de breaslă, 
jurnalistul Răzvan Exarhu, o povestire căreia cititorul 
trebuie să-i dea coerenţa necesară pe baza scrisorilor 
trimise de Marisa, studentă la Londra, lui Paul, iubitul ei, 
corespondent de presă la Kabul. Evoluţia acestei relaţii o 
putem urmări din răspunsurile fetei, cu toate fluctuaţiile 
emoţionale care transpar dintre rândurile scrise. Finalul 
povestirii e ceva mai optimist. 

 Aşadar, istorisiri povestite simplu despre 
lucrurile complicate ale vieţii, precum alegeri, refuzuri, 
identităţi, iubire, moarte, amestec de speranţă şi bucurie 
de a trăi cu durere, dezamăgire şi mai ales singurătate, 
aşa cum sunt şi baladele morna cântate impecabil de 
Cesária Évora. Căci indiferent de continent: Europa sau 
America, de metropolă: Paris, Istanbul, Lisabona sau 
Montreal, de preocupări comune sau elevate, de pregătire 
profesională sau pasiuni, sentimentul dominant este acela 
al unei solitudini impenetrabile. A fi străin pe lume. Acea 
stare „când începi să nu te mai ataşezi de oameni, îţi iei o 
pisică, ai grijă de un căţel sau te îndrăgosteşti de propria-
ţi bibliotecă.” (p. 95), sau când faci un efort să uiţi tot 
trecutul, senzaţii, stări, amintiri, mici-mari evenimente 
care ţi-au traversat cândva existenţa. Ce anume determină 
această singurătate? Aceeaşi indiferenţă a unei lumi 
individualiste, competitive şi superficiale, în acelaşi timp, 
ca în piesa Iona a lui Marin Sorescu. „Trăiam într-o lume, 
dacă nu duşmănoasă, cel puţin indiferentă la existenţa 
mea” (p. 107) sau, în altă parte, „Europei oricum nu-i 
pasă de ce gândim, scriem, simţim noi” (p. 303). Şi – 
continuând asemănarea cu piesa amintită - găsim în 
ultima povestire, Miss Perfumado, câteva reflecţii asupra 
vieţii: „viaţa ta nu face mai mult decât un Donner Kebab 
sau o pizza, asta e viaţa ta, doar câţiva euro (…) e mică 
viaţa ta, atâta câtă este, insignifiantă, neluată în seamă în 
acest uriaş malaxor de oameni şi obiecte adunate, lipite 
unele de altele, mai mult sau mai puţin arbitrar”, asupra 
artei care nu mai poate salva nimic, asupra cuvintelor care 
„au obosit şi ele, nu mai exprimă nimic, un morman de 
adevăruri şi banalităţi tăvălite printre cioburi ascuţite…” 
(p. 306)

 Cu toată tristeţea infinită degajată de muzica 
Cesáriei Évora, există o soluţie: „doar o părticică din 
tine se poate salva, şi asta doar cu iubire.” Cred că asta 
este ştirea cea mai bună pe care o aduce publicului său 
corespondentul special Bedros Horasangian, Good News, 
BHC. 

______
*Bedros Horasangian, Miss Perfumado şi alte femei, 

Editura Leda, Bucureşti, 
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Larisa STÎLPEANU

Cristian Teodorescu. Textul ca front de 
război

Pentru prozatorul, eseistul şi publicistul 
Cristian Teodorescu încadrarea sa în rândul 
textualiştilor români a rămas şi în acest moment sub 
semnul întrebării. Textualist sau nu, autorul aduce un 
plus de valoare literaturii optzeciste prin formula sa 
literară distinctivă, prin accesibilitatea discursului, 
simţul de observaţie sau prin ritmul oferit prozei 
sale. Volumul de proză scurtă, Maestrul de lumini 
(1985), promitea o carieră de succes autorului, fiind 
foarte lăudat şi apreciat. Următoarele volume însă, 
Tainele inimei (1988), Faust repovestit copiilor mei 
(1991), Povestiri din lumea nouă (1996), Îngerul 
de la benzinărie (2002), Maestrul de lumini şi alte 
povestiri (2004), nu au avut parte de aceeaşi apreciere, 
deşi ca valoare, cred eu, nu se deosebesc foarte mult 
de primul volum. Formula literară caracteristică lui 
Cristian Teodorescu este nuanţată în toate volumele 
sale de proză. Fie că vrem sau nu, alegerile noastre 
implică stabilirea unei ierarhii. Prefer să mă opresc 
asupra Maestrului de lumini.

„Nu poţi începe oricum o povestire. Trebuie să 
alegi calea cea mai simplă” spune Cristian Teodorescu. 
Proza scurtă a unui autor care alege calea simplă de a 
povesti lumea muncitorilor, a funcţionarilor, a femeilor 
căsătorite cu puşcăriaşi, sau a femeilor înşelate de către 
soţii lor, necesită un comentariu simplu şi puternic, 
un comentariu pe măsura echilibrului specific lui 
Cristian Teodorescu. Prozatorul postmodernist ne 
pune pe noi, cititorii, faţă în faţă cu situaţii care 
comune atât autorului, cât şi cititorului. Discursul 
auctorial se construieşte pe fondul unui etos comun 
cu cititorul, făcându-şi din acesta un adversar într-un 
paradoxal „război de poziţii”. Autorul şi cititorul sunt 
atât prieteni, cât şi duşmani. Ei împart acelaşi front, 
au aceleaşi forţe, aceleaşi muniţii, şi, mai important, 
acelaşi scop – înţelegerea propriei persoane. 

Maestrul de lumini este un volum care provoacă 
cititorul la participare ironică, naturală sau chiar 
patetică. Fără îndoială, Cristian Teodorescu este unul 
dintre cei mai competenţi povestitori care surprind 
existenţa prozaic-condimentată, cu situaţii stranii şi 
realiste, curajoase şi autentice. Este un scriitor atipic 
datorită simţului său acut de observaţie care îi oferă 
un statut de singularitate în ceea ce priveşte scriitorii 
optzecişti, dar şi datorită abilităţilor sale textualiste, 
îndemânării sale de a surprinde banalul societăţii, 
dar şi cele mai intricate psihologii umane. Instanţa 
cititorului aduce un câştig prozei scurte a lui Cristian 
Teodorescu. Fie că cititorului i se impune direct 

statutul de personaj prin forma de adresare la persoana 
a II-a, fie că acesta colaborează atât de uşor şi productiv 
cu naratorul, încât intră în pielea personajului, 
povestirile incluse în volum sunt accesibile tuturor. 
Ritmul este alert, iar atenţia este captată şi menţinută 
prin psihologiile şi împrejurările existenţiale derizorii 
ce se asamblează într-o structură recognoscibilă 
oricărui cititor. O scriitură ce se aseamănă cu un 
déjà-vu continuu, de la replicile personajelor, până 
la întâmplările acestora. Personajele devin prietenii 
cititorilor, rudele apropiate, duşmanii lor sau chiar 
alter-ego. 

Faptul divers, povestirea care deschide 
volumul lui Cristian Teodorescu, se comportă ca o 
introducere, nu doar în ceea ce priveşte Maestrul de 
lumini, ci şi în ceea ce priveşte întreaga activitate a 
autorului de proză scurtă. Scrisul (sau, mai degrabă, 
povestitul în scris) devine terapie pentru autor. 
Scriitura capătă nuanţe soteriologice pentru că feliile 
de viaţă povestite sunt acele fapte diverse care, pe cât 
sunt de simple şi comune, pe atât sunt de insuportabile 
şi necesită „nenumărate feluri de a povesti”. Sunt 
acele fapte diverse care ne înconjoară şi pe care nu le 
putem lăsa să se sedimenteze în cămăruţele conştiinţei 
noastre pentru că ne-ar apăsa, ne-ar supra-încărca, 
ne-ar îmbolnăvi. Cristian Teodorescu nu pretinde să 
fie aşezat pe tronul scriitorului de succes, nu caută 
recunoaşterea sau prestigiul. El este un om ca şi 
cititorii săi, un om care nu vrea decât să se elibereze 
de acel fapt divers, un om care caută să fie ascultat 
de către cititorii săi, un om care se caută pe sine în 
ceilalţi şi un om care vrea să-i facă pe ceilalţi să se 
regăsească în scriitura sa. Scriitorul nu mai este o 
instanţă textuală riguroasă, scorţoasă. Simplitatea 
scriiturii lui Cristian Teodorescu vine tocmai din 
această simplitate a omului Cristian Teodorescu. 
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Cuvintele „se nasc” cu naturaleţe, par a se alege 
singure, iar la momentul lecturii acestea par a fi spuse 
de însăşi instanţa cititorului. 

Autorul Maestrului de lumini trăieşte într-o 
lume în care evenimentele tragice nu sunt la ordinea 
zilei, el trăieşte alături de „normalitate”, alături de 
pensionari, poştaşi, funcţionari, femei care beau 
cafeaua singure în bucătărie, femei înşelate care se 
refugiază în jurnale, alături de puşcăriaşi sau alături 
de avocaţi decăzuţi social, alături oameni ca noi toţi. 
Gesturile şi comportamentele configurate de prozator 
postmodern în povestirile, dar şi în romanele sale, 
procedeele narative, atragerea cititorului în spaţiul 
scriiturii, ipostazierea lectorului în co-autor, îl fac 
pe Cristian Teodorescu să rămână un textualist în 
maniera sa personală, lucru valabil pentru toţi 
ceilalţi textualişti ai literaturii române. Originalitatea 
scriiturii şi formula sa omogenă oferă volumului 
caracterul de actualitate. Povestirile pot fi parcurse de 
către cititorul momentului prezent fără ca acesta să 
simtă că se întoarce în trecut, sau că citeşte despre 
fapte total necunoscute. 

Dacă cel mai bun mod de a începe o povestire 
este alegerea căii cele mai simple, atunci, prin transfer, 
şi încheierea unui comentariu la adresa unui prozator 
din rândul oamenilor de rând trebuie să urmeze o cale 
pe cât de simplă, pe atât de sugestivă. Scriitorul şi 
cititorul sunt cei mai buni prieteni şi, paradoxal, se află 
în mijlocul unui „război de poziţii” cu rol terapeutic, 
un război în cadrul căruia, deşi sunt adversari, îşi aduc 
unul altuia foloase: „«Nea Jenele, eu cred că trebuie 
să ai pe cineva cu care să vorbeşti cinstit despre toate 
alea.» Vocea pustiului suna copilăreşte. Te-ai simţit 
obligat să-i răspunzi: «Puiule, ştii ce-i aia un război de 
poziţii?» «Ceva cu şanţuri... tranşee le zice la treburile 
alea!» Promptitudinea aproape mecanică a răspunsului 
te-a făcut să zâmbeşti. «Un război de poziţii durează 
cât timp adversarii au forţe egale. Când unul din ei e 
mai puternic, s-a terminat cu războiul de poziţii. Aşa 
e şi cu prietenia.»”1

  ______
*Cristian Teodorescu, Maestrul de lumini şi alte 

povestiri, 
_____
Note

1 Cristian Teodorescu, „Mărturisirile şi invenţiile 
unui fost căpitan de administraţie”, în Maestrul de lumini, 
Bucureşti, Cartea românească, 1985, p. 44.
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Andrei MOLDOVAN 
Ipostaze ale lui Radu Ţuculescu

Cu oarecare îngăduinţă am putea afirma că 
proza scurtă şi romanul ocupă alternativ, de-a lungul 
istoriei noastre, prim-planul scenei literare româneşti. 
Până în perioada contemporană, cel puţin, când devine 
mai dificil să urmărim evoluţiile separat. Secolul 
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea sunt sub 
dominaţia nuvelei, a schiţei, a povestirii. Romanele 
sunt destul de rare. În schimb, o dată cu apariţia lui 
Ion (1920), începe dominaţia romanului, iar asta în 
ciuda afirmării, în acelaşi timp, a unor autori de proză 
scurtă de excepţie, cum a fost spre exemplu Gheorghe 
Brăescu. Cei mai mulţi dintre prozatori, însă, au o 
activitate de creaţie complexă, frecventând cu succes 
mai multe specii narative, fără să putem afirma că ar 
considera una dintre ele inferioară celeilalte. Cu toate 
astea, prin prezenţa dominantă, prin deşteptarea unui 
interes aparte, interbelicul poate fi considerat o epocă 
a romanului. 

După al doilea război, dacă lăsăm în uitarea 
cuvenită proletcultismul, realismul socialist şi 
encomiastica, observăm că nedeclarata dispută între 
proza scurtă şi roman devine mult mai complexă. În 
primul rând, din perspectiva speciilor, datorită unei 
continue îmbogăţiri a mijloacelor literare – şi nu numai 
literare! – , liniile de demarcaţie între specii sunt mai 
greu de identificat, „democratizarea” relaţiilor între 
genuri, începută încă în romantism, accentuându-se 
într-un ritm alert. Este un fenomen la care a contribuit 
în bună măsură şi preocuparea constantă a autorilor de a 
veni spre literatură şi cu experienţa unor alte domenii ale 
cunoaşterii. 
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Apoi, aproape că nu mai putem vorbi despre 
autori doar de romane sau doar de proză scurtă. Cu toate 
astea, cred că se cuvine să pornim prin a recunoaşte că 
romanul rămâne totuşi specia cea mai generoasă, prin 
complexitatea sa, prin capacitatea de a cuprinde în sine 
orice altă formă literară, de a dezvolta o arhitectură care 
stă mai greu la îndemâna unor alte specii, luate separat.

La fel, este cât se poate de limpede că prozatorii 
nu sunt dispuşi să renunţe la proza scurtă în favoarea 
romanului, dar nici la roman în favoarea genului scurt. 
Ei se regăsesc deopotrivă, ca fiinţe creatoare, în forme 
narative deosebite, într-o perpetuă căutare de sine. Am 
lua un singur exemplu, înainte să dezvoltăm observaţiile 
despre volumul ce îl avem acum în vedere. Este vorba 
despre prozatorul – era să spun romancierul şi nu aş fi 
greşit! – Radu Mareş. Când era cât pe ce să spunem că 
este autorul care se preocupă în exclusivitate de roman, cu 
realizări de excepţie, mai ales prin Când ne vom întoarce 
(Editura Limes, 2010), volum premiat de Academia 
Română, genul scurt fiind aproape îndreptăţiţi să-l 
considerăm un episod pasager în activitatea sa creativă, 
vine cu un volum de nuvele care se impune (Sindromul 
Robinson, Editura Polirom, 2014) şi care determină o 
reconsiderare a întregii sale creaţii, printr-o repoziţionare 
a perspectivei critice asupra operei sale.

Încercăm să ne oprim în rândurile ce urmează 
asupra unui volum de povestiri ale lui Radu Ţuculescu, 
publicat de puţină vreme la Editura Charmides 
(Scorpionul galben, 2013), iar asta din mai multe motive. 
În primul rând, pentru că avem de-a face cu un autor care a 
frecventat deopotrivă genul scurt, cu remarcabile realizări 
(Portocale şi cascadori, 1978, Grădina suspendată, 
1981, portrete în mişcare, 1986, Cuptorul cu microunde, 
1995, Uscătoria de partid, 1997) şi romanul (Vânzătorul 
de aripi, 1982, Ora păianjenului, 1984, Umbra penei de 
gâscă, 1991, Povestirile mamei bătrâne, 2006, Stalin cu 
sapa-nainte, 2009, Femeile insomniacului, 2012) fără 
să mai trecem la socoteală piesele de teatru. Apoi, după 
cum mărturiseşte într-un avertisment, cele şapte povestiri 
sunt scrise într-un interval de aproape patru decenii, între 
1974 şi 2013 dându-ne astfel posibilitatea să urmărim, 
printre altele, şi printr-o perspectivă diacronică demersul 
său creativ, dacă ar putea fi vorba despre aşa ceva, mai 
cu seamă că sunt în registre stilistice uneori surprinzător 
de diferite. 

Prima povestire, 1974, – şi mi se pare că autorul are 
dreptate să-şi numească prozele astfel, chiar dacă avem 
în vedere doar plăcerea evidentă a povestirii, dincolo de 
rădăcinile arhaice ale formei, supuse cu naturaleţe unor 
încercări ale postmodernităţii – pare să propună la început 
un registru stilistic comun, frecventat la acea vreme de 
autorii de proză şi marcat de o tendinţă de neutralizare 
a discursului. Doar că spiritul viu, nonconformist al 
autorului introduce pe nesimţite mai multe perspective 
narative, interferează planuri, construieşte din fragmente, 
creionează o galerie bogată de personaje. 

Armata, pentru că acţiunea aste plasată într-o 
unitate militară care pregătea ofiţeri de rezervă 

printr-un program de instruire cu termen redus, pune 
personajele într-o situaţie altfel decât cea obişnuită, deşi 
banală, dar care este capabilă să distrugă stereotipiile 
comportamentale, fie şi vremelnic, destul însă pentru 
ca autorul să surprindă aspecte mai puţin vizibile ale 
caracterelor. Spiritul de observaţie deseori diabolic, o 
cunoaştere profundă a posibilităţilor de nuanţare ale 
limbii române, o tendinţă constantă spre caricatural, 
controlată din când în când de autor, contribuie toate 
la oglindirea unor existenţe banale, relevând frecvent 
absurditatea existenţei.

Uneori, câte un episod memorabil sparge decorul 
şi demonstrează că se poate naşte o înălţare a spiritului 
şi din nimic, din gratuităţi, precum în scena pe care ne 
place să o numim a „Cavalerului tristei figuri”, ca să 
nu spunem a beţiei: „M-am apropiat brusc de urechea 
lui şi i-am şoptit «ai auzit de Cavalerul tristei figuri?» 
Şi-a încreţit fruntea şi s-a gândit serios la întrebarea 
mea. Apoi mi-a şoptit ruşinat: «Nu, n-am auzit…» Am 
lovit atunci cu pumnul în masă, am spart un pahar de s-a 
făcut linişte în jurul ,meu, şi am răcnit de s-au cutremurat 
vagoanele de afară: «Eu sunt Cavalerul tristei figuri!!!» 
A fost de un efect neaşteptat. Toată lumea a sărit de 
pe scaune şi a venit să mă felicite, să-mi strângă mâna 
pentru înalta distincţie pe care am primit-o, întrebările 
începură să curgă ca dintr-o sticlă vărsată: «când s-a 
întâmplat», «unde ai dat bătălia», «câţi au scăpat», «când 
ai primit medalia», «ce pensie ai» şi aşa mai departe. 
Bineînţeles că nu aştepta nimeni răspunsul, se întorceau 
repede la loc, continuând. Bătrânelul mă privea acum 
cu admiraţie, «să vezi cu cine stau la masă fără să ştiu». 
«Să mai vină un rând de dinamite şi să-mi povesteşti 
cum ai ajuns cavalerul tristei figuri. E grozav! Trebuia 
să te facă general pentru chestia asta». Eram întru totul 
de acord cu el. Globuri multicolore se învârteau în jur, 
eram convins că au apărut în cinstea mea. Când m-am 
văzut din nou cu un pahar plin în mână, m-am urcat 
pe scaun şi le-am vorbit tuturor. Despre armată, despre 
importanţa existenţei unei magazii pentru aprovizionare, 
despre cum am ajuns Cavaler al tristei figuri datorită 
unor nemaipomenite acte de eroism săvârşite cu ocazia 
aruncării grenadelor, despre importanţa apariţiei unor 
avioane inamice atunci când totul se clatină şi aşa mai 
departe (…). Am fost aplaudat furtunos, ovaţionat chiar 
pentru frumosul discurs pe care l-am ţinut şi-n cele din 
urmă am căzut de pe scaun, spărgând toate globurile 
multicolore ce roiau în jurul meu.” (Radu Ţuculescu, 
Scorpionul galben, p. 36)

Scena vizează grotescul, unul care se naşte din 
contraste şi rafinament intelectual. Povestitorul oferă şi 
îşi oferă plăceri subtile. Experienţa lirică şi atracţia spre 
poematic se resimt şi ele, încât pare că autorul nu are 
probleme în a le stârni, ci mai degrabă în a le stăpâni, a 
le controla, din nevoia unei măsuri necesare, fie şi într-o 
lume care e gata să o ia razna. Simţurile sunt mereu în 
postura de a accepta o realitate cu alte dimensiuni: „O 
mulţime de draci se năpustiră din butoi şi începură să-l 
tragă de bocanci, de şireturi, de pantaloni, să-i sufle în 
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urechi, să-i spună vorbe deşuchiate.” (Ibid., p. 29) Este 
o realitate care musteşte, dospeşte, gata oricând să nască 
fabulosul. Dacă am amintit ceva mai devreme de un 
cadru cazon menit să pună personajele într-o situaţie 
diferită, să le facă să se dezvăluie, să-şi recunoască şi 
să se identifice cu adevăruri uitate în unghere mai puţin 
luminate ale fiinţei, atunci se cere să arătăm că profilurile 
umane, relaţia fiinţei cu lumea au capacitatea să treacă 
de cadrul stric tal povestirii, într-un spaţiu al lucrurilor 
fundamentale.

A doua povestire a volumului, Dispariţia 
violonistului, scrisă în 1980, este un veritabil poem în 
proză şi trădează o atracţie a prozatorului spre registre 
lirice, o constantă a creaţiei sale. Artistul, violonistul, 
începe să nu îşi mai aparţină sieşi, să fie dominat de 
propria-i artă. Lupta cu sine, cu propria-i pasiune gata 
să îl devoreze nu poate avea decât un singur câştigător, 
singura şansă a fiinţei fiind aceea de a se topi în fabulosul 
stârnit de propria-i creaţie.

Tot într-un registru liric, dar diferit de ce am văzut 
până acum, se înscrie şi Mapa sau Blândul Benn (1990). 
Este o proză care ne face să reflectăm la câtă dreptate avea 
Aristotel în Poetica sa, când constata existenţa a doar 
două genuri literare, dramatic şi epic, lirismul regăsindu-
se în structurile lor. Povestirea lui Radu Ţuculescu este de 
un dramatism profund, cu nuanţe ionesciene, pătrunzând 
adânc în uimitoarea aventură a cunoaşterii de sine, de 
descoperire surprinzătoare, generatoare de nelinişte şi 
teamă, a celui de lângă tine, nelinişte capabilă să modifice 
destine. Autorul este aproape de forme ale dramaticului, 
nu printr-o abundenţă a dialogului, ci printr-o organizare 
a demersului narativ după modelul unei puneri în scenă. 
O percepţie a absurdităţii existenţei este şi aici prezentă, 
deşi cu un vizibil gest de a o subordona unui demers logic. 

Singulară la prima vedere pare naraţiunea Iubiţi-
mă chiar dacă put (1998), prin sarcasm şi grotesc, prin 
plăcerea nedisimulată a autorului de a zămisli un personaj 
din cele mai mirositoare excremente umane. Floricel 
Laşcă este mai parşiv decât Dinu Păturică, mai mitocan 
decât Tănase Scatiu, mai viclean decât Stănică Raţiu şi 
mai diabolic decât multe alte personaje din literatura 
noastră sau de aiurea (cu sensul de aiorus). La prima 
vedere, spunem, pentru că aici se concentrează toate 
aceste păcate, într-un demers caricatural de excepţie. 
În realitate, ele se regăsesc până şi în prozele lirice, dar 
secvenţial, suficient însă ca să identificăm un aspect 
inconfundabil al stilului lui Radu Ţuculescu.

Plăcerea de a contura personaje este mai pronunţată 
când este vorba de Floricel Laşcă, urmărit de autor de la 
naşterea sa care concurează cu cea a lui Gargantua, până 
la împlinirea postdecembristă a literatului, pentru că, 
desigur, este vorba de un confrate („Ca orice bun român, 
el va avea ambiţia, printre altele, să ajungă şi poet.”). 
Atâta doar că pentru Floricel literatura este totuna cu 
delaţiunea, tot ca formă a scrisului, dar şi cu satisfacţia 
erotică. Iată cum este prezentată prima sa încercare 
literară, izbutită de altfel: „Apucă o coală de hârtie şi un 
creion cu mină neagră. Începu să scrie, cântărind fiecare 

cuvânt. Pe la nări îi apărură primele bobiţe de transpiraţie. 
Apoi pe frunte, pe după urechi, pe şira spinării, pe burtă. 
De pe burtă, dârele de transpiraţie alunecaseră, senzual, 
până pe testicule.

Continuă să scrie, gâfâind din ce în ce mai sonor. 
Cu gura întredeschisă, lăţită de-un zâmbet bălos. O 
erecţie puternică i se declanşă brusc, iar trupul i se zgudui 
scurt, ca străbătut de-un şoc electric. Îşi vârî mâna stângă 
în chiloţi.” (Ibid., p. 84)

Prima sa izbândă literară a fost şi prima turnătorie, 
confuzie ce avea să devină armonică de-a lungul 
întregii sale cariere, alimentată de treptele bunăstării, 
spectaculoase în cazul unui astfel de personaj.

Ironia şi sarcasmul în portretizarea unor personaje 
care pigmentează societatea românească din trecutul 
apropiat sau de azi îl apropie pe Radu Ţuculescu de 
colegul său de generaţie, Ioan Groşan, multe dintre 
personajele lor conturându-se astfel prin consolidarea 
defectelor. Floricel Laşcă nu este singular în povestire. 
Avem schiţate o serie întreagă de personaje din lumea 
satului, începând cu tatăl eroului, dar şi din cea a 
oraşului, mijloacele de portretizare nefiind abundente, 
dar de o forţă surprinzătoare. O avem în vedere, desigur, 
şi pe Safta, cea care avea să devină soţia lui Laşcă, după 
o matură chibzuinţă a amândurora. 

Dincolo de faptul că povestirea se termină 
spectaculos, dar de aşteptat pentru un astfel de personaj, 
cu denunţarea – scrisă! – a propriei identităţi, trebuie să 
spunem că proza are o potenţială încărcătură narativă, 
oricând capabilă să îşi dezvolte suflul în cadrul unui 
roman. 

Nuvela care dă titlul volumului, Scorpionul 
galben (1999), diferă radical de aceea pe care am 
discutat-o mai sus. Mai întâi că are un caracter poematic, 
prin forţa dramatică, naratorul existând în vecinătatea 
unui vis, atâta vreme cât existenţa lui începe să devină 
stăpânită de fiinţe care, fie se desprind din mit, fie din 
lumi fantastice,dar fără ca Raul să aibă sentimentul că 
există într-un alt spaţiu decât cel al realităţii. În schimb, 
aşa cum ne-a obişnuit Radu Ţuculescu, avem de-a face cu 
o realitate redimensionată. Salchis, personajul feminin, 
înainte de a fi percepută ca un mister, pare să se apropie, 
pe de o parte, de acele ciudate şi fermecătoare fiinţe ale 
apelor, menite să îi ducă la pierzanie pe muritori, vietăţi 
care populează producţiile tradiţionale şi literatura 
romantică germană. Pe de altă parte, vine dinspre negurile 
şi miturile femeilor berbere, cele care trăiesc din timpuri 
neştiute în pământ amestecându-se cu tainele lui. 

Autorul îşi lasă naratorul pradă curiozităţii, 
sentimentelor, pasiunii, incertitudinilor, până în pragul 
alterării simţurilor. Căutarea femeii – de fapt se lasă pradă 
chemărilor ei – este şi o căutare, o încercare de întregire 
a sinelui prin dimensiuni uitate, pierdute sau abandonate 
ale fiinţei care îşi simte prezenţa şi dincolo de fiinţă.

Iubitor de teatru, el însuşi autor dramatic de 
succes (Ce dracu se-ntâmplă cu trenul acesta?, 2001, 
Bravul nostru Micşa, 2010), Radu Ţuculescu îşi croieşte 
povestirea Viaţa într-o rochie de bal (titlu de o amară 
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ironie!) precum o tragedie antică. Dincolo de o structură 
modernă, cu existenţa a două perspective narative, una 
a Betinei, fata handicapată care îşi duce existenţa într-
un cărucior, alta a mamei sale sortită să trăiască pentru 
a o îngriji („…mamă, eu nu mă tem de moarte, măcar 
câţiva ani să trăieşti după mine, să ai şi tu câţiva ani 
liniştiţi.”), la care se adaugă, precum un comentariu 
liric, secvenţa repetată şi mereu diferită a carului cu 
bostani care se încarcă, apoi porneşte, scrisă în pagină cu 
caractere diferite, forţa dramatică este dată de destinele 
personajelor.

Betina, o fată dăruită cu frumuseţe, inteligenţă 
delicateţe şi înclinaţii artistice, se îmbolnăveşte la o vârstă 
fragedă şi rămâne handicapată, condamnată să îşi ducă 
existenţa într-un cărucior. Autorul surprinde contrastul 
dintre frumuseţea caracterului Betinei şi destinul ce i-a 
fost hărăzit: „Eram în poartă şi a apărut Sami cu proaspăta 
lui soţie. S-au oprit şi au povestit cu mine. Soţiei tare 
mult i-a plăcut rochia mea. Zicea că are o croială 
modernă şi se potriveşte foarte bine cu culoarea părului. 
Am fost fericită. Soţia lui Sami are aceleaşi gusturi ca 
şi mine. Chiar mi-a spus că şi ei îi place să citească, dar 
nu prea are timp. Eu am timp destul. Apoi s-au mai oprit 
câţiva băieţi. M-au întrebat despre un cântec pe care nu 
şi-l mai aduceau aminte. Un cântec vesel, cam porcos, 
care-l cântă băieţii la nuntă pentru tinerii miri. Le-am 
cântat. Îi ştiam bine toate strofele. L-au învăţat din nou la 
mine-n poartă. S-au bucurat şi mi-au mulţumit zgomotos. 
Mi-au spus că am un glas limpede şi curat şi o memorie 
de profesoară. Dar soţia lui Sami nu ştie despre săritul 
gardului. E secretul nostru. Numai al meu şi al lui. Îl voi 
duce cu mine-n mormânt. Să-mi amintesc şi dincolo de 
moarte.” (Ibid., p. 125)

Mama Betinei, trecută prin asprimile vieţii, 
împărţită la început între munca în gospodărie şi îngrijirea 
fetei, apoi, după moartea soacrei sale, rămasă şi văduvă, 
îngrijeşte singură de copil, până ce Betina trece de 60 
de ani, lucru care îi ia aproape tot timpul. După moartea 
fetei, destinul ei fiind împlinit, în loc să se bucure de o 
relativă libertate, viaţa-i se goleşte de sens. Deşi nu există 
trimiteri limpezi, destinul fetei pare să fie o pedeapsă 
pentru păcatele înaintaşilor. Există un tragism, fără doar 
şi poate, apropiat de cel al lui Pavel Dan (Copil schimbat)

În sfârşit, ultima povestire a cărţii aduce şi 
modalităţi noi. Neliniştea nopţii (2013) redă un univers 
al existenţelor mărunte, înghesuite în apartamente sau 
camere improvizate într-o curte interioară la care se 
ajungea printr-un gang întunecos unde o gură de canal 
neacoperită îşi aştepta mereu victimele. Naratorul, un 
intelectual în căutare de linişte, cu neputinţă de aflat, 
este mai mult un observator decât un erou. Eroii sunt 
mai degrabă babele pensionare care-i sunt vecine, foştii 
puşcăriaşi ce locuiau ilegal în pod, lumea din sala de 
aşteptare şi – de ce nu! – moliile de pe pătura întinsă în 
curte. Autorul are un spirit de observaţie nemilos, gata 
oricând să pună în lumină zădărnicia gesturilor umane, 
gratuitatea comportamentelor, absurditatea unor existenţe 
imposibil de scos din stereotipii.

Consacrând o cronică volumului pe care îl 
comentăm, Marius Miheţ (Despărţiri în game diferite, în 
România literară, nr. 48, 2013) ţine să dezvăluie câteva 
aspecte de culise în legătură cu dificultatea publicării 
primelor volume, din pricina spiritului critic accentuat 
ce caracteriza proza lui Radu Ţuculescu, considerată 
subversivă de cenzura comunistă. Cred că amănuntele 
oferite sunt utile pentru a judeca atitudinea autorului într-
un anumit context. Azi, însă, vedem că proza autorului 
Scorpionului galben are capacitatea să iasă din imediat 
şi să dobândească semnificaţii general-umane, fără să 
rămână cantonată în realitatea imediată care a generat-o. 
Este un atribut al artei veritabile. Totodată, existenţa 
unor registre stilistice atât de diferite, nu ca o devenire, 
ci marcând o bogăţie a resurselor creative, relevă un 
prozator important, în stare să confere oricând prospeţime 
scrierilor sale. 

______
*Radu Ţuculescu, Scorpionul galben, Editura 

Charmides, 2013

Ştefan BORBÉLY 
Un roman minuscul (şi cărăruile care duc înspre 

el...)

Dacă Jean Christophe e un roman-fluviu de zece 
volume, pentru care autorul său a fost distins cu Premiul 
Nobel în 1915, menţinându-ne în perimetrul aceluiaşi 
vocabular geografic, Proces de creponare cu păianjeni, 
zmeură şi ceaţă, de Mihai Dragolea (Ed. Paralela 45, 
Piteşti, 2013) trebuie să fie un roman-pârâiaş, dacă ne 
gândim la faptul că are doar 71 de pagini, cu aparat 
tehnic cu tot. Poartă, însă, mândra titulatură de roman pe 
copertă, ceea ce-l face pe critic să se gândească în cel puţin 
două direcţii. Prima: că Dragolea, ironic decomplexat de 
felul său, şi-a miniaturizat într-atât romanul, încât l-a 
transformat într-o proză scurtă puţintel mai lungă, fapt cu 
totul plauzibil la un om care merge, în general, împotriva 
curentului, comprimând acolo unde pene mai netalentate 
expandează. A doua prezumţie e una analogică. Şlefuitor 
impecabil, dotat cu harul perfecţiunii, Dragolea lucrează 
asemenea unui tăietor de diamant olandez, fiind atât de 
obsedat de cizelări, de găsirea celor mai subtile potriviri 
şi unghiuri, că uneori consumă întregul minereu de la 
care porneşte. Oricum, dacă memoria nu mă înşeală, 
Proces de creponare cu păianjeni, zmeură şi ceaţă e cel 
mai scurtuţ roman publicat în literatura română de după 
Revoluţia din decembrie 1989. Atmosfera lui ludică 
derivă, însă, din cea a volumelor de proză scurtă pe care 
autorul le-a publicat până acum, motiv pentru care o 
survolare a acestora – deşi am făcut-o şi în alte locuri – 
se impune.

Dragolea (incontestabil: un maestru!) e un 
mucalit prodigios, din stirpea lui Caragiale care „simte 
enorm şi vede monstruos”, fiind însă de felul lui, în 
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viaţa de fiecare zi, relativ paşnic şi hâtru, ca un regăţean 
odinioară iute, mulcomit de lentorile Ardealului în 
care a ales să trăiască. Funcţionar la singurătăţi sau 
contabilul de imagini (tot Paralela 45, 2007) grupează 
patru mici bijuterii în proză, migălite de un om a cărui 
principală calitate e ironia cerebrală. Iscusit constructor 
de atmosfere banale, cotidiene, populate de antieroi 
uşor suciţi, dotaţi cu fixaţii, bovarisme sau ciudăţenii 
ciclopice, Dragolea excelează atât în arta punerii sub 
lupă a infinitezimalului tern, cenuşiu, cât şi în pasiunea 
cu care îşi elaborează algebric povestirile, ca un artizan 
abstruz capabil să facă un orologiu funcţional din piese 
ciudate, disparate. 

Multe dintre povestirile sale – nu numai din 
acest volum! – pornesc din varii direcţii, avansează 
contrapunctic sau polimorf, pentru a se închide în final 
într-un sistem unic. Debutând cu observaţii creionate 
la marginea tandră a bizarului cotidian hipertrofiat 
– în genul de proză cerebrală pe care îl practică şi 
timişoreanul Ioan Radin, traducătorul lui Harms -, micile 
ecuaţii matematice ale lui Mihai Dragolea configurează 
spre sfârşitul „demonstraţiei” – în mod ironic, fireşte – 
perfecte universuri umane, în care fericirea e un sinonim 
pentru inerţie. Mulţumite, în general, cu viaţa măruntă pe 
care o duc, din care vitriolul bârfei şi al gândului pieziş nu 
are cum să lipsească, protagoniştii prozatorului nu trăiesc 
drame adânci, nu sar peste crevase atunci când trebuie să 
ia vreo decizie şi nu trăiesc prăpăstii atunci când le este 
rău: produse de serie ale timpului care se scurge – şi nu 
ale istoriei care căleşte caractere -,ele sunt definitiv fixate 
în vocaţia de a trăi mărunt, fără asperităţi abrazive, fără 
tragedii amare sau erupţii sublime de fericire. 

Ceea ce e remarcabil în toată această afluire 
de pârâiaşe zglobii care nu aspiră să devină fluviu e 
minuţia de orfevru a autorului, care face verosimilă o 

proză în mod evident construită. Critic literar şi eseist 
el însuşi – şi încă unul foarte nuanţat, care a publicat o 
substanţială sinteză academică despre prozatorii Şcolii 
de la Târgovişte (în două ediţii, 1992, respectiv 2006) 
- Dragolea lucrează în doi timpi, dublându-şi inspiraţia 
cu o ironie cerebrală de foarte bună calitate, proprie 
entomologului care nu mai caută printre insecte decât 
pe cele cu minusuri sau devianţe. Această bonomie, 
foarte pedant britanică în expresia sa imediată, se 
combină la autorul nostru cu o autoironie de cea mai 
senină elevaţie mucalită: prozatorul Mihai Dragolea se 
amuză copios pe marginea „revelaţiilor” microsociale 
pe care le are cetăţeanul Mihai Dragolea, realizator de 
televiziune în viaţa lui de fiecare zi, ambii ajungând, în 
cele din urmă, să fie admonestaţi tacit de către criticul 
şi ex-profesorul Mihai Dragolea, îngăduitor, de obicei, 
cu micile cataclisme existenţiale pe care i le produc 
avatarurile. Livius Ciocârlie mai practică, la noi, acest 
tip de perspectivare autocorozivă, tandru-depreciativă, 
proprie adultului îndrăgostit de copilul pe care îl conţine: 
la fel, ludicul nu poate fi eliminat din proza lui Mihai 
Dragolea, fiindcă îi este nu numai substanţă, ci însuşi 
mecanism de funcţionare. 

În Şireturile, vizitele, strugurii Domnului Luca 
Hopartu, protagonistul omonim, pedant ca un ministru 
demisionar, impecabil îmbrăcat în ciuda faptului că e doar 
administrator şi melancolic ca un văduv fără prea multe 
speranţe erotice, îi face o vizită de curtoazie bătrânei 
actriţe Maria Pârnuţă, poreclită „Madame Macrameu”, 
bea ţuică neaoşă botezată cu uzo şi mănâncă dovlecei 
copţi (bine...), pentru a ieşi apoi pe malul râului care 
traversează urbea, din dorinţa de a-şi regăsi „bolovanul 
preferat” pe care îi place să se aşeze pentru a-şi savura 
siesta, contemplaţiile nevinovate şi amintirea unor iubiri 
acum defuncte. Nimic zguduitor sau doar spectaculos 
n-a traversat vreodată această existenţă corectă, egală 
cu ea însăşi, decât – eventual – cumpărarea ostentativă 
a unei serviete arătoase: administratorul Luca Hopartu 
(numele sugerează o artisticitate surmontată...) a 
distribuit cuminte chei tuturor, a făcut bilanţuri şi a citit 
contoare, dar n-a găsit cheia din broasca propriei sale 
modestii, eşec care nici nu-l interesează. Nu e trist, nu e 
resemnat şi nu se revoltă: mic Monsieur Teste aşezat pe 
bolovanul său în poziţia gânditorului de la Hamangia, 
prinde frânturi estompate din trecut, pe care le rumegă 
actualizate, apatic. Cunoscător, ca cititor expert, al marii 
proze ruseşti, ale cărei influenţe sunt vizibile în opera sa, 
Dragolea şi-a propus, aici, o mică ecuaţie a neantului, 
ca un concentrat oblomovian, şi a desfăşurat-o punând 
în ea necunoscute mărunte: totul reţinut, matematic, fără 
stridenţe, dar foarte bine lucrat ca tehnică literară. 

În Ventilatorul, coana Silvia şi Bomboniera 
(ultima: scrisă cu literă mare, deşi e vorba de un recipient 
funcţional decretat ca fiind „frumos”), pensionara Silvia 
Ţîntaş îşi rotunjeşte micile venituri făcând injecţii la 
domiciliu, ceea ce o aduce în situaţia de a aştepta peste 
măsură, într-un salon-bar relativ discret, întoarcerea 
şefei-paciente, plecate pasămite pentru o „şedinţă”. 
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Dragolea are o adevărată obsesie pentru fiinţele apretate: 
corectă, aranjată, coafată, „cu gesturi delicate [...] 
doamna Silvia Ţîntaş extrage din poşetă o batistă albă, 
fină”, să-şi şteargă transpiraţia provocată de ultragiul 
de fi lăsată de izbelişte într-o locantă publică şi îşi 
rememorează, în mai puţin de o oră, micile evenimente 
majore din viaţa ei neevenimenţială, concentrată până 
acum în efortul burghez şi ostentativ de a le oferi celor 
din jur cât mai puţine prilejuri de observaţii piezişe sau 
de ocară. Suspendată în perfecţiunea ei de mică vitrină 
socială, asemenea unui diamant prost şlefuit prins 
într-o montură de duzină, doamna Silvia consumă pe 
loc – împreună cu două halbe de bere, oferite gratis de 
către stabiliment – amintirea unei căsătorii nereuşite şi 
câţiva concetăţeni bizari, care i se întâmplă să îi vină-n 
minte. Dragolea lucrează şi aici în filigran: enormitatea 
banalităţii e doar sugerată, eroismul Doamnei Silvia 
la fel, până când planturoasa pacientă Minodora se 
întoarce, dăruindu-i, pentru a o consola, o bombonieră 
confecţionată cu gust, cu „fundul pictat cu nişte cireşe 
şi căpşuni roşii”, cu „marginile tot din porţelan”, „nişte 
fire destul de subţiri, foarte migălos împletite.”

Ce miros frumos are iubirea e cea mai elaborată 
piesă din volum, propunându-şi să elucideze dilema „ce 
să faci cu un principiu dacă lângă el nu stă o femeie 
frumoasă”. Construită contrapunctic, pe două fire 
narative complementare, povestirea redă, pe de o parte, 
iniţierea întru artă a instalatorului Marius Suorăşan, 
autor al câtorva băi din oraşul său de reşedinţă, a 
două liceence foarte cuminţi şi a unei case falnice, 
încă neterminate, dar sufocate deja – în interior... – de 
macrameurile şi ştergarele de perete ale Mariei, soţie 
odinioară aprigă, acum doar cuminte. În paralel, prin 
iscusite inserţii parantetice, un foarte pedant Bogdan 
îşi elegiază iubirea defunctă pentru o cât se poate de 
burgheză, dar idealizată Corină, povestirea evoluând pe 
sintaxa analitică a celor două iubiri atât de diverse, una 
împlinită prin banalizare, iar cealaltă: în mod paradoxal 
potenţată spiritual prin însăşi despărţirea protagoniştilor. 
Excedată de „cârpele” brodate ale soţiei sale, mecanicul 
Suorăşan decide pe ascuns să le înlocuiască cu tablouri 
manufacturate de către unul dintre foştii săi colegi de 
armată, acum pictor de firme. Reîntâlnirea celor doi e 
senzaţională: pictorul facturează separat fiecare detaliu 
pe care clientul îl cere – o căprioară valorează atâta, două 
veveriţe pe un ram, atâta - , Suorăşan comandă, dinadins, 
doar tablouri „mari”, să fie zărite imediat de către cei 
care îi intră în casă, fervoarea burghezului apter în 
contact cu artisticitatea elitistă fiind excelent sugerată de 
către Dragolea, aceeaşi tehnică a contrapunctului fiind 
folosită şi în ultima povestire din volum, O întoarcere 
în provincie, unde monologul interior al unui personaj 
necomplex şi mulţămit de sine are ca pretext fauna 
sprinţară întâlnită în compartimentul unui tren, baza de 
referinţă reprezentând-o poezia.

2.
Cu decenii în urmă, un prozator maghiar foarte 

cunoscut, Moldova György, a încheiat un contract cu 
sindicatul camionagiilor din Ungaria, pentru a-i însoţi 
brownian pe şoferi pe drumurile patriei, cu scopul 
redactării unui volum de reportaje. Omul s-a urcat în 
cabine la întâmplare, a mers cu unul până la un capăt de 
drum, apoi şi-a continuat călătoria cu un altul, şi din tot 
acest vagabondaj insolit a ieşit un volum de mare succes, 
a cărui „reţetă” a fost ulterior repetată cu jandarmii, 
finalul fiind tot o carte de reportaje spumoase, care s-a 
citit cu sufletul la gură. Calchiind acest precedent, mi-
am zis de mai multe ori în ultimii ani că dacă aş dispune 
de timp, mi-aş sacrifica două-trei luni din an pentru a 
zigzaga la întâmplare pe drumurile de fier ale României, 
ascultând şi notând ceea ce se vorbeşte prin trenuri, 
populate cu precădere de către navetişti. „România 
profundă”, pe care o tot invocăm, se află acolo, în micile 
istorii ale oamenilor obişnuiţi, uneori banale, alteori 
stranii, hipertrofiate, şi cel care ar întreprinde o asemenea 
excursie ar putea fi sigur că merge la ţintă, fiindcă „eterna 
şi fascinanta Românie”, unde Andreea Marin e zâna 
Fraţilor Grimm şi Miron Cosma Luceafărul Huilei, oferă 
material din belşug pentru notaţii şi analiză – uneori cu 
mult peste limita normală a verosimilităţii. 

Amânându-mi la nesfârşit călătoria, nu mică 
mi-a fost surpriza să găsesc în cel mai recent volum de 
proză al lui Mihai Dragolea (Colecţia de mirări, Ed. 
Limes, Cluj, 2005) chiar stilul de însemnări fragmentare, 
infrarealiste, pe care mi l-aş fi dorit. Dragolea, care scrie 
zâmbind pe sub mustaţă de grozăviile cotidiene care îi 
ies în cale, a fost, până nu demult – pentru cei care nu 
ştiu - un om de televiziune, ceea ce conferă apariţiilor 
sale o aură publică aparte, în lumina căreia grotescul 
protagoniştilor se îngroaşe artificial, aşa cum face omul 
de rând când calcă peste barierele firii, pentru a deveni 
persoana propriului său spectacol. Prin urmare, autorul 
nu are nevoie de itineranţe elaborate pentru a-şi nota 
impresiile: ele îi sunt date de transhumanţa zilnică a 
camerei de luat vederi, care-l poartă prin gări sordide, 
autobuze hârbuite, trenuri întârziate (televiziunea 
publică nu are bani pentru limuzine) şi vesele birouri 
de şefi provinciali, ţinute cu dinţii de satrapi famelici 
şi secretare apetisante, pentru care Olimpul începe cu 
Teo şi se termină cu acareturile din Vacanţa Mare, fără a 
uita, desigur, nici infuzia afrodisiacă a telenovelelor, în 
absenţa cărora o bună parte a României ar ieşi probabil 
din nou în stradă, pentru a face o nouă revoluţie. 

Cu ani în urmă, Radu Mareş sau Ioan Radin 
practicau tipul acesta de proză decantată din isteria 
socială cotidiană, pe care românul de rând o transformă 
în eveniment, în lipsa unei imaginaţii mai bogate. Mihai 
Dragolea e şi el un maestru în a sesiza că societatea 
românească e în aşa fel alcătuită, încât să genereze 
isterii artificiale, hipertrofiate apoi în drame imaginare 
personale şi colective, fără de care oamenii, probabil, 
s-ar plictisi cumplit. Vocaţia românului nu e suferinţa de 
fiecare zi, ci spectacolul bine regizat al acestei suferinţe, 
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teatralizarea marasmului până la caragializare. Scenariul 
prozelor din Colecţia de mirări începe, de regulă, cu 
o secvenţă voluptuoasă de tihnă („soarele bate prea 
tare...şed şi eu la umbră şi citesc”), foarte importantă 
în economia de timp a unei civilizaţii pentru care siesta 
e mai dragă decât munca, şi se continuă cu o bruscă 
revelaţie angoasantă, care-l pune pe autor în alertă, 
picurându-i în suflet sugestia că viaţa nu este, totuşi, 
atât de molcom rostuită pre cum şi-ar dori-o. De pildă, 
în notaţiile din care am citat (Şlapii, broasca şi omul 
nou), de vină sunt banalii şlapi, cu care autorul este, 
fireşte, încălţat cât timp somnolează, şi despre care află 
înfiorat că produc impotenţă, fiindcă aşa scrie ziarul, 
care preia ştirea alarmantă din Germania, aruncând 
în aer tot litoralul autohton, până jos de tot, la Vama 
Veche (dincolo de care încep bulgarii normali). Tot 
„într-o zi oarecare, cu amiaza încă plăcută şi caldă”, 
autorul vegetează picotind la fereastra propriului său 
apartament, până când descoperă o scenă incitantă, care 
se desfăşoară la tomberoane, unde o vajnică reprezentată 
a naţiunii înlocuitoare descoperă o rochie de mireasă în 
gunoi, pe care o şi îmbracă cu gândul la ziua când îi va 
fi cu adevărat de folos, într-o secvenţă care aminteşte de 
Viridiana lui Bunuel. 

Într-una dintre primele proze din volum, 
intitulată Italianul vânos, afişaj rentabil, enigme sexuale 
şi electorale, o Julietă de provincie bovarizează steril la 
fereastra partidului care pierde alegerile, până când apare 
un amant italian care o propulsează economic, politic şi 
sexual, făcând-o patroană într-o mică afacere cu textile. 
Perechea adoptă un gingaş porcuşor de Guineea, menit să 
absoarbă tandreţea fetei cât timp italianul lipseşte, până 
când un veterinar descoperă întâmplător că este femelă, 
atrăgând asupra fetei acuza subiacentă, dar nemeritată, 
de lesbianism. Un alt deliciu al lui Dragolea e piaţa de 
alimente pe lângă care trece zilnic în drum spre serviciu, 
unde o vânzătoare cultivă un berbec fălos (fostă mioară 
tandră, purtată în lesă prin urbe pentru a iradia noroc) 
şi o alta, mai în vârstă, aduce laptele de la ţară într-un 
autoturism al cărui număr se termină cu SEX. 

Hector şi Dida (căţei), Vasilică şi Irina (oameni) 
reface, până la un punct, cunoscutul scenariu din 
Bubico, iar Animale aspre, violoncel de împrumut, băi 
ieftine îl pune pe autor în situaţia de a-şi mercantiliza 
pe neaşteptate mustaţa şi tenul, fiind angajat de către un 
ţigan să cânte la o nuntă, pe simplul motiv că poartă spre 
şcoala de muzică instrumentul cam vizibil al progeniturii. 
Din preambulul acestei proze aflăm şi ce anume şi-ar fi 
dorit să devină Dragolea, dacă nu ar fi fost un prozator 
şi critic foarte bun: „crescător de animale aspre”, capre 
şi bibilici, undeva prin Munţii Orăştiei, de unde se trage, 
aşa cum putem vedea de altfel din fotografiile de familie 
care ornează coperta volumului, nu doar ca un album 
sentimental, dar şi ca unul autoironic, zâmbăreţ şi tandru 
cu propriile greşeli (mai vechi). 

Titlurile pe care le-am enumerat şi compoziţia, în 
regie proprie, a copertei indică foarte sugestiv faptul că 
Mihai Dragolea este un maestru al observaţiilor sarcastice 

născute din alăturarea unor incongruenţe altminteri 
frapante. Ca şi Caragiale, el vede enorm şi simte 
monstruos, reacţionând complice la orice manierism 
cotidian forţat, într-o Românie în care lumea stridentă a 
reclamelor intersectează comic sărăcia lucie a oamenilor 
cărora ele li se adresează şi unde – mai nou – hârciogii 
(nu cei din politică, cei din brazdă...) sunt vinovaţi că 
au cedat digurile. Trăim – se cuvine să repetăm până 
la saţietate formula – într-o ţară tristă, plină de umor, 
şi Mihai Dragolea se simte confortabil în această 
tragicomedie cu iz de sinucidere colectivă lentă, veselă, 
fiindcă are din ce să creeze micile sale parodii spumoase, 
care indică, în ultimă instanţă, cu o detaşare ironică, 
participativă, cât de mărunt e locul intelectualului într-o 
Românie nervoasă, unde protagoniştii se recrutează, 
apoape fără excepţie, din pleava societăţii, la care se 
ajunge – cum bine se ştie – prin îndepărtarea grijulie a 
grâului mănos şi auriu. 

De la parodie la alegorie e doar un pas mic şi 
sprinten, pe care Dragolea îl face firesc, cu eleganţă, ca 
în fragmentul Căţei cu breton şi bibelouri eterne, unde 
o „cucoană” cumpără un căţel lăţos pentru a urca în 
ierarhia standardelor sociale, însă, miloasă din fire, tunde 
bretonul prea lung al patrupedului, pentru a-l ajuta să 
vadă mai bine, ceea ce-i creează acestuia blocaje motrice 
şi psihice greu de surmontat, rasa fiind creată în aşa fel 
încât să trăiască cu ochiul aproape obturat. Citind proza, 
mi-am zis că poate şi deriva noastră, a intelectualilor din 
România de azi se trage tot din incapacitatea de a percepe 
ceţos ridicolul din jur. Vedem prea bine, carevasăzică 
devenim infirmi: excelenta carte a lui Mihai Dragolea ne 
introduce şi-ntr-un asemenea adevăr catharctic. 

3.

Microromanul (72 pagini, numărate cu 
generozitate) Proces de creponare cu păianjeni, zmeură 
şi ceaţă (ceaţa înlocuieşte abuziv urzicile, mult mai 
prezente în text decât aerul lăptos pe care Dragolea 
îl găseşte pe peronul unei gări pustii) e cea mai tristă 
dintre cărţile publicate până acum de către autor, motivul 
schimbării de regim constituindu-l un accident biografic 
nenorocit, memorabilul interlocutor al multor scriitori 
şi artişti intervievaţi la televiziunea din Cluj pierzându-
şi serviciul în urma restructurărilor coordonate de la 
Bucureşti. Devenit subit şomer, omul intră într-o fază de 
„însingurare cu mască”, ceea ce înseamnă, în esenţă, un 
histrionism de supravieţuire, construit în aşa fel, încât să 
fie demn pentru sine şi plauzibil social pentru ceilalţi. 
Aceasta e starea de spirit în care Dragolea se întoarce 
acasă în satul de sub munţi, deschide casa care-l primeşte 
rece, îşi vizitează rudele autosuficiente, blazate de atâta 
„tranziţie” eternizată, descoperă un jurnal despre a cărui 
existenţă uitase şi poartă o bătălie epică cu urzicile care-i 
obstaculează intrarea către o tufă de zmeură, fiind chiar 
„accidentat” de una dintre ele. În cele din urmă, pleacă 
cu unul dintre vecini la ciuperci, expediţia fiind – spre 
deosebire de alte dăţi – destul de fructuoasă. 
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Sunt „activităţi” „care nu solicită mare consum 
nervos şi nici efort fizic considerabil”, care, prin „destin” 
şi structură psihologică personală, îi sunt pesemne 
„repartizate”, numai că, dincolo de stilul literar precis 
şi foarte subtil, cu care Dragolea ne obişnuise şi până 
acum, romanul vorbeşte – şi aici e miza sa majoră 
– despre trecere şi curgere, adică despre indiferenţa 
superioară a eternităţii în raport cu timpul. Câteva mici 
incidente „istorice” (o privatizare, un divorţ) au tulburat 
după Revoluţie viaţa satului în care autorul revine, însă, 
în rest, toropeala s-a (re)instaurat placidă, ca şi cum 
nimic nu s-ar fi întâmplat odată cu moartea regimului 
dictatorial şi a lui Ceauşescu. În celelalte cărţi ale 
autorului, vânzoleala (uneori isterică) mişcă oamenii, îi 
pune în acţiune; aici, dimpotrivă, nimicul e mai relevant 
– şi infinit mai dominant – decât accidentul, întorsătura 
dramatică sau semnificaţia. Romanul e unui de tip 
regresiv: povesteşte despre o întoarcere (nostos), dar nu 
despre una plină de evenimente, aşa cum este aceea a lui 
Herakles, ci despre una apatică, cenuşie, monocromă. E 
un text despre „nimic” şi metamorfozele sale silenţioase: 
un pictor care pictează cu plase de păianjen, călătoria 
unei americance prin Europa, zmeură, urzici şi case 
„ruinate”.

Măiestria lui Dragolea constă în arta de a reda 
inerţia, non-evenimenţialul, şi de a o face în solidaritate 
cu el, şi anume apatic. Până acum, autorul construia 
zglobiu spectacolul paginilor sale: alătura detalii de peisaj 
inedite, incongruente, combina savant titluri sugestive 
(Animale aspre, violoncel de împrumut, băi ieftine), se 
situa, mucalit, în afara scenetelor pe care le improviza. 
Îmi amintesc că fusese extrem de încântat atunci când 
l-am numit, într-o cronică, „scriitor de terasă”. Acum, 
dimpotrivă, el ratează terasa, la figurat şi la propriu: 
întorcându-se aureolat de succes de la expediţia de 
culegere a ciupercilor, se vede pus în situaţia de a le 
opări şi de a le pregăti pentru uscat, motiv pentru care nu 
mai ajunge la „iocaniada” care se aude promiţător de pe 
veranda unei cârciumi din apropiere. 

Mai sunt aspecte care se cere a fi relevate: 
firescul rafinat al notaţiei, ironia înmuiată în melancolie, 
meditativul nelivresc al volumului. Într-un moment 
existenţial dificil, un scriitor autentic – şi Dragolea e, 
incontestabil, unul dintre ei – ajunge să reconsidere, sau 
să redefinească, raporturile profunde, motivaţionale, pe 
care el le are cu literatura. Unii debordează în sarcasm, 
în sastiseală, în timp ce, în cazul altora, livrescul forţat 
surmontează firescul, copleşindu-l cu totul. Am urmărit 
fenomenul la mai mulţi prozatori foarte bine cotaţi în grila 
de valori a literaturii române de dinainte de Revoluţie, 
dar care au căzut, după decembrie ‚89, în insignifianţa 
unei posterităţi de sine paradoxale. Câteodată, un proces 
similar s-a întâmplat cu exilaţii, puşi în situaţia reinserţiei 
în substanţa unei literaturi din care se excluseseră prin 
emigrare. În ambele cazuri, reacţia a fost cam aceeaşi: 
formalism vindicativ, alexandrinizare ostentativă, 
exacerbarea artificială a formalului în detrimentul 
firescului şi al fluenţei. Poate ar merita să discutăm, la un 

moment dat, sistematic, aceste lucruri, însă ceea ce mi-a 
plăcut în Creponarea lui Mihai Dragolea a fost naturaleţea 
discretă, nelivrescă, nerevendicativă a crizei. Licenţierea 
de la TVR a fost o mare nedreptate care i s-a făcut, dar ea 
nu s-a transformat, din partea autorului, într-o vendettă, 
într-un prilej de autovictimizare zgomotoasă, ci s-a 
decantat profund şi sedimentat, semn că Dragolea e mai 
înţelept decât mulţi dintre noi. Procesul de creponare... 
porneşte de la o traumă şi de la ştiinţa de a o sublima 
fără stridenţe. Autorul merită respect, solidaritate – şi un 
calup infinit de admiraţie. Dar se cuvine, mai presus de 
toate, să fie citit...

Veronica ZAHARAGIU
Turiştii toamnei – tablou

 
În 2012, Mircea Pora publica, la Editura 

Paralela 45, Tour Eiffel, turiştii toamnei, volum de 
proză scurtă, după cum îl caracterizează subtitlul, dar 
şi transcriere a peliculei cinematografice imaginate de 
autor: „Filmăm pentru dumneavoastră ceva abstract, 
inefabil, posibil un anotimp pe cale de dispariţie, 
conturul unui rotocol de fum, plutirea unui nor, apariţia 
unor cearcăne pe spaţiile întinse ale unor câmpii” (p. 
138 – „Mici transmisii”). Acestea vor fi, de altfel, cele 
două direcţii de căpătâi ale volumului, care va pendula 
între controlul textului şi interpretarea lui.

Pe de o parte, volumul cuprinde naraţiuni 
ce lasă să transpară un puternic filon autobiografic. 
Cea mai substanţială dintre ele este Epistolarul de 
început, o mini-biografie a naratorului şi, deloc greu 
de ghicit, a chiar scriitorului. De la bun început, textul 
lasă să se vadă jocul şi, uneori, duelul între relatare 
şi reprezentare, modalităţile narative care vor domina 
întreg volumul. Dacă oarecum firesc şi, cert, previzibil, 

proza scurtă în tranziţie



93

ar fi fost, într-o proză atât de transparent autobiografică, 
ca naratorul să ofere o relatare detaliată şi puternică, 
cu amănunte ascunse până acum scoase la vedere din 
dublul adăpost al celei de-a doua scrieri – epistola, cu 
mărturisiri inedite ori reparări ale unei istorii fictive 
ori personale, el îşi deturnează adeseori textul în 
reprezentare. În loc de a înfăţişa evenimente, în loc 
de controlul unei istorii reactivate şi obiectivizate prin 
detaşarea temporală, terapeutică, se citeşte aceeaşi 
istorie nemiloasă care îşi controlează, încă, personajul. 
Naratorul nu e nici împăcat, nici vindecat. E aproape 
aceleaşi resentimentar al epocii cenuşii claustrante 
care îl împinge spre o evadare iluzorie, care îi aduce 
o singură adevărată libertate, aceea culturală. Aceasta 
va fi singura bucurie a unui narator cult, care vine cu 
Parisul de-acasă şi care poate completa reprezentările 
livreşti ale marii culturi cu experienţa lor directă. 
Dacă proza acut descriptivă, de peisaj exterior şi 
interior totodată, e dominată în povestirea şederii în 
ţară de tonuri de cenuşiu, de gri, mohorât, banalitate, 
de o rutină insidioasă şi lent sufocantă, fuga în Franţa 
nu aduce decât un acut sentiment al dezrădăcinării. 
Fenomenul e cunoscut şi drama depeizării e relatată 
de mulţi intelectuali. Deloc surprinzător, fără un loc, 
fără un centru, naratorul va alege să revină într-o ţară 
liberă, pe care o descoperă străină şi în care va încerca 
să-şi croiască un drum şi să-şi crească noi rădăcini. 

Dar nu povestea primează în Epistolar, 
ci meditaţiile divagante, reprezentările ample, 
panoramice, ale unor stări de spirit incerte, nelămurite, 
care nu cer explicitarea ori exorcizarea. Şi-aici se 
întrevede împletirea dintre funcţia de control a textului 
şi cea de interpretare a sa. Pora controlează structura 
textuală, dar nu în direcţia filtrărilor autobiografice 
de natură evenimenţială. Nu faptul, evenimentul, 
acţiunea primează, ci starea care le însoţeşte. Iar 
aceasta se exteriorizează în pasaje reflexive, aparent 
digresiuni de la firul narativ; în fapt, acestea sunt 
adevăratul motor al textului, condimentat, ca o 
concesie făcută normelor genului, cu pasaje narative. 
Aşa cum, în Anunţuri gratuite, cineva va închiria 
mobilă de epocă pentru a „declanşa senzaţii spiritelor 
fine” (p. 105), scriitorul îşi va aduce în text personaje, 
îşi va inventa scenografii doar pentru ca pretext pentru 
meditaţie ori descriere. Stările vagi de spirit, senzaţiile 
apăsătoare, căutările sufleteşti, sentimentul banalităţii, 
blazarea, reprezentate toate fără dramatism, fără patos, 
sunt personajele principale. Şi aici intervine funcţia 
de control: atitudinea ar putea fi exprimată direct, 
nemijlocit, în ciuda precauţiilor atente ale prozei, o 
dată şi-apoi ale epistolarului, în cazul primei proze. 
Dar ea va fi mereu măsurată, controlată. Pora nu e 
un extrovertit în proză, aşa cum nici naratorul său 
nu e un revoltat al istoriei. Resentimentele sale, deşi 
puternice, sunt mereu contrabalansate de o detaşare 
demnă, elegantă, de reflexivitate şi măsură. Aşa că 
nici în celelalte proze descriptive, scriitura nu va fi 
cinematografică decât în sensul creării unui film de 

atmosferă, căci aceasta pare să fie miza textului, mai 
mult tablou decât film. Descrierile de peisaje urbane 
ori naturale sunt difuziuni impresioniste, infiltrate cu 
pasaje meditative, reţinute şi ele, aşezând textul într-
un echilibru fragil şi, paradoxal, tot mai constant, pe 
măsură ce lectura înaintează, între naraţiune şi evocare 
de stări, momente sufleteşti ori senzaţii pasagere. 

Se conturează treptat o carte profund personală, 
cu toate mărcile prezenţei unui autor discret şi 
echilibrat. Istoria personală nu e prilej, pentru naratorii 
textelor, de vendete, de răbufniri, de învinuiri ori 
demascări, deşi istoria personală a lui Pora ar fi putut 
permite asemenea defulări. Miza nu e raportul dintre 
sine şi lume în sensul reparaţiilor justiţiare, ci relatarea 
extrem de subiectivă a acestui raport, a ceea ce 
memoria a înregistrat şi a marcat emotivitatea. Aşadar, 
volumul e, de fapt, răgazul îngăduit acum de a pune pe 
hârtie observaţii fugare, pasagere, mici episoade ale 
interiorităţii, elaborându-le în scris, permiţându-le să 
se dezvolte prin literaturizare.

De cealaltă parte stau reprezentări scenice, 
parodice ale realităţii exterioare, oferite sub formula 
unor pastile comice, ce evadează uneori în fantastic (a 
se vedea Focul ori chiar Casa memorială). Raporturile 
dintre vecinii de bloc, dintre subalterni şi superiorii lor, 
lumea armatei, a politicii, a administraţiei, a literaturii, 
toate sunt persiflate în texte aparent inocente, în care 
parodia îşi face datoria dintotdeauna, de a ridiculiza 
textul prim, fie el discurs politic, interviu literar, 
poşta redacţiei ori a blocului. Persiflarea este cea mai 
evidentă, poate prea evidentă, în numele personajelor: 
Mişu Ciupescu, ministrul sănătăţii, Baciu Toader, 
ministrul culturii, Madam Pleznoiu e la turism, Dandu 
Târâlă e ministrul educaţiei, generalii sunt Plebe, 
Ghiţucă, Sentici, Tatarcea, Pepene, un colonel e 
Abrudan Mleşniţă, căpitanul e Ţarălungă, plutonierul 
e Pavel Ciubucu, maiorul e Coloană, locotenentul e 
Pribeagu Anton. Funcţia interpretativă e mai puternică 
aici, firesc, iar controlul textului nu e la fel de pronunţat 
precum în textele subiective. Deşi e un reflexiv, Pora 
se amuză sincer interpretând personaje şi maniere 
discursive, iar parodia sa nu e acidă. Ironia există, e 
evidentă, dar nu e muşcătoare şi nici întunecată. 

Din nou, atitudinea e una paradoxală: unde 
persiflarea se putea manifesta în voie, unde realitatea 
oferă suficiente subiecte pentru parodieri satirice şi 
ridiculizări, autorul va fi acelaşi spirit echilibrat şi 
detaşat. O vagă tristeţe se simte şi în aceste proze, 
dar nu şi amărăciune. Scriitura e mai degrabă senină, 
iar miza sa stă dincolo de banalitatea vieţii cotidiene, 
de ieri ori de azi. Casa memorială (fragment dintr-o 
viaţă) vorbeşte despre textul lui Augusto Padovani ca 
despre „o vastă rememorare a unor timpuri care parcă 
îşi luaseră zborul şi din paginile cărţilor de istorie” (p. 
183). Metatextual, fragmentul defineşte o trăsătură a 
întregului volum. Uneori, povestea e a întregului Est, 
iar „povestea estului e lungă, ca o suferinţă ce nu se 
îndură să se-ncheie”, dar nu mai puţin „frumoasă, 

proza scurtă în tranziţie



94

ca o floare ce doar în puterea nopţii se aprinde-n 
strălucire” (p. 104). Evocarea se va îmbiba, aşadar, 
de culoarea istorică, cenuşie, cu atmosferă letargică, 
dar resentimentele, apăsarea, sentimente fireşti şi 
îndreptăţite istoric, nu domină textul. Pe de altă parte, 
nu o fac nici nostalgia ori melancolia, textele nefiind 
niciodată prea lirice ori sentimentale. Timpul predilect 
al scriiturii este toamna, atât ca fond temporal al 
prozelor, cât şi ca stare de spirit interioară a acestora, 
„culorile palide ale toamnei. Ale unei toamne fără 
limite, ce învăluise totul în acorduri mereu mai stinse” 
(p. 188). Din nou, fragmentul – descrierea spaţiului 
predilect al copilăriei scriitorului din Casa memorială 
– are caracter programatic. Starea aceea letargică, 
vaga încordare a nemulţumirii, reflexivitatea detaşată, 
înceata decădere a naturii, ca spaţiu exterior şi interior, 
sunt toate semnele prevestitoare ale disoluţiei. Aceasta 
este adevărata miză şi luptă a cărţii şi din confruntarea 
cu ea vine plăcerea – mereu măsurată şi echilibrată, 
sobră – a scrisului, a elaborării unui detaliu fulgurant, 
a observării unor spaţii ce devin pretexte pentru un 
impresionism sufletesc, sau a pastilelor parodice, în 
care comicul bate ridicolul. Cuvântarea se încheie 
cu o mărturisire programatică: „Vedeţi, dragii mei, 
eu chemându-vă aici am vrut să vă vorbesc puţin 
despre... pustiu. Dar o să iertaţi pentru asta. Vă veţi 
duce, desigur, acasă şi după posibilităţi vă veţi pregăti 
de sărbători, aniversări, concedii. O să pornească iar 
nunţile, turneele pe la prieteni, prin staţiuni. O să vă 
vedeţi nepoţii mâncând pentru prima oară singuri 
fructe, bomboane, biscuiţi, o să vă vedeţi copiii printre 
mobile noi, fericiţi cu propria lor viaţă. Dar să nu 
uitaţi, şi mi-e greu să vă spun asta, că şi pustiul o să 
fie tot timpul pe aproape, ca un foşnet se ce ridică din 
iarbă, ca un zgomot ce se poate auzi din pereţi...”. 

______ 
*Mircea Pora, Tour Eiffel, turiştii toamnei, Editura 

Paralela 45, 2012
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Anca PAPANĂ 
Iubirea cea de toate zilele

Publicată în 2009, cartea lui Lucian Dan 
Teodorovici, Celelalte poveşti de dragoste, abordează 
o temă care, prin natura ei, poate inhiba orice autor 
care încearcă să producă un discurs autentic, ferit 
de pericolul locurilor comune. Strategia folosită 
în construirea acestui volum trădează o reţinere în 
tratarea temei alese, prin opţiunea pentru o perspectivă 
exterioară şi pentru o construcţie fragmentară care, 
favorizând efortul de ordonare cronologică, maschează 
o slabă coerenţă internă. Rezultatul este o proză care 
pivotează în jurul iubirii, fără a reuşi să o plaseze în 
nişte cadre explicative convingătoare. 

Cele unsprezece poveşti se constituie într-o 
naraţiune unitară, prezentând, fără a respecta ordinea 
cronologică, diferite momente din existenţa naratorului, 
distribuite pe două planuri epice: relaţia de cuplu 
(Scufundări, Copilul-lup, O noapte la hotel, Podul 
strâmb) şi celelalte poveşti de dragoste, personale sau 
nu, care au marcat existenţa protagonistului şi la care 
se raportează primul plan. Instabilitatea unui căsnicii 
create pe urgenţa unei sarcini neprogramate, lipsa 
comunicării şi obsesia iubirii în varianta ei pasională 
duc la adulter şi la o împăcare întârziată de o gelozie 
retrospectivă şi determinată de o gelozie contextuală.

Prima poveste, cea care precedă cronologic 
momentul adulterului, oferă o cheie de lectură pentru 
întregul volum, precum şi pentru limitele între care 
se va mişca naratorul în evocările sale. Aflaţi într-un 
bar, naratorul şi prietenul său ajung să discute despre 

Voina re-enactment, 2012



95

opoziţia dintre dragoste şi iubire: „îndrăgostirea 
e specială, pe când iubirea e doar iubire şi-atât”. 
Dificultatea transpunerii primului termen într-un 
limbaj care să scape locului comun şi frazelor golite de 
sens („apoi s-a apucat să vorbească despre fluturaşi în 
burtă – exact unul dintre motivele pentru care spuneam 
de la început că prietenul meu nu e atât de deştept pe 
cât îl crede lumea, pentru că un om deştept nu spune 
asemenea tâmpenii, despre fluturaţi în burtă, nici când 
e pulbere de beat”), deci într-un limbaj relevant din 
punct de vedere personal, este depăşită prin apelul la 
piesa lui Leonard Cohen, Dance me to the end of love, 
care rulează obsesiv în fundal. Aşa cum acest cântec 
dă formă şi conţinut unei crize personale („iubesc, dar 
nu sunt îndrăgostit”), celelalte poveşti de dragoste sunt 
folosite pentru a justifica şi a înnobila propriile acţiuni. 
Relaţia stabilită între cei doi poli este una forţată şi, 
pentru că nu reuşesc să se potenţeze reciproc, primul 
va fi redus la nivelul unor replici de agăţat, iar al doilea 
la cazul banal al bărbatului care înşală. 

Iubirea-pasiune se conjugă în cele mai multe 
proze dedicate ei cu tema morţii. Aceste evenimente 
sunt prezentate indirect, naratorul, care le-a fost 
martor, le dă târcoale fără a căuta să le dramatizeze. 
Naraţiuni precum Pe catalige, Nişte documente, După 
gâşte sunt poveştile întâlnirii cu alte poveşti, acele 
poveşti de dragoste ce nu ajung niciodată ca atare la 
cititor, ci sub forma unui rezumat. Din acest motiv, 
ele sunt slab realizate artistic, sunt mai curând obsesii 
ale naratorului care îl vor însoţi şi în viaţa adultă. Pe 
catalige este povestea unui copil care fură într-o noapte 
cataligele vărului său şi fuge cu ele într-un loc retras 
pentru a exersa. Aici îl întâlneşte pe fiul directorului de 
şcoală, cu care are o discuţie nereprezentativă în raport 
cu deznodământul – acesta din urmă se sinucide chiar 
în noaptea aceea, părăsit fiind de iubita sa. O situaţie 
asemănătoare ne oferă şi naraţiunea După gâşte, unde 
naratorul-copil asistă la bătaie pe care o primeşte un 
ţigan de la rudele sale pentru a fi întreţinut o relaţie 
interzisă de normele comunităţii şi pentru refuzul de 
a mărturisi identitatea fetei. În ambele cazuri, miza 
nu este întâlnirea dintre conştiinţa unui copil şi două 
situaţii limită, prima de o violenţă implicită, a doua-
explicită, situaţii care ocupă o poziţie marginală în 
cele două naraţiuni. În primul caz, povestea cataligelor 
furate şi evocarea imaginii viitorului sinucigaş aşa cum 
s-a creat ea în urma interacţiunilor trecute reprezintă 
orizontul şi substanţa evocării, iar în al doilea caz, 
furtul gâştelor şi excursul făcut în comunitatea ţiganilor 
reprezintă miza în raport cu care episodul bătăii are un 
caracter tangenţial. 

Ambele poveşti au, dincolo de sensul lor 
autonom, o semnificaţie în economia volumului 
prin felul în care se reactualizează în viaţa adultă a 
naratorului. Interesantă este, din acest punct de vedere, 
povestea Pe catalige, construită pe două planuri, unul 
aparţinând naratorului-copil şi al doilea naratorului-
adult, care intervine la început pentru a stabili contextul 
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reamintirii (vizionarea alături de soţia însărcinată 
a filmului Life of Brian) iar la final, pentru a-i 
comunica acesteia aceeaşi amintire. Avem astfel două 
naraţiuni, una axată pe context, valorificând povestea 
cataligelor furate, şi cea de-a doua adresată soţiei, 
bazată pe tragedia adolescentului. Acum naratorul reia 
întâmplarea cu cataligele, dar „am sărit peste toată 
povestea plictisitoare cu furtul cataligelor, ba chiar şi 
peste discuţia pe care am avut-o cu fiul directorului, 
care mi se părea la rându-i plictisitoare”, numai pentru 
a ajunge la evocarea tragediei despre care a aflat a 
doua zi, de la nişte vecine. Se produce astfel o scindare 
între o experienţă specifică copilăriei, supralicitată 
narativ, pentru ca, ulterior, să fie invalidată, pe de o 
parte, şi un eveniment absurd şi tragic, care rămâne 
ininteligibil atât pentru copil, cât şi pentru adult. 
Reacţia soţiei urmează aceeaşi direcţie, minimalizând 
în primă fază importanţa gestului, pentru ca apoi să 
mute responsabilitatea asupra copilului care nu avea ce 
căuta acolo. În final, aceste evocări par a fi un fel de 
poveşti exemplare cu care naratorul nu ştie ce să facă 
şi care vor fi inserate în alte naraţiuni şi reactualizate, 
ulterior, în alte contexte sub forma unor obsesii. Ele 
nu au relevanţă în sine pentru că, nefiind dramatizate 
într-o naraţiune de sine stătătoare, nu pot intra într-un 
dialog cu conştiinţa care le accesează şi nici nu pot 
opune rezistenţă folosirii lor abuzive. Din acest punct 
de vedere, reprezentativă este O noapte la hotel, în 
care naratorul, după ce îi mărturiseşte soţiei aventura 
extraconjugală, pleacă la un hotel unde se întâlneşte 
cu amanta, de care se şi desparte. Revin în dialogul 
lor poveştile de dragoste cu final tragic amintite mai 
sus, la care se adaugă moartea fostei logodnice într-un 
accident de maşină, poveşti pe care amanta le auzise 
şi pe care le identifică acum ca fiind motivul pentru 
care s-a îndrăgostit de el. Legitimitatea nu se află în 
povestea în sine, ci în sensul pe care povestitorul sau 
receptorul alege să i-l atribuie: „- Nu m-am folosit 
de poveştile astea! - Atunci m-am folosit eu de ele, 
a zâmbit ea. Asta şi spuneam: poate tu ai simţit doar 
nevoia să-mi comunici toate astea, poate era vorba 
de sinceritate şi-atât. Dar eu m-am folosit de ele ca să 
mă-ndrăgostesc. Moartea atrage foarte mult. Mai ales 
dacă ştii s-o povesteşti.” Pentru că celelalte poveşti 
de dragoste nu mai sunt poveşti în sine, ci ipostazieri 
ale unei teme faţă de care naratorul nu găseşte un 
mod de a se raporta, nici autorul puterea de a le da 
consistenţă, ele sunt mereu amânate într-un viitor al 
interpretărilor personale. Imposibilitatea lor de a se 
institui ca naraţiuni exemplare face ca, pe de o parte, 
să fie respinse, invalidate, aşa cum se întâmplă cu soţia 
naratorului, şi, pe de altă parte, să fie supralicitate, aşa 
cum mărturiseşte personajul feminin din O noapte la 
hotel.

Revenind la primul fir narativ, relaţia de cuplu 
este confruntată cu cele două ipostaze propuse în prima 
şi ultima poveste a cărţii. Iubirea care îţi dă fluturi în 
stomac (ideal înălţător banalizat prin traducerea lui 
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într-o formulă golită de sens şi lipsită de corespondent 
în limba română), iubirea ca aşteptare este reluată în 
discuţia finală dintre narator şi amanta sa. La cealaltă 
extremă se află varianta iubirii care îşi uită propriul 
obiect în lipsa acelor declanşatori tragici care să-i 
permită să-l redescopere. Exemplul concret oferit în 
Podul strâmb şi reluat în O noapte la hotel este cel 
al accidentului feroviar în urma căruia o femeie îşi 
îmbrăţişează soţul pentru prima oară în ultimii treizeci 
de ani. Reacţia naratorului anunţă impasul în care va 
ajunge cuplul: „– Să nu te mai gândeşti la dintr-astea, 
i-am spus. N-are rost. Nu crezi? –Ba da, a spus ea.” 
Acestea sunt extremele la care naratorul se raportează: 
ultima variantă este respinsă ca fiind nerelevantă, iar 
prima, nefiind nicio clipă problematizată, conduce 
inevitabil la degradarea ei în simulacrul pe care îl 
reprezintă relaţia extraconjugală.

Prin contrast cu celelalte poveşti, relaţia dintre 
cei doi este surprinsă în câteva momente cheie, care se 
susţin singure, au durată şi substanţă şi nu au nevoie 
de alte cadre narative pentru a funcţiona. Copilul-lup 
tematizează importanţa pe care o are comunicarea şi 
dezechilibrul pe care o căsătorie prematură îl produce 
într-un cuplu: gura lumii care interpretează acest act 
doar prin prisma sarcinii şi nu ca o consecinţă firească 
a iubirii, proces accelerat, în acest caz, de naşterea 
copilului, este redusă la tăcere prin luarea în stăpânire 
a trecutului celuilalt, prin mărturisirea relaţiilor 
consumate. Scufundări grăbeşte, pe fundalul geloziei 
naratorului, soluţionarea crizei şi refacerea cuplului 
devine posibilă în momentul în care orgoliul rănit al 
naratorului cedează în faţa unor ameninţări exterioare 
reprezentate de avansurile pe care un alt bărbat i le face 
soţiei sale. 

Deşi textele sunt scrise şi organizate în funcţie 
de tema iubirii (naratorul unic, teme şi imagini care trec 
dintr-o povestire în alta, mici indicii plasate în fiecare 
text care permit reordonarea lor cronologică), ele îşi 
păstrează autonomia şi pot fi citite independent. Din 
acest punct de vedere, După gâşte este proza cel mai 
bine scrisă din întregul volum, farmecul celor povestite 
fiind sporit de filtrarea lor prin conştiinţa unui copil, 
iar inserarea evenimentului tragic se face armonios, 
fără ruptura care se produce în Pe catalige. Problema 
apare în momentul în care volumul cere să fie citit ca 
o naraţiune unitară, pentru că polarizarea despre care 
vorbeam nu funcţionează decât artificial. Nevoia de 
îndrăgostire a naratorului nu-şi găseşte un fundament 
în celelalte poveşti, ci doar o scuză, iar criza cuplului 
determinată, cel mai probabil, de lipsa comunicării, nu 
câştigă în consistenţă prin această raportare.

______
*Lucian Dan Teodorovici, Celelalte poveşti de 

dragoste, Polirom, 2009

proza scurtă în tranziţie

Alex CIOROGAR
Proza scurtă a lui Florin Lăzărescu 

 „Ce alegi să spui din şi ce adaugi realităţii face 
o poveste atrăgătoare. […] Mă consider un povestaş şi 
chiar îmi place să fiu privit astfel”. (Florin Lăzărescu)

Orice problemă, după cum ştim, poate fi 
„rezolvată” fie istoric (evolutiv), fie tipologic (structural), 
ambele abordări fiind, într-un fel sau altul, viciate de 
avantajele celeilalte. Or, e limpede că pentru a putea 
discuta, în interiorul graniţelor literelor româneşti, 
despre „problema” prozei scurte contemporane, trebuie 
clarificate câteva aspecte conceptuale, urmând, abia apoi, 
să procedăm la lămurirea chestiunilor metodologice. 
Spun asta pentru că, aşa cum afirmă Marius Chivu, cu 
diferite ocazii, istoria prozei scurte româneşti e, într-
adevăr, una „austeră, paradoxală şi plină de excepţii”, 
ceea ce înseamnă şi că, taxonomic vorbind, criteriile de 
clasificare sunt prea numeroase (şi, adevărul fie spus, mai 
curând haotice) pentru a putea fi tranşate, aici şi acum, 
în mod clar ori definitiv. Cred, de asemenea, că, pentru a 
încropi o imagine (cât de cât) corectă şi coerentă asupra 
actualei proze scurte româneşti, trebuie, înainte de orice, 
să jetons un coup d’œil asupra respectivei tematici, 
atât şi aşa cum se poate ea întrevedea dinspre mediile 
academice/publicistice occidentale.

Simpla punere în balanţă ne întăreşte (reconfirmă) 
o mai veche convingere: Vestul agreează proza scurtă, o 
încurajează, ba mai mult o şi cinsteşte, exemplul cel mai 
la-ndemână fiind, desigur, Premiul Nobel acordat anul 
trecut canadiencei Alice Munro, autoare de proză scurtă. 
Estul - ceva mai reticent. Sigur, motivele sunt, de cele mai 
multe ori, istorice, geografice ori politice, însă, e limpede 
că retardul culturilor/literaturilor minore a transformat, 
pe de o parte, modernismul - datorită presiunii (nevoii?) 
alinierii cu Occidentul - într-o piatră sisifică şi, odată cu el, 
romanul într-un adevărat (obsedant) Mit al modernităţii 
Canonice, elitist-estetizante. Situaţia îmi aduce aminte de 
un banc: those who can’t do, teach and those who can’t 
teach, teach gym; Cu alte cuvinte, prejudecata sună în 
felul următor - cei care nu pot scrie romane, scriu proză 
scurtă, ca şi cum aceasta din urmă ar fi un soi de roman 
neterminat ori unul abia început. 

Cu toate acestea, după cum arăta şi M. Ralea („De 
ce nu avem roman?” în Viaţa Românească din 1927), 
romanul a întârziat să apară la noi. Sfârşitul sec. XIX şi 
începutul sec. XX, spune Ralea, erau dominate de nuvelă 
şi de schiţă (i.e. proză scurtă). Nu reiau aici argumentele 
sociale, economice ori psihologice ale lui Ralea, însă 
cert e că tradiţia (lipsa tradiţiei) a jucat un rol important. 
Citez în continuare un fragment dintr-un articol semnat 
de acelaşi Marius Chivu invocat şi mai sus:

„De obicei se debutează cu proză scurtă sau 
se scrie numai la începutul carierei, pentru ca apoi 
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să se treacă definitiv la roman, un gen care se bucură, 
mai mult ca oricînd, de audienţă, deopotrivă publică şi 
critică. Acest lucru este valabil inclusiv la noua generaţie 
de prozatori: Sorin Stoica, Dan Lungu, Lucian Dan 
Teodorovici, Florin Lăzărescu sau Bogdan Suceavă. Alţii, 
din generaţiile anterioare, au abandonat genul - ca Ioan 
Groşan, Ştefan Agopian, Adriana Bittel sau Alexandru 
Ecovoiu; au inventat forme hibride - precum Radu Cosaşu 
şi, mai nou, Emil Brumaru; ori s-au apropiat prea mult de 
gazetărie - risipitorul Tudor Octavian, autorul unui volum 
de povestiri, Istoria unui obiect perfect (1981), absolut 
remarcabil. Rămîne de văzut dacă Radu Paraschivescu şi 
Liviu Bleoca vor continua cu povestiri, cît despre Răzvan 
Petrescu - maestrul incontestabil al genului la noi, un 
prozator scurt în linia unor Raymond Carver sau Woody 
Allen, uneori chiar mai bun decît ei - mă tem că pe umerii 
lui cade responsabilitatea de a continua, de a revitaliza şi 
de a salva onoarea pierdută a prozei scurte”1.

Aceste argumente sunt parţial reluate în Cuvântul 
înainte al antologiei de proză scurtă pe care cronicarul 
a alcătuit-o anul trecut (la Polirom). Nu e prima (şi 
nici ultima) dată când cronicarul Dilemei alcătuieşte 
un volum/o antologie de proză scurtă. Însă, cred în 
continuare, după cum am mai scris şi altundeva, că lipsa 
întinderii romaneşti reprezintă un avantaj prin aceea 
că tensiunea epică trebuie menţinută în mod constant, 
obligându-l pe scriitor să-şi calibreze fineţea şi supleţea 
artei narative. 

Ceea ce, de-a lungul timpului, a apărut ca o problemă 
centrală, atunci când s-a discutat despre nuvelă, a fost 
problema timpului (timpul scrierii, timpul lecturii, timpul 
povestirii, timpul poveştii). Cu alte cuvinte, capacitatea 
unui text (a unei proze scurte) de a capta şi a menţine 
atenţia unui cititor reprezintă, pentru noi, specialiştii, o 
strategie, atât a autorului, cât şi a textului – acel captatio 
benevolentia. Asta pentru că ambele părţi (scriitori – 
cititorii) pleacă de la premisa conform căreia scrisul, 
respectiv lectura reprezintă modalităţi de îmbogăţire a 
vieţii. De ce insist? Pentru că timpul (scrierii, lecturii) 
reprezintă un element esenţial al povestirii (al nuvelei, 
al prozei scurte), dată fiind lungimea acesteia. La fel 
de important, deci, ca acel captatio iniţial e şi finalul – 
dénouementul. Mai simplu spus, proza scurtă mizează, 
pe de o parte, pe prezentarea unei stări de fapte iniţiale 
şi, pe de alta, pe rezolvarea/răsturnarea neaşteptată a 
acelei situaţii. Într-un anume sens, toate textele de proză 
scurtă încep, impropriu spus, in medias res, ca şi cum 
lectura a fost începută cândva, undeva în trecut şi tot ce 
ne rămâne nouă de făcut e să vedem cum se termină, în 
fond, episodul/scena respectivă. Sau cum se continuă?

Să vedem însă cum defineşte Frédérique Chevillot 
proza scurtă: 

„Une nouvelle, c’est une partie de l’actualité, une 
information, un événement, un fait divers, un scoop. Une 
nouvelle, c’est une annonce, un avis, un communiqué, 
une dépêche, un message, un tuyau, une chronique. Une 
nouvelle, c’est aussi une communication, un exposé, 
une leçon, une lettre, une missive, une correspondance. 

Une nouvelle, c’est encore une nouveauté, un inédit, 
une création, une innovation, quelque chose d’inconnu, 
d’original, de neuf, d’inattendu, d’inhabituel, de jamais 
vu, de sans précédent… Mais, une nouvelle, c’est 
aussi un récit, une narration, un compte rendu, une 
légende, un mythe, un mensonge, une histoire, un bruit 
public, une rumeur, un on-dit et/ou un non-dit… Une 
nouvelle, c’est encore un conte, une fable, un exemple, 
un fabliau, un lai, une historiette, une anecdote, une 
scénette… Une bonne nouvelle, c’est une aubaine, 
un bonheur, une chance, un heureux événement, un 
miracle, un coup d’éclat, un exploit… et c’est aussi 
la Bonne Nouvelle, la bonne parole, qui peut devenir 
le prêche, le sermon, l’homélie… Une mauvaise 
nouvelle, c’est un contre-temps, une crise, un accident, 
une calamité, une catastrophe, un drame, un malheur, 
un coup du sort”2.

Bineînţeles, nu putem vorbi despre povestire, despre 
nuvelă, fără să vorbim despre studiile lui René Godenne 
(La Nouvelle française, Presses Universitaires de France, 
1974; Études sur la nouvelle française, Slatkine, 1985; La 
nouvelle, H. Champion, 1995), Vincent Engel (Le genre 
de la nouvelle dans le monde francophone au tournant du 
XXI siecle, PHI, 1994) ori Jean Paul Aubrit (Le conte et 
la nouvelle, Armand Colin/Masson, 1997), însă timpul şi 
spaţiul nu ne permit să intrăm acum în detalii. Din punct 
de vedere normativ, putem vorbi despre o poveste scurtă, 
o naraţiune bazată pe un subiect restrâns, o diegeză rapidă 
şi, de regulă, o întâmplare relatată (având, prin urmare, 
mărci ale oralităţii). Chevillot completează această 
definiţie, preluând de la Daniel Grojnowski3 încă un 
element – nuvela, crede el, e destinată cititorilor adulţi. 

Istoria prozei scurte, în Franţa, începe undeva în 
Evul Mediu, trece prin Marguerite de Navarre, apoi prin 
perioada spaniolă, ajungând la La Fontaine sau Perrault; 
Voltaire, Balzac, Dumas, Georges Sand, Maupassant, 
Flaubert, Stendhal, Zola, Hugo, Gautier, Nerval, sfârşind, 
în ceea ce ei numesc, perioada englezească. 

Istoria prozei scurte româneşti? Câteva liste (cea 
a lui Ralea): I.L. Caragiale, Duiliu Zamfirescu, Gala 
Galaction, Nicolae Gane, Delavrancea, I. Al. Brătescu-
Voineşti şi Emil Gîrleanu. 

Alta (de data asta Manolescu): Mihail Sadoveanu, 
Marin Preda, Eugen Barbu, D.R. Popescu, Fănuş Neagu, 
Sorin Titel. 

Încă una (M. Chivu): Anton Holban, Radu Cosaşu, 
Mircea Nedelciu, Mircea Cărtărescu, Cristian Teodorescu, 
Dan-Silviu Boerescu (coordonator/antologator), Răzvan 
Petrescu. 

Ultima: Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-
Bengescu, Mircea Eliade, Ştefan Bănulescu, Ioan Groşan, 
Ştefan Agopian, Gabriela Adameşteanu, Dora Pavel. 

Volume colective: oZone Friendly (coord. O. 
Nimigean, T, 2002), Respiro (coord. Mona Mamulea, 
Dacia, 2003), Cartea cu bunici (volum caritabil, coord. 
Marius Chivu, Humanitas, 2007), Răcani, pifani şi 
veterani (coord. Radu Paraschivescu, Humanitas, 
2008), Poveşti de dragoste la prima vedere (coord. 
Ioana Pârvulescu, Humanitas, 2008), Iubire 13 (coord. 
Marius Chivu, ART, 2010), Intelectuali la cratiţă (coord. 
Ioana Pârvulescu, Humanitas, 2012), Martor, Muzeului 
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Ţăranului Român, 2007, Prima dată, 9 vol., ART, 
2009-2013, Poveşti erotice româneşti (coord. Magda 
Mărculescu, TREI, 2007), Bookătăria de texte şi imagini. 
Povestiri şi ilustraţii pentru copii (coord. Florin Bican, 
Clubul Ilustratorilor & Faber Studio, 2009), Steampunk. 
A doua revoluţie (coord. Adrian Crăciun, Millenium 
Books, 2011), Romania Noir. Povestiri mystery & thriller 
(coord. George Arion & Bogdan Hrib, Crime Scene, 
2011), Venus. Povestiri erotice science fiction (coord. 
Antuza Genescu, Eagle, 2011), Dincolo de noapte. 12 
feţe ale goticului (coord. Oliviu Crâznic, Millenium 
Books, 2012), Anunţuri mortuare în Re major (Claun 
Grup, Limes, 2008), Antologia prozei scurte transilvane 
actuale (2 vol., coord. Ovidiu Pecican, Limes, 2010), 
Ochelarii de fum (Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti, 
Cartex, 2011) şi Alertă de grad zero (coord. Igor Ursenco, 
Herg Benet, 2011). 

Scriitorii contemporani (de la noi şi de aiurea) 
ne arată ceea ce e ascuns şi devalorizat într-o societate 
modernă a consumului, îndreptându-ne atenţia dinspre 
lucrurile cronofage, înspre aspectele cărora nu le 
acordăm timpul de reflecţie necesar. Pentru Florin 
Lăzărescu istoria e un pretext, spaţiul un accident, iar 
comunismul un decor. Pe prozatorul F.L. îl interesează 
doar personajele, psihologia, trăirea fenomenologică 
interioară şi întrebările existenţiale. Pentru scriitorul 
ieşean, realul, adevărul şi biologicul sunt doar trepte ale 
ficţiunii, ale esteticului, ale literaturii. Atunci când evocă 
nimicuri, lucruri mărunte, cotidiene, autorul invocă, în 
fapt, existenţa şi, aş îndrăzni să spun (spre amuzamentul 
unora), Fiinţa, însă, atenţie, o face ca un om al vremurilor 
sale, fără patetisme, fără a cădea în desuetudine, întocmai 
unui Socrate postmodern. 

Viziunea fotografică, gravitatea însoţită la tot pasul 
de frivolitate reprezintă două dintre particularităţile 
scrisului său. Paradoxal, scriitura lui F.L. se învârte 
între formula „artei de dragul artei” şi repudierea 
indirectă a esteticului. Perdeaua de realism este trasă 
peste efervescenţa unor stări, fără îndoială, poetice, însă 
prozatorul stăpâneşte capacitatea cântăririi necesarului 
(episoadele ce compun acţiunea), suficientului 
(veridicului) şi semnificativului (magicul/miraculosul). 
Detaliile scenografice completează stilul său cumpătat 
(concentrat) pliat, de altfel, pe efuziunile psihologice/
sufleteşti ale personajelor. Lăzărescu reuşeşte să menţină 
viu caracterul enigmatic al prozei, fără a viola însă 
coerenţa naraţiunii, astfel încât dimensiunea autentică 
(vag autobiografică) transformă experienţa (întâmplări şi 
situaţii banale) în existenţă (în evenimente à la Badiou). 
Lăzărescu scrie despre stări şi sentimente ce acoperă 
zone ale absurdului, ale ontologicului, toate coagulându-
se în estetica unui sublim minor, raţiune pentru care 
putem vorbi despre un scriitor al senzaţiei, al atmosferei, 
un autor de tragi-comedii (un soi de comedii-negre).

Lampa cu căciulă e ultimul volum de proză scurtă 
publicat de Florin Lăzărescu (conţine 10 povestiri). Dac-
ar fi să ne luăm după autor, e, în fapt, primul. Nu am 
reuşit să intru în posesia cărţii publicate în 2000 la Editura 
Outopos din Iaşi, Cuiburi de vîsc, care ar fi, din punct de 
vedere al istoriei literare, volumul de debut (distribuţie 
proastă, tiraj mic). În schimb, Şase moduri de a-ţi aminti 
un cal sau şase povestiri (din 2003) publicat online, cu 
o prefaţă de Dan Lucian Teodorovici, pe Liternet e încă 
uşor accesibil (chiar dacă, grafic vorbind, coperta e la fel 

de oribilă). Iată, deci, volumele de proză scurtă. Sigur, 
faptul că unele poveşti au trecut şi în romanele sale, ori 
că unele romane pot fi citite ca o colecţie de proze scurte 
nu înseamnă că le putem pune şi pe acestea la socoteală. 
Iată ce spune, de pildă, Bianca Burţa-Cernat:

„ […] prozator dotat cu o anumită virtuozitate, 
capabil să acceseze şi registrul prozei ludice, ironice 
şi intertextuale, şi registrul „minimalist“, cotidianist, 
şi pe acela al unei proze fantasmatice, structurate de 
întortocheate scenarii metafizice. […] esenţială este 
plăcerea de a povesti, pe care autorul nu şi-o reprimă nici 
un moment. O sumedenie de poveşti şi de „povestaşi“ 
se aglomerează aici; simplificînd, s-ar zice că romanul 
creşte de fapt din acumularea mai multor povestiri”4.

Povestirea Lampa cu căciulă a fost ecranizată (un 
scurtmetraj premiat în mai multe rânduri, regizat de Radu 
Jude) înainte ca volumul cu acelaşi nume să fie publicat, 
ceea ce înseamnă că Lăzărescu a scris scenariul înainte 
de a scrie povestirea. Însă, nici acest lucru nu e tocmai 
adevărat. Lampa cu căciula e, în fapt, noul titlu al unei 
mai vechi povestiri, Poveste de duminică (cuprinsă în 
volumul de pe Liternet). Calitativ, ultimul volum e, fără 
îndoială, cel mai bun (sunt reluate „Poveste de Crăciun”, 
„Poveste de duminică” şi câteva secvenţe mai puţin 
importante). 

Nu prea poţi vorbi despre Florin Lăzărescu fără să-i 
aminteşti pe colegii (prietenii) lui de generaţie: Lucian 
Dan Teodorovici, Dan Lungu, Radu Pavel Gheo, Bogdan 
Suceavă şi, la limită, Filip Florian. La o adică, am putea 
sugera că prozatorii debutaţi în prima jumătate a anilor 
2000 reprezintă exact ceea ce au însemnat scriitorii 
generaţiei ’70 (Sorin Titel, Alexandru Ivasiuc, Constantin 
Ţoiu etc.), în raport cu neomodernişti şi postmoderniştii 
noştri – o relaxare, atât stilistică, cât şi tematică. Dincolo 
de estetismul, dincolo de textualismul anilor ’80, pe de 
o parte, şi, dincoace de reportajul (mai degrabă politico-
social) nemediat al biografismului anilor ’90, pe de 
alta, literatura tinerilor prozatori debutaţi, cum ziceam, 
în jurul anului 2000, e simptomatică pentru procesul 
de (re)normalizare a prozei române contemporane. S-a 
vorbit foarte mult despre „minimalism”, „mizerabilism” 
şi „microrealism”, şi pe bună dreptate. Să nu încurcăm 
însă borcanele. „Mizerabiliştii” se aproprie mai degrabă 
de acel filon al 2000-ismului ce continua formula 
autobiografică, mergând, astfel, înspre autoficţiune. În 
cuvintele Adrianei Stan, „eroii lor (n.m. Lăzărescu & 
co.) neexcepţionali, uneori loseri, venind oricum din 
lumea cea adevărată, de umplutură, stilul alert-cinematic, 
placat pe dinamica dialogului, plus dozele ataşante de 
umor şi bonomie, au construit un tip de artă realistă mai 
comestibilă, cel puţin, decât «realismul» noului cinema 
românesc contemporan, deconstructiv şi neiertător cu 
obişnuinţele publicului comun. La vremea respectivă, 
acel microrealism literar a reprezentat, totuşi, varianta 
mai soft a prozei douămiiste”5. Microrealismul, în 
schimb, mizează pe un real construit din tuşe scurte, 
groase, expresioniste – scurt şi la obiect – o proză, dacă 
vreţi, ergonomică. 

Textul (Lampa cu căciulă) e exemplar construit, 
cu simetrii à la Rebreanu, însă cu o tehnică nu narativă, 
ci mai degrabă cinematografică, aducând aminte de 
realismul crud din povestirile lui Preda, redat nu doar prin 
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dialoguri înregistrate (şi transcrise) parcă cu reportofonul, 
ci şi prin intermediul detaliile ce oferă senzaţia unor 
coloane de susţinere - nici vorbă aici de elemente prolix-
decorative. Mai mult, personajele vii (chiar dacă puţine), 
redate printr-o tehnică, aş zice, behavioristă - gesturi 
ale căror însemnătate e întrecută numai de profunzimea 
intuiţiilor sale psihologice -, completează atuurile prozei 
lăzăresciene. În răspăr cu primele volume de povestiri, 
Lăzărescu a renunţat, în ultimul, atât la cadrul urban, 
limitându-se la universul rural (şi bine a făcut), cât şi 
la rama metatextuală. Aş reţin, însă, câteva reflecţii de 
mare fineţe: „Regizorii şi scriitori «se fură» între ei, fac 
schimb de perspective, îşi împart publicul. Filmul, însă, 
nu are destul timp pentru a zăbovi asupra nuanţelor, se 
grăbeşte să ajungă la final, să-ţi demonstreze ceea ce 
şi-a propus. Întotdeauna vor exista oameni interesaţi de 
nuanţe, oameni capabili să sesizeze diferenţele care dau 
sens existenţei”. 

Practica istoriei orale nu mai e aceeaşi în era 
digitală. Rolurile tradiţionale (intervievator, arhivist 
etc.) nu mai sunt azi distincte, fiindcă, printre altele, 
globalizarea a transformat personalul, intimul în ceva ce 
ţine de domeniul public. Accesul nemediat şi instantaneu 
al publicului la sfera privată implică, bineînţeles, anumite 
aspecte de ordin moral. Cu alte cuvinte, era digitală a 
transformat istoria orală dintr-o practică, într-o problema 
teoretică, filosofică. Mai există un aspect important care, 
cred, trebuie semnalat. În epoca digitală informaţia e 
redată pe ecrane – o suprafaţă plată (aş zice nivelatoare) 
care suprapune texte, imagini, videoclipuri şi sunete, 
toate cântărind acum, ca niciodată, la fel de mult. Partea 
bună e că literatura (ca filmul, desigur) poate să reproducă 
această multidimensionalitate, această suprapunere de 
informaţii la fel de sugestiv cum ar face-o ultimul gadget 
tehnologic. Unde vreau să ajung cu asta? Una din cele mai 
mari gafe pe care cultura orală le-a săvârşit e faptul că a 
pus un accent covârşitor pe vorbitor ignorând, aproape în 
totalitate, ascultătorul, pe când tradiţia sau cultura scrisă 
a realizat importanţa ascultătorului (cititorului) destul 
de repede (pe scală evoluţionistă). Iată - literatura ne 
ajută să empatizăm, să ne identificăm cu ceilalţi, fiindcă 
ştim că literatura nu presupune doar a scrie (a vorbi), ci 
şi a citi (a asculta). Cu alte cuvinte, prin povestire (şi 
ascultare/citire) realizăm sau recunoaştem în celălalt un 
alt eu. Aşa cum informaţia, în era digitală, mizează pe 
transmiterea audio-vizuală (deci pe o anumită estetică), 
aşa şi literatura (povestirea) miza (şi o face în continuare) 
pe anumite strategii estetice. Cumva, Florin Lăzărescu 
intuieşte toate aceste lucruri, motiv pentru care crede, cu 
toată convingerea, în forţa povestirii. 

Mai e, cred, un motiv care ne îndreptăţeşte să 
facem această apropiere. Modul în care Florin Lăzărescu 
alege să rescrie poveştile sale ne duce cu gândul la 
tradiţia orală şi la modul în care aceasta funcţiona 
(supravieţuia) – prin intermediul variantelor/versiunilor 
(combinaţia elementelor constante cu variaţiunile) – şi, 
mai în glumă, mai în serios, la faptul că volumele sale 
de proză scurtă (mai ales în varianta lor electronică) 
seamănă cu nişte ediţii sinoptice. Iată, probabil, unul 
din motivele pentru care autorul nu se teme de acuza de 
a nu fi original, mizând, mai degrabă, pe autenticitatea 
scrierilor sale – personajele sale putând fi, de cele mai 
multe ori, acuzate de a fi martori-autişti (în sensul bun 
al expresiei).

Problema oralităţii e bine exemplificată în 
„Ursoaica Lili şi Balena Goliat”, cu atât mai mult în 
secvenţa iniţială. Fiind, în fond, o parabolă, textul 
relatează o pseudo-poveste-de-dragoste, o idilă, 
mai curând, imaginată de mama naratorului vizavi 
de pădurarul satului. Mama, simbol al autorităţii/
auctorialităţii se îndrăgosteşte de literatură, a.k.a. de 
pădurar. Dincolo de scenariul iniţiatic (ori de motivul 
pierderii inocenţei, copilăria fiind una din marile lui 
teme), Lăzărescu pune în scenă, în cheie ironică, nu 
fără naivitate însă, un mit trubaduresc în care seducţia 
este realizată, cum altfel, dacă nu prin arta cuvântului. 
Pădurarul (trubadurul/poetul) o „farmecă” pe mama 
naratorului prin felul în care vorbea şi nu prin ceea ce 
spunea. Dincolo de structura şi elementele de basm, 
ironia este aici cu atât mai fină cu cât, stilistic vorbind, 
diegeza funcţionează într-un registru arhaic/regional. 
De altfel, toate povestirile sunt construite în baza şi, de 
ce nu, împotriva unor mituri (iudeo-creştine, păgâne, 
seculare, literare, cinematografice). Ah, să nu mai 
menţionez faptul că literatura de specialitate arată, foarte 
clar, că short story-ul derivă din tradiţia literaturii orale 
(mergând, uneori, până la homerizi sau Ghilgameş). 

În loc de concluzii, câteva consideraţii:

•	 „Dacă e vorba de o povestire, este cumva mai 
simplu – în cîteva zile am deja structura. Întotdeauna am 
în cap o structură de poveste, nişte personaje, întîmplări 
şi scene creionate. În linii generale, ştiu de fiecare dată de 
unde plec şi unde vreau să ajung, însă inventez, inovez 
foarte mult în momentul în care scriu”6.

•	 „Nu despre copilărie, nu doar despre comunism, 
nu despre viaţa sărăcăcioasă de la ţară (cum anticipez că 
vor sări mulţi), ci despre bucuria de a fi viu, de a fantasma, 
de a găsi o noimă aproape magică într-o realitate de 
regulă absurdă”7.

•	 „Ştiu să fac tot ceea ce îmi cere miza poveştii pe 
care mi-am propus să o spun. Ar fi stupid să mă apuc de 
descrieri de natură sau să pretind că n-am ieşit un an din 
bibliotecă pentru a putea povesti lumea văzută prin ochii 
unui copil, aşa cum se întîmplă în «Lampa cu căciulă»”8.

•	 „La un anumit nivel, volumul lui Florin 
Lăzărescu este un puzzle al vîrstei copilăriei în care 
naivitatea şi curiozitatea, cruzimea şi comicul copiilor 
contrastează cu oboseala trecutului care-i apasă pe cei 
bătrîni. Umorul şi nostalgia merg mîna în mînă […]”9. 

•	 „Pe mine mă interesează un anumit gen de 
personaj, acea naivitate, candoarea aceea cu care priveşte 
existenţa, specifică şi copilului. La un moment dat ajungi 
la treizeci de ani şi crezi că ştii totul, că ai învăţat totul, 
ai principii şi se şterge lumea din jur. Pe cînd un copil o 
priveşte aşa cum e ea, cu o anumită magie. Sînt şi oameni 
maturi care o privesc aşa şi acesta este personajul care mă 
interesează”10.

_____
Note
 CHIVU, Marius, De ce (nu) mai avem nuvelă? în 

Dilema Veche, nr. 223, 27 Mai, 2008.
2 CHEVILLOT, Frédérique, „Nouvelles-limites” 
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în Fabula/Les colloques, URL: http://www.fabula.org/
colloques/document669.php, consultat la 18 august 2014.

3 GROJNOWSKI, Daniel, Lire la nouvelle, Dunod, 
1993. 

4 BURŢA-CERNAT, Bianca, „Un prozator la răscruce: 
Florin Lăzărescu” în Observator Cultural, nr. 478, iunie 
2009. 

5 STAN, Adriana, „Douămiismul la biserică”, nr. 436, 5 
septembrie, 2013 în Cultura.

6 LĂZĂRESCU, Florin în interviu cu IOANCEA, 
Cătălina, septembrie 2009, în Avantaje.

7 LĂZĂRESCU, Florin, mai 2010, psychologies.ro.
8 CHIVU, Marius (coord.), Ce a vrut să spună autorul, 

Editura Polirom, Iaşi, 2013, p. 133.
9 CHIVU, Marius, „Lampa cu căciulă”, 8-13 iunie 2009 

în Dilema Veche.
10 LĂZĂRESCU, Florin, În interviu cu Adela 

GRECEANU, 5 iunie 2009, la Radio România Cultural.
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Laurenţiu MALOMFĂLEAN 

Florin Lăzărescu, povestaş la drumul 
mare

 Autor a trei romane, Ce se ştie despre ursul 
panda (2003), Trimisul nostru special (2005), respectiv 
Amorţire (2013), toate apărute la Polirom, tradus în 
aproape zece limbi, Florin Lăzărescu a debutat, ca 
mai toţi prozatorii de cursă lungă ce se respectă, cu 
un volum de proză scurtă. Cuiburi de vâsc (Outopos, 
Iaşi, 2000) a fost reeditat după trei ani pentru un public 
mai larg – în format electronic pe platforma LiterNet, 
fiind distribuit la liber – sub titlul Şase moduri de 
a-ţi aminti un cal (sau şase povestiri), până ca deja 
romancierul să recidiveze microprozastic o dată cu 
apariţia Lămpii cu căciulă, conţinând alte povestiri 
în bună parte autobiografice, publicate ca la ele acasă 
în colecţia „Ego. Proză“ (2009). Cu aceste volume 
autorul a mărturisit singur că n-a prea avut noroc, 
întrucât, probabil aşa cum se întâmplă de regulă, ca 
mai mereu în istoria literaturii, conul de umbră sub care 
se condamnă din start un gen pe nemerit considerat 
încă minor, şi numit oarecum impropriu proză scurtă 
(pentru că nici romanul n-ar putea fi botezat proză... 
lungă, lungită, interminabilă), şi-a făcut din nou 
datoria. Ba mai mult, romanele publicate ulterior n-au 
făcut decât să arunce retrospectiv un alt con de umbră 
deasupra povestirilor anterioare, din care – şi parcă 
tocmai din acest motiv – de fapt se nasc, inspiră sau 
revendică. Dar nu despre apologia prozei scurte va fi 
vorba în acest articol, mai degrabă subţire la rândul 
său, ci despre modul cum alege Florin Lăzărescu s-o 
practice. Pentru început însă, iată cum acesta înţelege 
să o teoretizeze numaidecât metaficţional, exhibând 
o poetică descinsă din tehnica de cinema. Termeni 
precum focalizare (dinspre universul infinit înspre o 
cameră de cămin), obiectiv, stop-cadru, schimbarea 
perspectivei, cadru lărgit se potrivesc de minune 
prozelor semnate de autorul ieşean. Deşi se referă la 
film, un pasaj din prima sa povestire, intitulată Pulp 
fiction, se poate aplica întregului corpus: „Filmul [...] 
nu are destul timp pentru a zăbovi asupra nuanţelor, 
se grăbeşte să ajungă la final, să-ţi demonstreze ceea 
ce şi-a propus. Întotdeauna vor exista oameni interesaţi 
de nuanţe, oameni capabili să sesizeze diferenţele 
care dau un sens existenţei. La urma urmei, ajungem 
la adevărul lui Sterne, nu lucrurile sau întâmplările 
sunt importante, ci opiniile despre ele. Şi nu cunosc 
alt mod mai potrivit de a-ţi prezenta opiniile decât prin 
literatură.” Fără să fie tezist, prozatorul nostru deţine 
ceva din ambiţia unui cameraman ultraexperimentat, 
ca şi cum ar levita cu camera de filmat pe umăr, întins 
deasupra evenimentelor, adăugând scenelor nuanţele, 
diferenţele şi neclarităţile necesare.
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Pentru a comenta modul în care lui Florin 
Lăzărescu îi reuşeşte punerea în scenă / pagină, am 
selectat spre exemplificare trei povestiri, în ordine 
simptomatică şi cronologică: Şase moduri de a-ţi aminti 
un cal (ciudat, nereluată), Lampa cu căciulă (numită 
iniţial Poveste de duminică), respectiv Ursoaica 
Lili şi Balena Goliat, ce dă startul în ultimul volum. 
Astfel, Şase moduri... se poate citi ca un experiment 
hipertextual, de rescriere şi slalom printre amintiri, 
după un principiu tipic, al memoriei involuntare, 
conceput(ă) parcă special pentru analiza structuralistă 
pursânge, de la un punct facil, factice, fantezist. Cu 
titlu de exemplu, iată primele fraze din a treia secţiune: 
„Lenevea sub pătură şi i se păru că pătura miroase a 
praf... Aveam eu un prieten alergic la praf, purta tubul 
cu pastile în buzunar... Dar el nu era alergic, adulmeca 
praful ca pe un drog care-i provoacă halucinaţii... 
Bunica ţinea în gazdă o învăţătoare. Scutură şi iar 
scutură, dar nu scăpa niciodată de praf.”   
  Un exerciţiu gratuit aşadar, condus în 
variante, versiuni, variaţiuni, ce amintesc vag de poetica 
unui Dumitru Ţepeneag. Repetiţie, dezvoltare, acelaşi 
dans interminabil cu persoanele narative (semnalizat 
inclusiv grafic). Apoi, ca un făcut, fiecare secvenţă 
începe cu o trezire şi se termină cu amintirea calului, în 
tot atâtea pasaje obligato, constrânse muzical. Dintre 
toate cele şase metode cea mai bună rămâne visul, o 
trezire falsă pe care un cercetător avizat în imaginarul 
oniric ar fi suspectat-o din start. Cea mai scurtă, 
pentru că visul rezumă, condensează, deplasează, din 
toate ia câte puţin, adică totul. Vis care, probabil, a 
constituit mobilul povestirii, substratul său metafizic: 
„Am deschis ochii şi m-am trezit sub soarele pustiei. 
Îngerul se zbătea neputincios, aşa că l-am eliberat. Nu-
mi era de trebuinţă... Am călătorit peste întinderea de 
nisip fără a lua în seamă ispitirile care mi se aşterneau 
în cale. [...] Dumnezeu şi diavolul mă încercau din 
toate părţile. [...] Nici una din acele fantome nu exista 
decât în închipuire. [...] Vedeniile nu mă pot abate din 
drumul meu înapoi... Când am ajuns [...], am ştiut că 
mă aflam pe calea cea bună. M-am dezbrăcat şi m-am 
aruncat în undele verzi, înotând cu bucurie. [...] Am 
ieşit la suprafaţă, lepădat de toate cele lumeşti. Acolo, 
chiar în mijlocul insulei, dormea El. Atât de adânc se 
cufundase în somn, încât nu-şi simţea trupul năpădit de 
furnici. M-am apropiat tiptil, ca să le înlătur, şi L-am 
trezit...”   Lampa cu căciulă, devenită 
scurtmetraj în regia lui Radu Jude, glosează despre cum 
un televizor defect ajunge pretext pentru o duminică 
banală sub comunism. Iată incipitul şi finalul, continuu-
simetric redate, ca şi cum între timp nu s-ar fi-ntâmplat, 
de fapt, nimic: „Fierul ruginit al antenei începu să se 
umezească, apoi câţiva stropi se adunară în locul în 
care cablul era prins cu scoci, de-acolo apa se prelinse 
cu repeziciune până unde tabla de la acoperiş forma 
un nou obstacol, trecu strecurându-se şi de acesta, 
destrămă pânza unui păianjen, se prelinse mai departe, 

prin gaura din tavan, înspre porţiunea arcuită a cablului, 
chiar deasupra patului, se transformă într-o picătură, se 
desprinse şi-l plesni peste faţă.”[...] „Ploaia încetă la 
fel de brusc cum începuse dimineaţă. În liniştea care 
se aşternu peste casă, păianjenul îşi refăcu pânza, între 
cablul de la antenă şi acoperiş.”    
 În sfârşit, Ursoaica Lili şi Balena Goliat 
ficţionalizează un episod specific având-o protagonistă 
pe mama prozatorului. Sfârşitul aduce în prim-
plan resturile unui cetaceu similar balenei împăiate, 
personaj central în Melancolia rezistenţei, romanul din 
1989 semnat de László Krasznahorkai, netradus încă la 
noi. Deşi pare să fie la câteva mile depărtare de orice 
substrat parabolic, povestirea lui Florin Lăzărescu are 
o temă comună cu volumul menţionat, unde ni se pune 
pe tapet alegoria sistemelor politice din Estul Europei 
de după ultimul război mondial, examinând surparea 
societăţii prin metafora unui circ al cărui număr unic 
îl oferă imensul mamifer şi stăpânul său, într-un mic 
oraş izolat din Ungaria sovietică. La prozatorul nostru, 
bâlciul din sat are mai multe atracţii, însă balena 
rămâne obiectivul principal: „Înăuntru nu mai era 
nici un om. Doar o încăpere întunecată, luminată de 
nişte lumînări mari, ca de cununie. Priveliştea care i 
s-a dezvăluit în faţa ochilor nu prea o îndemna să 
păşească mai departe: pe o masă lungă, în centru, zăcea 
un schelet imens, ca şi cum ai vedea resturile rămase 
de la un uriaş din poveste care tocmai terminase de 
înfulecat un peşte; de jur împrejur erau mai multe 
măsuţe pe care stăteau borcane de felurite dimensiuni.” 
Fata-flăcău vede în cort inima lui Goliat, plutind, alături 
de alte măruntaie, în cel mai volumic recipient, pentru 
a „ţine minte precis şi cum arătau vinişoarele golite de 
sânge”, probabil o viaţă întreagă. Despre acest aspect, 
Florin Lăzărescu s-a pronunţat mai degrabă cu bun-
simţ: „Cam totul e ficţiune. [...] Cât de autobiografică 
poate fi o povestire în care personaj central e mama 
mea, în vârstă de vreo zece ani? [...] Scriu ca şi cum 
eu am fost martor la evenimente şi nu cred că ea o să 
fie de acord că ăla e adevărul, că aia e realitatea...” 
(Evenimentul zilei, 24 mai 2009) Personajele acestor 
povestiri încă proaspete, insolite (nu contează că 
e vorba despre copilul care se chinuie să-şi aducă 
aminte un cal, sau îşi duce la reparat, împreună cu 
tatăl, un veşnic televizor, sau despre un altul confuz ce 
călătoreşte pe jos până la bâlci pentru a face cunoştinţă 
cu balena Goliat), par să consacre un autor-narator-
povestaş convins că ne regăsim cu toţii mereu în aspra 
uşurătate unde se complac ele, de un comic îmbibat 
până la saturaţie cu nostalgie nemărturisită, ba chiar 
condamnată, supravieţuitoare în text ale unei lumi 
dezvrăjite. Mai bine zis, ale unei dezvrăjiri.

_____
*Florin Lăzărescu, Lampa cu căciulă, Editura 

Polirom, 2009 

proza scurtă în tranziţie



102

Bogdan RAŢIU

Tinereţile lui Daniel Abagiu sau despre 
„noi” în anul 2000 

 
Cezar Paul-Bădescu este o voce distinctă în 

peisajul cultural autohton, fiind redactor-şef al publicaţiei 
Adevărul literar şi artistic şi autor al unor articole de 
reflecţie socială, precum Sărăcia şi nevoile neamului, 
Sclavii României, Cum sunt văzuţi românii în Italia (ca să 
le numim pe cele recente). De numele său sunt legate şi 
Tablou de familie (debut), romanul de dragoste şi familie, 
Luminiţa, mon amour – pe care Paul Cernat îl defineşte 
ca fiind biografist şi autenticist –, volumul din 1999, 
Cazul Eminescu, care oferă o nouă perspectivă asupra 
lui Mihai Eminescu, o demitizare care mitizează un autor 
de forţă al literaturii noastre, dar şi volumul Umbre pe 
ecranul tranziţiei (2013), pagini receptate ca o mise en 
abyme a lumii mediatice româneşti, prozatorul având un 
ochi ce devorează emisiuni, momente şi personaje într-o 
ecografie a televiziunii noastre.

 În schimb, volumul din 2004 (ediţia a doua - 
2012), de la editura Polirom, Tinereţile lui Daniel Abagiu, 
se defineşte ca anti-literatură, ca un text fără valoarea unei 
opere ficţionale, fiind scris din perspectiva unuia singur ce 
se află la cârma scrisului cu tot ce are la îndemână: forţă 
filologică, persuasiune, sinceritate, memorie personală 
şi colectivă, gând veşnic treaz şi reflexiv. În paginile 
acestui volum se adăpostesc o serie de povestiri pătrunse 
de un realism subiectiv şi autoficţionar, în care cel ce 
scrie explorează lumea copilăriei şi a adolescenţei sale 
comuniste. Romanul îl include întrutotul pe Cezar Paul-
Bădescu, fiind o autoficţiune în care se amalgamează 
omul de litere, cel care a absolvit Facultatea de litere 
a Universităţii din Bucureşti în 1994 şi face parte din 
grupul lui Mircea Cărtărescu, alături de alţi colegi de 
seamă (Andreea Deciu, Romaniţa Constantinescu etc) 
definiţi în prefaţă ca fiind „la fel de buni, şi pe alocuri 
mai buni, decît mine!” [Mircea Cărtărescu, n.n.]; 
subiectul enunţării, cel care are libertate, oralitate, 
expresie necenzurată şi cuvânt degajat, în contra direcţiei 
comuniste; şi, totodată, scriitorul ca fantasmă, ca produs 
al imaginaţiei, ce răzbate în scriitura fragmentară şi în 
structura speculară pe care o creează. Legătura dintre 
carte şi biografie este recunoscută de autor în mai multe 
rânduri: „Este evident faptul că Dănuţ sînt eu însumi. 
Desigur, afirmaţia aceasta o să le amintească multora de 
celebra zicere a lui Flaubert. O comparaţie cu Flaubert 
ar fi însă prea mult pentru ce am vrut eu să zic prin asta. 
La mine lucrurile stau mult mai simplu” (p. 70) […] 
„Pe lîngă toate acestea, Cezar mi se pare că numeşte, 
întotdeauna o persoană extrem de glandulară” (p. 73). 
Poate nu vrea să fie glandular, însă cartea e o reprezentare 
narcisiacă a intimităţii autorului, autoficţiunea fiind un 
tip de text specific postmodernismului. Vincent Colonna 

consideră că prin acest termen se pun la comun două 
lumi diferite: lumea reală a autorului şi lumea ficţională. 
În cazul lui Cezar Paul Bădescu, totul este presărat cu 
sentimentul sincerităţii: „Prin urmare, jocul pe care-l face 
aici e mai degrabă unul riscant, decît aducător de fericire. 
Sînt riscurile sincerităţii. Căci despre sinceritate e vorba 
– o sinceritate care se mişcă însă în limitele minciunii 
necesare oricărui produs artistic” (p. 72).

Caracterul autobiografic poate face ca textul „să 
devină oglinda veridică a vieţii” (aşa cum subliniază 
Philippe Forest). Experienţa devine ficţiune, care la 
rândul ei influenţează viaţa autorului. În momentul 
rostirii ei eul se dedublează într-o puternică intimitate cu 
textul: „Dănuţ, de fapt Abagiu Daniel, cum i se va zice la 
anu’, când va merge la şcoală, era un copil tare simpatic 
(toate femeile din sat îi zâmbeau şi-l cunoşteau – era doar 
nepotul lu’ doamna Bădescu, fostă învăţătoare) şi avea 
o soră mai mică, de numai doi anişori” (p. 65). Aşadar, 
autoficţiunea concepe eul ca realitate, dar descoperă în 
el o ficţiune pe care o construieşte în roman. Eul este pus 
astfel „în dicţiunea dublă a trăirii şi a virtualului”.

Dejucarea unor tehnici într-un discurs autoreflexiv 
ca cel din fragmentele în italice (la pagina 71 o aminteşte 
pe colega lui, Andreea Denciu care consideră că proza 
pe care o însoţeşte comentariul propriu-zis, reface 
o scenă marqueziană, făcându-se comparaţie între 
sora sa, care mânca găinaţ şi Remedios, care mânca 
pământ) sunt din nou un exemplu al complexităţii scriiturii 
sale. El se maschează în inocenţa scriitoricească şi într-o 
exprimare lejeră. Eul scriitoricesc este minuscul, el tinde 
spre imaginea sacră a scriitorului, fie prin detaşarea de 
el, fie prin adeziunea la ficţiune, prin apartenenţa la o 
poetică a memoriei, în care fiecare oferă şi, la rândul său, 
primeşte, ca act dialogic confuz şi problematic. Totodată, 
pe lângă strategia eului minuscul, scriitorul construieşte 
un timp în palimpsest, accentuat de jocul onomastic 
Dănuţ - Daniel Abagiu - Cezar Paul Bădescu, trei voci 
ce răzbat din textul său, poate nu cu aceeaşi relevanţă 
precum la Cioran (un nume apropiat autorului, care spre 
exemplu e analizat de Nicolas Cavaillès din perspectiva 
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unor identităţi auctoriale aflate în consonanţă cu 
onomastica triplă utilizată de acesta), dar cu un meşteşug 
scriitoricesc, prin care dă glas şi consistenţă ficţională 
unei speranţe dintr-un cântec al anilor comunişti ,,nişte 
(anti)eroi vom deveni şi noi”. În modul acesta se 
distrug frontierele dintre spaţiul textual şi exterior şi se 
interoghează raportul identitar al instanţelor narative. 

 Dar să revenim propriu-zis la volum. Acesta 
este structurat dual, având nouă capitole care dezvoltă 
la rândul lor nouă povestiri, aproximativ de aceeaşi 
lungime; dacă primele ne situează într-un timp îndepărtat, 
cu o mărire a gradului de ficţionalizare, celelalte au un 
caracter preponderent eseistic, cu reflecţii referitoare la 
o prelungire a tematicii în prezentul său. Sunt treceri 
succesive de la Dănuţ, la adolescentul Daniel Abagiu, 
iar mai apoi la reflecţiile lui Cezar, cel care propune 
anexa şi un text final în care pledează pentru propria 
carte: „orice – o dată pus pe hârtie – devine literatură”. 
Acest text se intitulează Deloc literatură, încheind 
simetric prefaţa lui Mircea Cărtărescu (Deloc prefaţă). 
Totul devine literatură, inclusiv prefaţa poartă amprenta 
ficţiunii, a personajului de carte care e concomitent 
personaj şi cititor. Acest caracter ludic se accentuează şi 
prin referirea la opinia Andreei Deciu, cât şi în structurile 
hipertextuale din finalul capitolul Suferinţele tânărului 
tată în care comunicarea directă cu lectorul, apropierea 
de acesta şi provocarea la ficţiune se fac prin prezentarea 
unor răspunsuri primite de autor de la Nicoleta, Carmen 
şi Laura de pe site-ul www.desprecopii.com. Finalul e 
concludent pentru tehnica autorului de a dubla strategia 
autoficţiunii, prin a face din cititor un personaj: „Oare 
cum să procedeze Laura? Trimiteţi-i şi voi un sfat, că 
poate încă mai are nevoie!.../” (p. 195).

 Prefaţa lui Mircea Cărtărescu are un caracter 
laudativ, e o lectură organică, de participare activă la 
sensul cărţii, la punctele de inflexiune, dar şi la construirea 
ficţiunii. Poziţionat destul bine în rândul tinerilor 
prozatori debutaţi după ‚90, lui Cezar Paul-Bădescu i 
se face un portret de tânăr inteligent, perspicace, boem, 
care, alături de ceilalţi colegi de generaţie, e interesat de 
înţelegerea realităţii comuniste în care a copilărit şi şi-a 
petrecut adolescenţa. Dar, spre deosebire de ei, Cezar 
parcă devine şi mai amoral pentru că „îşi descrie până şi 
pe cei mai apropiaţi semeni, părinţi, prieteni, iubite, nu 
cu mai multă empatie decât pe gândacii de bucătărie din 
cunoscutul său tratat” (p. 11). El îşi iubeşte personajele, 
doar că toate sunt nuanţate de o pastă grotescă, a acelei 
priviri specifice copilului care a trăit într-un comunism 
limitativ. Scrisă asemenea unei critificţiuni, prefaţa 
consider că are două secvenţe interpretative puternic 
literaturizate: prima, în lectură biografistă: „Cezar 
domina, ca un Ceahlău cu fruntea-n nori, săliţa meschină 
şi prost luminată [...] Junele masiv, cu o barbă aurie, o pipă 
afumată din care muşca din când în când cu gravitate şi 
ochelari chihlimbarii, purta un costum demodat, cu vestă 
şi lanţ de ceas [...] este asemenea, unui Flaubert, fascinat 
de nesfârşitele teritorii ale subculturii, ale kitsch-ului, 
în cele din urmă ale prostiei omeneşti sub toate formele 

ei” (p. 8), iar a doua, o lectură hermenutic-alegorică, 
conform căreia această carte e asemenea unei supe „în 
care plutesc bucăţi solide: carne, găluşte, zarzavat” (p. 
5) Astfel, zeama reprezintă discursul ca bildungsroman 
definit de prefaţator ca „un fel de jale veselă de la un 
capăt la altul”, iar bucăţile sunt micile povestiri cu Dănuţ, 
articolele din reviste şi povestirea finală.

 Primul capitol şi cel final se află în antiteză; 
atât datorită stilului, cât şi tematicii: dacă primul e 
cu referenţialitate puternică, cu o cronologie urmată 
întocmai, cu o conştiinţă trează asupra propriei sale 
identităţi aflate în evoluţie, cu biografism şi lipsită de 
ornamente stilistice, cea din urmă este povestea lui Johne 
Wayne Bobbit, în care performează ca stilistician, are 
o viziune occidentală, după cum o numeşte Cărtărescu, 
sofisticată, aducându-i aminte de Robert Coover şi 
Donald Barthelme. Pe drept vorbind, este o povestire ce 
te şochează prin diferenţa tematică, care se deplasează de 
la trăirile unui adolescent, la o activitate specifică unui 
macho care face o călărire în zori (sensuri suprapuse: 
cu iz sexual şi stănescian): „Penisul lui John Wayne 
Bobbit îşi porni călătoria prin lume într-o dimineaţă 
frumoasă de martie, pe la orele nouă [...]. El zbura prin 
aer, deocamdată în camera luminoasă şi aerisită a acelui 
imobil de la intersecţia străzilor 86 cu 92. Dintr-o parte 
îi picurau câţiva stropi roşii, însă doar puţin, aşa cum ies 
la unele maşini picături mici pe ţeava de eşapament” (p. 
201).

 În schimb, primul capitol ne prezintă un 
personaj ce traversează o etapă bovarică, a copilăriei 
şi a primilor ani din adolescenţă, o etapă boemă atât în 
liceu, cât şi la începutul universităţii, cu unele reveniri 
spre momente de maturitate şi de înţelegere subtilă. 
Peste toate planează, parcă, un homerism cu nuanţă 
contemporană datorită capacităţii sale de a aminti din 
adâncurile comunismului şi ale familiei sale, de a vedea 
şi de a evoca un anti-erou într-o atmosferă originară, pe 
cât de banală pe atât de sinceră, şi de a vorbi precum 
apropiaţilor săi, într-un discursul amical, la care cititorul 
trebuie să participe, el fiind deschis dialogului (în 
ficţiune). Acesta se autocaracterizează în diferite etape, 
construindu-se un portret detaliat şi intim, cu frustrări 
sau complexe, bucurii şi dezamăgiri. Majoritatea dintre 
noi le-am trăit, regăsirea lor în carte devine un surplus de 
certitudine, oferit de acea bucurie a sincerităţii pe care o 
întâlneşti la celălalt. Confesiunile sale nu sunt străbătute 
de nesiguranţa adevărului, de teamă sau ruşine faţă de 
public: „Dacă în timpul şcolii generale eram un individ 
retras, asocial şi destul de şters – eram bleg şi gras, ceea 
ce constituia doar deliciul colegilor”; „În liceu, m-am 
transformat dintr-odată într-un individ «de lume», care 
a început să fumeze, să chiulească şi să meargă prin 
baruri”; „Eram un tip sensibil şi, în ciuda aparenţelor, 
nu eram deloc un golan”; „dacă noaptea eram poetic, 
ziua eram filozofic”. Acest dintâi capitol propune un 
proces anamnetic, care prezintă timpuri de odinioară 
aflate într-un continuu crescendo, ajungând până la un 
punct paroxistic, la sentimentul dragostei, acolo unde 
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o prezintă pe Svetlana, faţă de care îşi împărtăşeşte 
adevărul iubirii, puterea şi nevoia de celălalt; cu umor 
afirmând: „Svetlana a rămas prin forţa împrejurărilor 
lângă mine” (p. 60). Bucuria acestui text mă trimite direct 
la capitolul dragostei paterne, din final (cel mai apropiat 
lecturii mele). Text scurt, dar cu o forţă evocatoare ce 
poartă în subtext forţa de a te alătura la fericirea celorlalţi 
şi la bucuria de a fi părinte: „Nu aveam sîni utilizabili, dar 
aveam burtă, şi asta mă vindeca de orice angoasă. Eram 
un fel de ursuleţ de pluş pe care copilul dormea în pace; 
unul ceva mai complex, cu mai multe funcţiuni” (p. 193).

 În majoritatea lor, textele au un imagism 
dinamic, cinematografic. E vorba de întâmplări în care 
personajele gravitează în jurul unui copil ce uneori 
se recunoaşte în acţiuni, iar alteori ludicul îl conduce 
spre un joc asemănător oamenilor maturi, amintind de 
proza lui Mircea Horia Simionescu sau Florina Ilis. De 
pildă, povestea Aurorei şi a inelului găsit de Dănuţ (text 
republicat în antologia coordonată de Marius Chivu, 2013) 
recompune lumea copilului. Acesta, exclus din jocul 
copiilor din spatele blocului, se apropie de Aurora, căreia 
i-a dăruit un inel găsit din întâmplare. O relaţie banală 
între copii, îi implică şi pe părinţii lui Dănuţ, care vor cu 
obstinaţie să recupereze inelul oferit de fiul lor. Relaţia 
cu ceilalţi copii (care îl porecleau Grasu’ contrabasu’), 
jocul fetiţei de-a mama şi de-a tata, şmecheria pe care o 
utiliza în relaţia cu Dănuţ, divulgă o lume în care copilul 
nu rezona cu ceilalţi. Singurătatea pe care o va menţiona 
ulterior, nu e decât o preferinţă pentru a fi cu el însuşi 
în propriul univers, în propria interioritate şi în propriul 
text (se observă predispoziţia pentru o atitudine în balans: 
între phantasia şi (auto)reflecţie). El şi Aurora, el şi 
Ioana din Piteşti au comunicat, au fost în acord amical, 
iar apoi erotic, însă îl defineşte pe Daniel imposibilitatea 
de a vizualiza schimbările fetelor sau ale femeilor, de a 
şterge aura ce le înconjoară, spre a le descoperi adevărata 
atitudine, esenţa trăirii lor. Dacă Aurora s-a continuat 
cu o poveste a primelor încercări erotice, având nodul 
textul în jocul fetei de-a mama şi de-a tata, şi povestirea 
dedicată bunicii este creată pe acelaşi tipar: pentru început 
e relatată relaţia strânsă cu bunica din partea mamei, 
iar ulterior, din perspectiva celui matur care înţelege 
subtilităţile, prezintă istoria bunicii din partea tatălui, 
care a recurs la sinucidere. Gravitatea problematicii 
prezentate de autor creşte treptat. Lumea copilului din 
comunism cu toate implicaţiile ei (la mare cu părinţii, 
relaţia cu bunica, prieteniile cu colegii de şcoală sau 
prietenii de bloc, trecere de la şcoala gimnazială la liceu, 
relaţia cu animalele de casă sau cu tovarăşa învăţătoare), 
a adolescentului ce trece prin crize identitare, a celui ce 
încearcă să fie asemenea celor mai apreciaţi în grupul de 
prieteni, sau primele relaţii erotice, precum şi cel matur 
care are conştiinţa paternităţii şi a scrisului din iubire 
şi altruism sunt toposuri pe care scrisul le traduce în 
tandemul literatură - viaţă pe care-l trăieşte Cezar Paul 
Bădescu. Totodată, discursul fragmentar, acea luptă a 

unirii cuvântului şi a ideii, îl apropie pe cititor de text 
şi îl incită să pătrundă în iţele unei naratologii în care 
detaşarea este urmată de implicare, în care descriptivul 
este urmat de rezumativ şi în care oralitatea şi limbajul 
cotidian se îmbină cu fragmente expresive.

Fiind un om al evului media – folosind sintagma 
lui Bogdan Ghiu – poate jocul cu ficţiunea început 
aici, capacitatea de a se distanţa ca stil şi expresie 
într-o singură carte, îmbinarea realismului subiectiv şi 
a vizionarismului, precum şi textul despre televiziune 
publicat recent, îl vor conduce pe Cezar Paul-Bădescu 
spre un platou textual, spre o proză mediatică care să 
desăvârşească experienţele unor cititori „sofisticaţi”.

____
*Cezar Paul-Bădescu, Tinereţile lui Daniel Abagiu, 

Editura Polirom, 2004

Florin-Corneliu POPOVICI
Iţe, fiţe şi tranziţie

Din capul locului, nu mă consider adeptul 
clasificărilor, al soclurilor, al statuilor şi al 
„canonizărilor” (cui folosesc?) literare şi nici al 
divizării oamenilor de cultură pe „specii” şi „subspecii” 
aparţinând unor curente, tendinţe, crezuri, mişcări sau 
generaţii de creaţie diverse. Împărţirea lor artificială, 
pe „feude”, funcţionar-contabilicească dă naştere 
inevitabil, la frustrări şi la parti-pris-uri, nu face decât 
să separe forţat apele, gest util poate doar plasării 
corecte şi stricte în context, activitate proprie cercetării 
ştiinţifice, dicţionarelor şi enciclopediilor în scop vădit 
paideic. Şi asta în condiţiile în care, nu-i aşa, se ştie 
că lumea artistică în genere, debordează de orgolii şi 
de sensiblerii care mai de care mai bizare, unii dintre 
confraţii creatori simţindu-se de-a dreptul purtaţi „pe 
aripile vântului” când iau cunoştinţă cu podiumul de 
premiere (la trei cărţi publicate împuşcă în aripă gloria-
eternitate), alţii, dimpotrivă, resping elogiile ipocrite, 
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linguşitor-făţarnice, ierarhiile de manual alternativ 
(în care nu se regăsesc sub nicio formă), preferând în 
continuare turnul de fildeş sau clopotul de sticlă, ba 
chiar alţii (constituenţi ai „nucleului dur”, al celor cu 
mentalităţi atavice), rămaşi „pe dinafară” (vezi cazul 
dicţionarelor de scriitori fatalmente incomplete, deci 
automat ingrat-nerecunoscătoare) se manifestă cu 
oareşcari ţâfne de primadone repudiate de pe firmament 
sau eliberând răbufniri instinctuale nebănuite, de care 
numai un artist rănit în ego-ul/amorul propriu poate da 
dovadă. 

Până nu demult, eram tentat să cred că Uniunea 
Scriitorilor e o breaslă (cu apucături eminamente 
conservatoare, gen Academia Română) care adăposteşte 
în linii mari, „îngeri” şi „sfinţi”, unul şi unul, unde 
derapajele ideatice şi de conduită nu sunt permise şi 
nici derogările de la statut. Că nu e aşa, o pot confirma 
unii „răspopiţi” scriitori, precum Mircea Pora, Daniel 
Vighi, Andrei Bodiu, Caius Dobrescu, Radu Pavel 
Gheo, Tudor Creţu sau Dan Lungu (ca să enumăr doar 
câţiva care-mi vin iute în memorie, aparţinând strict 
biologic, ca vârstă, unor generaţii diferite) care, slobozi 
la gură şi nu prea închinaţi la cele considerate „sfinte” 
în Uniune, în spiritul ludic promovat de un Mircea 
Dinescu de pildă, au trecut în spirit haiducesc, fără 
remuşcări sau temeri de „excomunicări”, la masive şi 
sonore „fluierături în biserică”. Tuturor celor enumeraţi 
li se potriveşte de minune apelativul de Băieţi de 
gaşcă, titlul volumului de proză scurtă semnat Dan 
Lungu, băieţi de gaşcă ale căror cărţi recente, tonice 
şi revigorante în esenţă (şi în sensul că ne deschid 
ochii), toate cu formule epice atipice, proprii noului 
val, dau cu tifla scrisului „cuminte”, aşezat, normat. Cu 
toţii practică un soi de „pescuit” sportiv à la longue 
sau de „gimnastică” ritmică cu exerciţii cu de la sine 
liber alese, unde libertatea de expresie şi mişcarea 
în pagină sunt totale, unde sursele de inspiraţie, fie 
coboară în stradă, „în imediata apropiere”, unde faptul 
cotidian, mărunt, e disecat, „tocat” şi consemnat ca 
atare, fie apelează la memorie, la aducerile-aminte, fie 
la evadările în oniric, ca un soi de răspuns-revoltă la 
o realitate devenită uneori prea searbădă şi vidată de 
conţinut. 

La o primă vedere, Dan Lungu, asemenea celor 
menţionaţi mai sus, pare să nu se ia în serios ca scriitor, 
însă e doar o iluzie pasageră, fiindcă indiferent de proza 
din volumul pe care-l semnează, De vorbă cu Şopron 
(universul infantil, candoarea copilăriei revigorate 
prin ochii naratorului fetiţă) sau dimpotrivă, la polul 
opus, zbanghia Băieţi de gaşcă (unde stilul, limbajul şi 
genul istorisirii cunosc dezinhibarea maximă, proprie 
vârstei adolescenţei rememorate), toate au o certă 
notă de profunzime, apanaj al unui creator matur, fin 
observator al universului ce-l înconjoară. Maturitatea 
lui Dan Lungu nu-l împiedică însă să fie perceput el 
însuşi ca un băiat de gaşcă, un scriitor de gaşcă, cu 
pană uşoară şi cu idei năstruşnice, pe înţelesul tuturor, 
în spiritul cerinţelor momentului, scriitor ce nu pare să 

aibă orgolii (majore) de creator. Apartenenţa sa la gaşcă 
e înţeleasă ca libertate de opţiune şi de expresie, la o 
gaşcă pacifistă, nonviolentă care nu se expune gratuit 
la pericole şi la experienţe interzise (cum sunt găştile 
rivale de cartier), cu băieţi de comitet, neteribilişti, 
neexhibiţionişti, isteţi, cu talent şi cu umor, care ies în 
faţă ca să-şi spună crezul şi nu se tem de ipocrizii şi 
de oprobii, care percep existenţa ca un mare spaţiu de 
joacă unde e loc pentru toţi şi se manifestă ca atare. 
Personajele sale, senine în esenţă, neîncrîncenate 
după verbul „a avea” (în sensul nonpragmatismului), 
afişează un soi de jemanfişism balcanic, o filosofie 
rudimentară în faţa vieţii, chiar dacă nu o percep şi nu 
o definesc ca atare, conştientizând că ea merită să fie 
trăită şi nu oricum, ci la cote înalte. Totul stă sub zodia 
inocenţei şi a adolescenţei (chiar şi personajele trecute 
de această vârstă, unele cu frământări şi cu probleme, 
resimt nevoia întoarcerii nostalgice la origini), chiar şi 
acolo unde soarta pare să fie potrivnică. 

Există la Dan Lungu două tipuri de discurs 
inocent: pe de-o parte el aparţine copiilor (a se 
vedea De vorbă cu Şopron), un discurs naiv, plin 
de candoare, necorupt de mizeriile existenţiale, cu 
personaje paradisiace, gentile, angelice, purtătoare 
de lumină în suflet şi în priviri („Doamna e serveră. 
Face ochii mici şi ţipă. Vocea ei sună ca o pungă cu 
şurubele ruginite. Noi ne prefacem că dormim şi ea 
iese pe vârfuri la o ţigară. Cât ne prefacem, eu ştiu că 
nu sunt singură, aşa că nu mă plicticsesc. Îmi imaginez 
ce-o să ne mai râdem după ce pleacă. Când se întoarce, 
miroase a afară şi a joacă. La mirosul ăsta, de-abia 
mai ţin ochii închişi. Îmi vine să alerg pe sub pătură. 
După ce a ieşit ieri, Lucian ne-a povestit despre fratele 
lui, Silviu, care e mare carnibal. Mănâncă şi pielea 
de la găină. O ia în furculiţă, o dă prin sare, o plimbă 
prin aer şi o aruncă pe gât. Nouă ni s-a făcut la toţi 
greaţă. Fratele lui ar mânca toată ziua carne, chiar şi 
de zmeu. Carnibalii dacă nu mănâncă într-o zi carne 
mor. E ca o boală. Ca să nu moară, îşi pot tăia o pulpă 
ca să o mănânce. Dar asta numai dacă rămân singuri 
pe lume. E tare rău să fii singur pe lume. Dar pentru 
un carnibal e şi mai rău. Eu am zis că o să am şi eu 
o frăţioară şi n-o să mai fiu singură acasă niciodată.” 
–p.20); pe de alta, e un discurs ultra libertin, argotic, 
decoltat (frivola Nena din Părul contează enorm sau 
vorbele slobode, fără obroc, ale Băieţilor de gaşcă, 
puşi pe „dixtracţie” (p.123): „Nu c-aş fi eu future de 
doxat” (p.124), „să-ţi baţi copiii cu basca udă, nu alta!” 
(p.125), „băi, buze decapotabile!” (p.127), „maniere de 
grăjdar” (p.128), „faze naşpa” (p.129), „dă pe goarnă 
vrute şi nevrute” (p.131), „ne-a dat ceaţă ciomăgarul!” 
(p.133), „o grijă la icre-l freca” (p.135), „ce mizda pă-
sii, ca să vorbim frumos” (p.135), „Avea un sictir în 
glandă” (p.137), „ne durea la bască de şcoală” (p.139), 
„tot felul de ciumegi cu ştoarfele lor borâte, şmenari 
unsuroşi cu piţipoance boite până-n călcâi, gârtani duri 
cu fufe râzăreţe, golăneţi doi-la-legătură cu penale de 
cartier…” (p.151-152) etc). 
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Personajele lui Lungu (între care Laura, un 
personaj-reper, liant, ce traversează mai multe proze, 
în mai multe ipostaze, asemenea unei năluci) simt 
mereu nevoia confesiunii şi a comunicării, au oroare de 
singurătate şi îl percep pe „celălalt” drept vital (Radu, 
îmbogăţitul peste noapte din Dacă legea gravitaţiei 
s-ar vota în parlament, e gol din punct de vedere 
sentimental; fostul elev din Un sfat prietenesc îşi caută 
profesoara de filosofie pentru a-l ajuta să-şi rezolve 
dilemele existenţiale: a rămâne cu părinţii într-un 
apartament mizer şi supus privaţiunilor sau a se căsători 
de circumstanţă, cu o femeie bogată, dar pe care nu o 
iubeşte defel; agentul de vânzări, protagonistul prozei 
Nevasta de la ora şapte, e tipul comis-voiajorului şi în 
viaţa sa intimă, consolându-se cu dame de consumaţie 
ieftină care nu-i aduc însă alinarea scontată şi nici 
echilibrul; cuplul Sebastian-Ştefania din Dă-mi pace, îs 
transpirată! experimentează blazarea, singurătatea în 
doi şi uzura prematură a unei relaţii cândva debordând 
de vitalitate şi de erotism etc).

Dan Lungu se mulează după vremurile pe care 
le trăim, scrie după ele, face apel la emancipare şi la 
dezinhibare. Ţinta sa nu o mai reprezintă valoarea, 
devenită un concept cvasirelativ şi nici estetismul, 
noţiune perimată într-o epocă pliată pe nonvaloare. El 
aduce în prim-plan omul mărunt, omul de pe stradă, 
întâmplarea insignifiantă, lipsită de eroism, realul real 
dacă îmi este permisă butada, realitatea necosmetizată, 
netrucată. Lungu îşi propune să scrie pentru toţi, să 
acopere întreg palierul social, de la copii, la tineri şi 
până la adulţi (la rândul lor, un soi de inocenţi azvârliţi 
din rai). De aceea întâlnim un Dan Lungu serios, 
afectuos şi plin de tandreţuri, cu veleităţi de părinte 
responsabil care cunoaşte în amănunt psihologia 
infantilă, a copilului care descoperă lumea cu ochii 
miraţi, dublat de un Lungu carnavalesc, care pune pe 
tapet o realitate-surogat, o realitate trivială căreia este 
nevoit să-i supravieţuiască. Prozele sale se citesc uşor, 
oriunde există disponibilitate în acest sens, fiindcă se 
mulează pe un „material” pre-existent, la îndemână, 
uşor recognoscibil: viaţa noastră, de zi cu zi. Scriitorul 
nu face altceva decât să prelucreze o realitate existentă, 
el nu inventează, nu „minte” (citeşte ficţionalizează), 
aşa cum face romancierul de factură clasică. Întrucâtva, 
el procedează în manieră reportericească: observă, 
preia, reproduce, transmite cu o necesară doză de 
obiectivitate.

Dan Lungu ne propune o literatură de criză pe 
care unii s-ar grăbi s-o califice drept uşor superfluă, 
superficială. Nimic mai fals însă! Scriitorul în cauză 
găseşte de cuviinţă (şi bine face) să se manifeste 
democratic, se exprimă liber, dezinhibat, nu ţine 
cont de morală şi de false canoane. Pe de-o parte 
este „diurnul” Lungu, pe de alta „nocturnul”. Tradus 

în termeni audiovizuali, de C.N.A., în funcţie de 
fusul orar şi de limita de vârstă permisă, el poate 
fi citit până în ora douăzeci şi patru (cu oareşcari 
restricţii) şi după ora zero, fără „bulină”. 

Dan Lungu e un scriitor outopos (gr. =„fără loc”), 
în sensul că nu-şi găseşte locul, refuză înregimentarea 
(lucru esenţial pentru generaţia care scrie fără frontiere), 
e greu încadrabil în rândul purtătorilor de condei. 
Cartea sa, Băieţi de gaşcă, ce se adresează unui public 
de gaşcă, transmite un triplu mesaj: se poate scrie în 
ambele sensuri, la aceeaşi valoare, când tandru, când 
bonom, când ultra libertin şi slobod la gură; există, în 
paginile aceleiaşi cărţi o dublă tentaţie, cea a calofilului 
şi cea a anticalofilului, a frazei elaborate şi a limbajului 
contondent, de cartier; fenomenul literar e deosebit de 
receptiv la schimbările şi la cerinţele socialului. În altă 
ordine de idei, Dan Lungu se încăpăţânează să rămână 
fidel cuvântului scris, tipărit şi se interpune în calea 
expansiunii virtualului (a cărţii on-line), cuvânt de care 
nu se fereşte, îi spune pe nume şi pe care şi-l asumă, 
şi-l aprop(r)ie.

Întâmplările sale „din România, o ţară bizară 
şi ieftină” (p.168), o ţară „de cacao” (p.165), relatate 
cu „poftă de distracţie” (p.173) pantagruelică şi cu 
„entuziasm juvenil” (p.173) debordant în care adeseori 
ne intersectăm cu Amărăşteanul din Vale generic, ne 
demonstrează că încă nu e totul pierdut, că mai există 
„filoane” de exotism carpato-danubiano-pontice încă 
neexplorate, chiar dacă, în manieră deja consacrată, la 
bine şi la rău, poporul român (ca într-un soi de comedie 
ce „tindea să devină neagră”-p.187) adoră viaţa, pe-
trecerile şi acordeoanele…

______
*Dan Lungu, Băieţi de gaşcă, Iaşi, Editura Polirom, 

2005, 235p.
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Melinda CRĂCIUN
Savoarea vorbei

Volumul de proză scurtă Aberaţii de bun simţ* 
al lui Sorin Stoica reuneşte, postum, un număr de 
patruzeci de texte variate, unele publicate de scriitor în 
reviste, altele inedite. În ciuda acestui caracter eteroclit, 
coerenţa volumului, pentru că se poate vorbi clar de o 
coerenţă, este asigurată de mai multe elemente, unele 
explicit formulate şi identificabile în text, altele sugerate 
şi ţinând mai degrabă de atmosfera pe care o construiesc.

Din categoria elementelor identificabile face 
parte folosirea formei populare a pronumelui personal, 
persoana I, io. Pentru a înţelege corect această modificare, 
dincolo de aspectul „vorbit” al textelor, trebuie să 
aruncăm o privire asupra unui volum anterior, O limbă 
comună (Editura Polirom, 2004), în care biografismul 
este mai accentuat, iar „dorinţa de a-şi înţelege scrisul 
pentru a se înţelege pe sine devine obsesia ce dă unitate 
întregului volum.”1 El mărturiseşte lucid: „Mulţi spun 
că mă feresc să mă dezvălui, dar pur şi simplu nu pot 
să ştiu cine sunt cu adevărat. Nu te cunoşti atât de bine 
încât să te sumeţeşti să scrii despre tine. Aşa că trebuie 
să scrii despre alţii“.(Rugina) Scindarea personalităţii, 
imposibilitatea individului de a fi o singură unitate pusă 
în slujba unui obiectiv clar definit, nedumerirea aparent 
sinceră a naratorului în faţa naturii sale incerte pot sta la 
baza interpretării acestei modificări joviale. Nu trebuie 
însă înţeles faptul că naratorul fuge de sine, nicidecum, 
ci doar sinele (eul) e perceput nepretenţios, jucăuş. E 
transpus într-un registru mai puţin grav. Florin Lăzărescu 
mărturiseşte că l-a întrebat pe scriitor despre acest „Io”. 
Iată ce i s-a răspuns: „De fapt, chiar aşa vorbesc oamenii. 
«Eu» pronunţă doar indivizii bolnavi de importanţă.” 
(Atelier LiterNet, Personale, Jurnal intim, Io, Sorin 
Stoica..., 16.01.2006.)

Rain man şi televizorul e primul text din Aberaţii... 
în care apare folosită această formă a pronumelui personal. 
Mai întâi, într-o expresie: „Acum, dacă ar fi să analizez 
rigiditatea mea, faptul că renunţam la anturajul colegilor 
mei pentru a mă izola în faţa televizorului nu ştiu dacă 
trebuie pus pe seama unei anume lipse de inteligenţă 
socială sau mai ştiu io ce [s.n.].” (p. 18) Pentru Sorin 
Stoica practic nu există eu, iată, nici măcar în expresii. 
Autocaracterizarea continuă, subliniind insignifianţa eu-
lui: „Probabil la vârsta de atunci, io, o cantitate neglijabilă, 
nu prea ştiam cât e ceasul, dacă mă întreba cineva[...].” (p. 
18) Apoi urmează punerea sa în paralel cu unchiul solitar 
din Tg.-Mureş, ce-şi ţinea biblioteca sub cheie „să nu vină 
cineva să-l jefuiască”. Se sugerează, dincolo de ironia fină 
aşezată, în acest text, în context postdecembrist, faptul că 
scriitorul alunecă în afara sensului propriu al cuvintelor, 
se joacă cu ele, reconstruieşte universul, iar imaginea 
unchiului e la îndemână pentru contrapunct: „[...] el lua 
mereu sensul propriu al cuvintelor, se lua prea în serios” 

(p. 23) Dar indiferent de gradul de seriozitate cu care 
tratăm realitatea, naratorul crede că există un liant ce ne 
uneşte pe toţi: „Aveam cu toţii psihologii de sinistraţi. Şi 
asta se vedea şi în consumul TV. La mine, la unchiu-miu 
şi la Rain man”. (p. 23) Morala textului aduce oarecum 
explicaţia modificării despre care vorbeam. Io oglindeşte 
mai bine această „psihologie de sinistrat”, indiferent 
că e vorba de „profesorul de filosofie şi psihologie pe 
nume Paganel” (Cică...), de „tanti aceea care serveşte” 
(Ochelarii), de mama preocupată de bunăstarea lui Călin 
(O zi minunată pentru mâncat banane) sau deja celebrii 
Nae Stabiliment, tanti Cati, sau pompierul Michi. Prin 
io, naratorul e mai apropiat de această lume, lume,dacă 
ar fi să vedem universul în care se mişcă personajele lui 
Sorin Stoica aşa cum V. Fanache vedea lumea din opera 
lui Caragiale. 

Apropierea de Caragiale, pe care o observă şi 
Nicolae Manolescu2, se realizează nu numai prin aspectul 
de „moment” pe care îl iau unele din textele sale, cum ar 
fi Plăcintă cu vişine, Un lan de grâu, Ţeavă, Prima zi de 
şcoală ş.a., sau de „schiţă” (Măcinicii de după 8 martie, 
Tanti Cati, Bice etc.), ci şi prin galeria de personaje 
care populează proza din acest volum. Dacă scoatem 
prozele Alexandru Monciu-Sudinschi (pseudo-biografie 
clişeizată), al cărei personaj e real (eternul student, în 
anii ’70, la filozofie, dispărut inexplicabil la un moment-
dat), Un nou început politic pentru Emil Constantinescu, 
în care poate fi recunoscut, alături de fostul preşedinte, 
Mugur Ciuvică, figura semipermanentă din talk-show-
urile de la Antena 3, îl scoatem pe pompierul Michi, 
un lucrător de la Muzeul Ţăranului Român unde Sorin 
Stoica era cercetător şi alte câteva nume care nu mai sunt 
personaje, ci se face doar referire la ei (Irina Nicolau, 
Nicolae Manolescu, Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun 
etc.), restul sunt un soi de „Mitici”, priviţi cu îngăduinţă şi 
lipsiţi de aroganţa, snobismul şi vulgaritatea personajelor 
lui Caragiale. Mai întâi este modestul profesor de filosofie, 
care, în ciuda pregătirii sale, nu face faţă la două pahare 
de rachiu, apoi tanti de la bufet, căreia i se fură ochelarii, 
Călin, modestul muzician, neînţeles de părinţi, „o femeie 
sau o doamnă, mă rog, o tipă” ce confundă bideul cu o 
fântână arteziană, bunica ce nu mai moare, părintele 
Damian ce încearcă să-l dăscălească pe Nae Stabiliment, 
Ţeavă, cel cu „căpăţâna transformată într-o cutie de 
rezonanţă” ş.a.m.d. Ca şi personajele lui Caragiale, şi 
acestea se potrivesc perfect decorului, fără a avea, însă, 
vulgaritatea şi artificialitatea pe care o găsim la Caragiale. 
Sorin Stoica foloseşte ca artificiu firescul, personajele sale 
se comportă atât de „firesc” încât, sunt naturale chiar şi în 
vulgaritate. „Există foarte puţină ficţiune în ce am scris.”, 
mărturiseşte scriitorul în, cred, singurul interviu lăsat în 
urmă, şi tindem să-i dăm dreptate dacă-i citim volumele. 
Prototipurile umane din Aberaţii... sunt „oamenii de 
lângă noi”, şi în acest sens trebuie citită paralela realizată 
între el şi Caragiale. Realismul textelor lui Sorin Stoica 
pleacă de la psihologiile observate, descrise şi analizate 
cu acribia cercetătorului antropolog. Povestea devine 
suportul pentru propulsarea figurii, de unde şi personaje 
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ce traversează mai multe volume (Nae Stabiliment, de 
exemplu).

Alături de textele narative, găsim în volum două 
liste (din nou, punct comun cu Caragiale): o colecţie de 
argouri „la modă”, sub titlul de Vocabular alternativ, încă 
o dovadă a faptului că autorul nostru stăpâneşte foarte 
bine acest tip de limbaj (de aici şi firescul rostirii, la 
personajele sale) şi un lung şir de obiecte necesare omului 
ce merge la pescuit - Ce ia un om cu el în caz de exod 
(adică atunci când pleacă la pescuit), care ironizează 
laconic statutul „vânătorului” de altădată.

O a treia categorie de texte sunt cele care au în 
prim plan obiecte, care sunt observate şi analizate pe un 
ton academic, specific cercetătorului, ton ce contrastează 
cu banalitatea obiectului descris. Dacă despre WC-
ul. O abordare cât se poate de ştiinţifică s-a mai scris, 
Polata, a rămas neobservată, deşi artistic se ridică peste 
nivelul primului. „Polata conţine obiecte trecute cu o 
funcţionalitate incertă. Conţine o treaptă dintr-o scară 
a fostei case. Şindrila care acoperă vechiul pod. Din 
acest punct de vedere, polata poate fi interpretată şi ca 
un muzeu al vechii case.” (p. 42) Cu această introducere 
începe textul. Propoziţii scurte, enunţiative, descriptive, 
impersonale, alternând cu enunţuri mai ample menţin 
vie atenţia şi gradează un oarecare suspans, cititorul 
aşteptând parcă marea dezvăluire. Aflăm că „Polata poate 
fi interpretată ca spaţiu de trecere”, apoi că poate fi „O 
anticameră a unui cimitir” ce conţine un element cheie, 
praful. „Praful la ţară are un fel de funcţie artistică. La 
oraş el se şterge, e antipatic. La ţară evocă nostalgic, 
face parte din peisaj.[...] E un strat printre altele, un fel 
de giulgiu provizoriu. Nu e obligatoriu poluant.” (p. 43) 
Alegerea acestor banalităţi şi conferirea, într-un limbaj 
neologic, a unei atenţii deosebite, cu alură ştiinţifică, 
dar în acelaşi timp, cu subtilitate artistică, dovedeşte 
capacitatea uriaşă de ficţionalizare a elementelor aparent 
nonficţionale fără a recurge la clişeele cunoscute. Până şi 
intertextualitatea îmbracă o formă diferită la Sorin Stoica. 
Pasaje folosite „nedelcian” alternează cu subtile trimiteri 
la un anumit stil sau autor. Dacă în „De dimineaţă am, 
n-am treabă, trec pe la bufet” recunoaştem uşor aluzia la 
Farfuridi şi Brânzovenescu, în Jurnalul unei călugăriţe 
căreia nu i s-a întâmplat nimic, cel mai complex text 
al volumului, trimiterile sunt mult mai subtile. Eugenia 
Ionescu, personajul principal, „călugăriţă la mănăstirea 
Dealu”, este diarista ce deţine 25 de caiete „în care îşi 
povestea viaţa şi, implicit, copilăria”. Caietele ajung în 
mâna celor trei cercetători ai Muzeului Ţăranului Român, 
colegi ai scriitorului, şi astfel naratorul devine un exeget 
al consemnărilor zilnice. „Metodologia de întocmire a 
acestor caiete-jurnal îmi apare destul de obscură, pentru 
că în jurnal apar însemnări absolut fără legătură între 
ele despre Hitler şi George Vraca. Singurul principiu de 
coerenţă ar fi criteriul cronologic.” (pp. 85-86) Ironizarea 
clauzelor pe care le respectă jurnalul intim, de obicei, 
continuă, iar naratorul joacă rolul unui lector ingenuu, 
care elaborează observaţii cu fineţea unui teoretician, dar 
privindu-le cu stupefacţia omului neobişnuit cu astfel 

de lecturi. De fapt, trimiterea se face la jurnalul intim 
interbelic, din care aluzii clare se fac la Jurnalul unei fete 
greu de mulţumit, Jeni Acterian („Jurnalul pare o situare 
în context. Ce se întâmplă în lume simultan cu viaţa 
Eugeniei Ionescu. Parcă pentru provocarea unei corelaţii, 
a unor cauzalităţi care n-au cum să nu apară, din moment 
ce două poveşti se juxtapun.” p. 86), dar pot fi puse în 
discuţie şi alte jurnale interbelice. Totodată se ironizează 
şi atenţia deosebită acordată acestui tip de scriitură, ce, în 
fond, nu dezvăluie nimic (de unde şi titlul). Totuşi, textul 
este un bun prilej de sinteză a întregii opere a scriitorului: 
găsim autoficţiune, intertextualitate, ironie, parodie, 
savoarea „zicerii” şi, nu în ultimul rând, salvarea prin 
scris (funcţia cathartică). 

Aspectul pe alocuri „nelucrat” al câtorva texte nu 
minimalizează valoarea prozelor din volum. Se ştie că 
cea mai mare parte a lor sunt materialele inedite, aflate în 
lucru, la dispariţia prematură a scriitorului, deci probabil 
ar fi intervenit şi le-ar fi şlefuit pentru publicare. Substanţa 
lor este cea care conferă valoare şi asigură scriitorului un 
loc privilegiat printre congeneri. Interesant este că se 
fereşte de la început de cele două direcţii conturate în 
literatura perioadei: nu e nici „trăirist” din rândul Sterian, 
Vakulovski, Adrian Şchiop, Ionuţ Chiva, dar nici abuzul 
de imaginaţie sau fabulos, cum găsim la Bogdan Popescu, 
Florina Ilis sau Filip Florian, nu-l atrage. Erudit peste 
măsură, cu lecturi din domenii variate, scriitorul rămâne 
fidel plăcerii sale de „povestitor”, raportându-se critic la 
scriitura colegilor de generaţie. Abordând subiecte banale, 
cu miez antropologic, într-un registru epic, reportericesc, 
confesiv sau analitic, scriitorul utilizează vorbirea ca 
tratament, „ca singură libertate supremă a omului, cel de 
toate zilele”. Aflat într-o deplină familiarizare cu obiectul 
divers, reuşeşte să găsească comportamentului cotidian 
o anumită coerenţă cu suport tipologic, dacă nu chiar o 
„întemeiere simbolică”. Iar acesta este un talent. 

Nesofisticat în stil, cu fraze scurte şi observaţii 
fruste, pline de subtilitate îşi ademeneşte cititorul Sorin 
Stoica, antropolog, ziarist, prozator atent la tot ceea ce 
se întâmpla în jurul lui şi capabil să capteze şi să redea, 
să sugereze, să descrie tot ceea ce, pe lângă noi, restul, 
trece neobservat. După cum el însuşi spune: „S-ar putea 
nici să nu fie nevoie să inventez. Doar să fiu atent în jur şi 
să-mi aduc aminte, cuminte, ce povestea cineva...” (Frig) 
Cam aşa apar mai toate textele din volumul său, care se 
citeşte cu sufletul la gură şi lasă în urmă impresia că o 
conversaţie savuroasă tocmai s-a derulat în apropiere.

_____
*Sorin Stoica, Aberaţii de bun-simţ, Polirom, 2007

_____
Note: 
1. Şerban Axinte, Istoriile nemaiauzite şi neînchipuite 

ale realităţii de fiecare zi în „Observator cultural”, Nr. 144 / 13-
19 decembrie, 2007.

2. „Revalorificarea unor specii marginale literar este 
lucrul cel mai însemnat şi are un precedent în schiţele lui 
Caragiale.” Nicolae Manolescu, Generaţia 2000: Sorin Stoica, 
în „România literară”, nr. 21 / 2012.
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Corina BOLDEANU 
Ironii la firul ierbii

Prelungind organic personalitatea inconfudabilă 
a scrierilor anterioare, în Numele mierlei, ultimul volum 
de proză scurtă al lui Radu Pavel Gheo, ironia seceră 
tacticoasă peisajul tematic autohton. Procedeul se 
aplică punctual, însă fără a deveni monoton, căci, aşa 
cum anticipează subtitlul cărţii, 50 de clipuri vesele şi 
triste, saltul de la un subiect la altul se produce rapid, 
dându-i cititorului senzaţia participării la un maraton de 
scurt-metraje. Lectura textelor se transformă cu adevărat 
într-o vizionare de „clipuri” care, deşi elaborate de-a 
lungul câtorva ani şi apărute în diferite publicaţii, nu se 
ciocnesc invidioase între ele, ci se încătuşează cooperant 
în cinci capitole savuroase: LP 1 – COTIDIANA, LP 2 – 
BALCANICE, LP 3 – VÂRSTE ŞI VREMI, LP 4 – ZOON 
POLITIKON, LP 5 – POZNE. 

Integrabil fără nicio dificultate în capitolul 
secund, BALCANICE, prima secţiune reuneşte, sub 
denumirea autonomă de COTIDIANA, o serie de texte 
preponderent citadine în care, fie că se realizează la 
persoana I sau la persoana a III-a, naraţiunea deconspiră 
ironic câteva dintre faţetele realităţii urbane. Alternând 
adesea cu dialogul colocvial, ea surprinde o multitudine 
de aspecte ale vieţii de zi cu zi în acelaşi timp (menţiunea 
importă) vesele şi triste. Astfel, ca strategie discursivă 
frontalieră capabilă să comunice şi să ascundă simultan 
sensul mesajului transmis, ironia se hrăneşte săţios cu 
esenţa trist-veselă a unei lumi, pe cât de actuale, pe atât 
de ţintuite încă, în plin miraj al „politicilor de integrare”, 
la porţile Orientului. Totodată mecanism compensativ 
de adaptare a individului la lume – animat, în cheie 
psihanalitică, de refuzul acestuia de a se arăta rănit de 
realitatea în care trăieşte –, ironia îi permite subiectului 
o imunizată apropiere la firul ierbii de obiectul său. 
Gestul renunţării scriitorului la căştile de pe urechi 
pentru a capta „vibraţia vieţii” din proza omonimă ce 
deschide volumul dă curs, de aceea, unui întreg lanţ de 
ironii ce vizează, rând pe rând, ritmul banal şi vid de 
conţinut al vieţii oamenilor mediocri, (in)cultura 
xenofobă şi resentimentară a românilor, splendoarea 
escrocheriilor citadine involuntar cauzatoare de spaime 
existenţiale profunde, lejeritatea amicală a interacţiunii 
dintre oamenii legii şi infractori, promiscuitatea 
proxenetismului à la maison, automatismele defulării 
micului-funcţionar frustrat, reificarea fiinţei în jungla 
neiertătoare a capitalismului ş.a.m.d. Însă ironia nu e, 
la Radu Pavel Gheo, numai o formulă de apropriere a 
realităţii, ci şi o dimensiune ineluctabilă a acesteia. Cu 
alte cuvinte, realitatea nu e doar tratată ironic, ci este 
ea însăşi ironică. Această ironie, de situaţie, creează 
pe alocuri impresia dezvoltării narative a unor nuclee 
anecdotice arhicunoscute, aşa cum se întâmplă, de pildă, 
în textul Un trai sănătos, în care vecina nonagenară 
amatoare de tutun şi alcool sfidează glorioasă idealul 
ortorexic al unui tânăr cuplu aspirant la longevitate. 

Aceeaşi ironie de situaţie domină şi cel de-al 
doilea capitol, consacrat cu predilecţie vieţii rurale a 
poporului român aflat în curs de europenizare. Prozatorul 
dezvăluie aici paradoxurile inerente integrării europene, 
de la cele triste – povestea ţăranului Petre Scarpete, 
nepotul român al unui italian pripăşit în România în 
timpul foametei de dinainte de război, pe care comisarul 
Scarpetti (!) îl expulzează din Italia în care tocmai 
ajunsese pentru a-şi căuta de lucru – la cele vesele, aşa 
cum e povestea aventurii soţilor Machidonu, plecaţi 
în căutarea autenticului în satele izolate din Apuseni, 
acolo unde îi întâmpină ţăranca în pantaloni „Adidas”, 
şlapi turceşti şi tricou de bumbac şi unde singurul ţăran 
care mai îmbracă straie populare şi se îndeletniceşte 
cu meseriile ancestrale este, spre surpriza cuplului, un 
orăşean, cunoscut al acestora aflat în concediu. Moartea 
autenticului (ce dă şi titlul acestei din urmă proze) este, 
însă, o temă predilectă a acestui capitol secund, grandios 
tratată şi în Know-how la stînă, unde ciobanul român 
nu mai vinde brânză, întrucât nu se ridică la nivelul 
normelor europene de igienă, ci ... „năuhau” străinilor 
dornici să pătrundă turistic tainele păstoritului. Schiţate 
schematic, dar convingător, personajele lui Radu Pavel 
Gheo se împart, astfel, în descoperitori şi descoperiţi, 
cei dintâi întruchipând consternarea şi dezolarea în faţa 
universului rural pervertit iar cei din urmă adaptarea 
satisfăcută şi optimistă la noua viaţă a satului, în care 
dormeza a înlocuit definitiv laviţa şi whiskey-ul palinca. 
Universul tradiţional al satului nu este, în cele din urmă, 
numai cel al metamorfozelor, ci şi cel al unor invarianţi 
precum hoţia celor mari care nu tolerează hoţia celor mai 
mici, relaţia tensionată dintre lumea monahală şi lumea 
laică în jurul problemei pământului etc.

Sublimă rămâne, în acest capitol dedicat 
universului rural, proza Cu barometrul la sat, ce 
reia imaginea moromeţiană a „ultimului ţăran”, 
prezentându-l pe Gheorghe, ţăranul ruşinat că nu ştie să 
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răspundă la întrebările unui stupid sondaj de opinie, dar 
mândru că fiul său Iliuţă reuşeşte, chiar dacă nu până la 
capăt. Gheorghe şi Iliuţă sunt, de fapt, avatarii lui Ilie şi 
ai lui Niculae Moromete în epoca lui „vidi-vidi”, adică 
a DVD-ului, în care înţelepciunea nativă a ţăranului 
în faţa interogatoriului intruşilor („- Şi câte cărţi zici 
că ai în casă, bade?/ Badea dădu din umeri./ - Zece, 
întrebă domnul. Douăzeci?/ - Or fi vreo zece-douăzeci, 
răspunse Gheorghe./ - Cincizeci?/ - Poate cincizeci.../ - 
Sau o sută?/ - Ar fi şi vreo sută.../ - Da’ mata de ce nu 
le numeri?/ Gheorghe îl privi nedumerit şi se scărpină 
la ceafă./ - Păi, ce rost are? Nu tot atâtea rămân?”) s-a 
menţinut direct proporţională cu spaima de a nu fi greşit, 
totuşi, răspunsul, dar şi cu autoritatea paternă: „- Bun, 
bade, zi-mi acum şi un nume de pictor român./ (...)/ - 
Iliuţă, ia zi-i tu lu’ tata un nume de pictor român!/ - Nu 
ştiu, tati!/ Gheorghe se încruntă (...)/ - Nu ştie, vezi? Nu 
ştie! Io nu pricep ce i-o învăţa la şcoală!/ (...)/ - Cum 
Dumnezeu nu ştii atâta lucru? Pictori nu ştii, dar la vidi-
vidi ştii să te uiţi! Ia mai lasă calculatorul ăla şi fugi de 
numără câte cărţi avem în casă! Auzi?”. 

Voluntar sau accidental, Gheorghe este, în proza 
scurtă a lui Radu Pavel Gheo, numele ţăranului înţelept, 
exponent al altor vremuri, aşa cum se verifică şi în textul 
Trucaje din cel de-al treia capitol, VÂRSTE ŞI VREMI, 
unde, pentru moş Gheorghe, scenele erotice vizionate 
de nepot la televizor nu pot fi decât trucate, fiind de 
neconceput difuzarea lor în caz contrar. Povestirile 
acestui capitol reînvie lumea perioadei comuniste pentru 
a demonstra că totul pare a se fi schimbat radical, totul, 
cu excepţia oamenilor, care au rămas aceiaşi. Ipoteza 
e menţinută subiacent şi în capitolul următor, ZOON 
POLITIKON, toate povestirile nuanţând incompetenţa şi 
preţiozitatea dintotdeauna a oamenilor politici, subiect 
dublat de tema politicii de serie mică, a cetăţeanului ONG-
ist, militant bonom pentru cauze care îi influenţează direct 
calitatea vieţii, precum castrarea berbecilor gay... Textele 
tind să frizeze absurdul, deschizând apetitul cititorului 
pentru ultimul capitol, POZNE, acolo unde absurditatea 
cotidianului se împleteşte cu umorul, într-o resemnare 
care estompează senin accentele ironice de până acum. 
Cireaşa de pe tort, Numele mierlei, rupe stilistic cu întreg 
volumul pentru a se apropia, confundându-se parcă, de 
momentele caragialiene. Numele mierlei sau povestea 
tentativelor repetat eşuate ale lui Ionel Acsinie de a-şi 
schimba buletinul e o nouă Căldură mare, rescrisă 
splendid, căci Radu Pavel Gheo are nu doar talentul de 
a surprinde fără cusur estetic o lume nouă, ci pe cel de a 
demonstra că nouă nu e decât perspectiva prozatorului. 
Trist sau vesel, lumea a rămas aceeaşi. Parol

______
*Radu Pavel Gheo, Numele mierlei. 50 de clipuri 

vesele şi triste. Povestiri, Editura Polirom, Iaşi, 2008, 295 p. 

 Evelina OPREA 
Scriitura senzitivă

După cărţile despre comunism - situate în 
spaţiul responsabilităţii etice şi culturale, în care se 
comasează multiple discursuri - şi după ,,fizionomiile” 
mateine, Angelo Mitchievici răspunde şi el tendinţei 
plurivalenţei care caracterizează fără doar şi poate 
scrisul universitarilor filologi, dând curs imaginaţiei 
artistice. 

Volumul de proză scurtă, Cinema*, nu va 
fi probabil doar un interludiu creativ. Impulsul 
fabulatoriu îşi poate găsi un motor energetic în 
prefaţa încurajatoare a lui Marius Chivu. În plus, 
Mitchievici este prezent şi în Best of proza scurtă 
a anilor 2000, realizată de acelaşi antologator, 
fiind validat şi legitimat astfel ca prozator printre 
autori precum T.O Bobe, Dan Coman, Dan Lungu, 
Sorin Stoica, Ioana Baetica. Volumul este legat de 
asemenea prin diferite fire şi de celelalte aventuri 
intelectuale ale lui Mitchievici. Titlul evocă interesul 
acestuia pentru cronica de film şi impune imaginea 
scriitorului cinefil. Totodată, o anumită construcţie a 
textului ce se resoarbe şi se developează în imagini, 
în scenarii histrionice întreţine această impresie şi 
acţionează catalizator într-o carte altminteri eclectică, 
nu foarte solidă din punct de vedere narativ, ferind-o 
de derivă. 

Zece sunt povestirile şi coloanele construcţiei 
epice. Specia aleasă şi personalitatea autorului nu-l 
obligă la atingerea unei unităţi semantice, astfel încât, 
lipsite de un asemenea centru de gravitaţie şi firave 
evenimenţial, povestirile sunt autonome, definindu-
se totuşi printr-o coloratură specifică ale cărei 
particularităţi sunt: calofilia, estetismul, finalurile 
neaşteptate, indefinite, detaliile paradoxale, resursele 
tematice livreşti sau cinematografice. 

Textele au un fundal realist, atmosfera 
devenind însă în cele din urmă în fiecare dintre ele 
onirică, fantastă, enigmatică. Imaginile se derulează 
într-o manieră insolită. În Dragostea începe mâine, 
un bărbat primeşte scrisori de la o necunoscută şi 
bănuieşte că este vorba despre iubita lui, Alina. Pe 
măsură ce, sub influenţa semnificatiilor volatile ale 
epistolelor, fascinaţia pentru expeditoarea fantomatică 
se amplifică, iubirea reală păleşte. Simulacrul devine 
real şi anulează originalul.

Între realitate şi ficţiune trăieşte şi personajul 
din În cealaltă parte a oraşului. Acesta iubeşte două 
femei (Beatrice şi Laura), descendente ipotetice, prin 
onomastica lor, ale celor două iubite ilustre din Evul 
Mediu. Prin această relaţie, naraţiunea nu se supra-
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etajează, ci se dislocă. Personajele feminine nu 
urmează totuşi o partitură celebră, ci într-un univers 
minor, tind să nu se mai diferenţieze, deşi iniţial, erau 
profund antitetice, protagonistul neputând să le mai 
distingă.

Intervalele de logică în care acţionează 
legea verosimilităţii sunt şi mai puţine în Grădini 
suspendate,. Doi îndrăgostiţi vieţuiesc abulici într-
un univers diluvialn, ocupându-şi timpul cu jocuri 
bizare. Prin mecanica narativă, lucrurile devin însă 
şi mai complicate, episoade din trecut şi elemente noi 
interferând cu scenariul iniţial. Povestirea suspendă 
lantul cauzalităţii şi temporalităţii, autorul optând 
pentru un tip ficţional mai substanţial. Subtilităţile 
de construcţie constau în desfăşurarea lentă, 
cinematografică a tablourilor, în atenţia acordată 
scriiturii. Un element beckettian îl reprezintă şi 
amânarea dezvăluirii identităţii personajelor, al căror 
statut rămâne incert: un bătrân urmăreşte filme cu 
James Dean şi moare privind ecranul cinematografului 
(Cinema), un funcţionar în pragul pensionării aleargă 
cursa vieţii lui (Alergătorii). 

Maşina de amintiri şi Nişte gândaci reprezintă 
miezul tare al volumului. Un frizer construieşte un 
dispozitiv care permite călătoria în timp şi retrăirea 
implicată a unor evenimente. Treptat, eroul se 
adânceşte în trecut, existenţa lui se complică, iar 
strămutarea în alte vremuri influentează prezentul. 
Locul întâmplărilor, frizeria, la început, timp 
interstiţial, suspendat, regreseză tot mai mult, se 
surpă.

Tema din Nişte gândaci, este tratată şi ea 
neaşteptat. Cu un inconfundabil simţ al umorului şi 
caricaturii, autorul alcătuieşte istoria unei familii, 
conferind o autoritate bizară simbolului din titlu. Ca 
şi bunicul său, nepotul înghite un gândac, gest ce 

asigură mişcarea flux-reflux între prezent şi amintire, 
potenţând legătura cu strămoşul şi chimia secretă prin 
care trecutul îi este restituit tânărului, aflat peste mări 
şi ţări, departe de casă.

Afinităţile cu Kafka, Orwell şi diferitele 
aluzii culturale ce punctează prozele sunt la vedere. 
Literatura lui Mitchievici se deschide spre diferite 
influenţe, reciclează idei, tehnici, îndepărtarea de 
modele fiind însă posibilă nu doar prin modul în care 
sunt bricolate, regizate diferite motive, ci prin frază, 
prin scrisul artistic, care-i asigură prozatorului şi 
originalitatea printre congenerii săi. 

Deficitar pe alocuri la nivelul coerenţei, forţei 
şi disciplinei narative, metabolizând într-un mod 
particular simboluri şi poveşti, volumul Cinema 
compensează prin caligrafia minuţioasă, senzitivă, 
ea însăşi un instrument de metaforizare şi insolitare 
a realului:,,Încetul cu încetul, lumea din care ieşise 
îşi pierdea contururile, se dizolva chiar mai repede 
decât crezuse şi nu făcuse niciun efort ca să oprească 
procesul. Ceea ce îi dădea o stare de tristeţe era 
tocmai acea inconsistenţă a ei, substanţa fragilă din 
care era alcătuită.”; ,,N-a putut să adoarmă în seara 
aceea, ascultând zgomotul tramvaielor, scârţîitul lor 
de uşă neunsă, călcătura lor greoaie, zdruncinăturile 
şinelor.”, ,,În seara aceea nu a putut să adoarmă, 
ascultând zgomotul tramvaielor, clănţănitul lor!”; 
,,Licuriciul bobului de jar al ţigării strălucea în 
inserarea difuză şi parfumul tutunului, un parfum de 
lemn vechi, se împrăştiase împrejur, ajungând pe un 
firicel de aer până la el”.

Acest lirism retro al frazei, sensibilitatea acută 
a personajelor la ceea ce le înconjoară favorizează 
ambianţa misterioasă, o viziune mai puternică asupra 
întâmplărilor şi iradierile simbolice, permeabilizând 
graniţa dintre realitate şi fantastic: ,,Soarele i se 
prăvălise în creştet. Şoseaua fumega. O oboseală 
necunoscută i se strecurase în corp, în minte, îi 
pregătea acolo un aşternut ciudat, cum nu mai văzuse. 
O acalmie ecuatorială.”; ,,Nostalgia o cuprinde şi, 
fără să-şi dea seama, îşi lipeşte obrazul fierbinte de 
geamul rece. Aşteptând ca el să apară. Pentru că aşa 
vin ei, uneori ca o ploaie, alteori ca o flacără.”

Probabil că în siajul unei asemenea formule, 
creând poveşti emblematice, dar, eventual, 
dezvoltând istoriile şi ocolind locurile comune, 
Angelo Mitchievici îşi poate reînnoi contractul cu 
literatura, nu doar în zona actului critic, ci şi în sensul 
unei manifestări epice autentice, inconfundabile.

______
*Angelo Mitchievici,Cinema, Polirom, 2009  
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Romana PANTEA 
O mişcare pură… şi simplă

 Descoperirea unui paradox dă satisfacţie, în 
măsura în care simţi că nu este evident pentru toată lumea, 
că este un mecanism al complicităţii tale cu acea realitate, 
că acesta îţi aparţine şi, probabil, doar acum va deveni o 
revelaţie şi pentru ceilalţi. Desigur, apelul la raţionamentul 
paradoxal este uneori un truc inofensiv, pentru exprimarea 
unui adevăr ,,personal”, care, speri, să nu fie contestat, 
ruşinos sau anapoda, dar pe care, cu toate acestea, nu te poţi 
abţine să nu-l împărtăşeşti. Aşadar, învăluită de o asemenea 
satisfacţie, am descoperit paradoxul scriiturii-tao al lui T. 
O. Bobe, am experimentat direct un adevăr personal care 
în fapt, confirmă unul universal: fii simplu cu lucrurile 
complicate! Sper că în acest grăunte de adevăr sălăşluiesc 
toate adevărurile spunea T.O.Bobe despre Contorsionista. 
Volumul cuprinde opt povestiri în care Autorul ne dezvăluie 
cu măiestrie şi tandreţe, puritatea şi simplitatea sinelui-
narator care trăieşte contorsionata texistenţă. Oricât de 
barocă şi inepuizabilă ar părea fraza, oricât de arcuită şi 
elastică s-ar expanda naraţiunea şi oricât de translucid sau 
himeric ar deveni personajul, scriitura lui T.O. Bobe este 
atât de naturală, frumoasă şi senzuală, încât te învăluie 
într-un realism-magic din care nu mai vrei să ieşi. Atunci, 
scriitura este terapie – taumaturgie curată care îţi oblojeşte 
rănile cu inter-fraze binefăcătoare, precum: Zenitul îi intră 
în coaste (p. 21) sau tot ce pot să-mi amintesc despre ea e că 
purta moartea în ochi (Cea mai frumoasă femeie din lume, 
p. 33). Scriitura lui T.O. Bobe ne seduce printr-un percutant 
imaginar vizual, de tip acvatic-marin şi prin spontaneitatea 
transgresării convenţiilor realului înspre mitic şi fabulos.

Într-un crescendo al frazei şi al trăirii, descoperim 
un scriitor care iubeşte cu adevărat cuvântul, care e pasionat 
de ineditul jocurilor de limbaj. Mărturisim sincer că, printr-o 
subtilă rezonanţă, nu putem să nu ne îndrăgostim de această 
minunată odă a cimpanzeei. T.O. Bobe ne face să uităm 
de realitatea epică, de logica naraţiunii, de relaţiile între 
personaje, de simetrii sau opoziţii, de clasificări, intrigi, 
paralelisme, de sintaxă, ritmuri de frază, de stil şi efecte 
(după cum aflăm şi din Nemuritorul), căci literatura, la fel 
ca orice formă de artă, este echivalentul dansului nupţial 
prin care speciile non-violente încearcă să îşi cucerească 
perechea (p. 157). Aşa reuşeşte T.O. Bobe să fie creativ 
până la capăt – să facă asociaţii relaxate între elemente care 
la prima vedere nu au legătură unul cu altul (preluând o 
parte din mărturisirea autorului). 

Realităţile care apar contorsionate (circul, iubirea, 
istoria, adolescenţa, corpul, dublul, moartea) sunt lent 
diluate, până când îşi pierd contururile concrete şi devin 
bioplasmatice, cristale lichide ale unui imaginar în care 
sinele-narator se oglindeşte şi se simte, în sfârşit, liber. 
Într-o asemenea stare de unitate androginală, ceea ce mai 
rămâne este extazul, suprema eliberare de frică şi dorinţă. 
Este momentul sărutului cu sine însuşi, al dedublării erotice, 

al fanteziei creatoare în care dramele şi traumele concrete 
sunt sublimate în stări euforice de împlinire şi perfecţiune 
a scriiturii: detaliile literelor din pagină au devenit din ce 
în ce mai precise (p. 174). Căutarea perfecţiunii mişcării 
textului este obsesia acestui autor, care, în cele din urmă, 
atinge desăvârşirea prin exerciţiu (în faţa oglinzii, lumii, 
conştiinţei), şi deci, nu mai greşeşte niciun gest, nicio figură: 
execută încă o figură care nu-i ieşise până atunci. Apoi, 
încă una. Laura executa figurile cu măiestrie, cu graţie 
şi cu o vădită plăcere. Perfecţiunea fusese deja depăşită. 
Ca bonus, la final, îşi oferi contorsiunea ei preferată. /…/. 
Cele două perechi de buze ale Laurei se atinseră şi, drept 
mulţumire că îşi depăşise propriile aspiraţii, ea se lăsă 
pentru prima oară sărutată intens /.../ pătrunzând în sine 
cu uimire, cu bucurie, descoperind limite din ce în ce mai 
plăcute (p. 11).

Deşi volumul conţine mai multe povestiri cu o 
tematică diversă, există o coerenţă internă a volumului, 
conceput ca o pânză de păianjen în care firul principal se 
adună într-un un ghem de fraze, imagini şi ipostaze care 
sunt ţesute la nesfârşit de maşinăria textuală. La nivel 
subtextual şi intertextual există aşadar, un singur fir narativ 
tors de o felină tandră şi ţesut de un păianjen-narator, 
care transformă volumul într-un metaroman bine-legat 
de proze autoficţionale, în care perspectiva actorială se 
combină creativ cu cea auctorială. Elementul de recurenţă 
este sugerat chiar de titlul volumului (Contorsionista), care 
creează imaginea unei lumi reale sau de hârtie (lumea ca 
text) într-o permanentă mişcare, transformare, alungire şi 
deformare; o realitate-feminină, capricioasă care tinde să 
îşi exerseze mişcările, contorsiunile până la perfecţiune. 
Procesul este lent, fazele sunt dense şi intense, însă roadele 
apar în cele din urmă: liniştea, împăcarea, extazul (după ce 
ne-am ciorovăit puţin /…/ am izbutit să cădem cu toţii la 
pace - p.154).

Dincolo de această formulă de graniţă, transpare 
romanul unei scriituri, metaromanul de tip postmodern, 
în care sunt deconspirate în mod subtil şi metaforic 
mecanismele textuale: Şi lumea o să treacă pe lângă 
tine, pe lângă voi, şi lumea o să vă citească foile şi o să 
zâmbească (p. 231) sau l-am aşezat din nou pe hârtie, 
citeam cu el povestea necunoscută ca şi cum eu aş fi scris-o, 
un ghem de lână…(p. 277). Imaginea ghemului din finalul 
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volumului este o metonimie a textului care s-a adunat (s-a 
în-ghemuit) în jurul unui sine-dedublat, histrionic care 
reprezintă mosorul. Firul narativ nu se rupe, el continuă să 
se depene, atâta timp cât există un minim pretext existenţial 
care se poate converti oricând, într-unul ficţional. 
Drumul spre perfecţiune ne evocă paradisul Pescăruşului 
lui Jonathan Livingstone (în Contorsionista), nemuritorul 
sau cimpanzeea (Bună dimineaţa, cimpanzeeo) sunt 
metafore ale descarnării, ale procesului metamorfozei sau 
al travestirii naratorului nostalgic (excesiv cărtărescian, 
pe alocuri), iar finalul ulisean al volumului (Tandreţea 
felinelor mici) redă un flux al conştiinţei unificate într-o 
fuziune extatică a sinelui regăsit şi sărutat din nou, în faţă 
oglinzii: În zori m-am surprins în oglindă trecându-mi 
limba peste buzele roşii, trecându-mi lacom limba peste 
buzele roşii (p. 279). Ocolul prin lume (prin text) este 
drumul necesar întoarcerii la origini, la sursă, iar sărutul 
regăsirii, al reîntâlnirii închide pentru câteva clipe, cercul 
căutării. Însă firul se ţese şi se toarce continuu, cercul se 
redeschide înspre o spirală infinită, în care alţi saltimbanci 
sau contorsionişti vor performa în circul vieţii.

Contorsionista este un volum în care tehnica 
scriiturii postmoderne (cu ironii, pastişe, intertexte ludice 
sau parodice şi aluzii livreşti, cu suprapersonajul Constanţa 
sau personaje-idee lipsite de carnalitate) este firesc integrată 
unui stil dezinvolt şi original, deopotrivă lucid, viguros, 
de un realism crunt, dar şi suprarealist, stihial, vâscos, 
vaporos, oniric, în care faptul biografic, destinul asumat al 
scriitorului e un truc ce se contorsionează rapid şi devine 
pact magic, livresc: Şi o să vrei să dispari, o să vrei să ieşi 
din filmul de acum optzeci de ani în care, fără să ştii cum, 
ai picat, o să te simţi ca un bondar aterizat într-o orhidee-
albină şi o să iubeşti floarea asta, lumea, şi o să-ţi pară rău 
că nu mai are culori, o să vrei să faci ceva pentru ea, chiar 
dacă o să ştii că n-o să scapi din asta cu viaţă, o să fiţi două 
specii străine, tu, cimpanzeeo, şi lumea, o să fiţi diferite şi 
totuşi o s-o iubeşti (p. 230).

O bucurie ingenuă de lector curios, mi-a fost 
declanşată la descoperirea unui poem narativ, o post-specie 
lirico-epică, ce conţine elemente dramatice, un poem 
narativ inserat prozei, deci în proză (în sensul propriu), 
un artificiu de construcţie foarte bine şi clar conturat în 
povestirea Cea mai frumoasă femeie din lume. Povestea 
Ligiei este un amplu poem narativ erotico-dramatic-în-
proză, o ipostază hedonistă a fuziunii cu opera-femeie, 
care, asemenea unui fluid imaginar fecund, se revarsă ca 
o cascadă lirică dintr-un torent epic T.O. Bobe reuşeşte în 
Contorsionista nu doar să ne bucure, să ne surprindă sau să 
ne creeze plăceri mai mult sau mai puţin vinovate, ci chiar 
ne face dependenţi de toate acestea, ne prinde în plasă şi 
ne obligă cu tandreţe şi bunătate să ne contorsionăm trupul 
şi sufletul până la o mişcare de lectură perfectă. Desigur, 
e nevoie de antrenament şi exerciţiu într-o astfel de lume, 
într-un astfel de text, dar ispita sărutului cu sine, dulce şi 
împlinitor, ne bântuie încercările şi ne mişcă mai departe.

_______
*T.O. Bobe, Contorsionista, Editura Humanitas, 2011

KOCSIS Francisko
Uşi deschise, ferestre translucide

Autor de proză scurtă cu apariţii frecvente în 
revista Vatra, Dorin David face parte din grupul restrâns 
al scriitorilor cu un imaginar cu totul special, care trec 
cu dezinvoltură hotarul dintre realul definit ca preajmă 
reflectată de simţuri şi spaţiul maleabil, instabil, fascinant 
şi acaparator reflectat prin conştiinţa care funcţionează ca 
interfaţă a unei lumi cu toate datele existenţei, incluzându-
le fără reţinere şi pe cele pe care realitatea telurică încă 
nu le-a putut transfera din virtualul cosmic în duritatea 
materiei. Vasile Gogea consideră că aceste treceri dintr-
un „tărâm în altul, dintr-o dimensiune în alta” curg ca o 
consecinţă a unei profunde, subtile, rezonante cunoaşteri 
a operei lui Eliade şi Culianu, afirmaţie susţinută de 
numeroase afinităţi tematice, deşi trebuie să adaug imediat 
că la David se simte că este un la fel de pasionat cititor de 
Edgar Allan Poe, Gogol, Bulgakov, Maupassant, Borges, 
Kurt Vonnegut, Jos Vandeloo sau Irving Washington, asta 
ca să mă limitez numai la câteva dintre numele sonore ale 
acestui gen fascinant. Dar în dezacord totuşi cu Gogea, 
cred că David reuşeşte mult mai bine în prozele care nu-l 
au ca protagonist pe Culianu, multe pasaje ale acestor 
pagini păcătuind prin stilul reportericesc facil, vrând 
incomprehensiv să se transforme în tribună a ideilor 
cunoscutului personaj, nereuşind în final să transmită mai 
mult decât admiraţia sinceră a celui care îl portretizează 
în aceste naraţiuni.

Trecând peste acest aspect, să observăm că David 
este un rafinat constructor de cadre ficţionale, în care se 
întrepătrund ca dinţii a doi piepteni planuri sprijinite în 
lumi compatibile doar în conştiinţele care le sesizează, le 
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recunosc şi le îndură consecinţele întâlnirii. Aceste 
povestiri împrumută ceva din magicul basmului, dar nu 
exilează fabulosul într-un timp imemorial al acţiunii, ci 
îl situează în prezentul fiinţelor noastre confruntate cu 
efectele trecerii sale. În aceste cadre, el se dovedeşte 
un bun cunoscător al psihologiei omului pus în situaţii 
neaşteptate, dificile sau absurde. Reacţiile personajelor 
sale mă fac să cred că scriitorul e un bun cunoscător al 
teoriei inteligenţelor multiple al lui Howard Gardner şi 
îşi pune protagoniştii să experimenteze diferite metode 
de a prelucra informaţiile şi de a trage din ele concluzii 
şi învăţăminte la care n-ar avea cum să ajungă niciodată, 
dacă nu s-ar confrunta cu un cadru existenţial magic. 
Interesant de urmărit comportamentul personajelor în 
aceste circumstanţe care solicită într-un grad mult mai 
mare informaţia senzorială, filtrată de intelect, e adevărat, 
dar pusă în relaţie privilegiată cu fondul cultural. O astfel 
de povestire stranie, dar care debutează ca o relatare 
naturalistă a unei relaţii amicale, este Amicul meu, 
„filosof al culturii şi hermeneut al religiilor, etnolog şi 
folclorist” (suntem trimişi fără echivoc la personajul 
preferat), fost coleg de facultate care a urmat studii 
doctorale la Sorbona şi Chicago, dobândind notorietate 
în branşă, vădind cu o undă de superioritate arogantă 
(sau poate mai corect ar fi să spunem: causticitate) faţă 
de utilitatea artei sale şi de capacitatea sa de înţelegere 
profundă a fenomenelor vieţii, aspect asupra căruia 
scriitorul susţine exact contrariul, că „are acces direct” la 
inconştientul propriu şi cel colectiv, „la mistere” cu care 
omul de ştiinţă luptă fără prea mari sorţi de izbândă câtă 
vreme creditează integral intelectul, respingând existenţa 
altor forme de cunoaştere a misterului universal. După 
această introducere oarecum abruptă, cu telefonul care 
sună mult după miezul nopţii, suntem puşi în gardă că 
urmează să devenim martorii unor întâmplări care vor 
bulversa existenţa prietenului său, care îi cere imperios 
să se vadă, lucru ce se va petrece peste câteva zile, 
când se vede cu un om extrem de agitat, speriat chiar, 
care-i cere repetat să jure că nu-i „de-al lor”. Avem în 
faţă două variante, cea psihiatrică şi cea fantastică, 
între care scriitorul alege, desigur, ficţiunea. Omul de 
ştiinţă cercetează viaţa unui deschizător de drumuri în 
tradiţia bisericii creştine, Lamennais, un „preot genial”, 
şi a lui Luigi Sturzo, „teoreticianul cel mai important 
al mişcării politice catolice” şi ajunge la o concluzie 
pe care n-o poate accepta şi ca atare o trece sub tăcere, 
n-o formulează: anume că Sturzo nu-i altcineva „decât 
reîncarnarea lui Lamennais, reîncarnare dictată de nevoia 
de a duce la bun sfârşit ceea ce începuse”. Ar fi trecut 
peste acest prim moment de fisură a subconştientului 
şi ar fi dat uitării şi ideea cu metempsihoza, dar la 
conferinţă s-a produs implacabilul: un om care nu şi-a 
declinat numele l-a întrebat de ce crede că „Sturzo este 
reîncarnarea lui Lamennais”, dar savantul neagă, n-ar 
putea recunoaşte public o asemenea concluzie, incidentul 
îl indispune, iar omul dispare fără urmă, nu-l mai găseşte 
după conferinţă, dar acelaşi „incident” se repetă cu 
ocazia unui talk-show la CNN, când un telespectator 

dă telefon şi-l întreabă exact acelaşi lucru, declanşând o 
discuţie pe tema reîncarnării, dar omul de ştiinţă încă nu 
abdică. Dar lucrurile se precipită, cum era de aşteptat. 
Aflat la Princeton, primeşte un telefon, „cel mai straniu” 
din viaţa lui, pentru că era vorba despre un telefon al 
cărui număr nu era public şi „nimeni nu ştia la ce lucram 
în acel moment, pentru că de-abia începusem un text 
despre tripla lepădare a lui Petru şi cântatul cocoşului. 
La telefon o voce de femeie, care suna familiar, pentru 
că mi-a vorbit în română. Şi, bineînţeles, m-a întrebat 
acelaşi lucru. Am întrebat şi eu cine este, dar femeia 
mi-a spus: «Chiar crezi că Sturzo este reîncarnarea lui 
Lamennais? Haide, mie poţi să-mi spui, acum nu ne aude 
nimeni!» Am negat încă o dată, apoi am vrut din nou să 
ştiu cine este. Persoana, însă, a închis... Atunci, dragul 
meu Dorin, în acel moment a cântat un cocoş”. Povestea 
se termină aici, când omul de ştiinţă afirmă că a înţeles ce 
se întâmplă, pasajele de încheiere nu fac decât să adauge 
un halo de lumină stranie, magică, tulburătoare prin 
dispariţia fizică a savantului. Aici trebuie să recunoaştem 
recurenţa temei biblice, cu cele trei negaţii, egale cu 
lepădările lui Petru, şi dezvoltarea temei într-o direcţie 
neaşteptată: reluarea aceleiaşi existenţe pentru a termina 
un lucru început. Nimic nu poate fi abandonat, nimic 
nu poate să rămână fără o finalitate, şi acest lucru este 
valabil nu numai pentru fapte, ci şi pentru gânduri.

Am acordat mai mult spaţiu acestei povestiri 
pentru a ilustra tipul imaginarului lui David, unul cu 
multe ecouri culturale, dar şi ilustrări ale inexplicabilului 
prin regândirea unor simboluri şi resemantizarea unor 
gesturi. Autorul le conferă personajelor sale capacitatea 
de a-şi sonda profunzimile, efortul intrapersonal de 
descoperire a sinelui mergând de la acţiunea conştientă 
până la autosugestie declanşatoare de stări, dar întâlnim 
şi o formă de menţinere a amprentei identitare în 
adâncurile subconştientului printr-o serie de secvenţe 
cinematografice care încearcă să reconstituie şi să umple 
un gol, un hiat al sinelui provocat de o traumă, cum este 
în mica bijuterie intitulată Deşertul.

Volumul Uşi, ferestre şi alte proze* conţine multe 
asemenea povestiri, dintre care aş remarca Expediţia 
(cu o primă parte nu îndeajuns de bine strunită, totuşi), 
Insula verde, cu un final superb, de neanticipat, Jurnalul 
pierdut (amintind de scenariile americane), Noaptea, o 
povestire scurtă, plină de nerv, un vis dintr-un alt vis, un 
coşmar după care detensionarea adusă de trezire nu are 
darul de a linişti, căci e posibil nici să nu se fi produs 
trezirea, ci începutul unui alt vis, ca păpuşile Matrioşka, 
Darul, Planeta virtuală, dar cea mai reuşită dintre toate 
mi se pare Strania întâmplare petrecută după vizionarea 
filmului, stranie, frumoasă, savuroasă în întregul ei.

Povestirea debutează cu „întoarcerea” timpului, 
ceasul a luat-o razna, merge înapoi, „Dorin” observă 
„strania întâmplare” după ce vizionează un film, e 
bulversat şi nu se mai poate concentra asupra dosarelor 
de concurs pentru ocuparea posturilor de assistant 
professor, aşa că renunţă şi se duce la culcare, sperând 
neconvins că dimineaţă va găsi lucrurile pe făgaşul lor 
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cel mai firesc. Dar nu, dimineaţă şi şeful comisiei de 
examinare era agitat, îi atrage atenţia asupra dosarelor 
care conţin cv-urile unor celebri dispăruţi: F. Scott 
Fitzgerald şi William Cuthbert Faulkner („pentru dosar, 
născut Falkner”), aceştia se prezintă la examinare şi are 
loc un dialog savuros între scriitori şi examinatorul uluit, 
tratat cu deferenţă îngăduitoare de „genialii nepotriviţi” 
pentru posturile de creative writing. Copleşit de ineditul 
situaţiei, recunoaşte că nu înţelege ce se întâmplă, 
concurenţii consolându-l că are motive de bucurie că 
nu se află în Europa, că altfel puteau să vină Goethe sau 
da Vinci... i-ar fi respins şi pe ei? Este momentul când 
sesizează că se află singur cu ei, fără comisie, fără alţi 
concurenţi. „– Dumneavoastră chiar nu înţelegeţi? 
m-a întrebat Fitzgerald./ L-am privit speriat./ – Nu. Ce 
anume?/ Mi-am privit ceasul. Poate instinctiv, poate ca 
un gest de apărare. Speram să văd cum acele se rotesc 
în sensul bun şi totul reintră în normal./ – Timpul nu 
contează, a şoptit el. Doar spaţiul. De aceea Platon n-a 
putut să vină, a spus zâmbind./ – Dar să nu vorbim acum 
de filosofie, completă râzând Faulkner./ – Da! întări 
şi Fitzgerald. Doar am venit la un concurs de creative 
writing. Ce spuneţi? Suntem admişi?”

Jocul cu timpul şi spaţiul apare în multe din 
prozele fantastice ale lui Dorin David, durata şi întinderea 
constituind cadrul în care se derulează actul aproape 
ritualic de cunoaştere a sinelui autentic, veridic, aflat 
dincolo de orice mistificare sau ipocrizie socială. Ştim 
de la autorul teoriei inteligenţelor multiple că indivizii 
nu numai că posedă numeroase reprezentări mentale 
şi limbaje ale intelectului, dar şi că diferă unul de altul 
prin formele pe care le îmbracă aceste reprezentări, prin 
modul în care pot fi influenţate şi modelate de conştiinţă. 
În prozele sale, Dorin David experimentează aceste 
aspecte, le descrie cu tuşe de prozator autentic şi reuşeşte 
să transmită emoţia fără care textul literar n-ar fi decât 
banal exerciţiu de caligrafie.

__________
* Dorin David, Uşi, ferestre şi alte proze, Editura 

Adenium, Iaşi, 2014

Maria GHIURŢU
Pe chill

Volumul de proză scurtă al lui Ionuţ Chiva, Boddah 
speriat, manifestă, înainte de toate, o rezistenţă implicită 
la „exegeză”, la abuzurile interpretărilor „sofisticate”. 
Exigenţele adecvării la obiect par a favoriza expedierea lui 
într-un plan al firescului imposibil de circumscris conceptual, 
descurajând extragerea unor semnificaţii supraordonatoare. 
Autenticitatea pe care mizează proiectul narativ poate fi, 
însă, la fel de bine un surogat al consistenţei la care suntem 
condiţionaţi cultural să ne aşteptăm.

Proza cu care se deschide volumul, Dragostea m-a 
părăsit la 12 ani, oferă, prin accesul convingător la conştiinţa 
unui copil, un fel de garanţie a efectului autenticităţii, care 
se desprinde ca deziderat esenţial al întregului proiect. 
Aici, mizele existenţiale ale evenimentelor sunt direct 
proporţionale cu vârsta protagonistului, iar ceea ce le justifică 
transpunerea narativă nu este dorinţa de mitologizare a 
acestei vârste prin învestirea ei cu valenţe de ingenuitate 
sau simplitate feerică (momente de graţie cărora naratorul 
matur să le constate, tragic, pierderea). Banalitatea va 
marca traiectoria unui anumit mod al slăbiciunii de-a lungul 
volumului. Spre exemplu, vulnerabilizarea lui Ionuţ printr-un 
jurnal ajuns pe mâini greşite şi o ameninţare cu bătaia nu sunt 
surse de frământare interioară care să trimită metonimic la 
drame mai „substanţiale”. Chiva îşi supune unor împrejurări 
similare personajul matur din Supărarea, care încearcă să îşi 
convoace curajul, precum copilul din prima proză confruntat 
cu aceeaşi perspectivă a umilinţei, pentru a recupera nişte 
ţigări şi o brichetă furate. 

Insignifianţa, trivialitatea evenimentelor este 
compensată prin supradimensionare narativă. Această 
manipulare a proporţiilor pare menită să alimenteze lamentaţia 
de fiecare dată când se intră în criză de probleme autentice. 
Mecanismul poate fi înţeles, după generozitatea cititorului, 
fie ca tertip narativ respingător, fie ca expresie a unei strategii 
psihologice (reale) de autoconservare a depresiei, epuizării 
etc. Populându-şi volumul cu personaje „rupte”, ale căror 
paliative predilecte sunt ţigările şi alcoolul, Chiva oferă 
un adevărat spectacol al autoindulgenţei şi delăsării. Sigur, 
naratorii lui sunt de cele mai multe ori suficient de inteligenţi 
încât să ia distanţă faţă de aceste tendinţe autodistructive, cu 
o evidentă preferinţă pentru denunţarea unui întreg repertoriu 
de gesturi suferinde drept clişee culturale, ceea ce nu-i 
împiedică, însă, să le practice în continuare.

 Cum replierea în confortul aproximativ promis 
de existenţa privată, domestică, se dovedeşte imposibilă 
(Vorbeşte Alex, În anul morţii), personajele din Boddah 
speriat preferă zona de siguranţă oferită de baruri (pe care 
nu ţi le poţi imagina decât prost luminate şi insalubre), care 
nu ameninţă să risipească apatia. Retragerea pare a conduce 
la împotmolirea într-o poziţie defetistă, refuz orgolios-
neputincios faţă de tot ce nu permite contemplarea propriei 
slăbiciuni, urmată de amendarea promptă a derapărilor 
sentimentale prin dezicerea de această duioşie de sine. 
Naratorii lui Chiva întreţin o relaţie de tip love-hate cu 
kitschul personal, oscilând permanent între respingere la 
capitulare: „Iarăşi îi venea să plângă. –Bă, da’ gay eşti! îşi 
spuse cu voce tare şi se duse la calculator. Simţea cum vine 
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tristeţea exasperată a acelor nopţi în care bea singur. Îşi 
puse căştile, turnă în pahar, îşi potrivi scrumiera, deschise 
YouTube şi puse muzică, îşi aprinse o ţigară şi deschise 
mess-ul rămânând pe invisible, pregătit pentru o noapte 
foarte lungă şi grea” (În anul morţii) 

Alături de funcţia de dizolvare a efuziunilor, aceste 
tendinţe autocenzoriale obţinute prin confruntarea cu modele 
discreditate se insinuează şi în descrieri: „frumuseţe kitsch 
de model marin” (Lumina şi liniştea); „genul de look pe care 
eşti convins că-l au personajele epuizate din cărţi de poate o 
nemeritată celebritate precum Sheltering sky sau Străinul”, 
respectiv „umbrele se lungesc şi devin tot mai inconsistente, 
ca într-un roman de o nemeritată celebritate din Mitteleuropa” 
sau „te gândeşti la cum scrie cineva de «peisajul selenar» şi ţi 
se face greaţă” (Vorbeşte Alex). 

 Uneori, figurile saturate cultural ambalează 
experienţa într-o formă uşor recognoscibilă, prin medierea 
căreia naratorul se plasează abil deasupra ridicolului şi 
totodată îşi onorează răspunderile specifice, schiţându-şi 
situaţia deplorabilă: „Şi nu ştiu cum să vă zic, avusesem 
nişte stări toată vara la prânz, cînd citeam în cameră, o 
sfîrşeală şi un dor pentru ceva ce nu înţelegeam, ca femeile 
din romanele de capă şi spadă” (Reparaţie). Alteori, ele sunt 
evocate ca proiecţii, fantezii necontrolate, compuse din ceea 
ce trebuie să recunoaştem, cu o blazare care să o dubleze pe 
a naratorului, ca aglomerări de locuri comune ale literaturii: 
„Dacă aş avea bani, aş putea să fiu cu adevărat singur, ca 
într-o nuvelă americană. […] Dacă aş avea mai mulţi bani, aş 
putea avea poveşti soft-macho, cu relaţii de futai în care tipii 
sînt subtili şi inteligenţi şi au probleme în a nu se îndrăgosti 
unul de celălalt şi tot ce fac e să-şi tot negocieze chestia lor 
amărîtă” (Vorbeşte Alex).

 Tot pe seama economiei de mijloace pot fi puse 
şi expediente naratologice de tipul „Fata îi dădu restul 
zâmbind şiret gen mâinile li se atinseseră”, „Afară era 
frumos, un soare plăpând mângâia gen” (În anul morţii) 
sau serii suspendate de atribute contradictorii precum 
„Alex, băiatul ăla ciudat, vesel ca un american din sud, 
uşor nevrotic, inteligent, delicat, incult, slăbuţ, îngrăşat, 
deprimat, confortabil, obosit etc.” (În anul morţii) şi câte 
o marcă a dezinteresului precum „în fine” sau „pula mea”. 
Alteori, Chiva repetă formule şi imagini personale cu un 
fel de mândrie inaugurală: „Simţind cum îi dau lacrimile, 
Ted îşi căscă ochii, luă o gură mai mare de votcă, trase 
un fum adânc şi se băgă în locul acela cu gust metalic, în 
care Diana ieşise din peisaj şi Dora avea doi ani şi suferea 
sălbatic ca un animal” „De atunci suferinţa lor ieşise din 
faza sălbatică” (În anul morţii, pp. 34/35). Benzinăriile 
sunt „mari şi triste”, parcările la fel de triste, iar vremea 
e, desigur, ploioasă. Alte motive recurente apar în 
Dragostea m-a părăsit la 12 ani, în care figura bunicului în 
pantaloni de pijama şi maiou ar avea ceva mai multă forţă 
evocatoare (presupunând că asta se urmăreşte) dacă nu ar 
trebui să speculăm asupra motivelor pentru care memoria 
afectivă a protagonistului înregistrează cu atâta pregnanţă 
această imagine (spre exemplu, o mişcare interioară de 
remitologizare, introdusă ironic sau nu, cine mai ştie). 
Similar, în proza În anul morţii, Ted trece de mai multe 
ori pe lângă „bătrânul critic literar al cărui bust din bronz 
admonesta din mijlocul rondului împrejmuit de case”, 
dar aici reluarea (suspendată isteţ într-un „etc.” anaforic) 
pare a marca un ritual personal, cu rol de consolare în 
confruntarea cu rutina. 
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 În aceeaşi ordine de idei, a consolării, câinii sunt, 
cum era de aşteptat, omniprezenţi. Atunci când nu compun 
metafore („Făceau ca moartea mică din somn, ca mulţi 
dinţi şi fugi fugi, ca luminile care bubuie în cer «plânge»”- 
Boddah speriat), când nu sunt protagoniştii atent surprinşi 
ai unor proze dedicate, rămân în imaginarul proxim („vă 
amuşinaţi ca câinii”, „emit consideraţii asupra vieţii aspre, 
de câine fugărit”etc.

Suprapunerea unei dimensiuni metatextuale (mai 
ales în Un bar în care merg şi n-o să mai merg şi Vorbeşte 
Alex) funcţionează ca strategie de atragere a complicităţii 
cititorului: „V-am povestit cum arată barul…”, „Ştiu că nu-i 
elegant să-ţi povesteşti visele, înţeleg chiar şi de ce” şi, mai 
ales, „Ştiţi voi, e vorba despre străina gura care-ţi povesteşte 
viaţa ”sau: „CD-ul de la Ovidiu, ştiţi voi, cel pe care-l ascult 
mereu” şi introduce o convenţie a conversaţiei orale.  
Dacă preferinţa pentru un stil mai puţin „îngrijit” şi unele 
idiosincrasii de vocabular pot fi explicate prin această 
convenţie în care neglijenţa poate trece drept nonşalanţă, 
Chiva îşi ia şi unele libertăţi excesive de la cerinţele 
gramaticalităţii. Acoperite de pretenţia de autenticitate, apar 
deformări ale limbajului în faţa cărora şi cel mai puţin pedant 
dintre cititori se poate găsi încercat de un sentiment vag de 
inadecvare (similar celui care însoţeşte momentul în care 
constaţi că îţi lipseşte acea degajare necesară pentru a umbla 
cu copiii cool): „mi-a râs gluma foarte mult”, „sunt genul 
de băiat la care-i place să vadă o situaţie” (dar care, altfel, 
caută cu disperare „o conversaţie nuanţată în română”- Un 
bar în care merg şi n-o să mai merg), „îi fac două ochiuri 
la Ruxandra” (Ahil Pleianul, viaţa sa) sau simple scurtături 
de tipul „e pe bătrâneţe şi pe deziluziile vieţii”, „merge mai 
mult pe chill la viaţa lui” (Vorbeşte Alex). Nu includ aici 
unele deformări precum „îl evadăm”- obţinut printr-o forţare 
inofensivă şi chiar amuzantă a tranzitivităţii -, englezismele 
copilăreşti (trampă) sau greşeli imputabile mai puţin 
autorului, precum „un firicel de apă curgea într-una” din Doi 
băieţi buni, cu atât mai mult cu cât ele apar în cele mai reuşite 
proze ale volumului. 

 Deşi s-ar putea dispensa de ocazionala glorificare 
a melancoliei, Chiva are suficient talent încât tematica nu 
tocmai „solară” să nu-i submineze intervenţiile amuzante, 
destul de potenţate de context încât izolarea lor ca mostre să 
nu le facă întru totul dreptate: „oftând bătrăneşte pentru că 
era bătrân” (despre Ali, „bătrânul setter” din În anul morţii), 
„În vara aia le iubeam pe toate fetele de la bloc, în afară de 
două surori care erau totuşi mult prea urâte” (Dragostea m-a 
părăsit la 12 ani), „pur şi simplu zburd de parcă-s pe baterii 
şi la un moment dat trebuie să fac un necrolog, a murit un 
scriitor. Pun titlul «X lasă lumea literară munci de durere»” 
(Vorbeşte Alex)

Pentru a reveni la problema principală a volumului, 
opţiunile ciudate privind dozarea efortului nu sunt simptome 
ale unor mijloace de expresie rudimentare (de acest lucru 
ne conving numeroase pasaje elocvente, cu observaţii 
„pătrunzătoare”), însă poate tocmai de aceea discursul capătă 
uneori note demonstrative, de naturaleţe contrafăcută. 

______
*Ionuţ Chiva, Boddah speriat, Editura Polirom, 2014
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IV. Proza scurtă în acţiune

Daniel VIGHI

Aventuri livreşti cu Amiralul Columb şi 
ciobanul Ciobu

Acum, în ceea ce priveşte pe dona Felipe, este 
de căutat în genealogia domniei sale două strâmtori 
care duc spre două neamuri de-ale soaţei Amiralului: 
o dată neamul Moniz, a doua oară Perestrello. Pe când 
rosteşte asemenea pomelnic, i se arată căpitanului 
Ahabu localitatea Vila Baleira, la vreme de vară cu 
salcâmii şi plopii care slobod puful văratec peste uliţa 
Matei Corvin, dincolo de malul Mureşului, cu fostul 
spital orăşenesc care dormitează inutil de câţiva ani, 
dezafectat, cu toate că, după unele surse, este renovat, 
cu paturi pentru bolnavi aduse din Germania, paturi cu 
telecomandă, cu ferestrele, aceleaşi, din vremea când, 
prin anii 1962, baba Savita stătea într-unul, nu departe de 
fereastra luminată de soarele după amiezii, dormea după 
operaţie de hernie, anesteziată, şi atunci, în acele clipe, 
au venit orele 18, şi clopotul bisericii de peste Mureş, 
de dincolo, dinspre dealurile Mănăstirii franciscane 
tocmai umplea odaia liniştită a spitalului, a işpitariului, 
cum spun ţăranii locului, şi este amiază, putem să 
spunem ziua: 23 iunie, aceeaşi cu şedinţa echipajului 
în căpitănia din portul dezarticulat Gaspar Fructuoso 
pe nume Saudades da Terra, aceeaşi cu momentul 
în care căpitanul rătăceşte printre rafturile sălii de 
lectură de la etajul 3, toată lumea se pregăteşte pentru 
examene, pentru licenţă şi dizertaţii, unii plagiază, alţii 
se scobesc în nas plictisiţi, baba Savita aude din somnul 
anestezicului care a smuls-o din viaţa de zi cu zi pentru 
buna desfăşurare a operaţiei de hernie, aude clopotul şi 
ridică mână la frunte şi îşi face semnul sfintei cruci, ehe, 
zicem, cum este de bine să auzi, să ştii, să pricepi că este 
pragul serii de iunie peste uliţa Matei Corvin, nu departe 
de parcul cu Monumentul Eroilor Sovietici, a mai scris 
scriitorul despre astea şi nici să vrea nu poate altfel, este 
prizonierul odăilor, uliţelor, stărilor, amintirilor, nici să 
vrea nu are altele. Viaţa se petrece între două, trei sau 
patru ”călicuţe” (diminutivul locului pentru cărare, cale, 
n.n.) care ne sunt puse deoparte. Sau poate mai multe, 
infinit de multe, atât de multe ”călicuţe” avem, câte 
putem produce – paradoxul timpului şi imposibilitatea 
călătoriei din viitorime în trecut, orice modificare 
pretinde o altă curgere, nu te întâlneşti în cutare zi cu cine 
ţi-ai programat, chiar în 23 iunie 1962, spre orele 18, pe 
uliţa Matei Corvin, nu departe de parcul de pe malul 
râului împodobit cu Monumentul Eroilor Sovietici, nu 
eşti acolo când trebuia să fii, şi viaţa ţi se schimbă cu 
totul datorită acelei absenţe provocate, atunci şi acolo, 
printr-o intervenţie a cuiva venit din viitor, poţi fi chiar 

tu acela, şi viaţa se desfăşoară altfel, curge prin alte 
locuri, se rătăceşte într-o lume paralelă, aparţinând 
unui alt univers din multiversurile posibile. E aşa ca 
o alegere a însăşi ascendenţei soţiei Amiralui: se trage 
dintre ai lui Moniz sau dintre ai lui Perestrello. Dacă 
este urmaşa celor dintâi sau a celor de pe urmă, ne spune 
detectivul Vignaud Henri la istmul Études critiques sur 
la vie de Colomb avant ses découvertes : les origines de 
sa famille, les deux Colombo, ses prétendus parents, la 
vraie date de sa naissance, les études et les premières 
campagnes qu’il aurait faites, son arrivée en Portugal 
et le combat naval de 1476, son voyage au Nord, son 
établissement en Portugal, son mariage, sa famille 
portugaise (Paris, H. Welther Editeur, 1905).

Genealogia senioritei e din vremurile 
pomelnicelor mănăstireşti de pe la noi, dintre care cel 
dintâi fu Pomelnicul mănăstirii Bistriţa, dar au mai 
fost spre pomenire şi altele încă, acela în care se arată 
popimea de la mănăstirea Titireciu de la Ocnele Mari 
din judeţul Vâlcea cu preacuvioasul kir ”popa Nicolae 
sin diaconului Radu, popa Năstăsie, popa Radu sin 
popa Nicolae, popa Ioachim sin popa Dofta”, mai apoi 
pomelnicul scris ”în firida proscomidiei dela biserica din 
Budeşti. Iată cuprinsul acestui pomelnic Păuna, Matei, 
Ştefan, Stana, Matei, Barbu, Catrina, Maria, Nicolae, 
Manolache, Costandin, Marica, Matei, Elena monaha, 
Popa, Ancuţa, Ioan, Balasa, Costandin cu tot neamul 
lor”. (Preot I. Popescu-Cilieni, Biserici, târguri şi sate 
din judeţul Vâlcea, Editura Ramuri, Craiova, 1941). 
Aşa şi cu urmaşii seniorei Felipe, anume moşul din 
strămoşi Gil Ayres Moniz a luat de nevastă pe jupâniţa 
Leonor Moniz cu care a avut cinci urmaşi, anume Diogo 
Gil, Vasco Gil, Ruy Gil, Guiomar Gil şi Isabel care la 
rândul ei l-a luat de bărbat pe nacealnikul Bartholomeu 
Perestrello I cu care avu doi urmaşi, unul se găseşte 
în pomelnicarele lusitane cu numele Bartholomeu 
Perestrello II şi o fată pe nume Philippa Moniz care 
luă de bărbat pe Christophor Columb, la Lisabona, 
după zisa cronicarului Oviedo la Historia général, 
lib. I, cap. IV,tome I, page 19. La Porto Santo, dacă 
ne luăm după spusele scribălăilor Lopez de Gomara 
sau Estevan de Garibay, de faţă fiind, în mulţimea din 
biserică, şi căpitanul Ahabu, şi ajutorul de cioban Ciobu, 
trimişi speciali de pe duneta goeletei Speranţa. Estevan 
dezvăluie la letopiseţ şi obârşia din neam a Amiralului: 
”un hombre de nation Ytaliano llamado Christoual 
Colô”, fie-i memoria binecuvântată şi mormântul 
luminat!

Povestea celor doi viitori însurăţei începe în 
curtea interioară a mănăstirii Ogni Santi din Lisabona 
unde vieţuia monahia Phillipa Moniz, suntem la 
sărbătoarea Solenidade dos Santos Pedro e Paulo pe 
data de 29 iunie. Căpitanul Ahabu însoţit de ajutorul de 
cioban Ciobu se plimbă prin târnaţul curţii interioare în 
hainele vremii, cu sabia la brâu, se învârt pe acolo şi se 
aşază pe balustrada din piatră a ogrăzii mănăstireşti şi 
trag cu coada ochiului conform fişei postului, scrutează 
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întâmplarea: frumos fecior, murmură căpitanul la 
vederea lui Christoual, un adevărat huomo di bella 
presenza, şi Vasco Gil, unchiul Felipei, încuviinţează, 
asta cam aşa e, spune acest frate al răposatului, moşul 
din strămoşi Gil Ayres Moniz, care avu de fată pe 
Isabela, mama Felipei şi sora lui Vasco, care Isabela a 
născut pe monahia Phillipa. Aceasta tocmai iese cu pas 
sfielnic din umbra mânăstirii Ogni Santi din Lisabona la 
amiază, după liturghia de-i zice Solenidade dos Santos 
Pedro e Paulo pe care o găsim şi la greci cu cei doi 
mari apostoli ”prăznuiţi în aceeaşi zi deoarece amândoi 
s-au săvârsit la Roma, din porunca împăratului Nero, 
Petru fiind răstignit cu capul în jos, iar lui Pavel tăindu-
i-se capul. Moaştele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, 
potrivit Sinaxarului, au fost puse împreună. Tradiţia 
a consemnat ziua de 29 iunie ca dată a martirajului 
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”. (http://www.
crestinortodox.ro). 

Trece aşadar monahia Felipa în miros de bună 
mireasmă de tămâie şi sfânt mir, păşeşte nu departe 
de Ahabu şi Ciobu, se opreşte cu bucurie feciorelnică 
la sfat cu unchiul Vasco şi-i spune aproape în şoaptă 
Laudetur Iesus Christus şi unchiuţul îi răspunde după 
cum se cuvine In saecula! Amen. Căpitanul Ahabu îi 
sopoteşte în valahă lui Ciobu, se apleacă spre urechea 
dreaptă a acestuia cu care aude mai bine în vreme ce stau 
proptiţi de o frumoasă colonadă de piatră a coridorului 
din patio-ul monastiresc. Îi zice:

- La noi, prin Maramureş ţăranii zic: ”Lăudăm 
pe Isus” şi trecătorul cu care se întâlnesc răspunde ”În 
vecii vecilor”!

Mircea PORA
Bacalaureat...

Şi la un moment-dat s-a terminat liceul, a sunat 
ceasul despărţirii, de o curte şi-o clădire mare,,într-un 
anume fel o sperietoare, unde fusesem tocaţi la cap, noi, 
elevii, cu reguli de comportament, cu morale, cu 
matematici, autori de literatură, limbi moderne şi 
clasice. Adio, şi faţă de profesori, pândarii din spate ai 
conştiinţelor noastre, prietenii noştri mai mari, care nu 
de puţine ori, cu ameninţări, cu cataloagele lor mari ca 
nişte aripi, ne băgau zdravăn în sperieţi. Altfel, relaţiile 
erau line, de interes şi, mai ales, dezinteres politicos, 
domnind o relativă pace între bănci şi catedre. Din când 
în când din largul elevilor, din străfunduri, un răcnet, 
mai multe, o obrăznicie, spintecau această pânză de 
monotonie generalizată. Dar destul de rar, mai mult 
spre finalul zilelor de trudă. Adevărul este că majoritatea 
dintre noi aveam cei şapte ani de-acasă. Numărul celor 
mărăcinoşi, umblaţi mult cu căruţa, modelaţi sufleteşte 
cu strungul era încă destul de redus. Satele nu-şi 
trimiseseră încă odraslele masiv la şcoală. Insolenţa,ca 
atare, era mai degrabă o explozie hormonală decât o 
atitudine programată constant, cu sânge rece. Vai, 
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doamne, nu ne trecea prin cap, să ridicăm tonul la 
profesori sau şi mai rău,să procedăm la vreo corecţie 
fizică. Vremea aceea nu sosise încă... Bacalaureatul, ca 
încărcătură emoţională, fusese aproape egal cu zero. 
Echivalase, în fapt, cu truda ce trebuia depusă pentru 
trecerea în bune condiţiuni, a unei serii de extemporale. 
Fiecare dintre candidaţi în felul său se pregătise. Unii 
învăţau singuri, ca şi cucii, prin repetări până la căpiere, 
devenind în anumite momente adevăraţi papagali, alţii, 
se organizau în grupuri, dar metoda de bază a învăţării, 
tot tocirea papagalicească rămânea. Fondul salvator al 
problemei era asigurat de faptul că pe parcursul anilor 
totuşi se mai şi învăţa. Nu te prezentai la şcoală la nivel 
de patruped. Repetenţiile erau destul de rare şi până la 
urmă, cei ce mereu şchiopătau, de vedeau “coborâţi din 
tren”. Îi înghiţeau, însă, repede şcolile profesionale 
care-i calificau ca meseriaşi. Dădusem examenul de 
bacalaureat( formula “bac” nu apăruse încă ),din şapte 
materii, doar în două zile. Cum ar veni, trei lovituri în 
prima, patru în a doua. Nu ne percheziţionase nimeni la 
intrarea în mult prea sobrele încăperi. Era, în fapt, vorba 
despre câteva din vechile noastre clase,unde 
dormisem,spusesem glume, luam notiţe, ne uitam la 
ceasuri ,acum,însă, în decor schimbat, cu perechi de 
bănci , adverse, pentru examinat şi examinator. Un 
singur personaj părea stingher în toată combinaţia asta...
şeful statului...El se ofilea statornic pe un zid, în cadrele 
unui portret. Se vedea cât de colo, fără explicaţii, că e 
un om cu şcoală minimală, o alcătuire umană, 
simplă,primitivă. De sub o frunte ce se continua cu o 
chelie, priveau doi ochi apoşi, bovini. Şeful statului,fără 
probleme,cam ăsta era...În toată agitaţia din jur nu se 
uita nimeni la el, dar dacă cineva l-ar fi clintit din cui,s-
ar fi produs cumplite furtuni...În fiecare din băncile 
“adverse”, în care obligator ne aşezam, îi aveam în faţă 
pe “tovarăşii” profesori examinatori, de fapt, cei mai 
mulţi dintre ei, nu tovarăşi, ci domni sau doamne,dintr-o 
categorie socială în curs de dispariţie.Urmau secunde 
greu de definit, emoţii,blocaje,zâmbete 
tâmpe,transpiraţii. Între noi şi ei,pe spinarea băncilor,o 
grămadă de bilete, aşteptând doar să fie “trase”. Ce-o fii 
scriind oare, în propoziţii seci, îngheţate, pe faţa 
nevăzută a respectivelor hârtii?...Prima oară priveai 
acele rânduri fugitiv, ca pe un nor de praf,după calmare 
luând contact,pe îndelete, cu “surpriza”. De regulă, 
şaptezeci la sută dintre “chestiuni”, le rezolvai,cu 
poticneli,tu însuţi, ce mai rămânea în plus, se finaliza cu 
ajutorul examinatorilor. Ceea ce-i caracteriza până la 
urmă, pe aceşti, pentru noi, străini, era o considerabilă 
doză de bunăvoinţă. Toţi păreau a se trage din familii 
bune,ca să nu zic,foarte bune. Poate unii copilăriseră pe 
la moşii, se plimbaseră cu părinţii prin oraşe străine, 
vorbeau limbi nu prea bine văzute atunci. Îi definea o 
anume fineţe, era ceva să fii profesor de liceu, o 
dispoziţie de-a fi receptivi cu cei pe care îi aveau în faţă, 
comiteau gesturi elegante, deloc învăţate peste noapte, 
parcă de pus în vitrină. Nu erau autorităţi, ci în primul 
rând oameni, un fel de părinţi de mâna a doua. Bărbaţi 
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şi femei, întâlniţi de noi o singură dată în viaţă, cu vorba 
reţinută, nu li se citea încă pe faţă, sila, lehamitea, 
plictiseala, pe care le vor afişa semenii lor mai târziu. 
Cât despre “şeful” atârnat pe pereţi, de luat nu-l luau în 
seamă, dar în sinea lor cunoşteau multe dintre faptele 
lui. În curte, pe sub pomi, pe lângă cişmea, bâzâiau ca 
nişte insecte părinţii, bunicii, diferitele categorii de fraţi, 
veri,mătuşi, într-un cuvânt “ susţinătorii”.Unii, dintre ei, 
trupeşte, arătau rău, muşcaţi fiind deja de turele de 
noapte de prin fabrici, de întrecerile în producţie, de 
puţinii bani câştigaţi, cu siguranţă, şi de privaţiunile 
alimentare. Spre exemplu, carnea, izvor nesecat de 
proteine, se procura greu, cu îmbrânceli, la cozi. La 
rândul său, rar era şi untul, margarina, intrându-şi tot 
mai serios în rol. Dacă stau să mă gândesc nici ouă nu se 
prea găseau, nici prea multe produse lactate. Surogatele 
începeau să câştige tot mai vizibil teren. Într-un cuvânt 
se impuneau eforturi, sacrificii, republica noastră 
populară, ca şi celelalte republici din “ lagăr”, gonind 
ziua şi noaptea să-i prindă din urmă pe capitalişti. 
Urmărirea aceasta, galopul acesta, îl conducea chiar “ 
şeful”, tovarăşul Gheorghe, cel pozat în tabloul 
pretutindeni atârnat, pe pereţi, într-un cui...În concluzie, 
pentru a nu ne pierde în ceaţă cu relatările, noi luptam cu 
armele minţii, şansa, norocul ce le aveam, în clădire, în 
sălile de sus, ei, cei ce ne iubeau, cu respiraţia grea, 
tăiată, se unduiau pe lângă zidurile fortăreţei, jos. 
Legătura dintre fronturi, o făceau cei ce ieşeau la un 
moment-dat din “încercări”...Pe capetele lor cădea 
potopul de întrebări...” Ce v-au dat ?...cât ai scris?...n-ai 
uitat plenara?...colectivizarea?...figura muncitorului?... 
rezultatele pe când?...”Da, cam astea puteau să fie 
subiectele...Se intuiau, se bănuiau, probabil, pe anumite 
filiere, respira câte ceva şi din intenţiile celor de 
“sus”...”Ţăranilor, care-au stat aşa, de capul lor, singuri, 
nu ştiu câte secole, brusc, le-a venit ideea să se unească, 
plug lângă plug, grapă lângă grapă, coasă lângă coasă, şi 
tot aşa, până când câmpurile au devenit un platou imens, 
fără urmă de demarcaţie, fără parcelări absurde, fără 
limitări egoiste şi,evident, neproductive. S-a terminat cu 
moştenirile mărunte din moşi-strămoşi. Parcă-i şi 
vedeam pe ţărani, cum stăteau la coadă dând nerăbdători 
din picioare, să poată răzbi pe poarta largă a destinului 
comun. Şi când “entuziasmul” cu “împreunările”, a mai 
scăzut, ca să nu spunem mai mult, au apărut la ghionturi, 
ameninţări, pedepse, “activiştii”, în scurteici de piele. 
Dumnezeu ştie prin ce hârtoape se născuseră, dar erau 
brutali, expeditivi, răi la căutătură. Funcţiona din plin 
sloganul...”Nu ştii, te-nvăţăm”...” nu poţi, te-ajutăm”...
nu vrei, te obligăm”...În paralel cu ghionturile, 
pocniturile, confiscările,de pe teren, în casele de creaţie, 
nu puţine foste case boiereşti, poeţii însăilau poezii de 
acompaniament a transformărilor rurale. Totul era roz, 
destins, fericirea, ca o pasăre mare, era jos la picioare, 
doar să pui mâna pe ea...Cinematografia, nu se lăsa nici 
ea mai prejos, producţiile studioului purtând numele 
“marelui” scriitor Alexandru Sahia. Una într-una, vedeai 
pe ecrane căruţe pline cu ţărani veseli,fericiţi, că,în 

sfârşit, le-a venit mintea să se colectivizeze. Pe ici, pe 
colo, tot de fericire, mai cântau fanfare, se mai bea o 
bere, de la mese simple, muncitoreşti, trase o singură 
dată la rindea, “indivizi”, cărora nu le stătea bine cu 
cravata la gât, dar excelent cu pufoaica şi şapca, vorbeau 
celor mulţi. Grosolani, încruntaţi, parcă ameninţând 
mereu...Eu, dincolo de veselie şi parăzi, cunoşteam 
realitatea cu colectivizarea asta, în fapt, o poveste lungă, 
chinuitoare, tristă. Într-un respect minim al adevărului, 
la sate, n-a vrut nimeni să intre-n “colectiv”, omul 
harnic, şi erau destui, putându-şi vedea şi singur de 
treburile lui. Mai ales ţăranii înstăriţi,”chiaburii”,hotărât, 
se opuneau. S-a încercat cât s-a încercat cu vorba, pe 
urmă, autorităţile, în disperare de cauză, au trecut la 
represalii...plimbări nocturne cu duba, ceasuri întregi în 
jurul satelor, zvonuri cu deportarea, ameninţări directe 
cu bătaia, impunerea unor “cote”, dări, imposibil de 
achitat. De aici, până la actul confiscării bunurilor din 
casă nu mai era decât un pas. Clasa socială de bază a 
ţării, străvechea ţărănime, era astfel decimată. Dar 
indiferent de consecinţe, cu mic,cu mare, din ameninţări, 
din bice pe spate, “ei” mergeau la colectivizare, iar noi 
pe tema asta îi turnam în tezele noastre...Un alt subiect 
la care toţi ne aşteptam era “figura muncitorului”, în 
noul context istoric creat. Ordinea valorică,sub raport 
social, noua ordine valorică, era proclamată peste tot...
clasa muncitoare,înainte, ţărănimea muncitoare iar la 
urmă, creierele,stilourile, bibliotecile, adică 
intelectualitatea, în cazul ei nemaifăcându-se 
specificarea dacă era muncitoare sau ba. Pe parcursul 
anilor de şcoală, cu profesori plictisiţi în frunte, fusesem 
de câteva ori să vedem cu ochii noştri, pe viu, ce însemna 
noţiunea de “producţie”.Am pătruns astfel în mijlocul 
unor oameni, în particular, lipsiţi de semnificaţie, 
îmbrăcaţi aproape toţi la fel, în aşa numitele “haine de 
lucru”, cu smocuri de câlţi în mână, cu fesuri pe cap, cu 
priviri faţă de noi, neutre, indiferente. Nu păreau 
nerăbdători să ne dea vreo explicaţie, legată de 
strungurile la care lucrau. Am aflat totuşi că munceau în 
trei “ture”,deci şi noaptea, că mulţi erau cinstiţi cu titlul 
de “fruntaşi în producţie”, că defilau cu întreprinderea 
de 23 august, că multe dintre piesele ce le făceau erau 
cerute şi în străinătate. Se relaxau, pentru că a venit 
vorba şi despre asta, mergând la meciuri de fotbal, 
uneori la o bere, cu prietenii, mai rar, cu familia. Cu toţii 
aşteptau concediul anual de odihnă, pentru ca prin 
sindicat, cel mai adesea, să plece cu “cei dragi”, la mult 
râvnita mare,r ostindu-se des, în context, numele 
staţiunilor Vasile Roaită, 1 Mai, Mangalia, Eforie. De 
vreo ieşire prin străinătate însă nici vorbă, totul în 
bătătura patriei, la vedere şi supraveghere...În concluzie, 
toţi oamenii aceştia, mulţi, banali, posibil la locul lor, 
care-şi legaseră vieţile de chei, şuruburi, şurubelniţe, 
ciocane, pile, aparate de sudură, dar şi “prietenii” lor, 
ceferiştii, minerii, sub pana unui întreg nou val de 
povestitori, nuvelişti, romancieri, deveniseră “eroi”,fie 
ca indivizi, fie ca şi colectivitate. Schema “creaţiilor”, 
indiferent de dimensiuni, era invariabilă...întâi datoria 
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despărţirile...noi, oricum nu vă vom uita”...Un fel de 
citronadă, în loc de figurile reci ale secretarelor, un soi 
de pâini prăjite, care ne puneau să semnăm tot felul de 
liste, ca până la urmă să ne de-a şi “cartonul” cuvenit...
Deci, adio şcoală, adio chiuleli, adio răcnete în mijlocul 
orelor...S-a terminat cu aruncarea cretelor în tablă, cu 
fiţuicile transmise din mână în mână, cu cititul sau 
mâncatul pe ascuns, în timp de “şefii” de la catedră, se 
căzneau să ne înveţe, cât de cât, lucrurile de bază pe care 
trebuia să le ştim. Pe urmă, “adio”, curte a şcolii, bâlci, 
balamuc, “expoziţie”, de uniforme, genţi, mici sau mai 
mari graţii feminine, de viitori medici, ingineri, şoferi, 
securişti, blânzi sau înverşunaţi informatori, “curte a 
şcolii “, unde se juca baschet, volei, se fuma, se făceau 
glume bune dar şi un potop de glume proaste, unde la un 
moment-dat, puteau să înceapă bătăile, din te miri ce, un 
ghiont, o vorbă spusă în plus, o ironie aruncată în treacăt 
cui nu trebuia...Dincolo de curtea şcolii, începea oraşul 
căruia urma să-i spun acelaşi “adio”...Mă lipisem de 
această mare haotică de case, unde de la blocul cu zece 
niveluri până la magherniţa pipernicită, pierdută aproape 
între buruieni, întâlneai tot felul de “arhitecturi”...Zeci 
de străzi, prezentau cu largheţe, faţa urâtă a sărăciei, a 
mizeriei înghiţite în doze mai mici, mai mari, timp 
îndelungat. O lume măruntă foşgăia prin curţi, ce nu ştia 
nimic despre muzee, biblioteci, expoziţii, perechi de 
ochi bănuitori, bătrâni, cu pecetea orientului pe chip se 
iţeau de după porţi. Era un oraş cu periferii inegalabile, 
ce se prelungeau una pe cealaltă până la pierderea în 
pustietatea unor câmpii sau mai bine zis, câmpuri.Ne 
aflam aici pe întinsele şi, poate mai greu explicabilele, 
teritorii ale sub- istoriei. O lume fără eroi, personalităţi, 
speranţe, semne de întrebare, peste care timpul trecea 
asemeni vântului peste grămezile de frunze de prin 
parcuri...Aşa numita “Groapă”, le întrecea pe toate...Un 
fragment de jurnal scris de un “exilat”,obligat să trăiască 
un anume timp în această zonă a Capitalei ar fi 
arătat,poate, astfel...”Ploaia ce-a căzut azi-noapte a adus 
cu sine adevărate nenorociri. Locurile de coborâre 
alunecă asemeni pârtilor de schi, peste tot e fie baltă, fie 
noroi. Ar merita analizată mocirla asta. Ceva ce bate 
spre gălbui, “un material”, lipicios, care parcă te prinde 
în substanţa sa ca într-o cursă. Coborâtul se face cu paşi 
mici, cu prinderea permanentă, pentru sprijin, evitarea 
prăbuşirilor, a tot felul de buruieni şi cioturi. Pe anumite 
zone există şi trepte, dar ele prezintă riscuri, căci fie sunt 
complet tocite, fie câte patru, cinci, lipsesc. Deasupra 
“Gropii”, pluteşte mereu un fum albăstrui, subţire ca o 
mătase. Nu-l pot împrăştia nici un fel de vânturi. Poate 
e adus de altundeva, să fie un dar al lui Dumnezeu, dar 
te cufunzi în el ca în ceva moale, alunecos, înşelător. Cu 
siguranţă mai provine şi din lemnele ude ce ard în cele 
mai primitive cuptoare. Casele,mai toate, sunt atât de 
mici încât după o vorbă...”le dă broasca cu laba-n 
fereastră”… Prin curţi copii, orătănii, cişmele,găleţi, 
jucării dezmembrate, o mizerie infiltrată peste tot. 
Caracteristica fizică a locuitorilor e semi-obezitatea sau 
obezitatea în toată splendoarea ei. Atât la bărbaţi cât şi 
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faţă de Partid şi Patrie, patria începând să fie partidul, pe 
urmă faţă de producţie şi abia,la urmă, faţă de familie. 
Ce artă să scoţi din mediile acestea, Doamne, 
Dumnezeule?...Paginile despre “ei”, despre munca lor 
încrâncenată, despre şedinţele de demascare ale 
sabotorilor, despre permanentele angajamente, de mai 
bine spre şi mai bine, erau scrise greoi, ca să nu zicem 
prost. Cele mai mari probleme le ridica zugrăvirea vieţii 
interioare a eroilor. Cum să le dai viaţă, să-i faci cât de 
cât plauzibili?...Replici scurte, mârâieli, fărâme de 
înjurături, stingerea, aprinderea ţigărilor, puteau să stea 
la baza, în rândurile imediat următoare, unor decizii 
capitale, cum ar fi intrarea într-un abataj periculos, 
urcarea unui compresor pe pante comportând riscuri 
majore, pornirea la vale cu o locomotivă cu frâne 
precare...Mai apăreau, apoi, şi “problemele de viaţă”…
Tovarăşa activistă parcă se îmbujora când îl vedea pe 
Marin de la sculărie, inginerul stagiar, oare nu se plimba 
prea mult prin sectorul de sortat cauciucuri, unde 
muncea fără gânduri ascunse, logodnica lui Vise, 
macaragiul, la şedinţa generală, într-o pauză, oare 
Grigore, zis cel mare, asta după numărul de la pantofi, 
n-ar fi putut să-i mărturisească Elenei, noua activistă, că 
aproape în fiecare noapte o visează?...Şi încă câte şi mai 
câte...zbuciumări de conştiinţă aproape hamletiene, la 
indivizi care,în realitate, se chinuiau cu “clase”, prin 
învăţământul seral. Neverosimilul, artificialul, înecau 
fiecare pagină, incultura, lipsa de talent a autorilor 
împletindu-se cu stupiditatea subiectelor. Toţi îşi 
sacrificau mâinile, picioarele, viaţa, numai ca producţia 
să meargă înainte. O strângere de mână din partea unui 
secretar, înmânarea unei decoraţii, pentru “albirea” unui 
ochi în timpul unei partide prelungite de sudură valorau 
mai mult decât orice. Impresia de ansamblu a acestei 
“literaturi”, din care ni se făceau subiectele, mai ales 
după trecerea anilor, era cea a unei lozinci mari, cât o 
sută de cearceafuri, puse cap la cap, ce îndemna la 
dărâmarea trecutului şi la realizarea, trecându-se-n zbor 
peste prezent, a unui viitor de “aur”...De fapt, nu peste 
multă vreme, el a şi venit sub numele de “Epoca de 
Aur”...În sfârşit, scriind aceste rânduri, poate neglijente, 
scurse dintr-o memorie deja obosită, am creionat cum 
s-a putut evenimentul numit BACALAUREAT…Un 
obstacol care trebuia trecut în perspectiva edificării unui 
viitor. Împreună cu atâţia alţi colegi, “îl luasem”, 
transformând “emoţia” într-un “carton”, altfel zis, 
diplomă, unde figurau numeroase semnături, ştampile, 
iar în colţul din dreapta,sus, chiar poza mea, înfăţişând, 
aşa mi s-a părut, un chip rotund, dolofan, cu obrajii 
parcă făcuţi din chifle proaspete, cu o expresie mirată, 
jovială, uşor bovină...După terminarea “probelor”, asta 
ştiu bine, nici o ceremonie, nici o dovadă de afecţiune 
din partea conducerii şcolii. Ceva în genul măcar al unei 
adunări, unei festivităţi sumare, unde cele două 
directoare grase, adevărate şlepuri, să fii spus câteva 
cuvinte nu vibrante, patetice, până la pusul batistei la 
ochi, ci aşa, un pic mai calde...” dragi copii…ne pare 
rău...atâţia ani împreună...dar aşa e viaţa...vin şi 
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la femei, dar ce vorbesc, şi la copii. Ca privelişte contrară 
la aceste mase de grăsime vorbitoare, sunt creaturile 
uscate, cele mai adesea,bătrânii. Veniţi parcă de la 
tropice în calele unor vapoare de exterminare. Au 70-80 
de ani şi sunt de o bună vreme, o înşiruire de oase, 
ascunse sub o piele de culoare mai închisă, plină de 
eczeme, tăieturi sau pete negre, ce pot fi foarte bine şi 
semne ale nespălării. Femeile obeze, parcă imaginea cea 
mai urâtă, au sânii mari, coborâţi lăptos până la brâu, iar 
când sunt slabe, pieptul plat, picioarele ca nişte fuse. 
Noaptea vine aici devreme, mai ales iarna, când după 
ora nouă orice activitate se stinge. Se sting şi luminile de 
prin case, se aude fâlfâit de bufniţe şi cucuvele, pentru 
ceasuri bune de-acum înainte, rămân să stăpânească 
noaptea şi câinii. Întunerecul îl tai cu cuţitul, nu e atunci 
de mers undeva, pe drumurile întortocheate, parcă fără 
capăt, dulăii şi mulţimea de javre putându-te înşfăca 
oricând...Pentru oamenii aceştia nu există tren, nici 
cinematograf,nici teatru, aproape nici un mijloc de 
iluminare. Trăiesc aşa la grămadă,cu radiourile puse 
tare, în orizontul lor format din fum, noroaie, vorbe 
răstite, case pipernicite, mai toate acoperite cu stuf”...
Nu departe de “Groapă”, de străzile rurale, cu asfaltul 
crăpat,pline de denivelări ce se terminau în câmp,se 
găsea Sala Floreasca, cel mai mare aşezământ sportiv al 
Capitalei…Numai ce auzeai, printre tineri, întrebrea…
”Ce facem, mergem la sală?”...Adevărata bucurie cu 
“sala”, o aveam sâmbăta după-amiază, cu continuare 
până seara târziu. Mirosurile din “groapă”, nu ajungeau 
până aici şi nici lătrăturile tăioase ale jigodiilor şi nici nu 
vedeai “personaje”, parcă din alte epoci pe care bolile şi 
sărăcia le trântiseră definitiv la pământ. Sala, prin raport 
cu multe alte locuri, era un fel de insulă, uşor 
aristocratică. Meciurile de baschet erau cele ce ţineau 
steagul cel mai sus...În primele două întâlniri, într-un 
anume fel, se “luau de păr”, echipe feminine. De regulă, 
se duela Capitala cu provincia. În luptele pentru minge 
se auzeau ţipete, reproşuri pentru execuţii greşite, 
îndemnuri de accelerare sau calmare a diferitelor faze. 
Uşor caraghioşi, printre aceşti stâlpi de femei, erau 
arbitrii, bărbaţi, cel mai adesea mărunţi, dolofani, un fel 
de bile ce alergau tot timpul pe picioruşele lor scurte şi 
subţiri ca de pasăre. Nu ştiu cum se făcea că jucătoarele 
cele mai bune, realizatoarele, eficace sub panouri, erau 
şi cele mai puţin atrăgătoare dar când se efectuau 
schimbări, e drept că doar pentru puţine minute, intrau 
pe teren,nu arareori, adevărate “păpuşi”...Părul prins în 
coadă de cal, pieptul pronunţat, tresăltător, picioarele 
longiline, musculoase, dar învăluite, totuşi, într-un strat 
de materie mai moale, pe care alunecau, de la distanţă, 
privirile multor bărbaţi. După cum am spus însă, 
“păpuşile”, ultraîncurajate, stăteau puţin pe teren, căci 
lupta adevărată şi punctele erau realizate de “bătrânele 
clanţe”...Poate că şi “vechile”, fuseseră odată proaspete, 
frumoase, apetisante, dar eforturile prelungite, 
deplasările, cazările prin hoteluri, accidentările, le 
alteraseră feminitatea, le împinseseră în zona unei 
masculinităţi chinuite. Cele mai multe jucătoare erau 

strigate din public pe numele mic...Viorica, Ada, Maria, 
Simina, Corina...Sunt convins că mulţi pofticioşi din 
tribune ar fi vrut să sară cu ele,sub panou, pentru minge, 
sau să le “marcheze”, prin înconjurarea corpului lor cu 
braţele...Faţă de ce aveau unii dintre ei la îndemână 
acasă, în materie feminină, “zvăpăiatele” de pe teren, 
posibil să fi fost adevărate capodopere. După ce 
doamnele îşi încheiau confruntările,cu strângeri de 
mâini, îmbrăţişări, înainte de începerea celor două 
partide masculine, se lua o pauză cam de o jumătate de 
oră. Atunci era momentul căscărilor de gură la micile 
grupuri ce se formau instantaneu în foyer...Bărbaţi,femei, 
de alură fină, pentru mine fără identitate, dar atractivi 
prin înfăţişare şi vestimentaţie, foşti şi actuali sportivi, 
diverşi străini, uşor de recunoscut după aspectul fizic şi 
limba ce-o vorbeau. Pe când mă fofilam, asemeni unei 
umbre de la un grup la altul, mă mai gândeam şi la 
vârstnicii mei din Topolovăţ. Ei, cu siguranţă, nu erau la 
baschet la ceasurile acelea,ce spun, posibil să nu fi nici 
auzit de jocul cu pricina. Poate, în cursul zilei, după 
orele de şcoală, unii fuseseră trimişi la păscut cu vaca, 
alţii, puşi să urce-n pod saci sau alte poveri, iar acum 
spre seară, posibil ,cu toţii, să bată pe undeva vreo 
minge sau să iasă în centru,”la birt”, unde un scandal, 
câteva seturi de îmbrânceli, poate chiar vreun schimb de 
palme nu puteau să lipsească. În ceea ce-i privea pe 
părinţii mei, ei trebuie că se uitau la televizor,o noutate 
în acele vremuri. Reportaje de pe sate, întreceri socialiste 
între fabrici, puţină muzică uşoară, valuri din cea 
populară şi,la urmă, un film românesc, ceh, sovietic. 
Agitaţia de aici ,din sală,fireşte, n-avea cum să fie şi 
acolo. De sat se apropia înserarea ce avea să cufunde 
totul în linişte şi pace. În întunerec,la doi paşi de noi, se 
cufunda şi “Groapa”, cu casele ei de stuf, cu fumul 
albăstrui ce plutea peste tot. Şi, mai ales, cu amestecul 
de mirosuri, ce prin geamuri, uşi, pereţi, ţâşnea ca o 
explozie de sânge în afară...mirosuri de sandale,de vechi 
bocanci, pantaloni, paltoane umflate cu vatelină, cratiţe, 
în care se topeau de-a valma, ciorbe, iahnii de fasole, 
resturi de pui, coji zgrunţuroase de pâine...În sfârşit, 
pauza odată terminată, printr-o bulucire, spectatorii 
reveneau în sală la locurile lor. Curând aveau să înceapă 
încleştările masculine...Dacă în cazul femeilor lucrau 
mai mult privirile şi, poate mai în adâncuri, unele 
dorinţe, pentru încurajarea bărbaţilor erau suficiente 
strigătele de grup sau chiuiturile solitare. Cineva 
totdeauna prin emisii sonore curioase ţinea să iasă în 
evidenţă. Unul dintre cei mai reputaţi conducători de 
galerie la volei şi baschet era “nea Jean”. Vocea lui de 
bas, accentuată de ţigări, un fel de rus de pe Don, se 
rostogolea până departe, sub panouri. Cunoştea jucătorii, 
arbitrii, regulile jocurilor. Purta întotdeauna costum, 
cravată, vestă, pe cap, un melon. Când se lăsa de 
solistică, cu o umbrelă, trecea la dirijatul “maselor”. Era 
cu adevărat o galerie, o susţinere de oameni majoritar 
educaţi, elocventă dar cu simţul măsurii. Nea Jean era el 
însuşi un interbelic ce se zvârcolea prin peisajele aride 
ale socialismului...Tot în Sală, dar într-un alt climat se 
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desfăşoară galele de box. Aici “academicienii” erau 
înlocuiţi de posesorii de muşchi. Baschetul, voleiul, 
handbalul, aveau spectatori ce lăsau în urma lor dâre de 
parfum, doamne distinse, cu fizionomii lungi, pe care 
nu-ţi venea să le iei peste picior,soţi sau simpli parteneri 
de viaţă, pe care hainele stăteau bine. O, doamne, un 
mod aparte de-a ţine în mână ţigarea sau paharul cu 
băuturi răcoritoare. Veneau doar să vadă sporturi unde 
abilitatea, fantezia se aflau pe primul plan. Boxul cobora 
ca un plumb în mijlocul acestor relative “delicateţi”. Se 
vorbea acum nu de lovituri libere, “semidistanţe”,faulturi 
prin vagi atingeri ci de “ghioage”, “serii”, fireşte, de 
pumni, de “puneri la podea”, “abandonuri”, 
“knokauturi”...Se fuma în Sală, se mai dădeau pe gât şi 
băuturi,mirosul statornic fiind de usturoi, ceapă, picioare 
nespălate. Şi răcnetele, când omul treptat se apropia de 
condiţia de animal...Pe aceşti spectatori îi puteam 
considera ca fiind reprezentanţi străluciţi ai cartierelor, 
veniţi cu valul de prin sate să pună umărul la industria 
“socialistă” ce se dezvolta. Cu şcolile trebuie să fii stat 
prost, poate, la bază, niscai cursuri de calificare. Vorbeau 
în afara gramaticii, gesticulau cu mâinile, un spectator 
liniştit lângă ei nu era o prezenţă agreată. În mici excese 
de generozitate, îţi ofereau sticla de băutură ca să tragi 
un “gât”...Puteai să şi refuzi, pe considerente de igienă, 
dar cel mai bine,pentru climatul general era să accepţi. 
Dacă “pocneala” de pe ring, avea loc în lunile de iarnă, 
tot al doilea amator de box, în fapt, de bătaie, avea pe 
cap o căciulă rusească iar pe el clasica pufoaică de 
şantier. Pe jos, după terminarea galei rămâneau hărtii, 
resturi de mâncare, de ţigări, coji de seminţe. Mirosul de 
năduşeală, ceapă, usturoi, aşternut ca o pătură peste tot, 
pierdea din putere de abia a doua zi, către amiază. 
Meciurile liniştite, tehnice, cu lovituri de manual, 
adevărat spectacol pugilistic nu prea plăceau,nu excitau 
nervii suficient. Era în schimb agreată încăierarea, 
apariţia sângelui, curgând fie din nas, fie din deschiderea 
vreunei arcade. Realizarea unui knock-out era aproape 
un moment regal. Învingătorul era ovaţionat, strigat pe 
numele mic, victima, învinsul, expediat rapid în 
“debara”...Nu departe de Sală, de Groapă, se afla, bine 
pusă la adăpost de orice privire o îngrămădire de case 
selecte. Nu prea înalte, extrem de bine-nvăluite-n 
vegetaţie. Vile ermetice, degajând pustietate, cu pereţi 
şi-acoperiş de gheaţă. În fapt, o altă lume sub paza “ 
uniformelor albastre”. Nu se vorbea decât în şoaptă 
despre ea sau nu se vorbea deloc. Pentru omul de rând, 
inginer,medic, avocat, plugar, muncitor, recomandarea 
esenţială prin raport cu acest fragment de oraş era...”ţine-
ţi gura şi treci mai departe”...Se ştia, fireşte, că acolo 
dorm, mănâncă, îşi fac plăcerile cei mai mari “tovarăşi” 
ai ţării. Maşini masive, negre, cele mai multe ruseşti, 
intrau şi ieşeau din zonă cu mare viteză. Ca nişte năluci 
apăreau şi dispăreau de sub ochii tăi. Nu era de glumă cu 
ele când se punea problema să traversezi o stradă. Şi, 
repet, goneau în plin oraş de parcă cine ştie ce primejdie 
le-ar fi ameninţat...Se vedea acest cartier, în singurătatea 
şi crisparea lui şi de pe malurile unuia dintre cele mai 

mari lacuri ale Capitalei...Puteai înota înspre el, dar nu 
mai mult de trei, patru sute de metri, căci imediat după 
această limită îţi apărea în faţă o barcă cu motor condusă 
de personaje în “haine albastre”, prea bine ştiuţii 
miliţieni. Nu te puteai lua la gâlceavă cu ei, fără multe 
explicaţii trebuind să te întorci de unde ai venit. Prin 
ziare se putea citi câtă iubire revarsă asupra noastră, a 
poporului, oamenii aceştia de domeniul invizibilului. 
Cum muncesc de dimineaţa până seara, ca nouă, celor 
mulţi, să ne fie tot mai bine. Dar aşa cum păzeşti o 
comoară, de furturi, de deteriorări, aşa trebuiau păziţi şi 
ei. Şi pentru că aveau multe treburi, multe lucruri de pus 
pe picioare, circulau în goană cu maşinile, cu perdelele 
trase la geamuri, nu pentru a nu fi văzuţi ci pentru a nu 
fi tulburaţi în gândurile lor. Cel mai important dintre toţi 
era deja amintitul tovarăş Gheorghe, cel prezent pe toţi 
pereţii instituţiilor. El chiar că se frângea cu munca, 
vedeam asta pe televizoare. Pasiunea lui erau şantierele, 
vizitele printre betoniere, bârne, cărămizi, constructori 
cu o sută de cuvinte în vocabular, cu mânecile suflecate 
şi basca pe cap. Clasa muncitoare, despre asta vorbim. 
Şi cum îi mai bătea tovarăşul Gheorghe pe toţi aceştia pe 
umeri şi ce angajamente se luau în faţa lui. Pe urmă, 
Tovarăşul, mai bătea şi zonele rurale unde se sărbătorea 
înfiinţarea C.A.P-urilor. Ceremoniile erau ca şi trase la 
xerox. Într-o curte cu porţile deschise, bineînţeles, 
pavoazate cu steaguri, la o masă cu flori stăteau micii 
şefi locali, cam din topor cu toţii. Degete groase, şepci 
pe cap, incompatibili cu costumul. La un moment-dat cu 
un alai după el, apărea în centrul bătăturii, tovarăşul 
Gheorghe. În clipele următoare răsăreau ca din pământ 
doi ţărani, bărbat, femeie, în costume naţionale, cu ochii 
umezi de bunătate şi emoţie. Se îndreptau spre “marele 
părinte socialist” cu o tavă , pe care se afla buna primire 
simbolizată prin pâine şi sare. Pe urmă cânta un cor, o 
fanfară, vorbea scurt tovarăşul Gheorghe, izbucneau 
aplauze...Adevărul este că zi de zi, clipă de clipă, pe 
măsură ce se construia “omul de tip nou”, papagal, 
robot, fără personalitate, se dădeau lovituri nimicitoare 
“omului de tip vechi”. Pe străzi,prin pieţe, prin parcuri, 
prin diverse aglomeraţii pe aceştia din urmă puteai 
nestingherit să-i vezi. Călcau c-o jumătate de talpă 
trotuarul, păreau a fi goniţi de-o forţă obscură, parcă 
locul lor în istorie fusese anulat. În calea lor apăruseră 
obstacole, piedici, pe care cei mai mulţi nu puteau să le 
treacă. Duceau după ei un trecut, în noile împrejurări, 
total neagreat. Îi copleşiseră lozincile, grosolăniile, 
valurile de şepci şi pufoaice. Se desfundase mediul rural 
şi cu puhoaiele lui venise peste ei. Apoi listele care se tot 
făceau şi pe care era bine să nu fii. Echipa tovarăşului 
Gheorghe, la indicaţiile unui tovarăş şi mai mare, găsise 
un procedeu de a-i rări...închisorile...Se instala treptat, 
ca o ceaţă densă, de lungă durată, viaţa pe “metru 
pătrat”, supravegheată din turn, din canal, de după gard, 
de sub pat, din spatele perdelelor. Locul poliţistului de 
pe vremuri, păzitor al ordinii şi cam atât, îl luase 
“miliţianul”, selectat cu prioritate, din straturile cele mai 
simple ale societăţii. Puţina şcoală pe care o avea, 
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îndoctrinarea, potrivit căreia orice individ era un 
potenţial duşman al noii puteri populare instaurate i se 
citeau pe chip. Miliţianul putea legitima oricând, pe 
oricine, avea dreptul să-ţi intre-n casă la orice oră, era în 
puterile lui să amendeze, să ridice carnete auto de 
condus, să confişte produse, să conducă la secţie, să 
vorbească răstit. În orice dispută el avea întotdeauna 
dreptate. Ca fizionomie erau de două categorii. Mutra 
grobiană, jos ţărănească, cu abundenţă de carne în 
obraji, cu ochii revărsaţi în afară, altfel zis, bulbucaţi, 
mai totdeauna năduşit sub caschetă, incapabil aproape 
de orice dialog şi varianta uscată, cu trăsături ascuţite, 
ochi mici, indefiniţi ca şi culoare, buze subţiri, bărbie 
măruntă, dar infinit mai rău decât omologul său masiv. 
Fireşte, dialogul, nici aici nu funcţiona. Dar cei mai 
neplăcuţi, ce zic, periculoşi, erau şefii acestora, 
tovarăşii ofiţeri...Ei din nimic te vârau în dubă şi te 
duceau la secţie. Acolo în ştiutele încăperi cu portretul 
tovarăşului Gheorghe pe pereţi, te puneau să dai 
declaraţii, să-ţi scrii autobiografia şi, dacă creieraşul 
lor considera că eşti de ceva culpabil, puteau într-un 
arest să te reţină câteva zile. Alături de această armată 
vizibilă, care apăra poporul chiar nu ştiu de cine, exista 
o reţea de apărători, tot ai poporului, invizibilă. Pe 
mulţi dintre ei îi detectai, totuşi, după clasicele mantale 
de piele ce le purtau, cu alţii nu te dumireai. Ei 
supravegheau oraşele, mai cu seamă, împărţite pe 
străzi, pe sectoare, având cu siguranţă catastife întregi 
cu gradul de “ periculozitate”, al fiecărui cetăţean. Ei 
erau cei care arestau la nouă dimineaţa, la prânz, la 
cinci după amiaza, la două, în puterea nopţii. Dar toate 
instituţiile vizibile, invizibile ale statului n-ar fi putut 
face nimic fără ajutorul marii reţele de informatori. Ce 
termen onorant, mai ales când e în slujba patriei, ce 
cuvânt plin de miez, cât de des folosit!...Nu putea fi 
nimic mai frumos decât să vezi, să remarci, să mai vezi 
odată şi, pe urmă, să spui...fie direct, prin viu grai, prin 
intermediul unei foi de hârtie, fie prin firul telefonic, 
erau categoric mai multe proceduri...Te întrebai până 
la urmă cine puteau fi aceşti informatori?...la o vedere 
simplă mulţi dintre oamenii care treceau pe lângă tine 
pe stradă...o banală bunicuţă care-şi turna partenerii de 
rummy sau cărţi, un profesor, surâzător, simpatic, care 
pe ascuns se “ocupa”de o cancelarie întreagă, un coleg 
de birou,debitant de glume cu cinci înţelesuri, naşul 
surorii tale,un Tudorel, pentru care ţi-ai fi băgat ambele 
mâini în foc că nu...şi nu...Şi mulţi alţii, şantajaţi de 
“organe” pentru vreun pocinog, cu interese de-a mai 
pleca peste hotare, sau nici şantajaţi, nici cu interese, 
ci doar aşa, să se pună bine cu autorităţile. Posibil ca 
aceasta să fi fost,secole de-a rândul, chiar 
“supravieţuirea” noastră...Să vezi, să spui, să ascunzi, 
să minţi, să te faci că nu ştii, să ciupeşti, chiar să furi, 
să zici că nu tu ai zis, făcându-le pe toate astea fără nici 
o remuşcare...Şi uite, aşa, pe furiş, pe nesimţite, de la 
o zi la alta, se strecura o lume în locul celei care fusese. 
Prin interdicţii, stat în celule, falsificări, amputări 
culturale, eliminări de personalităţi, prin golirea 

memoriei şi umplerea minţii cu lozinci, s-a dovedit că 
se putea...O lume nouă, care avea la bază fenomenul 
de amestec total...şi o singură ţintă,cel puţin mărturisită, 
iubirea pentru partid şi conducătorii săi...O fostă 
servitoare, activistă, se mărita din cauza “situaţiunii”, 
cu fiul unui medic, la o nuntă, invitaţii mirelui, ţărani 
pe de-a întregul, petreceau la pahare de ţuici, sarmale, 
muzici populare, cu nuntaşii miresei, intelectuali de 
două generaţii, şi tot aşa, la boteze, iarăşi la nunţi, prin 
simplă cunoaştere, căci aşa ajunseseră timpurile, se 
făceau aceste împreunări şi copiii ce apăreau stăteau 
c-o mână pe pian, cu cealaltă pe spinarea vacii. Felia 
aceea de istorie ascendentă a fost complet dinamitată. 
O carte frumoasă, aruncată într-o baltă şi lăsată acolo. 
S-a dat de pământ cu nu ştiu câţi scriitori adevăraţi, în 
locul lor, punându-se pe socluri, avortoni, caricaturi...
Toate acestea fuseseră orchestrate de tovarăşul 
Gheorghe şi de şleahta lui de lichele. Şi uite, că au 
reuşit...Aduseseră în această mică lume a noastră, 
amestecată, tot mai amestecată, tot mai cenuşie, o 
stare de spirit inconfortabilă, o umbră, o făcătură, un 
fel de strigoi, de veghe şi ziua şi noaptea şi anume 
frica, spaima. Pe toboganul acesta “lumea veche”,tot 
aluneca, se rostogolea spre periferiile vremurilor, 
parcă îşi cerea scuze că existase. Ba, mulţi dintre ei, 
talonaţi de frică, de variantele rele, declarau peste tot, 
în gura mare, că de abia acum, prin viaţa lor trece o 
dâră de lumină. Şmecherii “noi”, cu origini sănătoase, 
fireşte, nu-i credeau, ditamai prefecătoriile, dar se 
simţeau atraşi de “ oamenii vechi”, care ştiau mai 
multe, văzuseră mai multe, citeau în limbi străine, 
ţineau altfel ţigara în mână, aveau colecţii de pipe, se 
pricepeau la vinuri, la femei...Ca elev, în clasele mari, 
defilasem cu şcoala prin faţa tovarăşului Gheorghe şi-a 
presupuşilor săi prieteni. Ei se aflau înşiraţi ca 
mărgelele pe aţă la o tribună, cu siguranţă păzită şi din 
aproape şi din departe. Miliţieni cu grămada se aflau 
peste tot. Iubirea aceasta ce trebuia manifestată 
fierbinte pentru ei, lua înfăţişarea unor coloane, care 
alegorice, fluvii şi mări de lozinci, ringuri de box în 
mişcare, bărci ce vâsleau în gol. Totul supravegheat, 
reglat din butoane invizibile. La un moment-dat, când 
se apropia tribuna, presupun că de spaimă, totul se 
derula perfect, cadenţa, alinierea, privirea spre dreapta. 
Omagiul se umfla, devenea obez...Te uitai înspre 
conducători, o clipă îl vedeai pe tovarăşul Gheorghe, 
pe urmă totul se amesteca într-un magiun de “chipuri 
înalte”...Ei parcă aplaudau, zâmbeau sau rânjeau, îşi 
fluturau pălăriile, nu mai ştiau ce să facă cu florile ce 
le primeau. Dar pentru noi, cam golănaşi, cam obosiţi, 
minutul de “iubire” faţă de tribună chiar trecuse şi 
trebuia neapărat să ne descătuşăm. Ca printr-o minune 
camionul liceului se afla pe-aproape. Hai, fuga la el, 
zdrang cu steagurile şi portretele “iubiţilor”, în capotă 
şi direcţia ştrand...Blăcăreli, îngheţate, glume şi bune 
şi proaste, între noi cei ce fusesem aleşi să defilăm. 
Bineînţeles, fetele jucau un rol important în aceste 
zbenguieli. Le mai prindeam, le mai atingeam ca din 
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greşeală, prin zonele sensibile, obrăznicii limitate 
derulate pe un fond de râs general. Eram cu toţii, fără 
să ne dăm seama, deja nişte mici conştiinţe amputate 
în curs de dezvoltare. Mai târziu, unii dintre noi vor 
fugi din ţară, alţii o vor sluji în felurite uniforme dar şi 
“sub acoperire”, cei mai mulţi se vor mediocriza cu 
familii cu tot. Marele cenuşiu încă nu luase startul dar 
se pregătea s-o facă...Un rest, un mic rest, din ceea ce 
trebuie să fi fost lumea veche, interbelică, o veche 
obsesie a mea, putea fi întâlnit la Operă, o insulă din 
toate părţile înconjurată de fabrici, blocuri, lozinci, 
tractoare, vile naţionalizate, chemări socialiste la 
întreceri, drumul ariilor frumoase, scrise într-un ale 
secol. În primul rând gongul, dirijorul deja pregătit, 
apoi stingerea luminilor treptat, cum se mistuie o viaţă 
într-un corp istovit, dispariţia conturelor, un mare 
întunerec aproape peste tot. La început o vioară, un 
flaut luau totul pe aripile lor, pe urmă, se dezlănţuia o 
scurtă furtună, absorbită rapid de arcurile lungi ale 
unei harfe. Nu peste mult începea dialogul glasurilor 
omeneşti. Clipele ce treceau erau unice în scânteierea 
lor. Fie traversai porţiuni de-ntunerec brăzdate de 
fulgerătoare arcuri luminoase, fie te legănai într-un soi 
de barcă, în clipocitul vag al unor valuri. La doi paşi de 
tine putea să apară tremurătoarea lume a viselor. 
Realitatea brută, colţoasă, formată din bufete cu 
cântăreţi ocazionali, autobuze, pieţe, tramvaie, tot 
felul de poticneli, de fumuri persistent-înecăcioase, se 
retrăgea să n-o mai vezi. Tu ştiai că ea există şă că în 
curând te va încolţi din nou. Dar o vioară, un pian, o 
voce, toate la un loc, o ţineau pentru moment departe. 
În sfârşit, luminile se aprindeau şi chipurile omeneşti 
din sală puteau fi văzute...Nu de frumuseţe ar fi vorba 
aici, ci de încărcături interioare ce conduceau neapărat 
spre noţiunea de distincţie. Dar şi de tristeţe şi lipsă de 
speranţă că lucrurile ar mai putea-o lua pe un alt 
drum...Mai toţi dintre aceste doamne, aceşti domni, 
înţelegeau că insula lor e pe scufundate, că nu vor mai 
avea multe cuvinte de spus...Când ieşeam de la Operă 
în puterea nopţii, toată plăcerea acumulată ne-o lua fie 
cerul îngheţat, fie huruitul neîntrerupt al tramvaielor...
Mai multe nu sunt de comentat aici...Şi, totuşi, pare-se 
c-am uitat ceva. Indiferent că vorbim de nopţi 
îngheţate, de zile sufocante, de dimineţi umezite de 
rouă, cineva era prezent pe străzi, în case în 
apartamente, în vagoanele de tren, în necuprinsul 
câmpiilor, pe malul râurilor tulburi sau limpezi...
Tovarăşul Gheorghe...Cu mâna lui rece ne strângea 
uneori pe toţi la piept. Adormeam cu el şi ne trezeam 
cu el, văzându-l oriunde am fi fost doar la câţiva paşi...
la câţiva paşi...Uneori, fără vreun motiv clar identificat, 
alunecam pe nişte jgheaburi, până jos, departe. O undă 
întunecată mi se instala în suflet, ca un fum ce se ridică 
de pe mari suprafeţe incendiate. Ştiam atunci că e 
momentul să mă îndrept spre aleile celui mai mare 
cimitir din oraş...Liniştea de sub arbori era de neclintit. 
Nici o macara,uzină, nu putea să-i ciuntească 
perfecţiunea. Plimbându-te pe sub ei, te puteai gândi la 

orice. Nu neapărat la lucruri rele ci la felurite situaţii, 
ce asemeni unor cuburi de gheaţă, îţi alunecă de sub 
mâini. “Am fost ce eşti, vei fi ce sunt”, se putea citi la 
tot pasul. Şi tăcerile, coridoarele de tăceri, se 
prelungeau parcă la infinit. Tot ce întâlneai acolo era 
împăcat cu sine. Nimic şi nimeni nu mai vroia să fie 
clintit din loc. Cei ce ne mai vânturam prin insula 
luminoasă, numită viaţă, le păream acelora, străini, 
temători, neînsemnaţi...Ploile ce cădeau în cimitir 
sugerau o scufundare a acelei lumi şi aşa tăcute, 
resemnate. Fiecare picătură ce venea de sus, părea a fi 
o clipă, una de suferinţă, din vieţile celor ce se aflau 
jos, în adâncimi. Ploaia, cel puţin aşa simţeam eu 
lucrurile, deschidea cel mai clar drum înspre uitare. 
Când totul era acoperit de zăpadă, cimitirul aducea cu 
un imens bibelou. Pus direct pe pământ, neşters de 
cineva de praf. Pe la amiază, dacă era senin şi soare, 
albul monumentelor strălucea, e drept, o strălucire 
rece, cumva îndepărtată, de mărunta fiinţă omenească, 
spre seară, însă, totul se-mblânzea, căci urma să se 
instaleze ,ca o fiinţă blândă, total neagresivă, 
singurătatea ceasurilor nopţii...Zilnic pe porţi, intrau şi 
ieşeau oameni, aveau loc ceremonii. Si bătrânii arbori 
supraveghetori, peste toate acestea, ca o încuviinţare, se 
legănau, se legănau...Odată aflându-mă în cimitir, 
cineva parcă-mi turnase plumb în picioare. Mă mişcam 
greu, încurcam la nesfârşit, aleile. Înserarea nu era 
departe, liniştea se făcea tot mai adâncă. Probabil de 
spaimă mi-a venit să vorbesc cu voce tare, să pun 
întrebări. Şi culmea e, primeam şi răspunsuri...

-	 Oteteleşeanu Barbu, vrei să mai vii în locurile 
de unde prea devreme ai plecat?...

-	 Nu, de fel, mulţumesc de întrebare, dar m-am 
obişnuit aici, am zile şi nopţi liniştite...

-	 Finteşteanu Ion, mare actor, ai vrea să mai fii 
odată ce ai fost, să joci pe prima scenă a ţării?...

-	 Cu mare plecăciune vă răspund, nu, sunt alte 
generaţii acum, se joacă alte piese, pentru mine-a fost 
destul...

-	 Bacovia George, ai fost premiat post-mortem 
de Uniune, decretat un mare poet...

-	 Mă bucur, dar eu am liniştea mea aici, ploile, 
nopţile mele, nu-mi doresc nimic altceva...

-	 Ion.C.Ion, cred că şi familia te-a uitat. Fruntaş 
în producţie, numai buruieni peste tot, nici o floare, un 
semn,ceva...

-	 Să lăsăm lucrurile aşa, ştiu, din mica uitare 
am intrat în cea mare...E ca un ocean, n-aş da pe nimic 
scufundarea asta...

De ieşit până la urmă am ieşit dintre arbori şi 
cruci. Marele cimitir fusese ultimul lucru de care urma 
să mă despart...Plecam din marele oraş mai departe, cu 
diploma de bacalaureat în buzunar...

proza scurtă în tranziţie
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prietenii care abia ciuguleau şi se plîngeau de preaplin, 
trec iar venind dinspre gară pe la domnul Csas, sun, 
se aude un lătrat de cîine, am speranţe, e acasă, dar nu 
deschide nimeni, privesc atent prin vizor să percep vreo 
luminitţă dar nu observ nici o schimbare de luminozitate 
înăuntru, mă întorc dezamăgit şi un pic ruşinat în sinea 
mea, îl sun pe prietenul Mihoc, măi, zice, eu de cîte 
ori i-am dus cîte ceva la reparat am stat lîngă el pînă a 
terminat, dacă vrei vin cu tine, lasă, zic, mai trec să văd 
şi dacă mă tot amînă o să te rog să mă însoţeşti.

De obicei trec pe la domnul Csas cînd mă întorc 
dinspre gară sau din cartierul Rogerius, de la Magda şi 
Sile, de la Doru şi Florica, de la Dorina şi Nicu - ei sînt 
chiar vecini cu domnul Csas, acuma se apropiau Paştile, 
hai să intru, iar nu răspunde nimeni, îmi amintesc cum 
am mai vrut să cumpăr o pendulă de la cineva care 
vindea calorifere din fontă, nu o vindea, părea a fi fost 
activist al partidului comunist, numai ei stăteau şi în casă 
cu o bască neagră pe cap, cămaşă şi cravată, o vestă din 
lînă, îl întreb dacă nu e de vînzare şi pendula, nu, zice, 
dar dacă vă găsiţi una chiar defectă cunosc pe cineva 
care e foarte priceput, şi a noastră merge perfect, doar 
că durează cam mult, ocolesc blocul, merg prin spate şi 
încerc să detectez care ar fi geamul, să văd dacă într-
adevăr nu e nimeni acasă, şi surpriză, domnul Csas 
sapă în părculeţul din spate, plantează ceva arbuşti, cu 
asta m-am ocupat, vreau să fie frumos şi aici la noi, nu 
roşii şi castraveţi ca la alţii, cam aşa era în jur, straturi 
cu zarzavat şi legume dacă nu bălării, dar mai treceţi, 
mai sunaţi, dar am mai trecut, v-am căutat la telefon şi 
nu a răspuns nimeni, se poate, zice, mi-am luat încă un 
apartament, pe acesta îl folosesc mai mult ca atelier şi 
am făcut lucrări acolo, am zugrăvit, mai piscăliţi, nu mă 
supăr, am început să uit. 

Şi se apropie iar Crăciunul, s-a căsătorit Simina 
şi aş vrea să-i dau ei pendula, opresc iar la domnul Csas, 
de data asta au interfon la bloc, e chiar la apartamentul 1, 
sun, insist, nu dă nici un semn, iese un alt locatar, îl întreb 
dacă mai locuieşte acolo domnul Csas, dacă nu e cumva 
bolnav, mă invită să intru, e acasă, sun la uşă, au şi bec cu 
celulă, cînd mă apropii se aprinde becul de deasupra uşii, 
trece o umbră în dreptul vizorului, bat şi iese domnul 
Csas, răvăşit, are o pată mare pe faţă, am venit degeaba 
îmi zic, sigur e bolnav, am fost în spital, îmi zice, am 
probleme cu inima, nici nu stau aici iarna, m-aţi găsit 
întîmplător, acuma va trebui să mai aşteptaţi, mă invită 
înăuntru, aglomeraţie mare de ceasuri, alte obiecte, 
bucătăria e plină, parcă sînt şi piese de la o motoretă, 
aşa par, e colecţionar, îmi arată un ceas foarte frumos 
de masă pe un suport de porţelan pictat, o altă pendulă 
mult mai mare decît a mea şi în sfîrşit, după un pat, sub 
alte trei, pendula mea, îi mulţumesc, nu a dispărut, am 
multe obligaţii, îmi spune, trebuie să merg în Ungaria la 
un colecţionar de pendule, am de stat acolo vreo lună, ăla 
are vreo două sute, dar cînd mă întorc promit că o termin 
pe a dumneavoastră, pe Paşti va fi gata, încerc o ironie, 
precis, dar mai piscăliţi, începe să-mi placă expresia, 
mai piscălesc doar-doar se va excita domnul Csas şi va 

proza scurtă în tranziţie

Traian ŞTEF
Poveste cu pendul

De peste un an i-am dus domnului Csas pendula 
pentru reparat. O cumpărasem de la piaţa cu vechituri 
a oraşului. Din copilărie mi-am dorit să am un raft de 
bibliotecă şi o pendulă. După ce am ajns la casa mea am 
umplut casa cu rafturi de bibliotecă şi cărţi, dar o pendulă 
nu mi-am permis decît după moartea lui Ceauşescu. 
Admiram una la un preot reformat vecin de apartament. 
Avea acelaşi nume şi era unchiul episcopului Tőkés. O 
auzeam prin peretele de beton al blocului bătînd ora, avea 
peste o sută de ani, mă tot gîndeam să-i propun preotului 
vînzarea-cumpărarea ei, mai ales că îl împrumutam lunar 
cu bani, suna, se arăta în faţa uşii, înalt, într-un halat 
vechi şi rănţuit, cu nelipsita cravată la gît, spunea acelaşi 
text, gîjîit pentru că fusese operat de cancer la gît şi era 
prima operaţie de acest fel reuşită în România, doctorul 
plecase după aceea în Germania de Vest, de aceea am 
venit să vă rog să mă împrumutaţi cu o sută de lei, o să 
vi-i restitui la data cutare, nota în carneţel numele şi data, 
se ţinea întotdeauna de cuvînt, avea o biografie fabuloasă, 
pe soţia lui o vedeam rar, o femeie care fusese foarte 
frumoasă în tinereţe, el un bărbat atletic, care schiase şi 
cutreierase munţii, apoi comuniştii l-au închis, a rezistat 
la torturile securităţii, la frigul, foamea şi bătăile din 
închisoare, a supravieţuit cancerului, iar acuma îşi făcuse 
un cerc de unde împrumuta pînă la pensie cîte o sută de 
lei şi-i restituia la termen, îmi era jenă pentru gîndul de 
a-i propune acel comerţ imediat ce-mi răsărea în minte îl 
şi retrăgeam în ascunzişul creierului, doamna care fusese 
cu siguranţă foarte frumoasă, nu mai ştiu dacă de Paşti 
sau de Crăciun ne-a invitat la ei, ne-a servit cu cornuleţe 
şi ceai, cumpărasem deci o pendulă de la o femeie 
frumoasă, îmbrăcată cu rochii colorate în cîteva straturi, 
o bluză albă, decoltată, sîni mari, i-am oferit jumătate 
din preţul cerut, a refuzat, m-am îndepărtat, m-a urmărit, 
îmi făcea noi oferte, eu refuzam, mă şi răzgîndisem, 
numai de pendulă nu aveam noi nevoie parcă auzeam 
comentariul de acasă al soţiei, luaţi-l auzeam în ceafă, 
e un ceas de marcă, funcţionează numai îl puneţi pe 
perete, pînă la urmă, haideţi că vi-l dau cu cît aţi zis, dar 
daţi-mi repede banii să nu vadă soţul că vi l-am dat aşa 
ieftin, bineînţeles că pendula nu funcţiona, ba avea piese 
diferite care nu se potriveau, aşa am ajuns la domnul 
Csas, singurul din oraş care se pricepea la ele, ba era 
în stare să le construiască el însuşi, făcea acest negoţ în 
Ungaria, cumpăra mecanismul iar restul confecţiona el 
după ce model voiai, cadrane, cutia din lemn cu tot felul 
de modele, i-am dus-o vara, prin iulie, nu pot aşa repede, 
îmi zice, poate înainte de Crăciun, dar mai daţi din cînd 
în cînd un telefon, îl mai caut cînd am drum prin zonă, 
uneori răspunde, deschide, nu e gata, alteori nu.

Las Crăciunul să treacă, oricum parcă nu voiam 
să fac alte cheltuieli, destul curcanul pe care l-am pregătit 
după reţeta Petronelei şi nu i-am făcut faţă toată familia, 
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rezolva problema, sînt totuşi cam multe în apartamentul 
de două camere, unele peste altele ca la un amic cărţile 
care nu mai încăpeau pe rafturi, poate îi place să le vadă 
acolo claie peste grămadă, să aibă impresia că sînt toate 
ale lui, nu-i a bună cu domnul Csas, sînt pline de praf, 
înseamnă că nu le-a mişcat din loc, începe să lucreze, îşi 
pune o lupă, strînge în menghină o piesă mică, pe asta 
trebuie s-o găuresc foarte precis, zice, iar eu o iau spre 
ieşire cam cu coada între picioare.

Mai trecusem să dau un semn, dar înainte de 
Paşti cu o săptămînă, insist, poatre îi fac Siminei cadoul, 
deschide după ce se asigură cine e la uşă, e o problemă, 
zice, am comandat mai multe cadrane la o fabrică şi nu 
le-au făcut încă, e problemă cu fabrica, a dat faliment, 
într-adevăr, fabrica din apropiere unde se făceau oale 
şi aragaze dăduse faliment, era vorba de smălţuit acele 
cadrane pentru că domnul Csas recondiţiona ceasuri 
de toate felurile, trebuie să găsesc ceva atelier sau să 
cumpăr material să le fac eu, dar, zic, nu mai schimbaţi 
cadranul, lăsaţi-l aşa, nu, nu arată bine, vă fac eu ceasul 
cum trebuie, găsesc eu o soluţie pentru că am o comandă 
mai mare de cadrane, ce era să zic, nu era el vinovat 
că Metalica a dat faliment, cînd le-o face pentru alţii îl 
face şi pe-al meu, ies cu capul plecat, învins dar optimist, 
nici nu-i mai spun Mihaelei care la început se enerva, să 
iau pendula şi s-o atîrn aşa cum e, mă conduce domnul 
Csas, parcă e mai vioi decît ultima oară, îi întind mîna şi 
parcă mă priveşte fără nici o expresie, are ochii tulburi, 
îngălbeniţi ca degetele fumătorilor de ţigări fără filtru. 

Sîntem la un nou Crăciun, nu găsise atelierul 
pentru smălţuit, rămîne atunci cadranul lui, nu m-am 
apucat pînă să vorbesc cu dumneavoastră, dar în două 
săptămîni va fi gata, am plecat repede, nici nu aveam chef 
de pendulă, în presă apăruseră şopîrle că voi fi schimbat 
din funcţia de director al bibliotecii, mi se părea totul 
absurd, tocmai dădusem în folosinţă o instituţie nouă, 
modernă, mă abat, totuşi, înainte de cele două săptămîni, 
la întoarcerea de la un avocat, nu am reuşit, zice, trebuie 
să rectific ceva la mecanism, nu merge cum îmi place mie, 
îl mai las, nici nu am bani de cheltuit pentru pendulă, am 
eu destule pendule în cap după toată tevatura cu domnul 
Ţurle, cum, adică, să mă cheme hodoronc tronc să-mi 
dau demisia, îl privesc lung, pe el şi pe cei patru băieţi 
de la masă, un şmecheraş pe care îl cunoşteam de mult, 
fost consilier şi al lui Bolojan cînd era prefect, un fost 
ofiţer de securitate adus de la Satu Mare să-l servească, 
un alt şmecher adus de la Timişoara, cică jurist, dar nu 
arată, şi un altul care se mira, nu, zic sec, nu-mi dau nici 
o demisie, e nervos, negricios, cu părul perie pieptănat 
peste cap, lins, cu mustaţa perfect tunsă, ăştia care îşi 
dau părul peste cap mi se par mai orgolioşi, au păreri 
bune despre ei, alţii îşi fac cărare pe mijloc, şi cu ei e 
ceva, iar cei mai mulţi, un fel de cărare pe stînga, alţii 
o fac pe dreapta, poate sînt stîngaci, dar domnul Ţurle e 
un tip cum nu am mai văzut, nu are nici o expresie, nu i 
se mişcă ochii, nu face nici o grimasă, mă întreb dacă a 
zîmbit vreodată, dacă a rîs, dacă a plîns, e tipic omul unei 
singure cărţi despre care se spune să te fereşti, nu că ar fi 

citit vreo carte, nu se arată, e omul încremenit în proiect, 
prost adică, ştie una şi gata.

Trece şi anul acesta, îl mai vizitez cu Mihoc care 
stă lîngă el pînă-i rectifică la un strung mic ataşat de masa 
de la bucătărie ceva mîner din aramă, am fost iar bolnav 
şi în plus m-au chemat la fabrică, la Tipografie, pentru 
că nu au găsit pe nimeni în locul meu şi vin în fiecare zi 
după ora patru acasă, obosit, pare într-adevăr bolnav, are 
faţa pătată cu nişte pistrui uriaşi, mai treceţi, ocupaţi-vă, 
domnu Csas şi de prietenul meu, îi zice Mihoc la plecare, 
mai trec peste o lună, nu am reuşit, zice, aşteptaţi că nu 
mai durează mult, vă sun eu, aştept, încep să uit că am 
acea pendulă, posesia ei devine o inceritudine, o am, 
o voi folosi cîndva, mai trec într-o seară în drumul de 
la gară spre casă, am avut ceva foarte urgent de făcut 
unui ştab de la poliţie, mai treceţi vreau să scap, mai am 
cîteva, e una de vreo doi ani la mine, de fapt mai am trei 
restanţe, a dumneavoastră e între ele, mi le arată într-o 
cameră alăturată, precis, îmi zic, a folosit mecanismul 
pentru o afacere de-a lui, o lungă perioadă nu mai trec 
pe la el, a început procesul, doamna Sultănel îl apără 
pe domnul Ţurle, o cunoscusem de mulţi ani dar abia 
acum îi văd genunchii, ridicîndu-se în faţa judecătorului, 
vorbeşte tare, sacadat, repezit, avocatul meu o ironizează, 
e vulcanică doamna Sultănel, ce spune ea acolo nu 
are nici o legătură cu realitatea, oare un judecător se 
lasă înşelat aşa uşor, Doamna Sultănel vizează postul 
de secretar al Judeţului, se pare că procesul meu e o 
probă, începuse bine doamna Sultănel, cu rezilierea 
contractului meu de management, semnătura ei ca şef 
al Juridicului e însemnată, cu ticluirea motivelor, pe 
culoarele tribunalului întîlnesc multă lume cunoscută, 
mi se par tot felul de procese absurde, al meu trebuia să 
se încheie din prima, dar după trei şedinţe se schimbă 
judecătorul, mă sună cineva de la juridic, vino să-ţi dau 
ceva, merg, îmi dă o copie cu atribuţiile preşedintelui, 
domnul Ţurle nu avea voie să-mi rezilieze contractul, nu 
era în atribuţiile lui, aşa că şi dacă ar fi avut dreptate în 
fond decizia lui e nulă, procesul tău e ca şi cîştigat, îmi 
zice, procesul va trece la secţia civilă, de la contencios 
administrativ, peste două săptămîni va fi gata, îmi zice 
domnul Csas, cînd deja era de doi ani la el pendula, de 
ce nu o iei de acolo, mă întreabă soţia, îşi bate joc de tine, 
începusem să mă obişnuiesc să-l vizitez, îmi arată şi alte 
piese din colecţia lui de ceasuri şi tot felul de antichităţi 
mărunte, mă amînă cu atîta seninătate, ce să fac, nu-l pot 
brusca, stă pendula şi acolo, mi-o va da el vreodată, dar 
îmbătrîneşte domnul Csas. 

Tocmai murise o cunoştinţă care se ocupa cu 
comerţul de tablouri vechi şi copiii lui s-au trezit că tot 
felul de persoane vin să ceară tablouri plătite, sau banii, 
trec şi eu pe la domnul Csas, din casă iese fiul lui cu 
cîinele, întreb dacă e acasă meseriaşul, nu e acasă, am 
venit eu să-i dau de mîncare cîinelui, e în spital, ştiţi, 
zic, i-am adus o pendulă pentru reparat, vreţi s-o luaţi, 
mă întreabă, nu, nu vreau, sper s-o repare cînd se va 
face bine, tipul se uită mirat la mine, cu siguranţă el ar 
fi luat-o, plec cu gîndul la doamna Sultănel, e deja în 
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funcţia dorită, dar tot îl reprezintă pe domnul Ţurle, o 
salut respectuos pe coridor, cu o anume superioritate, 
ştiu că nu am cum pierde acest proces, dacă îl pierd, le 
zic prietenilor, trebuie să ne luăm apele noastre să ne 
mutăm în altă ţară, vorba lui Goga, doamna Sultănel 
îmi răspunde clătinînd ciudat capul, poate face mişcarea 
asta din cauza ochilor, are dioptrii multe, îi seamănă 
ochelarii, vorba cuiva, cu o sticlă de sifon, mă gîndesc 
pe coridoarele Tribunalului că numai doamna Sultănel 
a mai rămas în funcţie dintre toţi aceia care au semnat 
demiterea mea, sînt supărat pe dumneavoastră, zice, eu 
credeam că există între noi un anumit respect, rămîn 
perplex, aţi scris acolo că eu nici nu am fost pe la 
bibliotecă în acea comisie de control, nu e aşa? întreb 
şi eu mirat, dar nu trebuia să scrieţi, de acuma şi eu o 
să fiu altfel, de fapt n-a fost nimeni, din acea comisie, 
ştiţi foarte bine, a făcut procesul verbal domnul Baltin, a 
scris bazaconii acolo şi l-aţi semnat toţi de frică, era pe 
saitul consiliului judeţean cu două săptămîni înainte de 
a fi trimisă comisia, încă la membrii comisiei e trecută şi 
colega mea Murga, adică o subalternă, în control...

Traversez de la Nicu şi Dorina la domnul Csas 
după ce le spusesem ce am de gînd şi suportasem cu 
umor ironiile lor, sun, soneria nu se mai opreşte şi mă 
bucur, dacă e acasă domnul Csas nu va avea ce să facă, va 
trebui să vină să oprească de la tablou alarma gălăgioasă, 
vine într-adevăr, nu reuşeşte, intră în apartament, se urcă 
pe un scaun, face acolo ceva printre fire, se enervează 
şi smulge unul, alarma se opreşte, domnul Csas pare 
buimac, în bucătărie aceeaşi vraişte, tot felul de scule 
mai mari, mai mici, minuscule, pe masă tot felul de 
rotiţe care nu par a fi de ceas, trebuie să vă torn, îmi zice, 
greutăţile din aramă, astea sînt prea mari, am făcut deja 
formele, nu am găsit altele potrivite, ale dumneavoastră 
sînt de la o pendulă mai mare, o să le folosesc la o alta, 
acuma observ că domnul Csas nu are accent unguresc, 
deşi la atelierul de la poligrafie majoritatea sînt unguri 
şi precis vorbesc în maghiară între ei, atunci cînd să 
mai trec, întreb din obişnuinţă şi fără speranţă, mai bine 
sunaţi, zice, o să vă spun dacă e gata, deci data trecută 
mi-a spus că l-a montat dar nu-i place cum merge, iar 
acum o dăm înapoi, la greutăţi, poate va fi vorba şi despre 
cadran, e fixul lui, ies, parcă nu l-am mai salutat, şi o 
văd pe doamna Sultănel lîngă piaţa Decebal, în zona asta 
toate sînt Decebal, strada, piaţa, şcoala, înainte strada 
se numea Karl Marx, e bine îmbrăcată, ca la tribunal, 
dar parcă a slăbit foarte mult, e coafată cu şuviţe, observ 
iar că doamna Sultănel poartă fuste destul de scurte, o 
fi îndrăgostită, umblă cu capul sus, parcă fluturîndu-l, e 
foarte înţepată şi la piaţă, oare cu ce ton va întreba nu 
daţi trei legături la doi lei şi-mi umblă prin cap moara 
cu procesul şi acel control, cum domnul Baltin a mers 
la doamna Leat şi a întrebat-o aveţi ceva ce putem folosi 
împotriva domnului Ştef şi doamna Leat şi-a ridicat cei 
doi sîni voluminoşi de pe birou, el a privit admirativ, 
sînteţi director şi veţi fi mai departe, am putea face ceva, 
dumneavoastră nu veţi avea nici o problemă, a mers apoi 
la cealaltă directoare, tot unguroaică, i-a spus acelaşi 

text, noi nu avem nimic cu dumneavoastră, rămîneţi în 
funcţie, dar daţi-mi ceva împotriva lui Ştef, s-a uitat la 
el cu aerul ei lipsit de umor, domnule, Ştef a făcut tot ce 
vedeţi aici, dacă a greşit el am greşit toţi, a mers apoi 
la doamna Murga, o fostă secretară înainte de a ajunge 
eu acolo, ea nota tot, îşi copia inclusiv fişele cititorilor, 
pe mine m-a schimbat din funcţia de şef serviciu, nu 
o schimbasem numai pe ea, fuseseră tot un şef la trei 
angajaţi, a făcut un inventar la cartea veche, îi şopteşte 
doamna Murga, aşa vorbea, în şoaptă, şi au reieşit şapte 
sute de cărţi lipsă, dar nu e adevărat, sînt la alt fond, 
fostul director era un specialist şi un iubitor de carte 
veche, nu pot fi lipsă, ba erau, erau şi copii xerox în loc 
de manuscrise, erau şi timbrele tăiate de pe publicaţii de 
pe la 1700, şi a notat tot domnul Baltin, tot ce i-a şoptit 
doamna Murga, o salut pe doamna Sultănel şi priveşte pe 
deasupra mea mişcînd uşor capul de jos în sus ca domnul 
Antonescu.

Anul acesta, căci aşa vorbesc de aici înainte 
despre pendulă, Mihaela face nişte proceduri pentru 
artroza ei, clinica e chiar lîngă blocul domnului Csas, 
am zece zile la dispoziţie să-l bat la cap şi o voi face, 
am şi o oră de aşteptare, pot suna îndelung, pot sta cu el 
dacă mă invită, ne putem împrieteni, să-l întreb despre 
viaţa lui dar nu-mi iese din cap domnul Ţurle tocmai 
apăruse în presă că de aia am fost dat afară pentru că 
am organizat acţiuni iredentiste maghiare, îmi place, mă 
pot victimiza un pic, îi scriu coordonatorului publicaţiei 
din partea firmei austrice, nu-mi răspunde, dar mă sună 
disperat redactorul şef, că a primit informaţia de la acel 
şmecheraş Ţuplea, un tip cum rar am mai văzut, parcă se 
mişcă în toate părţile în acelaşi timp, mai ales ochii, sau 
poate mişcarea ochilor dă senzaţia asta, că acela văzuse 
o notă a sereiului, se mai scuză Tavi Burda că nu o poate 
spune public, nu-i nimic, o voi spune eu, într-adevăr 
găzduisem mai multe întîlniri cu scriitori unguri, dintre 
cei mai mari astăzi, traduşi în toată Europa şi dincolo de 
ea, îi adusese prietenul meu Joska, poet orădean în anii 
şaptezeci, stabilit apoi la Budapesta, mai român decât 
mulţi de la instituţiile noastre oficiale, mă felicit că am 
făcut-o, Joska i-a publicat la editura lui pe Cărtărescu, 
Dan Lungu, Florina Ilis, Gabriela Adameşteanu şi alţi 
prozatori încă, ba o antologie făcută de mine şi Virgil 
Podoabă cu zece prozatori optzecişti, rezulta deci că 
trebuie să fiu exclus din sistem din motive de trădare de 
ţară, aşa au şi interpretat comentatorii duium pe saiturile 
ziarelor pentru că după aceea ştirea a zburat peste tot, 
Manifestarile antiromanesti ale lui Stef la care se face 
trimitere sunt legate de promovarea repetata a unor 
scriitori iredentisti maghiari, culminând cu conferinţa 
despre lirica sublima a criminalului de război, Wass 
Adalbert. Preotul care a scos cu mana lui din case 
familii de romani din zona Valea lui Mihai pentru a le 
aduce in fata plutonului de executie, a fost prezentat, la 
un simpozion la Biblioteca Judeteana, ca un poet plin de 
sensibilitate. Bleah! comentatorul ştie chiar amănunte, 
cu Wass Albert, numai că aşa ceva nu a fost la bibliotecă, 
ci în altă parte, organizat de acei tineri care l-au huiduit pe 
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primarul Budapestei la prezentarea romanului cu bărbaţii 
familiei sale, el se consideră polonez iar ceilalţi fraţi, mi 
se pare că sînt şapte, fiecare de altă naţie, înseamnă ori 
că sereiul are informatori proşti, ori că ofiţerul a încurcat 
notiţele, de ce atîta desfăşurare de forţe, era suficient 
să-mi spună, domnule, am vrea pe altcineva, dar nu să 
spună că am furat, că am risipit, că am trădat naţiunea, 
astea sînt peste orgoliul meu, de neacceptat, în fond 
înaintaşi de-ai mei au murit în război şi eu n-oi fi în stare 
să-mi apăr onoarea, dar parcă sînt tras undeva jos, într-o 
lume măruntă, redus la dimensiunile lor, îmi umblă prin 
minte tot felul de gînduri, dialoguri cu ei, cu cei de acasă, 
cu prietenii, cu acei cunoscuti care îmi spun nu te lăsa cu 
o umbră care lasă un pic de îndoială, poate ceva o fi şi 
adevărat, apoi frica unora care stau mai puţin de vorbă 
cînd ne întîlnim, să nu cumva să se molipsească, eu aş 
reacţiona zice un prieten vechi dar mă tem că mă dă 
afară, unul dintre prieteni e la munte, mă întreabă ce mai 
e cu mine, cum mă simt, rău, zic, vin să te văd sîmbătă, 
dar nu vine, Vasile mă sună în fiecare zi el a păţit ceva 
asemănător la Arad, s-a îmbolnăvit, i-au ieşit pete roşii 
pe tot corpul s-a şi internat în spital cîteva zile, e o frică 
interesantă, altfel decît în timpul regimului comunist, 
una liberă, paradoxal, ştii că nimeni nu-ţi face nimic, dar 
parcă te complaci în a nu reacţiona, în a sta deoparte, 
scriu un mic eseu despre laureata Nobel şi despre această 
frică, sun la domnul Csas, nu răspunde, mai sun, ce să 
fac o oră, văd o jumătate de cap iţindu-se după colţ, mă 
arăt mai bine după un joc în care şi eu mă ascund un 
pic parcă am fi doi trăgători într-un film poliţist, vine, 
dar domnul Csas se clatină, băuse, nu ştiam că bea, nu 
văzusem să aibă la îndemînă vreo sticlă ori de cîte ori 
mersesem la el, nu-l mai întreb nimic, voi veni mîine.

Şi am mers a doua zi, sun cu oarecare jenă, de 
data asta sînt hotărît să rezolv în vreun fel problema, 
să-i dau termen cele zece zile, iese greu după acelaşi joc 
de-a v-aţi ascunselea, nu ştiu de cine se teme domnul 
Csas, ieri nu am insistat, zic, cum staţi cu pendula mea, 
nu dă nici un semn să-l urmez, dimpotrivă, iese în stradă 
oarecum împingîndu-mă, acuma trebuie să încheiem 
socoteala, zic, da, acuma şi eu vreau să termin, nu mai 
am chef de lucru, am îmbătrînit şi eu, a dumneavoastră şi 
gata, daţi un semn peste două zile, e pe masă, dăm mîna 
ca nişte cunoştinţe vechi ce sîntem, mai stau în maşină, 
îl sun pe Daniel, îi povestesc despre înlăturarea mea din 
directorat şi chestiunea cu ungurii, nu-i nimic, zice, i-o 
tragem şi noi, Daniel lansează pe internet o scrisoare de 
protest, merg acasă şi urmăresc cum curg semnăturile, 
îmi face bine, prieteni, personalităţi din ţară, din Franţa, 
SUA, Anglia, Polonia, Italia, scriitori, artişti, regizori, 
universitari, scrisoarea este preluată de presa locală, 
mi-l închipui pe Ţurle care sigur nu înţelege nimic şi se 
enervează mai rău, se enervează într-adevăr, îl cheamă 
pe Ion şi îi cere să mă dea afară din redacţie, refuză, nu 
mai apar totuşi cu titulatura de redactor şef adjunct în 
caseta redacţională, numai bine că seara este întîlnirea 
cu scriitorul şi dizidentul maghiar Konrad Gyorgy, de 

data asta în sala mare a Primăriei, adus tot de Joska, 
îi povestesc, ne cunoscuserăm la tîrgul de carte de la 
Budapesta, el fiind acela care prezentase antologia mea, 
mergi în justiţie, mă sfătuieşte, nu la presă, o să ţină mai 
mult procesul, dar numai justiţia te poate absolvi, avea 
dreptate.

A treia zi mă înfăţişez iar la domnul Csas, dar îl 
sun înainte să văd dacă răspunde, las să sune şi soneria 
şi telefonul, vine mai grăbit ca altădată, mă înseninez şi 
eu de speranţă, intraţi zice, bucătăria unde are atelierul 
e drept înainte, intru gîndindu-mă că ceasul e pe masă, 
aproape gata, dar domnul Csas mă îndeamnă să intrăm ân 
cameră, acolo plin de pendule noi, mai mari şi mai mici, 
şi pe pat, pe pat e întins un covor mai subţire, domnul 
Csak se întinde, nu vorbeşte, mie îmi face semn să stau 
pe un scaun de birou din lemn masiv, uzat rău, ce o mai fi 
însemnînd asta, ştiu, zice, de dumneavoastră, îl cunosc pe 
domnul Ţurle, i-am făcut cadou o pendulă s-o angajeze 
pe nora mea, tresar, doar nu i-o fi făcut cadou tocmai 
pendula mea, ar fi curată ficţiune, de fapt nici eu nu mai 
ştiu dacă totul e realitate sau ficţiune, întorc privirea şi 
îmi văd pendula zăcînd sub o masă lîngă perete cu tot 
felul de alte obiecte din lemn, sticle colorate, ceramice, 
merg uneori la biserica unde predică el şi m-a prezentat 
un prieten, şi prietenul meu vă cunoaşte, el mi-a vorbit 
despre dumneavoastră, a zis să nu vă lăsaţi că dreptatea e 
de partea dumneavoastră, nici ai lui nu-l iubesc, dar mi-a 
spus că are ceva foarte puternic în spate, în America, se 
cunoaşte cu preşedintele, nu cred, domnu Csas, astea-s 
baliverne, poveşti, ştiţi că e mare vînător, mă mai 
întreabă, am auzit, răspund, mi-a spus prietenul meu că 
a fost o dată cu el la o vînătoare de mistreţi, au stat într-
un foişor, au venit doi, a tras, dar mistreţul nu murea, se 
mai zbătea, şi a coborît, s-a apropiat de el şi i-a înfipt 
baioneta în gît, i-a tăiat apoi gîtul că nu curgea sîngele şi 
mistreţul se zvîrcolea mai tare, şi s-a ridicat plin de sînge 
pe piept şi pe mîini, ăsta e un criminal, pe nora mea nici 
nu a mai angajat-o, degeaba a insistat prietenul meu, îl 
ascult pe domnul Csas şi nu ştiu unde vrea să ajungă, să 
mă atenţioneze că domnul Ţurle are o mare putere, că e 
un om periculos, fără milă, crud chiar, ştiam că a încercat 
influenţarea judecătorului, că doamna Sultănel a făcut 
apel la toate cunoştinţele, prietenii, consilierii consiliului 
judeţean să facă presiuni asupra judecătorului, avocatul 
meu îi chiar atrage atenţia în plină şedinţă să nu mai facă 
astfel de presiuni că va cere nu ştiu ce, doamnei Sultănel 
începe să-i tremure vocea, se enervează şi trece de la 
termenii juridici la cei de gospodină, că adică domnul 
avocat e obraznic, vorbisem şi eu cu primarul Bolojan, 
pe care îl consideram prieten, voiam să-i spun doar că 
nu e adevărat ce spune Domnul Ţurle prin presă, că am 
furat zece mii de euro, mie mi-a spus, zice, că ai luat 
din casă patru mii de euro şi ai plecat în Franţa într-o 
excursie, rămîn crucit, aşa ceva nu e posibil, banii stau 
în trezoreria judeţului şi o astfel de sumă nu se dă în 
numerar, ştiu că nu ai făcut asta, o să cîştigi procesul, dar 
las-o şi tu mai moale cu ungurii îmi spune după ce dăm 
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mîna la despărţire, aş fi vrut să mă întorc să mai discutăm 
despre asta dar e prea tîrziu, intră altcineva, el ştie dar nu 
vrea să spună, însă mă deranjează că în locul meu au dus 
un fost ofiţer de securitate de peste şaizeci de ani, ăsta e 
un dispreţ total faţă de o instituţie de cultură, îl privesc 
ca trezit din somn pe domnul Csas după ce-mi trecuseră 
prin minte gîndurile astea, probabil că fusese un moment 
de tăcere iar eu priveam undeva absent, totuşi, scopul 
vizitei mele, domnule Csas, daţi-mi totuşi un termen 
ferm, veniţi atunci şi va fi gata, uitaţi, nu vă pot spune că 
mîine va fi gata, dar o s-o pun pe masa de lucru şi atunci 
sigur o să lucrez la ea, ştiţi, am început să uit, dar mai 
piscăliţi că nu mă supăr, poate într-adevăr domnul Csas 
uită că am fost la el şi ieri şi alaltăieri, să vedem ce va 
spune mîine.

A patra zi domnul Csak mă aşteaptă ca pe un 
prieten căruia are să-i povestească ceva interesant, e vesel, 
mai vioi, mă împinge uşor în camera cu scaunul de birou, 
arunc repede privirea sub masa unde văzusem pendula, 
era tot acolo, tot prăfuită, înseamnă că de aici înainte 
lupta va fi să-l determin s-o scoată de acolo şi s-o pună pe 
masa de lucru, la îndemînă, rămîn iar dezarmat, nu vreţi 
să beţi o cafea, mă întreabă, e prima oară cînd îmi oferă 
ceva, o cafea, ba da, zic, tot trebuia să treacă o oră, o face 
într-un ibric vechi de aramă, ceva mai deschisă culoarea 
decît arămiul aramei, iar în interior parcă era argintiu, dar 
înnegrit de cafeaua arsă pe margini, asta, zice, e cea mai 
bună cafea, turcească, pune ibricul pe o măsuţă alăturată 
cu placa din marmură şi îmi aduce o ceaşcă din vitrina 
dulapului, el bea dintr-o cană militară de tablă, mai are 
în cană, dar şi-o împrospătează, dumneavoastră sînteţi 
scriitor, zice, aş vrea să vă povestesc ceva ce o să vă 
intereseze, eu acuma construiesc un perpetuum mobile, 
adică un ceas cu un mecanism perfect, care o dată pornit, 
nu se mai opreşte, fără arc, fără greutăţi, fără baterii, sper 
că nu vreţi să fie ăla tocmai ceasul meu, am eu umor, nu, 
răspunde domnul Csas, dar acuma lucrez la mecanism 
şi am luat şi de la dumneavoastră o piesă, înseamnă că 
sînt şi eu părtaş la o mare descoperire, şi procesul meu 
e tot un fel de perpetuum mobile descoperit de doamna 
Sultănel, care tot găseşte motive de amînare, ba că mai 
aduce un act pe care apoi nu-l mai aduce, ba că mai 
aduce un martor care nu mai vine, ba nu vine ea însăşi 
pe motive de boală, lasă, îmi zice domnul Seremi, hîrşit 
prin funcţii, cu atîta primeşti mai mult că pînă la urmă îţi 
vor da toate salariile plus rata inflaţiei, ba amînaţi voi cît 
puteţi, mă sună Daniel şi mă salvează că nu mai ştiu ce 
să-i spun domnului Csas, sînt peste o sută de semnături, 
îi fac o scrisoare şi i le trimit, dar în numele cui, îi facem 
în numele Uniunii Scriitorilor găseşte tot el răspunsul, 
se aliază cu Vasile, care e secretarul pe partea de vest, 
şi-i trimite oficial protestul, în plic, cu recomandare 
de primire, domnul Csas vorbeşte mai departe despre 
perpetuum mobile, nu înţeleg nimic, dar îmi explică 
avîntat şi mă face mai atent, pare să aibă un dram de 
adevăr ce spune el, mă uit la ceas, trecuse ora, mă anunţ 
pe mîine, dăm mîna şi ies repede.

 Liviu CANGEOPOL 
Abatele Tarhon

 
Nu exista un singur participant, hoţ, mardoi ori fraier 

coclit, care să nu fi ştiut că legendarul Mutu abia aştepta 
rugămintea de a porni amintirile din casa morţilor, că actul 
tergiversării făcea parte din meniul de bază al petrecerilor 
la care era invitat în acea zonă a epocii, cînd se dusese 
deja şi buhul anecdotic al povestirii, şi faima povestaşului 
jucîndu-şi mica scenetă a modestiei îndărătnice, în cadrul 
căreia se delecta în refuzul de-a se buluci prosteşte ca un 
amator pe scena afirmării, canonindu-se cu plictiseală de 
tip trecut prin prea multe aventuri ieşite din normă pentru a 
mai gusta o delicatesă atît de bicisnică, căutîndu-şi locul în 
ansamblul spectacolului a cărei iminenţă fornăia în culise, 
lucrînd la suspansul procesului de convingere, pregătind 
terenul pentru ceea ce, în succesiunea repetiţiei, n-avea 
nici o îndoială că va veni, dar ţinea să lase impresia că 
cedează greu, deşi era neliniştit să-i dea drumul cît mai 
repede, conştient că aura succesului nu va întîrzia să apară, 
materializată în hohote de rîs, uneori aplauze, exclamaţii 
de uimire, înjurături admirative sau chiar şuierături, cum i 
se întîmplă într-un club studenţesc, unde-l puse profesorul 
Rodipetal să facă balamuc, ca într-un moment anume, 
calculat pe socoteala ascunsă a unor repere doar de el 
cunoscute, să sară brusc în picioare, de dragul hatîrului 
care-i declanşase generozitatea de-a le satisface dorinţa 
unanimă, şi să distribuie ferme sugestii regizorale cu 
morga unui specialist de la studiourile Buftea:
 Faceţi loc, acuma ia, bre, meseni, faceţi loc, ia 
dă-te, bă,-ntr-o parte, poate-ţi deflectez una-n mecla aia 
şifonată de avocat prins cu plicu’-n buzunaru’ cusut, aşa, 
atenţia la mine, un scaune solid cu spătarele-nalt în capu’ 
mesii, că odată mă tăvăleam de rîs cu nişte sarmale-n gură 
ca-n basmu’ cu lupu’ şi m-am prăbuşit cu tot cu taburel, 
de mi-au pus aripa-n ghips pe două luni, ş-un pahar curat 
ca-n vitrina de la Hală lîngă sticla asta butelcoasă. Acu’ 
luaţi notă-n grija unei fripturici cu zeghe, un castronaş 
cu cartofele prăjite-n ceaun şi murăturele ca la tata acasă, 
Dumnezeu să-l ierte dacă mai dă de el prin văgăunile 
Iadului! Vărsă cîteva picături de vin pe podea, în semn 
de respectuoasă pomenire. Bun. Şi-o halcă de cozonac 
dacă tot v-aţi învrednicit. Să fie-acolo, în caz că-ncepe-un 
război de cotropire şi încă n-am terminat depanajul istoric. 
Bă, Grigore, ţie ţi s-a suit la cap de cîţi beţivi ai cărat acasă 
cu buzunarele dezolate?! N-ai de gînd să te ţii treaz nici de 
sfintele sărbători? Valea! Bun... Ia să vedem…
 Aşeză tacîmurile, ca şi cînd urmau să aibă şi ele 
un rost în toată tevatura, netezi faţa de masă, mărturie a 
educaţiei primite, înşfăcă furculiţa şi trasă cu ea cîteva 
linii, în replica  înfăţişării dormitorului de pe Deluşor. Îşi 
roti privirea peste adunare şi decor. Părea mulţumit. Nici 
n-avea cum să nu fie. Fără acceptarea condiţiilor n-ar mai 
fi existat nici povestire, nici întreţinere, nici reuşită. Ai fi 
zis că, de cînd se dusese anotimpul  ciumegelii, din asta 
trăia…
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 Vasăzică, îşi începu el protocolul depănării, era 
prin vara lu’ ’78, cînd, poate nu toţi cunoaşteţi amăruntu’, 
chiar aş susţine că mizez pe ignoranţa voastră în materie, 
mă turnasem la pîrnae pentru vro două luni de veghe 
impusă-n temeiu’ a nişte verighete pă năsol, la care-am 
căzut cu contribuţia dă ciumete debutant, că n-aveam 
vină ca pîrît, mi le dădusă Păcănel să le ţiu tăinuite, da’ 
le-am scos la o roată de barbut cu rol de valoare colaterală, 
unde-a ieşit zaveră de la o pereche de oase promovate de-
un boschetar infiltrat căruia i-am umflat botu’ de hrană şi 
la nervi a lăsat să-i scape sifonu’-n urechea lu’ Potomaci, 
căpitan bulangiu şi fără pic de-obraz. 
 Cînd am păşit pe porţile arestului băteam spre 
18 anişori, da’ ca mardoi atinsesem gradu’ de periculos, 
centură neagră - pumn de fer, sprijinit şi de frate-miu, deja 
cunoscut la nivel naţional. Încă din prima zi de pripon am 
curentat un ţărănoi de pe lîngă Paşcani, că se dădea caratist 
cu muchea lăbii la gîtleju’ lu’ Baxter, prieten de-afară, şi 
după aia toţi îmi purtau de frică, rezervare şi respect. şef 
de dormitor fusese stabilit unu’ Moloman, din Păcureţ, 
hoţ şmecher şi descurcăreţ, pe baza recidivei, căruia îi 
devenisem simpatic, că ştia bine ce poa’ să facă Inimă-de-
cîine. Salonu’ era populat de ştolvime pestriţă: Gunoiu din 
Pod de Fer, Puradel de pe trotuarele Cantei, Scarfas din 
gura Socolei, Limbă şi-Afumatu’ de sub livezile Galatei, 
toţi trecuţi prin viaţa lumii, plus vreo trei-patru cioflingari 
de pripas, admişi din greşeala otorităţilor sau din prostie 
propie dezlegată. 
 În patu’ din celalt capăt al salonulu’ îşi ducea 
sentinţa moş Tarhon, un deţinut mai în vîrstă, cu ceva carte 
la mînă, experienţă puternică şi minte întoarsă pe toate 
părţile, deşi n-ai fi zis, cu faţa lui de pughibală scofîlcită. 
Pot spune că el mi-a aşezat primele baze culturale în 
conştiinţă şi-a facilitat deschiderea băerelor minţii. Tradiţia 
cerea ca seara, după ora stingerii, fiecare să povestea ce-l 
tăia capu’, că n-aveam televizor ca acu’, exemple din 
viaţa personală, filme auzite de la alţii, bancuri inventate, 
minciuni. 
 Moş Tarhon se distingea prin aceea că ne povestea 
literatură înaltă cu modele pentru viaţa de rînd, da’ mai 
ales oglindită în pocinoagele de bulău. Predilecţia la cerere 
era Papaion, cu unu’ care tot evada şi-l tot prindea, şi 
Contele de Monte-Cristo, din cazieru’ unui franţuz turnat 
la başcă după ce-a pocnit ibovnica unui şmenar cu relaţii, 
care l-a-ncolţit cu-nscenări de mare tupeu, judecătorul 
i-a tras maxima, că era şi el în tiră cu mînăriile, şi l-a 
dus într-o fortăreaţă de un’e nu scăpa nici paserea, nici 
crocodilu’, că nu numa’ că era păzită la perfecţie de arabi 
cumpăraţi pe aur cu muşchi în relief, iar zidăria ermetică 
pînă nici şobolanii nu se putea înmulţi, dar era şi aruncată 
în mijlocu’ mării pe unde plutea rechini în juru’ ei, şacali 
turbaţi, lebede otrăvitoare. Un tovarăş de facultate l-a-
ntrebat odată pe moş Tarhon cum se chemau animalele 
acelea, că el n-auzise-n viaţa lui de-aşa ceva, şi bătrînu’ i-a 
răspuns cu duhu’ blîndeţii, aducînd detalii suplimentare de 
comportament de i-a lăsat pe toţi cu gura mască şi denumiri 
într-o latinească impecabulatorie. Acolo, în celula vecină, 
că ei n-avea saloane ca noi, în scopu’ pervers ca să le 

izoleze voinţa, trăia un fost popă de rang şi fast, care tot 
la nedreptate căzuse şi el şi se cam ţăcănise. Moş Tarhon 
ofta de fiecare dată cînd ajungea în dreptu’ acestui pasaj, 
conlucrînd un comentariu în care deplîngea soarta tuturor 
oamenilor mari aruncaţi pe nedrept în temniţă. Cu timpu’, 
după ce abatele zăun prinse-ncredere-n şmecheraşu’ ăsta 
dă Marsilia, l-a-nvăţat arta evadării cu vertai, cît şi locu’ 
din care putea sustrage nepedepsit o comoară de nestemate 
univocă în lume: satîre de aramă, piepţeni de abanos, salbe 
de nuntă, portofele de oraş, aur dentar, pumnale cu mîner 
de cap de porumbel cu ochii bătuţi în rubine, tirbuşoane de 
argint de la locale de lux. Ascultam cu ochii cît pumnu’. 
Moşu’ era dat naibii de picioru’ din-apoi.
 Într-o sîmbătă ploioasă, pe la ora unu, după ce 
ne-am întors de la masă burdujiţi cu arpacaş verzui şi-o 
scurtă relaxare prin curtea mărăcinită, în dormitor nu eram 
decît vreo cîţiva chiţigoi. Moş Tarhon, după ce-şi afişă pe 
meclă un muian conspirativ şi grav, se ridică de pe pat, se-
ndreptă spre oglinda de pe perete şi, trecînd pe lîngă mine 
cu mers de pisică leşinată, fără să mă privească-n ochene, 
ca şi cum vorbea de unu’ singur, şopti:
 Bă, puştiule, te văd aşa, mai bengos ca media pegrei 
dă p-aici, dezgheţat la minte şi cu caracteru’-n formare. Ai 
văzut ce furori de vitejie fac alţii, iar noi sîntem un popor 
de tîrlă, căcănari în izmene, turnători cu leuca la urechea 
stăpînului, ruşinea Europei de Est, într-un cuvînt. Tre’ să 
ştii că bafta joacă un mare rol în viaţa omului cutezător, da’ 
dacă nu cutezi, de un’ să-ţ vină? Văd că tu eşti o abatere 
de la legea universală că, prin persoana mea, norocu’-a 
dat peste tine. Ascult-aici ideea de bază: sînt în stare să 
reprezint pentru tine distribuţia care-a făcut-o abatele 
Fabria pentru Aurică Dantescu, rom`n la origine, care-a 
ajuns conte evadat, da’ nu din pripon, care nu-i mare belea 
faţă de urgia franconă, ci din puşcăria cea mare, care ne 
ţine pe toţi fără drepturile omului şi ne umileşte la colectiv.
 Eu, alert la ideea să nu mă fac de rîs, deşi nu 
pricepeam mare lucru, am zis:
 Nea Tarhoane, dă duma pe scuipătoare că-s ochi şi 
timpane, mai ceva ca Secu. Despre ce-ar fi vorba?
 Moşu aruncă o privire de şoim constipat de jur-
împrejur. 
 Ce-ai zice, făcu el coborînd tonu’ şi aplecîndu-se şi 
mai mult, s-o tăiem la turci? 
 Pierdut în faţa unei asemenea oferte, am dilatat 
ochii cît cepele, că nu-mi venea să cred ce noroc dăduse 
peste mine, şi-am răspuns electrocutat:
 Ba da, bădie, cum să nu? S-o radem în turcime, 
spui? Bunghesc şi limba la perfecţiune dacă te-ntreabă 
cineva: sictir, cacadîr, lulea, şampon. 
 Moş Tarhon şi-a dus un deget la buze, şi-a rotit 
precaut privirile prin dormitor, mi-a făcut din ochi şi mi-a 
şoptit repede:
 Mutule, nu fi aşa smucit, că rupi hăţurile! Hai mai 
bine să ne băgăm su’ patu’ meu, care e de încredere, că 
celula e-mpînzită cu microfoane mai mult ca sigur.
 Şi, nici una, nici două, ne trezirăm sub pat, direct 
pe ciment. Cu cîteva scurte pauze biologice, am stat acolo 
pînă seara la unşpe. Noroc că era vară.
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 Ascult-aici, şopti moşneagu’, dacă vrei să continui, 
e musai să fie clar că ce vorbim noi aici nu trebe s-afle 
nimeni, niciodată. S-a-nţelesu-m-ai? 
 Eu îl priveam fascinat de-atîta precauţionare, 
spunîndu-mi: ăsta-i omu’ meu! Doamne, ce noroc!
 Da, nea Tarhoane, mormînt de piatră! - strigai de 
sub pat.
 Mai încet, făcu moşu. Ce ţipi aşa? şi încă un 
amărunt: obişnuieşte-te de pe-acu’ să nu mă-ntrerupi. 
 Îhî!
 Şi-a dat ochii peste cap, şi-a frecat bărbia cu podu’ 
mînii, a scuipat în palmă, şi-a făcut lustru la păr, şi-a dres 
glasul. Ce mai, un mare orator! Uns cu toate alifiile…
 Întîi şi-ntîi, zise, tre’ s-ajungem pe plajă seara, cînd 
grănicerii sînt la masă şi-i doare-n pix de vigilenţa patriei. 
Confurcius sfătuia pe oricine că atacurile se dau seara, 
tocma’ din acest motiv, că duşmanul îşi perde atenţia cu 
burta plină şi gîndu’ la soi.
 Cine-i ăsta? De la vieţari?
 Un mare gînditor indian, bă, meclă, care-a dat 
colţu’ ierbii-acu’ vro sută de ani. 
 Indienii e cei mai tari, îi ţinui isonu’. 
 Ai să vii pregătit cu tot ce-ţi voi spune eu acu’, 
încearcă să memorezi în cap. Da’-nainte de-asta, n-ai 
cumva vro sfîrlă? 
 Eu nu fumam pe vremea aceea, da’ aveam ţigări 
cu ghiotura, că mama-mi trimetea să-mi facă viaţa mai 
uşoară, aşa c-am răspuns:
 Stai, nea Tarhoane, stai că-ţi aduc pe loc. 
 Şi m-am tîrît afară de sub patu’ moşului, mai mult 
amorţit decît viu, m-am dus la patu’ meu, am băgat mîna 
sub pernă, am luat un pachet de ţigări, l-am desfăcut în 
grabă, cu mîini tremurînde, am scos o papiroasă şi m-am 
întors ’napoi la salvator. 
 Ia, nea Tarhoane, ia de-aici un cuişor de sicriu. 
 Moşu’-şi făcu repede o cruce, o-nşfăcă şi-ncepu să 
pufăie cu mare predilecţie.
 Bre, făcu el plin de sine, fii atent, cască bine urechile 
şi memorează tot ce-ţi spun eu pe de rost, că-ţi prevăd un 
mare viitor. Să nu cumva să scrii ceva pe vreo hîrtiuţă că 
de-ţ’ face lestu’ control şi te toarnă cu planu’ din canci mai 
vedem lumina zilei cît om trăi, că ne transferă la politici. 
N-ar fi exclus să ne tragã şi haşu’, pentru-naltă trădare. 
 Eu am tăcut chitic, căci nu bungheam chestia cu 
haşu’, dar mi-era jenă să-l întreb pe moşneag, una că-mi 
spusese să nu-l întrerup şi apoi c-ar fi reieşit că-s prost 
grămadă. Mai tîrziu m-am interesat la o şulfă tomnatică 
ş-am aflat că referinţa era la pedeapsa cu moartea. 
 Deci, continuă el, bagă la cap: avem nevoie, şi 
asta-i cea mai importantă idee, de-un benoclu puternic, 
de cauciuc, numa’ şi numa’ de cauciuc, din cap pînă-n 
picioare! 
 Pentru că mă chestionase, mi-am permis să-i 
răspund şi să-i sar şi eu c-o-ntrebare de gît:
 Da, nea Tarhonele, te-nţeleg de minune, căci 
vorbeşti clar şi răspicat, într-o rom`neasca fără cusur, de 
om educat, da’ ce nu-nţeleg e de ce tre’ să fie benoclu’ 
numa’ şi numa’ de cauciuc? 

 Moşneagu’-şi dădu holbătarele peste cap:
 Bă, puştiule, ţi-am zis să nu mă-ntrerupi! Benoclu’ 
tre’ să fie de cauciuc ca să nu-l depisteze radarele navale 
de coastă! Nici la atîta lucru nu te duce bostanu’? Asta-i, 
că eşti tînăr, da’ tot ce-i metal este depistat imediat. Ceea 
ce aduce apropou că-i valabil pen’ toată expediţia. Ia du-te 
şi mai ad-o ţigară, că m-ai scos din mînă! 
 Am sărit de sub pat, bucuros că mă pot recompensa 
atît de uşor şi, într-un suflet, i-am mai adus o ţigară. Moşu’ 
s-a uitat puţin chiorîş la mine, dar a băgat-o-n gură, a 
aprins-o şi-a continuat:
 Faci rost de două vîsle din lemn. Nici un cui sau 
legate cu sîrmă, ca la ştrand, s-a-nţeles? 
 Am dat din cap, aprobator, fără să scot o vorbă.
 Mai faci rost de două paie de stuf, cît se poate de 
lungi, o ladă de lemn din scîndurele îmbucate cu clei, zece 
kile de coneac şi zece de ciocolată… Aşa… 
 Cînd a spus “aşa” a plescăit din bot cu ochii-
ntredeschişi. Tăceam cu sfinţenie… 
 Mai aduci cu tine un bax de ţigări sigilate, vreo 
cinci kile de sălămior de vară, un cuţit bine-nvelit în plastic 
şi polistiren expandat, un colac vîrtos de frînghie, o cutie 
de ceramică de cremă de ghete şi douã perechi de ochelari 
de soare. Nu cre’ că-i necesar să-mi mai răcesc plămînii 
de pomană, da’ totu’ tre’ să fie de plastic. Dac-ai scăpat un 
singur cui în toată expediţia, sîntem haliţi. Aha! – se plesni 
cu palma peste frunte, că cum era să uit cel mai important 
element? S-aduci cu tine o cameră de tractor împachetată. 
 Cînd am auzit “cameră de tractor”, am făcut ochii 
ca la bufniţă şi m-am pomenit întrebînd în gura mare:
 Băi, nea Tarhonică, da’ camera de tractor la ce 
naiba ne-ar mai fi cu trebuinţă? 
 Cred că ridicasem glasu’ peste limita admisă, că 
moşu’ se făcu foc:
 Mai încet, tîmpitanie apucată! Vrei să ne dăm de 
gol? Cum adică la ce ne trebuie camera de tractor? Crezi 
că pîn’ la turci o să facem pluta? Ne-ar lua o lună! Cu 
camera o s-o frigem normal. 
 Bine, nea Tarhonatale, făcui eu împăciuitor, dacă 
zici mata, aşa o să se facă. 
 Dar nu era uşor să-i intri moşului în voie:
 Parcă-ţi spusei să nu mă-ntrerupi! Mai ai o ţigară? 
 Mulţumit că e pe cale să mă ierte iar, am zbughit-o 
în viteza a patra şi m-am întors cu tot pachetu’, zicînd:
 Ia matale snopu’ ăsta, ca să nu-mi mai ceri din trei 
în trei minute!  
 Moşneagu-l înhăţă cu mîna tremurîndă, îşi 
aprinse-o sfîrlă şi spuse:
 Bine, bă, Mutule, văd că pîn’ la urmă nu eşti băiat rău…
 Între timp, Moloman, şefu’ de dormitor, prinse 
foială pe lîngă patu’ sub care ţineam noi şedinţa. La un 
moment dat, n-a mai răbdat şi şi-a vîrît bîrnău’ pe sub 
saltea:
 Mutule, ce tot complotaţi voi acolo de-atîtea ore? 
Ai grijă, că rapănu’ ăsta de Tarhon e un mare bandit! Nu te 
lăsa-mbîrligat c-ai să-ţi pare rău! 
 Eu, ca să m-arăt sigur pe mine şi pe situaţie, i-am 
replicat răstit:
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 Lasă-mă-n pace, bă, Molomane! Du-te şi vezi-ţi 
de-ale tale! Ori poate tocma’ eu n-am voie să stau cu cine-
mi place şi să fac ce-mi vine mie din toată adunătura asta 
de gunoaie sociale!
 După ce şefu’ de dormitor se-ndepărtă, cu inima-
ndoită, moşu’ se-apropie de urechea mea şi-mi şopti:
 Vezi că Moloman e prăduitor verificat! N-ai ginit 
cum se tot bagă-n sufletu’ omului? Să nu cumva să-i scapi 
ceva din ce discutăm noi aici!
 Eu tăceam şi dădeam din cap, moşu’ vorbea şi 
pufăia ţigară de la ţigară şi arunca chiştoacele cu dibăcenie, 
ca un mare milionar, în mijlocul dormitorului. Pînă seara 
se strînsese acolo o grămăjoară de mucuri, că m-a făcut 
să-i mai dau un pachet. Eu îi sorbeam cuvintele de pe buze 
ori aşteptam continuarea cu inima-n gît. Iar el citea în 
mine ca-ntr-un bilet de voie.
 Ei, se porni iarăşi, abia acu’ urmeazã planu’ 
propriu-zis, că asta n-a fost decît pregătirea. Da-nainte să 
dăm pompe la detalii n-ai cumva nişte probă de haleală? 
Vreun calupaş de unt, nişte sălămior? Că mi s-a făcut 
foame de cînd tot îţi fac capu’ mare!
 Mă şi vedeam în Turcia, vînzînd aur prin talcioc şi 
chefuind prin locante aburite cu o coadă de cadîne după 
mine… Realitatea puşcăriei se topea vertiginos, ceea ce 
m-a făcut să devin mai larg la mînă decît aş fi trebuit să fiu 
în condiţii normale:
 Am, nea Tarhonicene, cum să nu? Pentru mata?! 
şi - zdup! - la Moloman, care, ca şef de dormitor, ţinea în 
subordine toate pachetele de halimos. Molomane, zic, dă-
mi puţin pachetu’ meu, c-am o treabă! 
 Moloman se uită cu-n aer de disperare prelungă şi 
rosti:
 Băi, Mutule, bagă-ţi minţile-n cap şi nu-ţi mai căta 
de lucru cu hoaşchina asta perversă, c-o să te-aiurească de 
n-ai să ştii ce-i cu tine! 
 Vorbele lui îmi intra pe-o ureche şi-mi ieşea pe 
cealantă. Am luat un pacheţel de unt, făcut de mama cu 
măsline, am tăiat o bucată de salam de vară şi hop! – 
’napoi su’ pat, la omu’ meu, care pufăia ca o locomotivă 
stricată.
 Ia de-aici, nea Tarhonescu, ia şi mănîncă, i-am 
spus, întinzîndu-i bunătăţurile. 
 Faţa ghiujului radia de fericire.
 Of, Doamne, Dumnezeule, untuleţ - de cînd n-am 
mai mîncat! Plus sălămaş de sezon! şi hîrşti-hîrşti, 
în cîteva secunde untuleţu’ se topi de parcă nici nu 
existase vreodată. Gura hulpavului lup nici sîmburii 
de măsline nu-i mai întorcea-ndărăt! O soartă similară 
împărtăşi şi salamu’, înfulecat într-o viteză care-ar fi 
sufocat un cîine flămînd. După ce termină de tocat, 
plescăi din buze, rîgîi satisfăcut şi-şi aprinse o ţigară. }
nchise ochii, se frecă pe pîntec. Moloman îşi vîrî iarăşi 
capu’ su’ pat:
 Ieşi, bă, Mutule, de-acolo! Ai ’nebunit de tot? Mă 
strînge de gît Inimă-de-cîine dacă află ce-am permis!
 Eu, enervat de poziţia incomodă în care zăceam de-
atîtea ore şi-ngrijorat şi de perspicacitatea cu care-nfuleca 
hodorogu’, i-am spus:

 Bă, Molomane, mai taci din gurã, că ţi-oi lipi un 
ciocan în bot de n-ai să mai găseşti Nordu’!
 Moloman s-a retras în grabã. Moşu’ mă privea cu 
admiraţie:
 Mutule, te-ai comportat exact cum trebuie! Aşa 
te vreau! Nu te lăsa intimidat o clipă, c-o s-avem multe 
piedici de trecut! 
 După o scurtă pauză, timp în care şi-a tras suflarea şi 
a mai devorat o ţigară, începu să-mi dezvăluie amăruntele 
planului de trecere frauduloasă a frontierei de stat spre 
sistemul capitalist:
 Ajungem pe plajă seara, după cum spusei, cînd 
grănicerimea molfăie şi fraierimea se plimbă de colo-colo 
şi nu batem la ochi. Prindem un moment prielnic şi ne-
aruncăm cu bagajele-n boscheţi, să nu ne vadă ţagherii. La 
ora unu dimineaţa, ne ducem pe malu’ mării, unde săpăm 
repede o groapă în nisip, în care ascundem marafeturile. 
La ora cinci, cînd se crapă de ziuă, dezgropăm calabadîcu’ 
şi-ncepem pregătirea.
 Mie-mi ardea limba să-l întreb de ce mai îngropam 
la unu dacă la cinci urma să dezgropăm, da’ mă temeam 
să nu-l scot iar din minţi. Moşu’ continuă, pe-un ton cît se 
poate de firesc:
 După ce-am trecut bagaju’-n revistă, scoatem 
camera de tractor şi-ncepem s-o umflăm… 
 La acest punct al planului, n-am mai putut răbda 
şi-am izbucnit:
 Nea Tarhonilă, nu te supăra, pot să-ţi pun şi eu 
o-ntrebare?
 Poţi, cum să nu, c-ai avut contribuţie! - răspunse. Ia 
s-auzim. Parcă văd că vii iar c-o tîmpenie.
 Da’ cu ce, dacă vrei să-mi spui, umflăm noi camera 
de tractor? 
 Moşu’-a rămas o clipă fără suflet, amintindu-şi 
momentul grav al arestării, după care se răţoi:
 Cu gura, tîmpilatule, cu gura! Nici la atîta 
simplitate nu te duce baniţa aia chilugă? Douăşpe suflături 
eu, douăşpe suflături tu. Într-un minut şi zece secunde, 
camera-i umflată la parametri. Apoi împletim din frînghie 
un fel de ochiuri de hamac, îl legăm de cameră şi ne-aşezăm 
pe el. La-nceput, va trebui să-mpingem camera vreo 20 de 
kilometri, pînă ieşim din apele teritoriale rom`ne. După 
aia ne suim pe colac şi-o tăiem la drum cu vîslele. În trei 
zile sîntem la Istanbul, pe la ora unşpe. Totu-i calculat cu 

proza scurtă în tranziţie

Spălând podeaua Casei Tranzit, 2004-2013



133

ochii pe ceas. Douăşpe ore vîslesc eu, douăşpe, tu. Tre’ să 
facem cu rîndu’. Mîncăm ciocolată şi bem coneac, care 
ne fortifică şi ne ţine de sete. Nu luăm apă cu noi că ne-
ar trebui o cantitate-nsemnată şi n-avem loc. S-a stabilit 
prin experimente ştiinţifice că ciocolata şi coneacu’-s 
alimentele cu cea mai multă energie din meniu uman. 
Cînd pleacă-n atmosferă, ce crez’ că le dă la cosmonauţi? 
Pe deasupra, ţin de foame şi de sete, iar pe timpu’ nopţii 
alungă frigu’... 
 Îl ascultam ca pe-un comentator de la 
Teleciclopedia, povestind expediţia unor mari exploratori. 
Eram soto de reuşită, dar aşa, de distracţie, m-am gîndit 
să-l mai necăjesc oleacă pe hoaită, cu un contraatac la 
construcţia logică:
 Nea Tarhonicovici, da’ lădiţa cu coneac şi ciocolată 
unde-o punem, dacă zici că n-avem loc de apă? 
 Moşului i se umflă o vînă pe tîmplă şi-şi potrivi o 
culoare stacojie pe grimasă:
 Bă, Mutule, că mă-ntrerupi e una, ţine de cei şapte 
ani de-acasă, cînd am înţeles c-ai fost fugit, da’ să faci ce 
faci ca să-mi vii cu deficienţe de gîndire atît dă grave e 
injurios! Chiar n-ai dat neam pe la şcoală? N-ai deschis 
un ziar, un televizor, n-ai avut un pretenar cu patru clase? 
Lada o legăm c-o sfoară de colac şi pluteşte la cîţiva metri 
sub apă. Da’ mai bine du-te şi mai adu-n pachet de ţigări, 
că ăsta-i pe terminate!
 Fericit de găsirea unui plan fără nici o fisură, deşi-
mi dădeam toată silinţa să dibuiesc vreuna, şi mîndru c-am 
un asemenea partener, deşi cam îngrijorător de mîncău, am 
ieşit din ascunzătoare, m-am dus la culcuşu’ meu, am luat 
un pachet de ţigări şi m-am întors su’ pat. Cei din dormitor 
se uitau la mine ca la o stafie. Oricum cred că şi arătam ca 
una, după mai bine de juma de zi de stat pe brînci, alb la 
faţă şi cu ochii roşii de la fumu’ pe care-l scotea întruna 
pe nări ghiuju’ naibii, care-mi mulţumi pentru ţigãri şi-şi 
reluă expunerea operaţiilor:
 În timp ce unu’ din noi vîsleşte, celălalt îi dă 
bungheală cu benoclu’ pe-ntinsu’ mării ori se odihneşte. 
Dac-avem noroc şi dăm din prima de-un vas american, 
facem semne cu mîna şi urlăm pînă ne vede. Urcăm pe vas 
şi, conform înţelegerilor de la Geneva, direct la Istanbul ne 
duce.
 Băi, nea Tarhoneier, da’ dacă-i un vas bulgăresc?
 Nu-i nimic, făcu hurdubaia calm. Dezumflăm 
camera şi ne dăm în linişte la fund.
 Cum, bre, poftim? - ţipăi eu instinctiv, în mijlocu’ 
mării? Eşti hui la cap? |i s-a aprins de la fumat? Apa are 
cîţiva kilometri adîncime! Ne-necăm în cîteva minute, nea 
Tarhonaşcule!
 Ba nu, bă, retardeală cu muci, că ne ţine lada cu-
alimente! Uitai că-i de lemn? Una din propretăţile de 
căpătîi a’ lemnului este că nu se scufundă. Stă aşa la cîţiva 
metri sub apă, da’ nu se duce la fund. De-acolo respirăm cu 
stufurile. Parcă văd că uiţi stufurile! După ce-a trecut vasu’ 
bulgăresc, că flota noastră-i pe chituci, ieşim la suprafaţă 
şi umflăm camera din nou. Douăşpe suflături tu, douăşpe 
eu. După care ne-apucăm iar de vîslit, în grafic. Totu-i 
calculat: în trei zile sîntem la Istanbul!

 Da, bade Tarhonic, am zis. Douăşpe ore vîslesc eu, 
douăşpe ore, matale.
 Bine, Mutule, văd c-ai reţinut formula. Aşa este, 
negreşit, da’ dacă-mi mai dai acu’ un pacheţel de unt, îţi 
promit că vîslesc douăşpe ore-n locu’ tău, ca să te poţi 
odihni ca lumea, să faci o baie, să-ţi pui planurile la punct 
înainte de-a pune picioru’ pe pămîntu’ sfînt al Turciei 
prietene. 
 Pentru că nu vroiam să-l mînii din nou, m-am 
dus la Moloman, să mai asucesc o porţie. Moloman se 
uita la mine cu tristeţea celui care şi-a pierdut fratele le 
Bug ori mama la Canal. Da’ n-a zis nimic. După ce i-am 
dat pacheţelu’ baragladinei, am prins curaj pentru înc-o-
ntrebare:
 Nea Tarhonţu, da’ pîn-acu’ n-ai pomenit nici o 
folosinţă a cremei de ghete! Ochelarii de soare ni-i punem 
pe ochi ca să nu ne prindă insolaţia, da’ crema…?
 Chiorpecu’ mă privi cu-un aer în care se amesteca 
satisfacţia că-i adusesem înc-un pacheţel cu delicatese 
şi dezamăgirea că tot nu mă puteam ridica la-nălţimea 
cerinţelor. A spus resemnat:
 Puştiule, se vede treaba că-n viaţa ta n-ai auzit 
de nobila meserie a scafandreriei. Cu crema ne dăm pe 
hoitane, ca să n-o mierlim de frig în contact pelungit cu apa 
sărată a mării, care are propreetăţi eluzive! În combenaţie 
cu coneacu’ face minuni!
 Păi da’ ce, făcui, nu-i vara? 
 Ghiujălău’ dădea semne de plictiseală:
 Ai dreptate, da’ numa’ calendaristic! Pe timpu’ 
nopţii tragem la hotel pe unde-apucăm. Noaptea e la fel de 
frig ca iarna, bovanale!
 Poate-ngheaţă ş-o luăm la pas!
 Nu fi obraznic, Mutule, că trufia i-a perdut pe 
mulţi!
 }ntrevederea noastră din acea seară s-a-ncheiat cu 
cererea moşului de-a-i aduce în zilele următoare cît de 
multe ţigări puteam, zece pachete, douăzeci. Cînd l-am 
întrebat de ce, mi-a făcut cu ochiu’ şi-a spus: 
 Să fie, Mutule, pentru ştii tu ce…
 Eu, mirosind ceva tulbure, l-am întrebat:
 Da’ bine, bre, nea Tarhonoglu, da’ cînd ieşim de-
aici nu putem cumpăra de la tutungerie cît vrem? Mi-a 
aruncat o privire dezamăgită:
 Păi tocma’ asta e, Mutanche, că cu comuniştii 
ăştia mai tîmpiţi ca tine nu se ştie, Nicolae Cizmărescu 
e într-o ureche, şi aceea surdă la suferinţele poporului! 
Mutulescule, nu poţi fi sigur ni-kak-da! Se-aude că vor să 
desfiinţeze tutungeriile! Ai văzut ce-a făcut cu alimentările! 
Tu n-asculţi Europa liberă? Ce ne costă să fim prevăzători? 
|ine minte aceste date: fix pe 4 septembrie, la ora cinci, în 
faţă la baru’ Tosca.
 După vreo două săptămîni, mă-ntîlnesc în curte cu 
Moloman. Încă mai era supărat. Eu urma să mă eliberez 
a doua zi şi l-am întrebat dacă are de trimis vreun mesaj 
pentru rude. Mi-a spus: 
 Băi, Mutule, în ruptu’ capului nu pricep ce-aţi avut 
voi de pus la cale, cînd tu te huşcheşti mîne, iar banditu’ 
ăla de Tarhon mai are de făcut şapte coţi!
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 Ce?!? Eşti zălîu?
 Am fugit într-un suflet să-l găsesc pe moşneag.
 Da cum, bre, nea Tarhonescente, i-am zis, cum ne-
ntîlnim pe 4 septembrie în faţă la Tosca, la ora cinci, cînd 
mai ai de stat aici o viaţă de om? 
 Bătrînu’ m-a privit amar:
 Mutule, văd că statu’ la başcă ţi-a zdruncinat 
încrederea-n oameni, nu numai precizia gîndirii. De 
stat aici mai am, e-adevărat, că n-am să-ncep acu’ să 
te mint, după ce-am coperat atît de bine, da’ asta nu 
schimbă cu nimic ce-am discutat. Am un proiect de 
evadare care nu poate da greş: a reuşit el Papion, un 
amăreştean care fura în gară, şi-am să dau eu şoşoi? 
Nu s-a mai gîndit nimeni! Un tunel săpat pe sub birou’ 
conmandantului. Da’ să nu insişti pentru detalii, că nu 
vei primi. Eşti prea tînăr! |ine minte-atît: ne-ntîlnim 
cum am stabilit.
 A doua zi, înainte de eliberare, am vrut să mai 
confirm o dată planu’ de evadare din lagărul socialist. 
După ce mi-am făcut bagajele, m-am dus la pat la nea 
Tarhon. Citea absorbit dintr-o carte de Ion Creangă şi s-a 
prefăcut că nu mă vede. I-am spus:
 Deci, rămîne cum am stabilit, nea Tarhonache. Ne 
vedem pe 4, în faţă la Tosca. 
 S-a oprit din lectură, s-a uitat mirat la mine, ca şi 
cum unu’ din noi căzuse din pod, şi-a spus: 
 Ce e, puştiule? Ai fierbinţeală? 
 Nu-mi venea să cred.
 Da’ planurile noastre?
 Care planuri, panaramă, sînt om căsătorit…
 Vedeam negru-naintea ochilor. Visurile mele de 
libertate se duceau pe apa sîmbetei. Simţeam că mi se urcă 
tot sîngele la cap:
 Cum, bre, Tarhoane, chiar ai uitat? - am ţipat eu 
nervos la dînsu’ şi-am strîns pumnii. 
 Moşu’ s-a ridicat într-un cot, a zîmbit profund şi, 
pe-un ton cît se poate de calm, m-a-nştiinţat:
 Eu mai am de stat aici ani de zile, tu te eliberezi 
peste cîteva ore. Dacă ţip după lest şi-ţi face raport, cine 
ştie cît te mai ţin ăştia închis, c-abea aşteaptă! Fii băiat 
deştept, că-n toate-i un început, şi ia-ţi viteză! 
 Ce era să fac? Moloman mă prevenise. Mai era să-l 
şi curentez de pomană. Am ascultat sfatu’ moşneagului şi 
m-am topit. Mi-am luat viteză în libertatea noastră redusă, 
asta am făcut.

*
 După ceea ce tot mai puţini numesc “revoluţie” cu 
sufletul împăcat, Mutu a ieşit din ţară de două ori, tras de 
prieteni cu forţa, să-i însoţească pînă la Istanbul, de unde 
au cumpărat blugi ieftini şi haine la mîna a doua, pentru a 
se propăşi (dar n-au făcut-o).
 La 15 iunie 2013, ducîndu-se după o sticlă de vin în 
beci, a căzut în cap de pe o scară improvizată şi a murit.

(4 septembrie 2014)

Dorin DAVID
O conversaţie cu John

– John, mă ajuţi te rog să traduc Omenie în 
engleză? l-am întrebat pe un ton blînd. Ştii că nu vorbesc 
engleză aşa de bine, chiar dacă de-acum sînt în America 
de atîţia ani...

După o secundă de gîndire, John răspunse :
– Ştiu, Dorin, ştiu. De aceea sînt aici, ca să te ajut. 
– Mulţumesc!
– Dar ştii care este problema ta? întrebă John.
Mi-am dat rapid ochii peste cap, cu siguranţă 

destul de vizibil, a “o, nu iarăşi o lecţie de morală”...
– Nu, care?
– Tu de fapt nu mai vrei să înveţi engleză. Ai putea 

mai mult! Dar, preferi să te bazezi pe mine; prea mult... 
Ce ţi-am spus prima oară cînd ne-am întîlnit?

– Să merg la nişte cursuri de engleză...
– Şi tu ce ai făcut?
– Am început să muncesc într-un restaurant. Dar tu 

nu înţelegi: eram flămînd, nu aveam nici un sfanţ... Viaţa 
nu e deloc uşoară pentru un imigrant, fără un prieten aici, 
fără familie, fără vreun ajutor de orice fel... Pentru tine e 
uşor...

– Poate, dar nu e vorba despre mine, nu-i aşa? 
În plus, nu e nici vorba despre prieteni, ci despre Limba 
engleză. Acum mă ai pe mine, eu sînt prietenul tău, dar, 
spune-mi, s-a schimbat ceva la tine? Te-ai îmbunătăţit de 
cînd ai sosit în New York?

– Ei bine, nu Johnny dragă, dar nu am avut timp. 
Trebuie să muncesc din greu, să pot plăti mîncarea, 
benzina, chiria, ca să nu mai vorbesc de taxe, şi aşa 
mai departe. Crezi că mi-e uşor, sau că-mi convine? În 
România nu eram singur ca aici, şi ce-i cel mai important, 
eram apreciat pentru ceea ce făceam... Acum sînt doar un 
străin care vorbeşte o engleză stricată şi lucrează într-un 
restaurant...

– Ştii ceva? Cînd te enervezi engleza ta devine mai 
bună!

– Nu sînt nervos, sînt disperat... Dar mulţumesc. 
Cred...

– Aşa te vreau, prietene. Fii optimist. Vei vedea că 
lucrurile se vor îndrepta, dacă gîndeşti pozitiv.

L-am privit în tăcere cîteva clipe.
– Cum?
– Cum, ce?
– Cum este posibil ca lucrurile să se îndrepte, dacă 

merg mai rău pe zi ce trece?
– Ei bine, mai întîi trebuie să gîndeşti. A gîndi e 

ceea ce te face uman.
L-am întrerupt repede:
– Dar gîndesc!
– Eu mă refer la a gîndi cu adevărat, nu a avea 

gînduri despre ce să mănînci sau ce să bei, nu despre ce 
program TV să vezi în seara asta, şi aşa mai departe. Eu 
vorbesc despre a gîndi la condiţia ta, la condiţia umană; la 
natura umană, la ce anume te face om, i.e. la gîndirea în 
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sine; şi, fireşte, la credinţa ta. Mai ai încă credinţă, Dorin?
– Adică, cum ar fi credinţa în Dumnezeu?
– A-ha.
– Păi, nu m-am mai gîndit în ultimul timp prea 

mult la problema asta...
– Vezi, exact ce spuneam!
– Hei, las-o baltă. Nu e cinstit. Mi-ai răstălmăcit 

cuvintele, mi-ai întins o capcană cu întrebările tale.
– Sînt de acord. Dar tot nu mi-ai răspuns la 

întrebare.
– Nu ştiu! Care e diferenţa, dacă cred în Dumnezeu 

sau nu?
– E imensă! Aşadar...
– Nu ştiu... Cînd eram copil, mergeam des la 

biserică, cu mama mea. Nu în fiecare duminică, dar 
probabil că mergeam de două ori pe lună, uneori chiar 
de trei...

Amintindu-mi de copilăria mea, zîmbeam cu 
privirea în gol.

– Heeello! Nu te opri acum!
– Ah, da. Scuze. Dar nu mi-a prea plăcut, ştii, 

mai ales iarna. Era prea frig afară, şi prea cald înăuntru. 
Şi niciodată nu am avut cum să stau jos, scaunele erau 
rezervate pentru babe, aşa că întotdeauna am stat în 
picioare. O, şi slujba la Ortodocşi e atît de lungă. Părea 
interminabilă, şi era foarte obositoare pentru un copil...

– Şi? Eu nu te-am întrebat nimic despre biserică, 
sau despre ritualuri. Te întreb o simplă, foarte simplă 
întrebare: crezi în Dumnezeu?

– Iar eu nu ştiu că să răspund. Probabil, într-un fel. 
Mai degrabă în propriul meu Dumnezeu.

– Bravo ţie. Acum ţine în tine credinţa aceasta. E a 
ta şi numai a ta, pe mine nu mă interesează asta...

– Poftim?! Asta ar trebui să fie o glumă? Sau îţi 
baţi joc de mine?

– Nu, nu, doar vreau să facem un pas înainte. Dar, 
ţine minte, trebuie să-ţi ţii credinţa în tine, pentru că e doar 
a ta şi nimeni nu ţi-o poate lua. Acum, iată următoarea 
întrebare: te-ai gîndit în ultima vreme la natura umană?

– Nu. Nu am timp, doar ţi-am spus!
– Te-ai gîndit în ultima vreme la altceva interesant, 

poate?
– Nu prea...
– Te-ai gîndit în ultima vreme la orice?
– De ce vrei să mă faci de ruşine? Nu e destul că 

engleza mea e atît de rea, acum vrei să mă pui şi într-o 
lumină atît de proastă?

– Deloc, relaxează-te. Doar vreau să te fac să 
înţelegi de ce nu ai succes în Statele Unite. 

– Pentru că nu gîndesc?
– Exact!
– Şi, toţi oamenii de succes de aici gîndesc? De 

aceea ei au succes? Asta încerci să mă faci să înţeleg?
– Corect!
– O.K. Eu gîndesc că tu eşti cel care nu gîndeşte 

aici, probabil ceva s-a întîmplat cu tine!
Şi i-am întors spatele, vizibil supărat. 
– Este Humanness.

– Ce?
– Traducerea pentru Omenie.”
– O, taci din gură. Cui îi pasă? Ştii ceva? De fapt 

nici engleza ta nu e chiar atît de bună! Chiar dacă ştii atît 
de multe cuvinte. Mai mult, ştii care este problema majoră 
aici? Ai devenit prea realist. Asta trebuia să fie distractiv. 
La urma urmei, de asta te-am creat!

Şi am scos pur şi simplu computerul din priză, iar 
holograma lui John a dispărut. 

Cosmin MANOLACHE 
Magenta 

Drumul la aproape 10.000 de metri înălţime fusese 
lin pînă cînd se apropiară de Milano. Era primul lui zbor 
cu Allitalia şi toate vorbele rele pe care piloţii italieni le 
duceau în spate păreau a fi doar nişte scorneli. Abia cînd 
înălţimea începea să scadă tot mai mult, iar zgîlţîielile 
avionului să se înteţească, unii pasageri îşi reamintiră 
toate acele poveşti sumbre auzite din gurile prietenilor, 
care cu cîteva zile în urmă se încumetaseră să le dea tot 
felul de sfaturi. Rumoarea nu făcea altceva decît să le 
topească în spaimă. Cei mai mulţi abia atunci înţelegeau 
că demonstraţia sobră a stewardeselor dinaintea decolării 
chiar avea un rost şi începură să scoată cu o linişte 
suspectă prospectele cu operaţiunile de salvare în caz de 
urgenţă.

Rotocoalele tot mai apropiate de pămînt aveau 
uneori unghiuri ce puteau păcăli cu uşurinţă corpul, 
provocînd reacţii împotriva nu doar împotriva pilotului. 
O ţară întreagă era stigmatizată pentru nesiguranţa în 
aer a celor peste 80 de pasageri, încît unii refuzară să 
se mai rezume la gînduri şi găsiră că înjurăturile pot fi 
forme de protest mult mai eficiente, o spumă de nervi în 
cîteva limbi: germană, franceză, spaniolă, română, rusă. 
Îngrijorător era că, în ciuda situaţiei neplăcute, pilotul şi 
stewardesele păreau să minimalizeze pericolul, în mod 
sigur pentru a nu ridica tensiunea la cotele pe care le 
atinsese zborul pe cînd avionul se afla deasupra Bosniei. 

Nu era primul zbor, dar nici avusese multe altele 
înainte. Îşi aminti cum fusese cel dinainte, în Israel, 
cu controlul drastic atît la Bucureşti, cît şi la Tel-Aviv, 
care dădea o anume siguranţă călătoriei. Apoi îi apăru 
o imagine cu care rămăsese de pe urma unei povestiri 
americane, nu reţinuse numele autorului, poate din 
pricina copertelor jerpelite a cărţuliei. Începea tot cu un 
zbor, doar că experienţa aceea fusese mult mai palpitantă. 
În cele din urmă avionul aterizase într-un lan de porumb, 
fără victime sau răniţi, iar pasagerii fuseseră preluaţi de 
o cohortă de taxiuri şi duşi de urgenţă spre Philadelphia. 
Sau New York? Nu-şi mai amintea detaliul ăsta. Nimic 
mai mult, nici un alt nume, ori trăsături sau cuvinte 
ale personajului naufragiat şi ajuns noaptea în casa cu 
atmosferă tihnită dintr-un orăşel nu departe de marginea 
metropolei. Doar lanurile de porumb îi reveneau în minte 
şi încercă să le suprapună pe relieful peste care avionul în 
care se afla zbura tremurînd din toate încheieturile.

Începu să se controleze în buzunare. Un posibil 
impact violent cu solul fusese chiar subiect al unei discuţii 
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cu unul dintre prieteni. Îşi salvase o groază de documente 
pe computerul de la serviciu dar mai avea încă destule 
pe un memory-stick negru pe care-l ţinea în buzunărelul 
plasat în partea superioară a buzunarului drept al blugilor, 
sub curea. Îl lua întotdeauna oriunde ar fi plecat plănuind 
să-şi ocupe timpul sau, dacă nu, să-l poată oricînd ar fi 
simţit nevoia să intervină cu o idee nouă. Îl scoase şi 
începu să-l privească. Viaţa este plină de tot felul de 
salvări, la orice pas, aşa cum li se întîmpla la scurte 
intervale de timp şi textelor pe care le scria dintr-o pornire 
pe care el o numise de atîtea ori hobby, fără să vrea mai 
mult. Povestirile acelea, pe care un vechi prieten de liceu 
i le ceruse într-o doară pentru o revistă comercială la care 
acesta lucra, erau la rîndul lor nişte supravieţuiri, fade 
în fond, ale unor experienţe ce-i aduseseră bătăile inimii 
foarte aproape de mărul lui Adam. Iar acum, în zborul 
clătinat serios de manevrele nesigure ale pilotului italian, 
peste care se aşternea muţenia absurdă a stewardeselor, 
memory-stick-ul părea să cîntărească mai mult decît 
s-ar fi aşteptat. Toate salvările mici, cotidiene ce-şi 
găsiseră locul în născocirile lui reveneau în fluxuri din 
ce în ce mai agitate întunecîndu-i mintea. Salvarea de 
care avea nevoie era alta, aşa cum alta era perspectiva în 
acele momente. Apoi, ca un faraon, pentru care viitorul 
următoarelor mii de ani poate că avusese un sens anume 
de... îşi aminti una din ultimele fraze lăsate în suspensie, 
rămînînd iarăşi în aer, cînd vocea pilotul se auzi poate 
pentru a patra oară. În dosarul cu poveşti pentru femei 
plîngăreţe, aşa cum le spunea uneori ba amuzîndu-se, 
ba devenind cît se poate de serios şi aducînd argumentul 
infailibil că pînă şi Dostoievski sau Dumas scriseseră 
foiletoane, avea peste patruzeci de poveşti publicate şi 
alte peste douăzeci începute. Doar nu te-oi fi crezînd şi 
tu vreun Dostoievski, mă laşi... îl luau prietenii cu care 
împărţea berile la terasa de cartier. Îi înţeleseseră pornirea 
pînă la un punct, poate dorinţa de a-şi demonstra că poate 
scrie o poveste cu început şi sfîrşit, dar ajunsese un pic 
cam departe. Nici nu erau aşa de bine plătite, iar el cîştiga 
suficient la firma IT la care lucra. Măcar de-ai scrie un 
SF ceva, îl luau cîteodată, chiar, de ce nu te-apuci, asta 
ar fi ceva mai mişto... Sau un thriller... Uite, suedezii 
sparg piaţa! Nici el nu-şi explica cum şi de ce atunci cînd 
deschidea o nouă pagină de computer în minte îi veneau 
vecini, cunoscuţi, oameni de pe stradă sau din metrou... 

— Ne cerem scuze pentru aceste inconveniente, 
dar o masă de curenţi atmosferici ne împiedică să 
aterizăm. Este posibil să întîrziem aterizarea cu 
aproximativ cincisprezece minute. Vă mulţumesc!

Urmă de o nouă serie de înjurături şi din 
nou privirile celor de pe partea dreaptă primiră 
brusc perspectiva unei păsări curioase să afle ce este 
dedesubt, gata să alunece la fel de brusc în alte unghiuri 
imprevizibile: drumuri nu foarte sinuoase, terenuri 
parcelate, părmînt arat, lipsit de verdeaţă, mici aşezări 
răsfirate, fără nori, cu o lumină roşiatică de început de 
apus... Îşi puse memory-stick-ul în cutia metalică în care 
rareori îşi ţinea ochelarii, deşi o purta cu el oriunde, apoi 
din rucsacul aflat sub scaunul din faţă scoase un marker 
albastru permanent şi îşi scrise numele în interiorul acelei 
cutii care părea să-şi fi găsit în sfîrşit o folosinţă. După ce 
termină o puse în buzunarul din dreapta al pantalonilor. 
Ştia foarte bine că autorul documentelor electronice, 
în special poveştile, şi al computerului la care fuseseră 
scrise ar fi putut fi identificat printr-o verificare de rutină. 

I se păru că scrierea propriului nume în acele momente 
era un gest intim, aşa cum unii se roagă sau şi-i amintesc 
pe cei apropiaţi. Gîndul rugăciunii nu-l străbătu. Se 
gîndi, în schimb, că dacă ar fi avut o folie de aluminiu 
de bucătărie, precum cele în care împacheta păstrăvii 
pentru cuptor, ar fi putut proteja mai bine memory-stick-
ul. La urma urmei, cutia aceea argintie aduce cu un peşte, 
unul cu o memorie fabuloasă, dar căruia îi lipseau cîteva 
căpătîie de poveşti. Poate că tabla cutiei va fi suficientă. 
Îşi puse pe urechi căştile conectate la reportofonul în care 
avea o listă cu o sută şi ceva de melodii, apăsă pe play şi 
începu să se gîndească la situaţiile acelea neduse la capăt, 
cele mai multe autobiografice, pe care sperase că pe hîrtie 
avea să le rezolve cumva. 

Îşi ridică la un moment dat privirea, sub impulsul 
unei smucituri puternice şi văzu cîţiva pasageri căzînd 
pe culoar. Majoritatea gesticulau tot mai agresiv, înjurau, 
iar doi păreau porniţi să meargă să ceară socoteală 
stewardeselor care le ieşiră în faţă explicîndu-le situaţia 
cu un calm greu de imaginat. Cei doi se întoarseră spre 
locurile lor, dar continuară să dea din mîini şi să-i agite şi 
pe ceilalţi. O nouă curbă îi dezechilbră iar. Stewardesele 
le făcură semn să se aşeze.

Cînd pe ecranul reportofonului începu să ruleze 
Life in Technicolor mări volumul şi închise ochii, şi 
repede trecu în Cemetery of London şi Lost!. Nu se 
gîndise să ia muzică pentru un sfîrşit adevărat, lent, pe 
care să-l trăiască atît de conştient şi căruia să-i ridice 
intensitatea atît de simplu cu butonul volumului. Doar 
dădea uşor din cap în ritmul muzicii continue. Nu cu 
mult timp în urmă, mai puţin de două-trei luni, auzise 
de la prietenul lui că un sunetist adormise cu căştile pe 
urechi şi dimineaţa nu mai avea auz. Gîndi că trebuie 
să fie posibile şi sfîrşituri suportabile — 42 ar fi putut 
acompania unele, de pildă, în cazul în care finalul n-ar fi 
fost surzenia. Aţipi. Ceilalţi începură să se aşeze şi să-şi 
pună centurile de siguranţă. Fuselajul intră într-o vibraţie 
puternică, apoi impactul cu solul îi smuci pe toţi. Îşi 
scoase căştile. O parte din pasageri începură să aplaude, 
cu siguranţă italieni, alţii continuau să bombăne. Pilotul 
îşi ceru scuze pentru neplăcerile create, mulţumi tuturor 
pentru încredere şi îi invită să revină şi cu alte ocazii la 
Allitalia. Forfota de pe culoar creştea, dospită de furia 
ultimelor douăzeci şi cinci minute. În curînd toţi erau în 
autobuzul ce urma să-i poarte spre clădirea impunătoare 
a aeroportului Malpensa.

Îşi lăsase căştile în jurul gîtului ca să poată auzi 
eventuale anunţuri despre zborurile de legătură. Pătrunseră 
cu toţi pe uşile automate, apoi pe scările rulate, sub vocile 
ce ţîşneau din difuzoare parcă mai toate răguşite. Căută 
un pic năuc indicatoarele şi coti alături de un grup de 
pasageri nemţi, care, bănuia, aveau să meargă, ca şi el, 
spre Hamburg. Pe cîţiva chiar îi recunoscu din îmbulzeala 
de la coborîre. Îi urmă pînă în dreptul unui panou imens 
unde erau afişate toate zborurile următoarelor ore. În acel 
moment tocmai se ridica avionul în care ar fi trebuit să se 
afle. Nemţii aveau o furie mocnită, nelăsînd totuşi să se 
vadă vreo fărîmă de agresivitate. O porni iarăşi pe urmele 
lor, pînă cînd ajunseră la un ghişeu dosit unde se vedeau 
nevoiţi să reclame situaţia şi să ceară lămuriri. Rîndul 
reclamanţilor era destul de lung, aşa că-şi puse din nou 
căştile pe urechi. Stătură ceva mai bine de o oră pînă ce 
fuseseră cu toţii verificaţi şi bifaţi pe o listă, apoi primiră 
nişte tichete şi se îndreptară spre ieşire unde îi aştepta 
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un autocar. Afară se făcuse întuneric, era un aer rece de 
toamnă şi se auzeau zgomotele puternice ale avioanelor 
care aterizau sau se desprindeau de sol în începutul de 
noapte. 

În autocar îşi ocupară locurile în linişte. 
Autorităţile aeroportului le rezervase un hotel în 
apropiere şi totul avea să decurgă normal, fuseseră 
asiguraţi, aşa încît a doua zi vor fi înapoi la timp pentru 
a-şi relua fiecare zborul spre destinaţia finală. Îşi puse din 
nou căştile pe urechi şi îşi lăsă privirea lipsită de ţintă 
pe geam. Întunericul era străbătut cu o viteză liniştitoare 
şi începură să apară ici-colo şi luminile unor aşezări 
mici, ale căror denumiri totuşi nu le putea surprinde pe 
indicatoare. Oboseala era încă ţinută în frîu de o listă cu 
piese mai bizare decît cele ascultate în avion.

Hotelul se afla puţin retras faţă de şoseaua pe care 
veniseră. Coborîră plictisiţi, abia mişcîndu-şi oasele. 
Nemţii păreau învioraţi de energia pe care grupul se 
pare că le-o dădea. Acum nu mai avea nici un motiv să 
se ţină după ei. Merse pe aleea cu pietricele albe care 
dădeau un scîrţîit nesuferit sub paşii grei, apoi intră în 
holul hotelului unde un bărbat de la recepţie de la care 
primi cheile de la cameră şi îi îndemnă să meargă spre 
restaurant. Pîlcurile călătorilor eşuaţi în noapte se aşezară 
la mese şi în curînd li se aduseră meniul fix asigurat de 
Allitalia: o salată, brînzeturi, chifle şi un pahar cu vin. 
Unul dintre nemţi chemă un ospătar şi-l întrebă dacă se 
poate comanda şi altceva, iar răspunsul îi încurajă: pizza, 
paste şi altele, doar că acestea nu mai erau gratuite. Era 
perfect, gîndi, la fel ca grupul de nemţi. Afacerea părea 
că se hrăneşte bine din erorile companiei aeriene italiene. 
Făcu semn unui ospătar şi comandă şi el o pizza, iar după 
ce dădu comanda sorbi din paharul de vin roşu sec.

Ospătari, bărbaţi şi femei, şase în total, se mişcau 
destul de repede. La un moment dat i se păru că figura 
uneia îi este cunoscută. Semăna cu cineva şi încercă să-
şi de seama cu cine, dar nu reuşi să facă nici o legătură. 
Cînd farfuria întinsă cu pizza fierbinte sosi, mulţumi şi îi 
spuse ospătarului în engleză:

– Încă unul! arătînd spre paharul cu vin. 
În timp ce aştepta vinul, femeia cu figură cunoscută 

trecu pe lîngă masa lui şi i se adresă în româneşte unei 
colege:

– Pfai, da’ ăştia chiar că-s nemîncaţi!
– N-ai auzit, fată, c-au avut probleme cu zborul? 

Dacă ar veni aşa, din ăştia, măcar o dată pe săptămînă...
Le privi cu atenţie şi încercă să nu piardă ocazia 

de li se adresa, dar ospătăriţele se mişcară repede şi luară 
drumul bucătăriei. Cînd se întoarseră cu o comandă 
pentru o masă vecină o întrebă pe colega celei cu figura 
cunoscută:

– Sînteţi din România?
Îşi dădu seama că întrebarea era stupidă. Fireşte 

că erau din România, dar ea nu părea să-şi bată capul cu 
asta şi zîmbi:

– Da, din România! Ce s-a întîmplat? Am auzit că 
aţi avut probleme cu zborul.

Apoi îşi chemă colega:
– Nicoleta! Vino un pic! Uite că e şi un român!
Cealaltă ospătăriţă veni lîngă masa lui, îl salută 

şi ca printr-o vrăjitorie parcă se desprinseră de ocupaţia 
pentru care erau plătite, luînd un aer familiar:

– Chiar s-a întîmplat ceva cu avionul aşa cum am 
auzit noi aici?

El confirmă înclinînd din cap.
– Se pare că n-a fost ceva grav, dar aproape toţi 

am pierdut legăturile. Mă rog, mai puţin românii care 
veneau aici, în Italia.

– Înţeleg, spuse ea zîmbind oarecum forţat şi tăcu, 
fără să ştie ce şi-ar mai fi putut spune.

Cîţiva dintre călătorii aflaţi la mesele învecinate 
îşi întoarseră privirile, iar ele se scuzară arătînd spre 
cei care ar mai fi dorit să comande ceva. Cea cu figură 
cunoscută îl întrebă înainte de a se îndepărta:

 – Dacă mai doriţi ceva... Poate o cafea... Din 
partea casei, şi zîmbi cu o amabilitate străină de cea 
profesională, cu care îi trata pe cei aşezaţi la celelalte 
mese.

 – Dacă se poate... Mulţumesc!
 Cînd se întoarse cu cafeaua îşi luă inima în dinţi 

şi o întrebă dacă nu cumva se ştiu de undeva. Figura 
cunoscută... Ea zîmbi. I se mai întîmplase aşa ceva, dar 
nu credea că e cazul. Apoi el o întrebă de unde este, era 
sigur că nu era o simplă coincidenţă, deşi era posibil să... 
Vălenii de Munte! Aha, zise şi privirea parcă îi fusese 
străfulgerată:

 – Nicoleta Tărcatu! Nu?
 Rămase ţintuită cînd îşi dădu seama că el 

avusese dreptate. Reacţiile ei păreau întîrziate. Îşi reveni 
şi dădu să îngaime:

– Dar de unde...
 O lămuri rapid, pentru a nu o reţine de la 

comenzile pe care le-ar mai fi putut lua. Fuseseră colegi 
de liceu pînă în clasa a zecea. Îi spuse numele lui în 
timp ce făcu nişte semne sugerîndu-i să facă abstracţie 
de barbă şi de ochelari, şi atunci parcă şi ei privirea îi 
fu străbătută parcă de un film vechi. Poate avea timp să 
stea cîteva clipe de vorbă, după ce se termină totul cu 
servitul şi strînsul mesei. Ar fi putut să-i dea un telefon 
în cameră, 312, şi el ar fi coborît, ar mai fi băut o cafea 
şi ar fi depănat amintiri... Fusese luată prin surprindere şi 
încă nu reuşea să răspundă cu reflexele ospătarului gata 
să servească oaspeţii cu amestecul acela de amabilitate 
neutră, disponibilitate şi indiferenţă.

Pasagerii avionului se ridicară de la mese şi rînd pe 
rînd o luară cu liftul sau pe scări, parcă mai destinşi decît 
fuseseră în urmă cu două ore, cît aşteptaseră autocarul 
la ieşirea din clădirea aeroportului. Ajunse cameră, se 
descălţă şi se întinse în pat, apoi luă telecomanda de pe 
noptieră şi începu să caute prin lista cu posturi tv. Show-
uri, ştiri, fotbal, muzică. La fel ca peste tot. Se opri la un 
post de muzică şi în curînd adormi. 

Cînd sună telefonul sări ca ars. Se uită în jur şi 
văzu televizorul mergînd. Se uită la ceas. Trebuia să 
coboare la masă. Se dezbrăcă repede şi făcu un duş, 
apoi îşi trase hainele pe el şi coborî în grabă ţinîndu-şi 
rucsacul doar pe un umăr. Jos îi aştepta un bufet suedez 
nu nu foarte bogat. Îşi lăsă rucsacul pe un scaun şi se 
duse să-şi pună pe platou peşte, brînză, pîine prăjită, un 
fresh de grapefruit şi o cafea. Începu să mănînce grăbit, 
căutînd cu privirea ospătarii. Nici urmă de Nicoleta. La 
un moment dat o văzu pe colega ei şi-i făcu semn. Cînd 
sosi la masa lui îi spuse:

– Bună dimineaţa! Voiam să vorbesc cu... s-o 
întreb ceva pe Nicoleta, colega... De fapt, am fost colegi 
de liceu, ne-am dat seama aseară... 

Îi zîmbi şi răspunsul veni repede:
– A trebuit să plece după ce s-a strîns masa, astă-
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noapte. Ştiţi, ea fusese chemată de acasă. Nu era schimbul 
ei şi noi aveam nevoie de ceva ajutoare... Noi nu prea am 
mai avut situaţii din astea de urgenţă...

Pe figura lui apăru dezamăgirea. I-ar fi plăcut să 
schimbe o vorbă cu cineva cunoscut, pe care nu-l mai 
văzuse demult. Trecuseră şaptesprezece ani de cînd o 
văzuse ultima oară. Ar fi vrut s-o întrebe ce a mai făcut 
de atunci, cum ajunsese acolo. Pentru moment i se păru 
că e totuşi o indiscreţie să-i ceară toate informaţiile astea 
colegei ei, dar îşi călcă pe inimă şi îndrăzni.

– E aici, în Italia de şapte ani şi ceva, din cîte ştiu. 
Stă cu mama şi cu sora ei într-un orăşel din apropiere, în 
Magenta. O să intre în schimb după-amiază. Dacă vreţi 
să-i transmit ceva...

Îşi scoase din rucsac un carneţel şi-şi scrise 
adresa e-mail şi numele, apoi rupse foaia şi i-o dădu. 
Dacă ar putea să-i scrie, fuseseră colegi şi... Sigur, o să-i 
transmită, probabil că şi ea ar fi vrut să mai schimbe o 
vorbă cu el, sigur i-ar fi făcut plăcere... Şi dacă ar mai 
vrea să-l ajute cu ceva, nici o problemă...

Naufragiaţii începură să se ridice satisfăcuţi de la 
mese şi ieşiră în faţa hotelului unde îi aştepta autocarul 
aeroportului. Înainte de a părăsi sala restaurantului o 
mai căută din priviri pe colega Nicoletei, dar degeaba. 
Trebuia să se grăbească. În autocar îşi puse căştile pe 
urechi, ca în seara dinainte. Muzica rula ca la televizor, 
fără să-l impresioneze. Şi aminti de banchetul din clasa a 
zecea, cum se obişnuia atunci, în 1990. Clasa lor fusese 
la Poiana Braşov. În ultimul semestru chiar îi plăcuse de 
Nicoleta, era o atracţie sexuală, îşi dădea seama acum. Nu 
mai ştia de ce îl refuzase de cîteva ori. Probabil ştia destul 
de bine să citească intenţiile băieţilor, gîndi şi poate că 
episoadele acelea ei îi erau mai prezente. Se prea poate 
să fi evitat o discuţie de oameni mari, mult mai pregătiţi 
să încaseze sau să dejoace provocări ori situaţii dificile. 
I-ar fi prins bine să se regăsească cu o persoană după atîta 
timp. Era încrezător că întîlnirea asta l-ar fi putut scoate 
din apatia care-l absorbise de la moartea mamei, în urmă 
cu unsprezece luni. Sigur avea să-i scrie, iar dacă ea nu o 
va face, era hotărît ca după obiceiul de a petrece o noapte 
în Hamburg, şi după ce a doua zi va fi luat un ferry-train 
spre Copenhaga, îi va da un telefon sau îi va scrie el 
scrie pe adresa hotelului de lîngă Milano. Încă o poveste 
neterminată, îşi zise şi scoase din rucsac carneţelul pe 
care scrise cu markerul permanent: MAGENTA.

Luca DINULESCU
Vorbe din văzduh 

Nimic nu-mi place. Nicicum nu e bine. Totul e 
neclar. Orice e posibil. Nimic nu-mi convine. Nimic nu 
vreau. Nu e om. Nu e bine. Oricum o dai. Rău e tot. 
Nimeni nu e viu. Totul e posibil. Nicicum nu merge. 
Lumea scade. Ce dorim? Un căcat. Ce căcat? Nu e clar. 
Nu e bun. E nasol. Punct şi de la capăt. 

Nimeni nu vrea nimic. Nu se poate fugi. Nu se 
poate fugi la infinit. Nimic nu e în regulă. Toată lumea 
este inconştientă. Nicicum nu e bine. Nicicum nu e bine. 
Trebuie să fim roboţi. Colonizarea spaţiului cosmic pare 
o prostie. Nu există scăpare în materie. Totul e rău în 
afara frigiderului. Locul cel mai rău pentru a fi găzduit 
este propriul corp? Dracu ştie, dar nici nu contează. 
Tot ceea ce văd este neadevărat. Nimeni nu are motive 
de-a trăi. Gândirea dăunează sperjurului, de orice fel. 
Progresul va avea soarta antimateriei. Hai la mulţi ani! 

După care: valoarea, se spune, este dată de 
percepţia asupra farmaciei. Eu nu ştiu dacă să fiu de-
acord. Dar ştiu un lucru: împotriva diavolului se luptă 
cu propriile lui arme. Şi nu în ultimul rând – abolirea 
gândirii este de dorit. Cât despre muncă, ea este rezervată 
celor cu puţină minte, sigur. Asta ca să nu mai spun, să 
nu mai amintesc că, proptit între stâlpi de anason, actul 
creaţiei cedează în faţa absurdităţii vieţii. Iar dacă vreţi 
logică, dacă logica vi se pare că lipseşte, iată: evoluţia 
se datorează îngerului căzut. Asta este incontestabil. O 
citim în stele, o vedem la televizor. O spune chiar şi Gică 
Hagi. Şi să nu care cumva să-mi ziceţi că cineva se poate 
ascunde în spatele cuvintelor, pentru că mă văd nevoit 
să amintesc: şi luna asta vor veni facturile. Sau mai ales 
luna asta. Lumină: 16 lei. Gaz: 35. Gunoiu: de câte 70 
ori câte 75, cum zice şi-n Biblie. Iar gunoiu, normal, vine 
mai mult pentru că din ăsta producem noi mai mult, din 
asta trăim. 

În fine. Scopul oricui ar trebui să fie acela de a 
face o lume vişinie. Iar asta se-ntâmplă, iarăşi, atunci 
când aprindem lumina pe hol. Abia atunci apare o 
vecină care ne doreşte, dinadins. Mai mult: credinţa 
oamenilor se măsoară în funcţie de norocul pe care îl au. 
Dispariţia fizică a umanităţii va coincide cu retragerea 
în virtualitate. Universul e lipsit de umor. Religia la fel. 
Cea mai mare prostie a oamenilor este vânătoarea. Cea 
mai stupidă invenţie a lor, grădina zoologică. Iar singura 
imagine care poate discredita pe absolut oricine este 
imaginea acelei persoane stând pe veceu. Asta e. Asta 
e ce? Poate vrei să spui că arta e. Artă, cum ar veni ca 
în arta picturii. Sau a cinematografiei. Care are la bază 
dorinţa, din păcate irealizabilă, de a învinge moartea. 
Sau de a nu se mai naşte copii în ţările comuniste. 
Sau, de exemplu, ca ultima formă de comunicare să fie 
televiziunea interneurală. În plus, să recunoaştem, cea 
mai grea hotărâre de luat este aceea de a muri. 

Revenind: Materia este condamnată la nefiinţă. 
Gândirea dăunează oricărui lucru. Atât timp cât nu vor 
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fi maşină, oamenii vor fi supuşi durerii. Viaţa nu există 
în afara mediocrităţii. Nu există maiestate. Toată lumea 
este inconştientă. Pentru a putea fi, totul are nevoie de 
jumătăţi de măsură. O nouă învăţătură se cere pentru ca 
viaţa să continue.

Şi, sigur că aş putea continua în felul ăsta la 
infinit. Spunând nimic. Ducând nicăieri. Falimentând 
tot. Făcându-mă de râs cu un talent inimaginabil. Dar 
nu de asta continui. Nu de asta duc totul până-n pânzele 
albe, ci pentru că am văzut mortăciunea în casa ei şi am 
dansat dansul soarelui pentru a-i urmări cursul. Pentru 
că am adorat stelele asemeni vechilor preoţi astronomi 
şi am înţeles că acolo e singura ştiinţă în care se poate 
pune vreo bază. Eu, şi alţii ca mine, ne-am băgat nasul 
în mecanismele lumii şi de-acolo i-am reglat mersul, 
închinându-mă putreziciunii mâncătoare de oameni şi 
ochiului hâd ce macerează viaţa la infinit. Eu – un foarte 
vechi spirit impersonal, conştient de propria-i nesfârşire, 
creponat de varii zavistii, edulcorat de epocile străbătute, 
necrozat de războaiele duse în numele civilizaţiei, am 
văzut creşterea şi descreşterea lumii şi sunt aici să atest 
eterna ei neschimbare. Chiar dacă astăzi am la dispoziţie 
un aragaz pentru a întreprinde toate aceste lucruri. 

Asta e tot. 

Marinela OPRIŞ 
Carapacea

Se făcuse senin după nenumărate zile de ploaie. Deşi 
îşi dorise cu disperare o rază de soare, acum nu ştia cum să 
profite de ea. Asta era mai dureros decât nemăsuratul cântec 
pe pervazul de la mansardă. Şi ce dacă acum nu mai ploua? 
Nu o să mai fie singură? Bineînţeles că i-ar prinde bine o 
plimbare. Nu mai luase o gură de aer curat de ceva vreme. 
Din păcate era medicament numai pentru trup, sufletul 
rămânea la fel de nedesluşit şi gârbovit cu sau fără plimbare. 
Va ieşi totuşi. Îşi făcuse o listă cu tot ceea ce trebuia să 
facă: bancă, pâine, lapte, de ridicat un pachet, de căutat o 
bluză… ceva cadou ce trebuia neapărat cumpărat până în 
weekend. Erau toate treburi ce urmau să o distragă de la 
o introspecţie prea dură făcută în timpul ploii. Erau toate 
chestiuni amânate fie din lene fie din cauză că nu-i plăcut 
să ieşi afară cu umbrela, mai ales dacă bate vântul puternic. 
Acum, că se hotărâse să iasă, toate trebuiau să se desfăşoare 
după un anumit ritual. Trebuia să caute hainele potrivite 
ocaziei, să se spele, să caute o pereche de cercei sau să-şi 
pună o brăţară. Toate aceste trucuri amânau confruntarea cu 
Afară. Din păcate, cu toată indulgenţa, pregătirile au durat 
abia 10 minute. Se întreba cum fac alte femei să întârzie 
atât de mult la întâlniri. Cât de nesigure trebuie să fie dacă 
au nevoie de atâta pregătire pentru o confruntare cu Afară. 
Ştia că nu va găsi răspuns la această întrebare, puţinele 
femei prietene aveau alte probleme mult mai importante de 
discutat decât să-i dea ei lămuriri veştede legate de ritualul 
de pregătire a unei confruntări cu Afară. Ele aveau copii şi 
soţi de care să se plângă sau să fie mândre, depinde de zilele 
şi toanele în care le găsea. Nu avea cu cine să discute această 

banală şi inutilă nelămurire. Se uită încă odată în oglindă. 
Da, asta era, era gata, dar picioarele nu vroiau să plece. Apa 
o oprise, aragazul era oprit, să lase geamul deschis sau nu? 
Cheile o aşteptau cuminţi în cuier. Coborând pe scări dădu 
o ocheadă pe fereastră. Nu se înnora ca să se întoarcă? Nu. 
Cerul era încă senin şi peisajul o invita să se înece în verdele 
crud. Păpădiile invadaseră păşunile şi totul strălucea. Nu 
mai văzuse demult atâta galben. Se gândise că era păcat că 
nu luase aparatul foto. Putea adăuga nişte poze la colecţia 
de albume cu flori. Era plăcut uneori să dea importanţă unor 
flori ce trăiau neştiute de nimeni în iarbă. Cât de dulce era 
viaţa lor. Acum trebuia să se concentreze pe nimicurile ce 
avea de rezolvat în sat. Ştia că nu era nimic greu de făcut, 
nimic nu cerea mai mult de câteva minute. Poate cadoul nu 
o să-l găsească. În ultima vreme era tot mai greu să înţeleagă 
de ce aveau nevoie ceilalţi. Nu mai reuşea să cumpere un 
cadou care să-i placă. Dar nu conta. Oricum nimeni nu-i mai 
făcuse nici ei un cadou de mult timp. Nici măcar când era 
copil nu primise multe cadouri, dar nu din cauza asta nu se 
simţea importantă. Era ceva normal în lumea în care trăia. 
Nu erau personalităţi în jurul ei şi nici oameni fără de care 
umanitatea ar fi rămas în urmă sau poate chiar ar fi pierit. 
La începutul tinereţii a cunoscut oameni personalităţi, dar 
i-a respins, sau au respins-o ei? Nici în ziua de azi nu îşi dă 
seama dacă a fost vina ei sau caracterele lor prea puternice 
au speriat-o. 

 Satul era spălat de ploaie. Aerul era curat şi feţele 
oamenilor recunoscătoare pentru cerul senin. Toţi o salută 
acum. Toţi ştiu cine e. Aşa cum era de aşteptat, unii o întreabă 
cum o duce. Le răspunde politicos tuturor. Nici nu şi-a dat 
seama când a ajuns la ultima notiţă de pe listă: cadoul. Ştia 
că orice ar fi cumpărat, tot nu ar fi fost satisfăcută, aşa că 
nu merita să cheltuie prea mult timp. Prima chestie care-i 
va trece prin minte o va cumpăra. Gata. Se pregăteşte să se 
întoarcă spre casă. Paşii sunt greoi. Carapacea a devenit mai 
strâmtă ca de obicei. Parcă a câştigat în greutate. E obligată 
să o poarte peste tot. Nici nu şi-a dat seama când a început 
să crească. În copilărie? În prima tinereţe? acum, când se 
consideră, sau e considerată mai degrabă, o femeie matură? 
La început crezuse că e o glumă făcută de creier ca să o 
pedepsească pentru greşelile ce le făcuse, dar şi acum mai 
crede asta uneori. Nu ştie din ce materie e făcută această 
carapace. Nu ştie dacă şi ceilalţi o văd, dacă şi ceilalţi îi simt 
prezenţa. Nici nu o să aibă curajul să îi întrebe vreodată. 
Femeile din jurul ei au treburi mult mai importante. Bărbaţii 
ar râde sigur de o astfel de întrebare. Ei nu ştiu răspunde nici 
la întrebări de genul:”dragă, vezi şi tu că m-am îngrăşat? 
Dragă, ce să mai fac de mâncare, sau dragă, ai chef să 
ieşim în seara asta? Cum poate să le pretindă să răspundă 
la o întrebare legată de carapacea ei? Ar zice că e o modă în 
lumea femeilor nesigure să se închidă într-o carapace. 

Îşi îndreptă ochii spre cer. Când se adunaseră toţi 
norii ăştia? Ar fi vrut să se mai plimbe. Acum prinsese gustul 
aerului curat şi tare, parfumul de iarbă şi dezmăţul florilor 
o îmbătau. Trecuse demult de casă. Ştia că urma să ajungă 
lângă bradul mare şi bătrân din poiană. Se grăbea, cerul îi 
părea tot mai ameninţător. Când se uitase la prognoza meteo 
pe internet văzuse numai soare. Se pregătea o furtună sau era 
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numai impresia ei? Vântul începuse să împrăştie mirosul de 
iarbă tăiată. Fiecare îşi îngrijea gazonul de lângă casă. Ei i 
se părea un măcel acest ritual al tunderii, dar alţii îl găseau 
necesar şi elegant. Zgomotul făcut de mizerabila maşină de 
tăiat iarba te însoţea în fiecare zi a săptămânii. Parcă vecinii 
îşi dădeau rând. Copilă fiind, îşi amintea, bunicul ei cosea 
iarba pentru animale. Şi atunci privea deznădăjduită cum 
florile cad ucise la pământ. Nici acum nu se schimbaseră 
senzaţiile ce le trăia în faţa unui asemenea masacru. Ştia 
însă că numai ea suferea. Uneori avea şi ea tendinţa să rupă 
flori, să le ducă acasă, să le poate admira în fiecare secundă. 
Acum reuşea să controleze tot mai bine acest impuls, deşi 
uneori mai cădea în capcana vanităţii. Florile îţi fac casa mai 
frumoasă, gândea. 

Picuri mari de ploaie îi biciuiau umerii. O răcoreau. 
Ar fi vrut să se întoarcă, să evite o răceală. Nu reuşea să 
treacă peste dorinţa de a rămâne acolo să admire ploaia. 
Dacă ar fi alergat, în 30 de minute ar fi fost acasă. Nu se 
îndura să părăsească bătrânul brad, să îl lase singur în faţa 
furtunii ce ameninţa să vină. Nici bradul nu plecase când 
era soare şi ea se ascundea la umbra lui. Îşi strânse bine 
hanoracul băieţesc pe lângă corp şi aştepta. Se gândea că nu 
putea dura mult această revărsare nouă a cerului. Simţea sub 
tălpi cum creştea apa. Când coborâse atâta? Ploua de câteva 
minute sau de câteva ore? Nu avea ceas sau telefon mobil. 
Apa ajunsese până la genunchi. Când? Începea să creadă că 
era sub brad de câteva secole. Nu îşi mai amintea dacă ştia 
să înoate sau nu. Vag îi tresărea în minte o imagine cu ea 
şi câteva fete lângă o piscină. Nu vroia să sară şi celelalte 
râdeau, deci nu ştia să înoate. Dacă ar fi ştiut, acum nu i-ar 
fi fost frică. Ar fi putut să urce în brad ca să evite apa care 
acuma îi ajunsese până la şolduri. Trunchiul bradului era 
neted şi gros. Era de neconceput să te poţi urca în el. Avea 
puţin timp. Nu-i venea nicio idee. Ştia că în situaţii critice 
creierul ei funcţionează bine. Găsea întotdeauna metode să 
se salveze. Acum nu simţea decât o ceaţă groasă şi răceală. 
Nu-i păsa. Se gândea numai la florile ce mureau şi ele înecate 
în şuvoiul de apă ce se înălţa fără măsură. Ele ce au greşit? 
Cu ce era mai bună ea ca să nu aibă acelaşi destin ca şi ele?

Mâinile i se mişcau singure. Încă nu îşi dădea seama 
ce vroiau să facă. Se simţea mai uşoară decât înainte. Ce 
făceau? Înotau? Nici pomeneală. Încercau să facă o intrare 
în carapacea ce zăcea întoarsă în faţa ei şi plutea pe apa ce se 
înălţa acum până la umeri. Cum reuşise să o dezbrace? Ştia 
că e tare. Se hrănise din oasele ei. Să lupte, să lupte, să facă 
o gaură în ea. Când a simţit că a crăpat a văzut adunându-se 
toate florile în jurul ei. Lărgise gaura şi urcase în ea. Mâinile 
îi erau pline de sânge, ştia că cicatricele nu o să se mai 
vindece niciodată. Se urcase în carapacea ce plutea acum 
ca o barcă. Luase în ea toate florile. Direcţia în care plutea 
carapacea nu o interesa. Nu se mai odihnise demult aşa de 
bine. Unde şi când se va opri nu ştia. Dar ce importanţă 
avea? Găurise carapacea şi asta i-a sfârşit puterile.

Solzii

Căuta disperată semnele cu înălţimea ei. Avea 
impresia că de câţiva ani nu a mai crescut nici măcar un 
milimetru. Când părinţii ei au zugrăvit ultima oară, nu s-a 

gândit să conserve acele semne făcute de când avea trei ani. 
Acum se gândea că dacă şi-ar mai aminti măcar locul unde 
erau scrijelite ar putea zgâria cu unghiile vopseaua proaspătă 
şi ar vedea ultimele semne. Dar nimic. Totul era negru, ceţos 
şi parcă se lipea de creier. Să fi fost lângă cămara unde 
căuta des dulciuri sau nuci? Cămara nu mai era. Se simţea 
dezorientată ori de câte ori trecea prin locul unde aceasta 
fusese. A dispărut locul unde se amestecau parfumuri şi 
borcanele se aliniau în linişte: dulceaţa de căpşuni, gutui, 
caise. Cea de caise era preferata ei, dar mama făcuse rar. Pe 
urmă se gândise că semnele ar fi putut fi făcute în spatele 
dulapului din dormitor. Când era copil nu ajungea să-i atingă 
partea de sus. O fascina. Acolo s-ar fi ascuns o zi întreagă ca 
să uite. De ce nu putea să-şi amintească? Ar fi putut întreba 
părinţii. Ei sigur ar fi ştiut. A terminat însă de vorbit cu ei 
cu mult, mult timp în urmă. Parcă era înainte de spaima ei 
că a încetat să crească. Şi asta se amesteca acum confuz în 
mintea ei. Când a început să creadă că nu mai creşte? Să fi 
fost cu ani urmă? Sau ieri? Nu ştia precis nici de cât timp 
căuta semnele. Oare ce ar putea acum să o ajute să înţeleagă? 
Mama avea o rochie pe care ea obişnuia să o probeze. Era 
lungă. Mătura bine podeaua cu ea. Dacă ar fi încercat-o iar? 
A început să răscolească sertare, să întoarcă pe dos tot ce 
însemna haină în casă. Nimic. Nici urmă de rochie. Ar fi 
putut întreba pe mama daca o mai avea, dar dezordinea aceea 
din jurul ei îi făcea bine. Ar fi răsturnat tot, scaune, dulapuri, 
mese, cutii, dar ştia că e inutil. Tot ea ar fi trebuit să facă 
ordine şi câtă oboseală. De ce nu găsea nimic care să-i spună 
cât timp a trecut de când se chinuie în mocirlă? Poze? Nu le 
mai văzuse demult. Îşi amintea că acolo erau multe figuri de 
oameni necunoscuţi, femei îmbrăcate demodat şi bărbaţi cu 
plete. Cât de ciudate i se păreau pozele acelea amestecate cu 
momente din viaţa ei. Când se uita la poze (activitate destul 
de frecventă în trecut) avea întotdeauna sentimentul că se 
pierde într-o salată de figuri. Dacă îndrăznea s-o întrebe pe 
mama „ cine-i domnul ăsta?” mama înghiţea în sec şi se uita 
în altă parte. Tata nici măcar nu se uita la poze. Oricum în 
poze nu se vede cât eşti de înaltă, deci era o muncă în zadar. 
Şi pe urmă, şi acolo între poze ar fi suferit. Şi-ar fi dat seama 
cât de egoistă fusese. A preocupat-o mereu cât crescuse ea 
şi nu se gândise cât au făcut-o cei din jurul ei. Poate de asta 
trebuia acum să stea acolo singură şi să caute răspuns la o 
întrebare ce-i măcina creierii şi îi umilea întreaga fiinţă. Cât 
am crescut de ultima oară ? Ecoul sunase ciudat, ca cioburile 
unui geam spart. 

Se odihnea năucă pe un taburet găsit la întâmplare 
lângă frigider. Şi frigiderul era o figură nouă în casă. Firma 
de mare economie energetică înlocuise vechiul depozit 
dezordonat care avea o uşă ce anunţa de fiecare dată când 
cineva încălca regula gustărilor după ora 22. În trecut, 
deasupra lui se odihnea o vază cu flori artificiale pe care 
mama le primise de onomastică. Erau ramuri de măr cu 
flori mari, toate aplecate ordonat. Parfumul lor era greoi şi 
se întreba, de fiecare dată când trebuia să le spele, ce rol 
aveau acele flori pe frigider. Niciodată nu ajungea singură 
să ia vaza. Aşa, ar putea încerca acum să vadă dacă ajunge 
deasupra. Nici pomeneală. Era mai înalt frigiderul? Era 
incapabilă să îşi aducă aminte. Părăsise dezinvoltă taburetul, 
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pedepsindu-l pentru suferinţa ei. Întotdeauna erau alţii 
vinovaţi pentru frământările ei. 

Dacă ar fi fost precum Bartolomeu, broscuţa ei 
ţestoasă, ce creştea eliberându-se de solzii şi pielea ce nu-l 
mai încăpeau, acum ar fi fost aşa de simplu. Ar fi comparat 
diferitele mărimi de solzi lepădaţi dea lungul anilor. Oare 
părinţii ei ar fi păstrat solzii ei aşa cum făcuse ea cu cei ai 
lui Bartolomeu? O altă întrebare va rămâne fără răspuns. Şi 
pielea, cu pielea ce ar fi făcut? Nici ea nu văzuse o bucată 
mare din pielea broscuţei. O lăsa mereu în apă şi dispărea. 
Uneori o purta atârnându-i de gât, în lungile şi lentele 
plimbări pe podeaua de lemn. Dar ea nu avea solzi ce putea 
să-i lepede când nu mai încăpea în ei. Ea trebuia să stea 
strâmtorată şi să se asfixieze în propria ei piele. 

Îi venise în minte poncio-ul alb cu chenar albastru 
şi roşu. Fusese al ei când era bebe. Îl mai avea. Răscolise în 
colţişorul în care mai păstra încă lucrurile cu care nu ştia ce 
să facă, în ce categorie să le pună. Dacă ar fi fost deşteaptă 
le-ar fi numit memories, dar la ora aia nu-i venea ideea. 
Îl găsise. Îl ţinea în mână fără să trezească nimic. Când îl 
purtase, cine o îmbrăcase cu el şi mai ales de ce? Oricum nu 
era de mare ajutor. Obsesia ei nu era să vadă cât fusese de 
mică ci cât crescuse de ultima oară de când se măsurase. De 
când nu mai creştea?

Se îndreptă obosită spre sufragerie. Acolo pe perete 
atârna o oglindă mare cât toate zilele. Când era adolescentă 
visase mereu să se poată privi întreagă într-o oglindă. Să 
îşi vadă tot trupul în apele limpezi ale unei oglinzi imense. 
Cu haine, sau fără, să îşi poată măsura formele şi curbele 
într-o oglindă. Acum era acolo oglinda, dar ea nu mai era 
adolescentă. Se apropie încet, în linişte de marea poartă. Îşi 
puse mâinile în şolduri aşa cum le punea mama când era 
supărată pe ea. Le ţinu aşa până simţi că sunt atât de grele 
încât o să se desprindă din umeri. Le lăsă să atârne pe lângă 
trup. Reflexia din oglindă începu să se micşoreze. Un tunet. 
Se auzea din interior? Era abia februarie. Alt tunet. Nu îşi 
mai recunoştea bătăile inimii. Imaginea devenea tot mai 
mică. Micăăăăă... Nu mai reuşea să urmărească cu ochii ei 
verzi viteza cu care se micşora. Dispăruse. O şoaptă stranie 
şi îndepărtată îi răspunse la întrebare: atât ai crescut... 
hahahahahahahaha.

Ghearele

Trecuse ceva vreme de când nu muncise, ultima 
vară petrecută la bunici, înainte de absolvirea liceului, era 
departe. Atunci îşi uitase ultima oară creierul pe tarlaua de 
porumb în arşiţa soarelui nemilos. Urmase universitatea şi 
acolo mai fuseseră momente în care nu îşi găsea neuronii. 
Acum se gândeşte că trebuia să profite mai mult de astfel 
de momente. Erau rare şi atât de tulburătoare încât îi trebuia 
săptămâni să se refacă. După universitate începuse să îşi 
câştige pâinea singură. O oarecare independenţă îi dădea 
impresia că munceşte. Toţi în jurul ei erau mândrii de munca 
ce o alesese. Pentru ea însă nu era o adevărată provocare. 
Era mai mult o joacă ce amâna adevărata confruntare. Se 
amăgise aşa vreo câţiva ani. Rutina o adusese într-un punct 
în care habar nu avea cine era şi ce dracu făcea cu viaţa 

ei. Revolta o simţea izbucnind în interior, dar găsea mereu 
motive să rămână în starea aia de reptilă întinsă la soare. 
Se confrunta zilnic cu nimicuri, zilnic ceva i sfâşia obrazul, 
dar toate deveniseră atât de normale încât înghiţea tot ca 
pe pastilele ce ţin sub control o boală cronică. Singurele 
satisfacţii ce îi rămăseseră erau să fumeze şi să bea coca 
cola. Privită din exterior viaţa ei era de invidiat. Un loc de 
muncă garantat pe viaţă, respectul începuse să şi-l câştige, 
iar garderoba începea să se contureze, fiind tot mai potrivită 
cu munca pe care o desfăşura. Totul era aranjat pe mulţi ani. 
Găsise chiar şi genul de prieteni care garantau o prezenţă 
veşnică în viaţa ei, genul de oameni care sunt acolo şi dacă ai 
nevoie şi dacă nu. Părinţii o priveau ca pe o figură realizată 
şi aşteptau numai momentul în care viaţa asta ce răsărea să 
se oficializeze, să poată să îşi vadă nepoţii crescând în acest 
mediu sigur şi protector pe care ea reuşise să îl creeze în 
jurul ei. Odată făcut şi ultimul pas, spre această oficializare, 
ar fi răsuflat şi ei uşuraţi şi ar fi aşteptat binemeritatul ajutor 
pe care era datoare să îl dea după o viaţă pe care au investit-o 
în destinul ei. Această oficializare însă întârzia şi după un 
anumit timp începuse să devină agasantă numai ideea că 
s-ar putea pune în practică. Ce mai aştepta? Examenele le 
trecea cu brio. Acum avea în faţă momentul în care putea 
câştiga şi gradele. Da. Cariera ei presupunea şi grade pe 
lângă recunoştinţa zilnică a unor pui de gâscă ce primeau 
hrana gata mestecată. Uneori găsea între acei pui de gâscă şi 
adevărate suflete ce făceau chinul ei mai puţin apăsător, însă 
şi să descoperi acul în carul cu fân nu era deloc uşor. 

Venise vara, una din lungul şir de veri de letargie. 
Acum ghearele îi crescuseră supărător de mari. Nu mai reuşea 
să deosebească falangele de nodurile lor. Noaptea auzea cum 
cresc, cum se lungesc, cum se încolăcesc în jurul pulsului. 
Se hrăneau cu temeri, gânduri, minciunile din timpul zilei. 
Degetele îşi urlau durerea, dar ea era neputincioasă mai ales 
noaptea. Buzunarele îi erau mereu sfâşiate. Era tot mai greu 
să le ascundă de ochii celorlalţi. Cel mai des punea mănuşi, 
dar acum, vara asta, ar fi sufocat-o. Reuşea să se simtă 
în largul ei când stătea în balcon şi ghearele le sprijinea 
în ghivecele de flori. Dacă le dădea ceva de făcut stăteau 
cuminţi. Din cauză că deveniseră atât de mari nu mai putea 
nici fuma. La cola renunţase pentru că îşi dăduse seama că 
nu era un obicei sănătos. Uneori avea puterea să prepare 
o socată, avea flori uscate. Înlocuia vechea băutură ce îi 
făcea ulcer. Reuşea vag să îşi amintească cât de mult savura 
răcoritoarea băutură după o zi întreagă de alergat afară cu 
copiii. Dacă mama era in toane bune o lăsa să facă gheaţă 
la frigider şi atunci totul era de lux. Se simţea o adevărată 
doamnă cu paharul de socată plin de gheaţă şi un pai vechi 
reciclat de la cofetăria unde băuse oranjada. Atunci o fascina 
parfumul puternic al arbustului. Era un adevărat deliciu să 
îl despovăreze de câteva umbrele cu care venea acasă şi le 
dădea mamei să pregătească sucul. Tata cumpăra lămâile şi 
zahărul, deşi ar fi putut să o facă şi ea. Ştia de acum cifrele 
şi câteva calcule era în stare să le ducă la bun sfârşit. Ştia 
însă că dacă fiecare contribuie la prepararea licorii gustul 
era mai bun. În momentele cele mai bune mama punea şi 
stafide. Acum, când prepara singură socata, nu reuşea să 
simtă nici măcar jumătate din satisfacţia de atunci. Când era 
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copilă nu trecea o zi fără să amestece în miraculosul borcan. 
Era sarcina ei să fie atentă să nu fermenteze prea mult şi 
să devină aspră şi prea acidulată. Acum abia îşi aducea 
aminte că o preparase. Amesteca când era prea târziu sau 
prea devreme. Ghearele o împiedicau să ţină bine lingura 
de lemn. Uneori amesteca cu atâta furie încât toată zeama 
o împrăştia. Poate nu mai avea acelaşi gust pentru că ea nu 
era la fel de însetată ca atunci când era copil. Rămânea afară 
până simţea că leşină de sete sau de foame. Parcă ştia de pe 
atunci că trebuie să profite de orice moment de fericire. Acum 
se gândea cum poate să salveze vara de la un alt faliment. 
Într-o dimineaţă îi venise în minte că dacă ar tăia ghearele 
totul s-ar termina: aşteptarea şi toate celelalte. Le tăiase. În 
câteva minute deveniseră mai viguroase, mai strălucitoare, 
numai bune de săpat. Erau oare ghearele ce cresc ţestoaselor 
ca să poată să se agaţe mai bine de carapacea partenerei, 
sau ghearele potrivite să îşi sape un cuib unde să depună 
ouăle? Oare erau semne că este pregătită şi ea să depună 
ouă? Încercase să îşi imagineze balconul ei invadat de mici 
creaturi ce aveau nevoie de ajutorul ei. Nu ştia câţi ar trebui 
să fie. Pe moment se simţise înduioşată de drăgălăşenia 
lor, se topea gândindu-se că aceste creaturi din cuib se vor 
ataşa de ea şi o vor asculta. Şi dacă şi această bucurie va 
dispărea cu timpul, aşa cum dispăruse plăcerea de a bea 
socată? Cât de ciudat.

Îşi examina ghearele. Nu le privise niciodată cu 
atenţie. Înainte fusese prea ocupată. La ce ar putea folosi? 
De ce îi creşteau ei? Se hotărâse să nu le mai acorde atâta 
importanţă, dar era vară şi nu avea nimic de făcut. Toţi 
ceilalţi aveau ceva de făcut, numai ea era liberă vara, toată 
vara. Era unul dintre avantajele ce i le oferea cariera ei. O 
vară întreagă fără să fi obligat să faci nimic, să munceşti 
nimic. O vară întreagă în care să poţi să te dedici pasiunilor 
tale. Pasiunea ei era stiloul. Acum însă nu mai luase unul 
în mână de ceva vreme. Cum putea cu aşa gheare? Îi 
era teamă că o să sfâşie hârtia şi o să desfiinţeze stiloul. 
Folosise vreodată un stilou aşa cum trebuie, la adevărata 
lui capacitate? Scrisese mereu ce spuneau alţii, ce gândeau 
alţii, ce trebuia să înveţe. Poate fugitiv avusese şi momente 
de mare sinceritate, care erau gata să o ducă la pierzanie. 
Fuseseră astfel de momente, dar dacă îşi amintea bine nici 
atunci nu folosise stiloul ci un computer. Literele sincerităţii 
le văzuse pe urmă crescând din imprimantă. Era conştientă 
că niciodată nu va mai ţine în mână un stilou. În cel mai bun 
caz o va ajuta o tastatură. 

Trecuseră abia câteva zile din lunga vară. Îşi tăiase 
ghearele de câteva ori. Încă mai spera că era o metodă 
buna. De fiecare dată reveneau şi mai mari şi într-un timp 
mult mai scurt. Nu reuşea să facă nimic. Nici măcar dulcea 
letargie din balcon nu o mai satisfăcea. Ghivecele nu mai 
aveau nevoie de ghearele ei. Pământul era încă reavăn şi 
apa trecea cu uşurinţă. Acolo nu mai era nimic de săpat. 
Ideea de cuib îi făcea pielea de găină şi îşi dăduse seama 
că nu pentru asta crescuseră. Ar fi putut căuta pe internet 
o explicaţie. În ultima vreme auzea des că acolo găseşti 
tot felul de informaţii utile. Toţi ziceau texte de genul: 
„am citit pe net că… este un site pe net unde scrie că…” 
Erau şi zeci de mii de reclame care îţi dădeau soluţii la 

probleme pe care nici măcar nu ştiai că le ai. Oare se simţea 
îndeajuns de norocoasă să încerce? Dacă afla că avea o 
boală incurabilă, o boală rară de care nu se mai vorbeşte 
de mult, mult timp? Dacă afla că boala era contagioasă? 
Trebuia să rişte. Deşi toată viaţa ei se temuse de cuvântul 
acesta, acum trebuia să rişte. Orice ar fi aflat era mai bine 
decât crunta ignoranţa în care se afla. Dacă în schimb ar 
fi găsit o soluţie simplă la problema ei şi ar râde pe urma 
de ea însăşi că a răbdat atât? Îşi luă inima şi ghearele în 
dinţi şi începu să caute: 3000 de rezultate. De unde ştia 
acum care era răspunsul corect. Începuse să citească. Nimic 
nu era legat de ce ar fi vrut ea să afle. Poate nu folosise un 
motor de căutare potrivit. Schimbă cuvintele, dar paginile 
se înmulţiseră. Totul era acum şi mai confuz ca la început. 
Poate o să aibă putere să caute mâine. Poate mâine va avea 
mai multă răbdare să citească. Tot ce citise până acum avea 
legătură cu pisici, tigrii, reptile de diferite feluri, păsări… 
Despre ghearele ei nimic. 

Stătea pe scaunul din balcon. Rămăsese încă locul 
unde reuşea să mai găsească puţin confort. Era cald. Era 
atât de cald cum nu mai fusese de mult, mult timp. Simţea 
căldura urcându-se în creieri. Era bucuroasă că găsise ceva 
care să îi distragă atenţia de la gheare. Când îi era cald i 
se părea că inima nu mai bate în ritmul normal. De cele 
mai multe ori era un ritm lent. Acum însă o simţea agitată, 
parcă avea în interior o bombă cu ceas. Mâinile începuseră 
să-i tremure şi să caute. Nu era conştientă dacă vroiau ceva 
anume sau erau şi ele exasperate să fie mereu indispuse de 
prezenţa acelor gheare. Încerca să se relaxeze, să îşi promită 
că totul va fi bine, dar totul vibra. Îşi luase un pahar cu 
gheaţă peste care adăugase atât de miraculoasa băutură din 
copilărie. Una dintre mâini i se îndreptase instinctiv înspre 
piept. Acolo era inima? Trebuia să afle. Începuse să sape cu 
ghearele. Săpa cu calm. Nu era nici o furie, nicio remuşcare, 
niciun regret. Vibraţiile erau mai intense. Ele erau singurele 
care anunţau că ceva rău sau bun o să se întâmple. Atinsese 
inima. O avea. Acum putea fi sigură. Odată atinsă, ghearele 
au început să facă straniul dans de dominare sau curtare al 
ţestoaselor. Îşi etalau mărimea şi ascuţimea în faţa ei prin 
vibraţii lungi. Îşi lăsase mâinile să atârne. Le simţea mai 
uşoare. Îşi pipăi fruntea. De ce nu mai simţea veşnicele 
zgârieturi? Simţea cum i se dilată ochii de curiozitate. Îşi 
privise mâinile. Ghearele dispăruseră.

proza scurtă în tranziţie
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Nicolae BALOTĂ 
Portretul unui cărturar

Dispariţia lui Nicolae Balotă lasă un gol nu doar în rândul celor care 
l-au cunoscut, apreciat şi stimat pe cărturar, ci şi într-un spaţiu important al 
literaturii române, marcat de prezenţa Cercului literar de la Sibiu. L-am 
cunoscut pe Nicolae Balotă mai întâi din eseurile, cărţile şi intervenţiile sale 
la Europa Liberă. Apoi dintr-un dialog epistolar pe care l-am întreprins în 
anul 2008, atunci când pregăteam un dosar tematic al revistei Vatra intitulat 
Portret de cărturar: Nicolae Balotă. O parte din acest dialog epistolar (purtat 
prin mijlocirea poştei electronice) este reprodusă la finalul acestor texte in 
memoriam. E greu de spus care sunt trăsăturile criticii şi eseisticii lui Nicolae 
Balotă ce nu au fost enunţate, enumerate, descifrate de receptarea literară 
până acum. S-a vorbit, pe drept cuvânt, despre erudiţia autorului Literaturii 
absurdului, despre aspiraţia spre clasicitate a autorului Umanităţilor, de vocaţia 
sintezei sau de fervoarea analitică, de dramatismul intelectului ce se străvede dedesubtul paginilor cu ţinută 
apolinică, s-a vorbit de tensiunea spirituală şi de pregnanţa ideatică a enunţurilor. O particularitate de prim ordin 
a criticii lui Nicolae Balotă e tocmai detenta reflexivă a frazei, capacitatea autorului, cu alte cuvinte, de a orienta 
chiar observaţiile cu caracter subiectiv, sau cele consacrate contingentului înspre elevaţia semnificaţiei filosofice. 
Gheorghe Grigurcu sesizează o astfel de caracteristică, atunci când vorbeşte despre „forţa de transfigurare reflexivă” 
ce controlează viziunile şi enunţurile lui Nicolae Balotă: „Asemeni regelui Midas, «hermeneutul» transformă tot 
ce intră în raza percepţiei sale în asociaţii filozofico-estetice, în substanţă intelectualizantă. Admirarea unui peisaj 
desfăşurat dintr-un punct privilegiat al Apusenilor îi îndrumă astfel meditaţia către geometrii eline, către viziuni, 
printr-o relevantă incidenţă etimologică, universale”. Fără îndoială că putem identifica, în volumele de eseuri ale lui 
Nicolae Balotă, o limpede apetenţă pentru asocieri, pentru expunerea sintetică şi pentru panoramarea unor tablouri 
ample ale literaturilor. După cum se remarcă şi un demers superior didactic, în măsura în care frazarea dezvăluie, 
mai degrabă aluziv, o anume pedagogie a valorilor, a idealurilor estetice şi a modelelor literare şi culturale pe care 
aceste pagini le expun cu rafinament expresiv. Nicolae Balotă este eseistul prin excelenţă, în sensul asumării unei 
posturi paradoxale, oarecum maniheice, în cadrul căreia precizia aserţiunilor, rigoarea investigaţiei se conjugă în 
chip deliberat cu o frenezie a asocierilor, cu o fervoare a analogiilor, cu o elocventă libertate a enunţării şi cu o 
veritabilă pasiune a digresiunii. 

Fără îndoială că există şi o anume gravitate esenţială a criticii şi eseisticii lui Nicolae Balotă. Cărţile sale 
au ca resort esenţial o tensiune ideatică ce le structurează substanţa, o tensiune ce relativizează aserţiunile prea 
nete, pune sub semnul întrebării poncifele literaturii, dramatizează sensuri ale operelor literare, îşi asumă îndoiala 
metodică, ritualul unei nelinişti gnoseologice şi ontologice, ca modalitate privilegiată de acces la esenţa operei 
literare. De altfel, referindu-se la specificul criticii literare, Nicolae Balotă subliniază fundamentele filosofice, 
estetice şi antropologice ale acestei discipline a spiritului uman: „Există o dublă fundamentare antropologică şi 
axiologic-estetică a intenţionalităţii critice. Pe de o parte, conştiinţa critică este solicitată din afară, ascultă un apel 
şi răspunde. Pe de altă parte, literaritatea operei, în funcţie de valorile pe care le reprezintă şi în primul rând de cele 
estetice, incită conştiinţa”. Revelarea valorilor umanului prin intermediul excursului eseistic reprezintă o evidenţă 

în textele lui Nicolae Balotă. Sunt texte ce se raportează nu doar la opere 
literare concrete, la figurile unor autori mai mult sau mai puţin proeminenţi, 
dar şi la valorile perene ale culturii universale. Criticul este, aşa cum 
apreciază Mircea Iorgulescu, „un cărturar cu vocaţie pedagogică, un învăţat 
care scrie doct şi metodic despre orice în scopul de a instrui, un literat fin 
care a asimilat numeroase cunoştinţe de pe variate tărâmuri şi le împărtăşeşte 
cu fervoare”. Pe de altă parte, figura cărturarului, efigia sa ascetică, de alură 
didacticist-livrescă, e dominată de o atitudine impersonală, de o pregnanţă 
apolinică a trăsăturilor şi atitudinilor, de moderaţie şi sobrietate. Într-un 
sugestiv Solilocviu în amurg¸ Nicolae Balotă rosteşte o adevărată profesiune 
de credinţă, nu numai literară: „Am căutat să slujesc Cuvântul frumos (nu 
mi-e ruşine de acest epitet azi aparent vetust) în sfera literelor: dar am năzuit 
(şi, vai, am reuşit prea puţin) să-l slujesc şi în adevăr, căci am avut chemarea 
Logosului. Cel mai nevrednic am fost în slujba în care mi se cerea o altă, mai 
înaltă vrednicie, în slujba Verbului divin”.

in memoriam
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Cu toată ţinuta apolinică pe care o presupun cărţile sale, Nicolae Balotă s-a implicat şi în polemicile literare 
curente. De amintit articolul Direcţia nouă şi călinescianismul, în care criticul consideră că modelul călinescian nu 
mai poate fi urmat, pe latura sa impresionistă, sugerând ideea că o critică estetică şi filosofică, fără a fi dogmatică sau 
excesiv normativă, e mult mai adecvată generaţiilor noi de scriitori. Evident, opţiunea lui Nicolae Balotă se susţine mai 
ales prin preeminenţa pe care o acordă eseistul unei fundamentări filosofice a literaturii, care se dezvoltă concomitent 
cu repudierea confuziei valorilor şi a efluviilor subiectiv-impresioniste în cadrul criticii literare. Metoda critică pe care 
o asumă, cu supleţe interpretativă, desigur, Nicolae Balotă porneşte de la analiza atentă, minuţioasă adesea, a operei 
literare sesizată în structurile sale particulare, pentru ca mai apoi, prin analogii, comparaţii, corespondenţe şi filiaţii 
stabilite cu rigoare să se ajungă la un cadru de referinţă conceptual, la anumite constante ale semnificaţiilor generale în 
care opera respectivă poate fi circumscrisă. Nicolae Manolescu subliniază, la rândul său, această „înclinaţie filosofică” 
a eseistului, dar, în acelaşi timp, remarcă şi accentele de „pedagogie critică” pe care cărţile lui Nicolae Balotă le asumă: 
„Autorul lui Euphorion gustă literatura numai după ce a explorat-o (filosofic, tehnic) şi, înainte de a admira la el un 
stil, admirăm o metodă, ceea ce ne convinge fiind nu geniul, explozia ideii şi a sensibilităţii, ci aşa-zicând ingeniul, 
pedagogia critică. El posedă ceva din arta meşteşugarului care construieşte planificat şi temeinic, o desfăşurare masivă 
de energie intelectuală în cea mai simplă demonstraţie care preschimbă critica într-o foarte serioasă şi metodică 
disciplină uzând în orice clipă de toate categoriile filosofiei sau ale istoriei culturii”. Eseurile şi studiile critice ale lui 
Nicolae Balotă conturează, în dimensiunile lor de profunzime, arhitectura personalităţii autorului lor, cu sensibilitatea, 
ticurile şi preferinţele sale culturale, cu relieful său afectiv dictat, înainte de toate, de o pasiune livrescă incontestabilă, 
de valorile unui umanism de esenţă iluministă. 

Pe de altă parte, formula de jurnal la care aderă Nicolae Balotă nu se bazează atât pe tribulaţiile corporalităţii, 
pe avatarurile cotidiene ale eului diurn, deşi există şi o astfel de latură, documentară, în Caietul albastru, ci mai 
curând pe înregistrarea devenirii spirituale. Spasmul cărnii e, de cele mai multe ori, estompat în beneficiul transcrierii 
unor reflecţii filosofice sau morale, de incontestabilă anvergură şi substanţialitate. Tânărul scriitor resimte, însă, 
irepresibilă uneori, şi nevoia clarificării propriului demers scriptural. Modulaţiile frazei, paralelismul afect/ scris, 
dinamica enunţurilor, cu arhitectura lor secretă, cu resorturile greu de bănuit, sunt câteva dintre toposurile pe care 
diaristul le dezbate, în cel mai neconcesiv şi, în acelaşi timp, sugestiv mod. Caietul albastru este, cu certitudine, una 
dintre cele mai importante realizări ale literaturii autobiografice ale epocii noastre. E o carte-document, alcătuită 
din irizaţiile afectivităţii, dar şi din tensiunea unei etici subtextuale, niciodată proclamate retoric. Tulburătoare Şi, în 
egală măsură, edificatoare, paginile de jurnal ale lui Nicolae Balotă pun în scenă neliniştile, obsesiile şi aspiraţiile 
unui eu marcat decisiv de spaţiul culturii, al cărţii, de întâlnirile exemplare cu marii autori ai trecutului, dar şi 
cu câţiva scriitori importanţi ai unui timp precar ca alcătuire, asupra căruia demonia comunismului şi-a aşezat o 
pecete tragică, dureroasă. Între temele ce străbat, cu semnificativă recurenţă, însemnările lui Nicolae Balotă, îmi par 
revelatoare tema recluziunii într-o ţară confiscată de anomaliile istoriei şi cea, corelativă, a spaţiilor compensatorii 
în care tânărul intelectual îşi mai putea afla o modalitate de refugiu. Între jos şi înalt, între claustrarea într-o lume 
a alienării şi dezumanizării prin exerciţiul dogmelor comuniste şi revelaţia înălţării, a excursului purificator spre 
spiritualitate se stabileşte o relaţie dialectică, relaţia între contrarii care, până la urmă, se împacă, în dimensiunea 
conştiinţei nefericite, neliniştite a autorului: „Cum să descifrezi Invizibilul? Ceea ce este monstruos în comunismul 
ambiant nu e doar neputinţa la care ne reduce, starea de nonlibertate generalizată, ca şi deturnarea adevărului 
înlocuit prin minciuna proferată sfidător, ci închiderea oricărui orizont. Încotro priveşti, încotro te îndrepţi, ziduri. 
Dincolo de acestea orizontul? Tocmai acest orizont „de dincolo“ este obturat, interzis, negat prin zidul comunist. 
Nu putem trăi fără orizont, fără acest dincolo de toate limitele posibile, fără acest nelimitat, singurul care îngăduie 
orice sens”.

O etică a scrisului şi a adevărului, o etică a refuzului oricărui compromis cu dogmatismul şi impostura 
comunistă, o etică a autenticităţii creatoare. Un portret alcătuit din linii ferme, insinuant-expresive, datorat lui 
Gheorghe Grigurcu pare să desemneze cu reali sorţi de adevăr şi autenticitate efigia cărturarului: „Nicolae Balotă are 
ceva din înfăţişarea unui sacerdot al cărţii, tolerant-sever, cu o mare ambiţie ascunsă sub aparenţe de permeabilitate 
şi politeţe. E de statură măruntă, subţiratic, negricios, bine ras, în creştet cu o veritabilă tonsure, cu ochi orientali 
mari, aproape imobili sub arcade hieratice, dar străbătuţi de imperceptibili curenţi de nelinişte, cu o gură subţire, 
strânsă napoleonian, trădând gustul afirmării (...). Sobru în viaţa de toate zilele (deşi înveşmântat cu mare îngrijire), 
e un avid sublimat ce-şi rezervă apetenţele pentru zona ideală, cea scriptică. Dar de la altitudinea acesteia pare a 
jindui existenţialul a-i reface diligenţele şi îndoielile, elanurile şi slăbiciunile. O pendulare continuă între absolut şi 
contingent, între contemplativ şi practic îl distinge, răsucindu-i marea erudiţie către un anume pitoresc, nuanţându-i 
osârdia cu note omeneşti-preaomeneşti”. Cărţile lui Nicolae Balotă, alcătuite din irizaţiile afectivităţii, dar şi din 
tensiunea unei etici subtextuale, niciodată proclamate retoric, reprezintă repere luminoase şi de temeinică alcătuire 
într-o cultură ce nu conteneşte să-şi caute identitatea şi legitimitatea. 

Iulian BOLDEA

in memoriam
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Ultimul homo universalis al culturii române: 
Nicolae Balotă 

Când am pornit spre Sibiu, în mai 2010, pentru 
a-l cunoaşte pe Profesorul Nicolae Balotă, ca proaspătă 
doctorandă, încercând să realizez scheletul unei teze despre 
opera sa, eram deja copleşită de conştiinţa responsabilităţii 
pe care mi-o asumasem – să deconstruiesc şi să descifrez 
mesajul unui Op impresionant atât prin dimensiunea sa 
cât, mai ales, prin conţinutul său de idei. Perspectiva de 
a-l cunoaşte pe autorul cărţilor care deveniseră provocarea 
intelectuală a vieţii mele, mă umpluse de o emoţie dublă: pe 
de-o parte, speram să pot obţine de la Domnia sa o cheie de 
lectură care să asigure coerenţa demersului meu analitic, iar 
pe de altă parte mă temeam de o atitudine condescendentă 
faţă de modesta mea persoană. Mă apropiam, aşadar, cu 
o sfială aproape nefirească de Aula Universităţii „Lucian 
Blaga”.

Prezentat elogios, cum era de aşteptat, de către 
gazde, Profesorul a deschis conferinţa sa, frapându-ne 
dintru început prin însuşi titlul ei: Cercul câinilor muzicanţi. 
Splendidă metaforă a Cercului literar de la Sibiu, însă ceea 
ce m-a impresionat atunci, dincolo de măiestria academică 
şi tuşa literară a eseului a fost tinereţea şi eleganţa pe care o 
emana întreaga persoană a vorbitorului: o mimică discretă, 
desăvârşită printr-un zâmbet şăgalnic, o gestică asemenea 
magisteriului unui dirijor, ce armoniza ritmul discursului său 
cu bătăile inimii ascultărilor, o voce caldă şi pătunzătoare de 
înamorat al cuvântului. L-am privit şi l-am ascultat fascinată, 
iar senzaţia de stânjeneală cu care intrasem s-a volatilizat, 
făcând loc unei senzaţii de căldură şi confort interior, pe care 
rar le-am trăit „în lume”. 

Audienţa personală de după conferinţă a fost o nouă 
revelaţie. Deşi ne vedeam şi vorbeam pentru prima oară, m-a 
îmbrăţişat cu privirea şi mi-a strâns puternic mâna, parcă ar 
fi încercat să-mi citească sufletul. Apoi, m-a întrebat firesc: 
„Despre ce vrei să scrii?” M-am simţit ca unul dintre elevii 
mei prins cu tema nefăcută, căci nu-mi era deloc clar ce şi mai 
ales cum voi scrie. I-am prezentat totuşi variantele de plan la 
care mă gândisem...erau foarte eclectice şi neconvingătoare, 
ştiu asta acuma, dar Domnia sa m-a ascultat cu o atenţie 
ascetică, după care mi-a spus: „Văd că ai citit deja mult, dar 
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cred că trebuie să te opreşti şi să-ţi decantezi opţiunile. Îţi voi 
da un singur sfat: încearcă să-ţi circumscrii foarte bine tema, 
căci altfel vei scrie despre toate şi nimic.” Apoi a deviat firul 
discuţiei, punându-mi întrebări personale şi vorbindu-mi 
despre legăturile sale cu Sibiul. Mi-a permis să-i scriu şi să-i 
telefonez pentru orice lămuriri de care aş fi avut nevoie şi 
astfel s-a legat, pas cu pas, o prietenie inegalabilă din punctul 
meu de vedere. Aşa cum Nicolae Balotă găsise în Profesorul 
Lucian Blaga pe magistrul său, tot astfel descoperisem 
eu, la vârsta deplinei maturităţi intelectuale, mentorul pe 
care-l aşteptasem întreaga viaţă, ceea ce m-a transformat 
ad hoc într-un novice, având privilegul de a participa la 
cursuri private de literatură comparată şi filozofie oferite cu 
inegalabila sa generozitate de către marele cărturar. Am scris 
apoi cu fervoare şi cu o pasiune nestăvilită „o lucrare ieşită 
dintr-o mare admiraţie pentru unul dintre spiritele cele mai 
înalte şi mai cuprinzătoare ale criticii româneşti, care umple 
un gol inexplicabil în metacritica românească actuală, lipsa 
unei exegeze dedicată legăturii lui Nicolae Balotă cu literele 
româneşti”, aşa cum avea să afirme doctorvater-ul meu, 
Profesorul Ion Simuţ. 

Şi totuşi, am plecat atunci de la Sibiu cu un gust amar. 
Mă aşteptasem ca la un asemenea invitat, sala de conferinţe 
să geamă de lume avidă de întâlniri academice (atât de rare), 
iar în realitate audienţa nu a depăşit douăzeci – treizeci de 
persoane. Am crezut că e, poate, o eroare organizatorică, 
dar, din păcate, nu a fost aşa căci, iată, recenta sa plecare 
din lumea celor vii a trecut aproape neobservată, ceea ce 
vorbeşte desluşit despre răsturnarea valorilor într-o societate 
aflată într-o profundă criză a identităţii sale. Desigur, vreun 
cârcotaş va putea contesta ataşamentul deplin al lui Nicolae 
Balotă la sentimentul naţional. Da, Domnia sa a fost un 
cetăţean european, însă Patria sa a rămas pe veci limba 
română, în care şi-a scris întreaga operă. Darul acesta făcut 
culturii române ar fi meritat, credem, mult mai multă atenţie 
din partea opiniei publice autohtone. Ceea ce s-a făcut, însă, 
a fost încercarea josnică de denigrare, prin încadrarea lui 
în categoria „turnătorilor” Securităţii. Sunt puţini cei care 
ştiu cât de mult l-a afectat această murdărie, total nefondată, 
pentru că, în discreţia sa, de perfect gentilom, nu a răspuns 
niciodată acuzaţiilor, dar a aprobat şi a susţinut activitatea 
noastră de cercetare a dosarelor, pe care sperăm să le putem 
publica, spre umilirea definitivă a unor pretinşi intelectuali, 
pozând în vajnici apărători ai salubrităţii morale a mediului 
cultural românesc, care ar fi trebuit să aibă minima decenţă 
de a studia problema în profunzime înainte e a se lansa în 
astfel de acuzaţii. Însă gestul lor, ca şi tăcerea complice a 
majorităţii intelectualilor care îl cunoşteau pe Nicolae Balotă 
nu fac decât să confirme perenitatea satirei eminesciene: 
„...Astfel încăput pe mâna a oricărui, te va drege,/ Rele-or 
zice că sunt toate câte nu vor înţelege/ Dar afară de acestea, 
vor căta vieţii tale/ Să-i găsească pete multe, răutăţi şi mici 
scandale -/ Astea toate te apropie de dânşii/ Nu lumina 
ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina,/ Oboseala, 
slăbiciunea, toate relele ce sunt/ Într-un mod fatal legate de 
o mâna de pământ.” E timpul totuşi ca cineva să-şi pună 
întrebarea dacă este întâmplătoare apariţia acelor diatribe 
tocmai în perioada când numeroase voci ale lumii literare 
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şi academice susţineau cu tărie (opinii parţial făcute publice 
print-un sondaj al revistei Contemporanul) primirea lui 
Nicolae Balotă în rândurile Academiei Române. „Bravos 
naţiune. Halal să-ţi fie!”

„Oricine va citi opera lui Nicolae Balotă în 
integralitatea ei, se va întreba uimit cum a putut acesta să 
asimileze şi să prelucreze o informaţie culturală şi spirituală 
de o asemenea amploare? Să fie oare doar structura sa 
cognitivă superioară, memoria impecabilă, capacitatea 
de a sintetiza o copleşitoare informaţie livrescă sau 
râvna benedictină, pe care a pus-o în slujba Cuvântului? 
Considerăm că, pe lângă aceste atribute indiscutabile, Opera 
sa stă cu adevărat sub semnul inspiraţiei transcendente, 
chiar şi în acele domenii aparent atât de îndepărtate de 
filonul religios, cum ar fi critica literară. Cărturarul umanist 
priveşte panorama culturii umanităţii dintr-un loc privilegiat 
de unde i se deschid perspective nebănuite şi inaccesibile 
omului neiniţiat, oricât de instruit ar fi. Este un har, însă 
mai ales un dar pe care Pronia divină i l-a oferit, acela al 
vizionarului, care ştie firele nevăzute ce leagă veacuri de 
cugetare şi expresie a umanităţii, pe care Nicolae Balotă, 
cu generozitatea sa inconfundabilă ni-l oferă nouă spre 
apropierea de Adevăr, ţelul suprem la care el însuşi aspiră.”, 
conchidem în volumul Nicolae Balotă şi literele române, 
Editura Academiei Române, 2014.

Conştiinţa noastră colectivă ar trebui să fie vigilă, 
căci prin dispariţia lui Nicolae Balotă s-a stins ultimul homo 
universalis al culturii române. Odihnă veşnică, suflet nobil!

Date biobibliografice: S-a născut sub semnul 
Vărsătorului, la 26 ianuarie 1925 la Cluj, ca fiu al avocatului 
Gheorghe Balotă şi al Adelinei Balotă (înainte de căsătorie, 
Dragoman, pseudonim la care, în publicistica sa, a recurs 
adeseori). Urmează anii şcolarităţii la Cluj, Blaj, Sibiu, 
iar în 1943, se înscrie la Facultatea de Litere şi Filosofie a 
Universităţii din Cluj, refugiată temporar la Sibiu. Aici are 
şansa de-a audia cursurile unor profesori de elită, precum 
Lucian Blaga, D.D. Roşca, Liviu Rusu sau Yves Auger şi 
de a fi remarcat de către mai vârstnicii săi viitori prieteni, 
membrii Cercului Literar de la Sibiu, tineri cu aspiraţii 
literare şi culturale înalte, dintre care mulţi au devenit nume 
de referinţă în istoria literaturii române: I. Negoiţescu, Stefan 
Aug. Doinaş, Radu Stanca, I. D. Sîrbu, Cornel Regman, 
Radu Enescu ş.a. După terminarea războiului (1945-1947) 
îşi continuă studiile universitare la Cluj (luându-şi licenţa 
în filosofia culturii, psihologie, limba şi literatura franceză). 
Între 1946-1948 a lucrat la Institutul de Psihologie al 
Universităţii din Cluj. Însă în 1948 este arestat în mod 
abuziv „pentru deţinere şi raspândire de material subversiv“ 
şi condamnat la închisoare, fiind eliberat în 1949. Lucrează 
apoi, în calitate de cercetător la Institutul de Lingvistică 
din Cluj, dar în 1955 este din nou arestat, anchetat vreme 
de nouă luni şi condamnat pentru „înalta trădare“ la şapte 
ani de închisoare (redactase, împreună cu fraţii Boilă, un 
manifest-memorandum, adresat străinatăţii, privind situaţia 
din România, aflată sub ocupaţie sovietică). Supravieţuieşte 
regimului de exterminare rezervat deţinutilor politici, trecând 
prin închisori cu reputaţie sumbră, precum Jilava, Făgăraş, 

Gherla, Piteşti sau Dej şi ispăşeste în continuare doi ani de 
domiciliu obligatoriu, la Lăteşti, în Bărăgan, fiind eliberat în 
1964, datorită graţierii generale din acel an. Este redactor al 
revistei orădene Familia între 1965 şi 1969, iar apoi, timp de 
doi ani, este suplinitor al lui Sorin Alexandrescu la Catedra 
de Literatura Universală şi Comparată a Universităţii din 
Bucureşti. Obţine titlul de Doctor în Literatură Comparată 
în 1970, cu o excepţională teză despre Literatura absurdului, 
iar din 1971 devine cercetător la Institutul de Istorie si 
Teorie Literară „G. Călinescu“. În perioada 1979-1981 
este invitat ca „visiting professor” la Universitatea din 
München, iar din 1981 (când se stabileşte definitiv în Franţa) 
funcţionează ca profesor titular la Universitatea „François 
Rabelais“ din Tours. În ultimii cinci ani de activitate, 
predă concomitent şi la Universitatea din Le Mans. După 
1990, când revine în ţară, predă literatura comparată, ca 
profesor invitat, la Universităţile din Bucureşti şi Cluj. Ţine 
conferinţe la numeroase alte universităţi europene, în limbi 
de largă circulaţie (inclusiv după pensionarea sa, în 1990). 
Colaborează la postul de radio „Europa Liberă”. Din 2005 
s-a stabilit la Nisa, unde s-a stins din viaţă la 20 august 2014. 

Debutul său publicistic are loc abia la vârsta de 40 
de ani. Atunci începe să ardă, într-un ritm debordant, etape 
ale vieţii sale creatoare şi să se integreze firesc în viaţa 
culturală a momentului. Profitând de acel moment auroral 
din cultura noastră, după cum însuşi numeşte perioada 
şaizecistă, publică cu fervoare peste 600 articole de critică 
literară şi eseuri, mai întâi în revistele Luceafărul şi Familia, 
iar apoi, în paralel, în toate revistele literare şi de cultură 
importante ale momentului: Contemporanul, Tribuna, 
Steaua, Luceafărul, Secolul 20, România literară.

În 1969 are loc debutul său editorial cu monumentalul 
volum de eseuri Euphorion. Acestuia i se adaugă, în foarte 
scurt timp, o impresionantă serie de cărţi de eseuri: Despre 
pasiuni, Labirint, Umanităţi, Arte poetice ale secolului XX. 
Ipostaze române şi străine, Arta lecturii, Mapamond literar, 
Parisul e o carte, Eminescu, poet al iniţierii în poezie. Poète 
de l’initiation à la poésie. Als Poet der Einweihung in die 
Poesie, De la Homer la Joyce; critică literară: Urmuz, 
Lupta cu absurdul, Iacob Burkhardt, un umanist modern, 
Introducere în opera lui Alexandru Philippide, De la Ion 
la Ioanide. Prozatori români ai secolului XX, Opera lui 
Tudor Arghezi, Literatura franceză de la Villon la zilele 
noastre, Literatura germană de la Sturm-und-Drang la 
zilele noastre; cărora li se adaugă meditaţiile religioase 
din Calea, adevărul şi viaţa, precum şi impresionanta sa 
carte de memorii, Caietul albastru. Timp mort 1954-1955. 
Remember 1991-1998. Recunoaşterea meritelor sale s-a 
făcut în mod categoric insuficient: în 1971 i se decernează 
Premiul ,,B.P. Haşdeu” al Academiei Române, în 1974 
Premiul pentru critică al Uniunii Scriitorilor din România, 
pentru volumul De la Ion la Ioanide, iar în 1999 Premiul 
Naţional pentru Literatură. Este Doctor Honoris Causa al 
Universităţilor din Cluj-Napoca, Sibiu şi Baia-Mare.

Carmen Elena ANDREI

in memoriam
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EPISTOLAR NICOLAE BALOTĂ

Mesajele de mai jos mi-au fost trimise de Nicolae 
Balotă prin intermediul poştei electronice şi au fost prilejuite 
de pregătirea unui număr al revistei Vatra care era consacrat 
personalităţii cărturarului. De aici, unele referinţe la aspecte 
legate de elaborarea acestui dosar tematic, la posibili 
colaboratori, la texte personale sau fotografii care trebuiau 
să ilustreze textele. Reproducem mai jos aceste scrisori, 
cu unele îndreptări tacite ale unor erori de culegere şi, 
bineînţeles, cu speranţa că ele vor putea readuce în memorie 
latura afectiv-umană a scriitorului, eseistului şi criticului 
literar Nicolae Balotă. (I.B.)

24 martie 2008
 Stimate Domnule Boldea, dragă prietene,
 Întorcându-mă de la Paris şi intrând în sărbătorirea 

Sfintelor Paşti, am primit cu bucurie mesajul Domniei-tale, 
pentru care îţi mulţumesc mult. Mă surprinde, desigur foarte 
plăcut, numărul şi numele colaboratorilor la proiectatul 
număr al Vetrei. Câţiva dintre ei îmi sunt necunoscuţi. Dar 
ceea ce mă miră este că, deşi demult departe de ţară în care 
mă întorc tot mai rar şi pentru mai puţină vreme, deşi închis 
şi aici în scrisul meu (nu ca un rob, ci întocmai unui monah 
care a ales sihăstria pentru zilele şi lucrările ce i-au mai 
rămas cu voia Domnului de îndeplinit), deşi nu mai am decât 
prea puţini prieteni, şi dintre cei vechi mai niciunul, sunt 
atâţia care au bunăvoinţa să-mi consacre gânduri şi cuvinte, 
adică tocmai ceea ce are preţ pentru mine. Ca să nu vorbesc 
de inimă. 

 Dar pentru că veni vorba de inimă, am un vechi, 
dacă nu cumva cel mai vechi prieten, har Domnului, în viaţă. 
Este Matei Boilă, prieten bun din copilărie şi mai ales din 
puşcărie, ca să nu mai amintesc deşartele, deşi inimoasele 
noastre „lupte” politice duse pe aceiaşi şubredă baricada. Nu 
ştiu dacă îl ştii. Mărturisesc că m-aş bucura să am din partea 
lui o fluturare de mâna sau de până. Nu vreau să impun 
oamenilor sarcini împovărătoare. Aş fi bucuros de o frază-
două. Pentru orice eventualitate dau numărul de telefon al 
lui Matei: (0264) 55.44.88.

 Iar acum despre textele mele. Mă străduiesc să trimit 
răspunsurile la interviul revistei, răspunsurile revizuite de la 
emisiunea lui Pecican, ca şi un text din Abisul luminat la 
care lucrez până la 1 aprilie. Ar rămâne textul confesiv şi 
încă unul pe care îl propun, dar care este tot ceva ce ţine 
de inimă. E vorba de câteva pagini închinate Biancăi, soţiei 
mele, care ar fi fost bucuroasă, ce zic, fericită, în orice caz 
mult mai fericită decât mine de acest număr al Vetrei, ea care 
îmi împărtăşea, cu înzecită ardoare necazurile şi împlinirile. 
Ar fi un text din caietul care îi e dedicat, din care am publicat, 
cu reticenţe, paginile întitulate ad-hoc Plimbare prin Paris, 
într-un număr recent din România literară. Aceste ultime 
texte le veţi avea în orice caz în prima decadă a lui aprilie. 
Deci doresc să fiu binişor gata înainte de termenul limită de 
la 20 aprilie. Şi nu voi uita fotografiile. 

 Mulţumesc mult pentru orice scrieţi în legătură cu 
Caietul albastru. Cum cred că spuneam, ţin la această carte 

mai mult decât la oricare pe care am publicat-o. Din păcate, 
nu ştiu dacă a fost prea citită (acest „prea” e întrucâtva 
eufemistic). Poate este prea voluminoasă, dar atunci la ce 
să mă aştept pentru Abisul luminat? Scrie, îmi zic când mă 
umbreşte un fel şi negura, şi apoi cititori se vor găsi, chiar 
dacă nu s-au născut încă şi în orice caz n-ai să-i apuci.

 Primeşte te rog, dragă domnule Boldea, salutările 
mele cele mai călduroase.

 
 Nicolae Balotă

20 aprilie 2008
 
Dragă Domnule Boldea,
 Am ajuns, iată, şi la data fatidica de 20 aprilie, pe 

care aţi stabilit-o ca o limită pentru predarea textelor pentru 
numărul cu pricina. M-am străduit să respect această dată 
şi am reuşit, slavă Domnului, după cum veţi vedea. Aveţi 
că texte ataşate la acest mail cele patru emisiuni TV făcute 
cu prietenul nostru Pecican. Refacerea acestor texte după 
transcrierile teribil de încâlcite şi deficitare ale studenţilor 
a fost mai laborioasa decât mă aşteptam şi mi-a luat mai 
mult timp. Aş fi preferat să scriu aceste texte fără să le am de 
refăcut. Am păstrat o anumită oralitate a lor, ceea ce implică 
şi unele repetiţii, dar cred că aceasta ajuta la lizibilitatea şi 
la inteligibilitatea lor.

 Textul „confesiv”, pe care l-am intitulat Pe marginea 
abisului îl primiţi ca ataşat la un al doilea mail pe care vi-l 
trimit îndată după acesta. De fapt, în afară de caracterul 
său mai general ca un fel de mărturisire, cuprinde un fel de 
comentar introductiv la Abisul luminat, opul la care lucrez şi 
despre care vorbesc prin celelalte texte trimise.

 Vor mai rămâne de trimis fotografiile. Am unele din 
acestea la Cluj, dar va trebui să tratez cu amicii în legătură 
cu acestea.

 Adevărul este că nu numai data-limită mă grăbea să 
termin, ci şi faptul că mâine urmează să plec pentru opt zile 
la Veneţia. Îndată după întoarcere am să vă contactez. Vă rog 
să-mi scrieţi tot ce credeţi că ar mai trebui făcut pentru acel 
număr al revistei.

 Vă mulţumesc pentru răbdare şi vă rog să primiţi, 
dragă Domnule Boldea, salutările mele cele mai călduroase,

 
 Nicolae Balota 

12 mai.2008

Dragă Domnule Boldea,
  Vei spune poate, deschizând acest mesaj: „În 

sfârşit, a dat Domnul!...” Sper că nu eşti prea supărat pe 
mine din pricina întârzierii trimiterii imaginilor promise. 
Mi-ar părea rău, mai ales că am citit, cu mare întârziere, 
frumoasele pagini pe care ai avut amabilitatea să mi le 
închini în Apostrof. Ele dovedesc o empatie critică, dar şi 
amicală pe care n-aş vrea să o tulbur. Îţi mulţumesc pentru 
atenţia pe care mi-ai acordat-o. Cred că mă înţelegi că nu cer 
altceva de la cei a căror opinie contează pentru mine decât 
să mă citească.
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 Dar să trec la obiect. După o destul de lungă 
întrerupere pricinuită de trei fapte cu totul diferite între ele: 
naşterea fericită a nepoţelului meu Pierre-Antoine, o şedere 
de opt zile în magică Veneţie şi terminarea unei lucrări, iată-
mă gata cu adunarea, ordonarea şi trimiterea fotografiilor 
pentru revistă. Mi-a luat şi treaba aceasta, mărturisesc, ceva 
timp. Bineînţeles, cum era de aşteptat, am făcut şi acum o 
treabă excesivă. În loc să mă mulţumesc cu câteva ilustraţii, 
am trecut în revista aproape tot fondul meu de amintiri 
fotografice şi am făcut nici mai mult dar nici mai puţin decât 
un sinopsis foto al vieţii mele. Vei fi năpădit de o avalanşă de 
poze, în patru-cinci e-mailuri succesive. Bineînţeles, ştiu că 
zecile de imagini n-au cum să intre într-un număr de revista 
normal. Vei binevoi (îmi pare rău că îţi cer acest efort) să faci 
o selecţie, după cum vei crede de cuviinţă, după posibilităţile 
de publicare, după calitatea sau interesul imaginii. Dacă le 
vei avea pe toate (le trimit succesiv ca texte ataşate la câteva 
e-mailuri), vei vedea că merg de la mica mea copilărie 
(inclusiv părinţi, bunica, străbunica) până la nepoţelul meu 
nou născut (cu imaginea chiar din primele ore după naştere).
Te vor amuza unele poze, dar vei fi poate singurul privitor al 
acestei panorame.

 Încep trimiterea, cu multe şi calde salutări.
 Nicolae Balota

P.s. Te rog confirmă primirea e-malurilor. Fotografiile sunt 
vizibile chiar în cuprinsul scrisorii, dar dacă deschizi attachement-
ele vei avea şi legenda fiecărei imagini. Te rog comunică-mi dacă 
s-au recepţionat corect. Voi mai reveni cu o scrisoare referitoare la 
numărul de revista proiectat.

17 mai 2008

Dragă Domnule Boldea,
  Mă bucur că fotografiile au ajuns cu bine şi că vor 

putea fi de folos pentru numărul proiectat al revistei. Deşi 
îmi dau seama că „orele fiind înaintate”, nu se mai pot face 
eventuale adăugiri la un număr şi aşa foarte încărcat, devenit 
dublu, dar mi-am dat seama că în proiectul nostru, pe care aţi 
avut deosebita amabilitate de a-l propune şi realiza, lipseşte 
- poate - ceva, şi anume: Târgu-Mureşul. Să mă explic. Am 
uitat să menţionez în corespondenţa noastră că am câteva 
cunoştinţe în oraşul Dumneavoastră care, poate, v-ar fi putut 
ajuta prin câteva cuvinte, prin vreo informaţie, şi că vor putea 
fi, probabil, lezate prin faptul că nu le-am pomenit. Să le 
amintesc. O doamnă profesoară din Târgu-Mureş, Doamna 
Mirela Dredeţianu este - după cunoştinţa mea - singura 
persoană care până acum a susţinut (la Universitatea Lucian 
Blaga din Sibiu) o teză de doctorat consacrata mie. Am luat 
cunoştinţă, din nefericire, târziu de această lucrare. Era în faza 
susţinerii, deci n-am putut să-i dau o mâna de ajutor în cursul 
elaborării, ceea ce ar fi eliminat o serie de erori şi poate ar fi 
îmbogăţit perspectiva. Dar să nu critic un efort lăudabil. Şi-
apoi, în curând după susţinerea tezei, am intrat în perioada 
cea mai neagră a vieţii mele, aceea a suferinţelor soţiei mele, 
deci nu m-am mai interesat câtuşi de puţin de soarta acestei 
lucrări, nici n-am ţinut legătura cu autoarea ei. Nici nu ştiu 
dacă va fi publicat ceva din ea. Dar nu la o asemenea publicare 
mă gândesc acum, ci pur şi simplu la consultarea acestei 

cercetătoare în legătură cu numărul din Vatra. 
 Semnalez apoi ca la Târgu-Mureş am foarte puţini 

prieteni (sau poate nu-i ştiu eu) dar printre aceştia sunt soţii 
Dr. Ştef. O întâmplare fastă m-a făcut să-i întâlnesc şi să-i 
cunosc aici la Nisa, unde veniseră la fiul lor, medic. Acest fiu 
a fost un adevărat înger păzitor, un medic mai devotat decât 
oricare altul în tot timpul bolii soţiei mele. Am descoperit între 
timp că tatăl, medic veterinar, este un pasionat al picturii şi 
încă unul devotat reprezentării picturale a Ardealului nostru. 
Am avut plăcerea să scriu un cuvânt înainte la un catalog al 
expoziţiei sale din Târgu-Mureş consacrate bisericilor vechi 
din Transilvania. 

 În sfârşit - last but not least - este Părintele Ioan Iovan. 
Am vorbit despre el ca despre unul dintre cei mai dragi, mai 
apropiaţi fraţi de credinţa ai mei. Cum ştiţi este la Mănăstirea 
Recea de lângă Târgu-Mureş. Aş fi fericit că, într-un fel sau 
altul, să fie prezent în această publicaţie, care devine foarte 
reprezentativă pentru viaţa şi munca mea. În orice caz, vă 
rog mult să-i transmiteţi din partea mea cea mai călduroasă 
îmbrăţişare în Cristos, Domnul nostru.

 Vă rog să mă înţelegeţi. Nu doresc texte scrise sau 
vreun alt efort din partea acestor persoane. Ceea ce cred că 
ar fi bine venit ar fi poate o prezenţă a lor, o pomenire a lor în 
acest număr.

 Şi mai e ceva, nelegat propriu zis de Târgu-Mureş. Am 
mai amintit că aş dori o prezenţă a vreunui confrate maghiar la 
acest număr. Îl pomenesc pe universitarul şi scriitorul Viski; o 
preţuiesc de asemenea pe eseista şi scriitoarea Vallasek Julia 
(traducătoare a mea; a apărut nu prea demult, în traducerea ei, 
ediţia maghiară a cărţii mele despre Scriitorii maghiari din 
România (apărută la Mentor Kiado din Târgu Mureş în 2007). 
Aş dori, cum spun, să fie prezent vreun confrate maghiar în 
acest număr. 

 Şi două ultime observaţii. Pentru date bio-bibliografice 
referitoare la mine, cea mai sigură sursă este tabelul cronologic 
întocmit de Bianca, pentru ediţia din BPT a cărţii mele Arte 
poetice ale secolului XX. E adevărat că, apărută în 1997, 
lipsesc o serie de date din ultimii 10 ani, dar, în sfârşit... În 
orice caz, vă rog să mă scutiţi de indicarea informaţiei false 
repetate de toate dicţionarele (Zaciu, Sasu etc.) cu privire la 
„debutul meu în poezie” prin volumul Din spuma mărilor” al 
unui alt Nicolae Balota, comandor de marină, volumaş apărut 
în prima sa ediţie când aveam vreo trei ani.

 Vă rog, dragă Domnule Boldea, să-mi spuneţi (în 
afara oricărei legături cu numărul) ce anume din cărţile mele 
vă lipseşte. Aş putea (chiar dacă nu dispun aici de toate) să vi 
le pun într-un fel sau altul la dispoziţie. Vă pomenesc, de pildă, 
o ediţie nouă, cel puţin dublată dacă nu triplata şi refăcuta a 
cărţuliei mele vechi Despre pasiuni, apărută nu demult la 
Bistriţa (editura Pergamon).

 Şi acum, permiteţi-mi să vă fac o invitaţie. Sunteţi 
oricând bine venit aici la Nisa. Aş dori să vă am aici, să stăm 
de vorbă, să facem plimbări prin localităţile de pe Coasta de 
Azur. Sunt cu adevărat bucuros de oaspeţi prieteni. 

 În aşteptarea unei asemenea ocazii, vă rog să primiţi, 
odată cu mulţumirile mele, salutările mele cele mai călduroase.

 
 Nicolae Balota 

in memoriam
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Dan HĂULICĂ

A! toamna, până pe pământ – poate adorm – 
lumina-i singura mumie
îmbălsămată uniform
în flori mai vechi, de iasomie.
Soarele-n cer şi-n amintire norii
eterni. E drept,
bat clopotele primelor magnolii,
moartea înţelege: moare un înţelept.
(Ion Mircea, Lumina, toamna)

S-a zvonit prin ziare că maestrul Dan Hăulică 
a murit în Bucureşti, la 17 august 2014, într-o zi de 
duminică... Nu poate fi adevărat: vocea lui, cu timbrul 
de neconfundat, sună şi acum clar, în urechile de auzit 
ale celor care au ştiut să-l asculte!

Adevăratele valori caută şi găsesc 
adevăratele modele

Discursul inimitabil, într-o limbă mult dulce 
şi frumoasă, impunea la Dan Hăulică prin tenacitatea 
unei discreţii ferme, având temeinicia erudiţiei. 

Născut la 7 februarie 1932 în Iaşi, el s-a 
manifestat în literatură ca eseist. A funcţionat câteva 
decenii ca redactor-şef al revistei literare „Secolul 
20“. Ales în 1981 preşedinte al AICA (Asociaţia 
Internaţională a Criticilor de Artă), în 2012 devine 
preşedinte de onoare al asociaţiei. A fost  preşedinte, 
ales în 1986, al CAMERA (Consiliul Mondial pentru 
Editarea şi Cercetarea Artei).

Oricare personalitate artistică şi orice grupare 
de plasticieni şi-ar fi dorit să îşi verniseze expoziţiile 
sub cuvântul său de deschidere, solemn şi precis 
asemenea unei arborări de drapel. Ca un botez de bun 
augur, pe câmpul de luptă al artei.

Geniul, ca şi sfinţenia, sunt daturi ce se 
împlinesc prin munca de o viaţă

Membru corespondent, din 1993, al Academiei 
Române, profesorul Dan Hăulică rămâne unul din 
cei mai importanţi critici de artă români, curator 
al unora din cele mai valoroase expoziţii de artă 
plastică organizate la Bucureşti într-a doua jumătate a 
veacului XX şi începutul celui de-al XXI-lea. Din 31 
iulie 1990, a fost numit ambasador, delegat permanent 
al României pe lângă UNESCO.

Printre scrierile sale se numără volumele: 
Peintres roumains, I-II, Paris, 1965; Critică şi cultură, 
Bucureşti, 1967; Brâncuşi ou l’Anonymat du genie, 
Bucureşti, 1967; Geografii spirituale, Bucureşti, 
1973; Nostalgia sintezei, Bucureşti, 1984; Dimensiuni 
ale artei moderne, Bucureşti, 1992; Artistul şi puterea. 

in memoriam
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Ipostaze ale picturii româneşti în anii 1950-1990, (în 
colaborare cu Ruxandra Garofeanu şi Paul Gherasim) 
– album al expoziţiei cu acelaşi nume de la Biblioteca 
Naţională, Bucureşti, 2012.

Încă din aprilie 1989, împreună cu o seamă de 
personalităţi ale vieţii noastre culturale, semnează, 
ca disident, o scrisoare de protest adresată Uniunii 
Scriitorilor, faţă de măsurile nedemocratice luate de 
regimul comunist împotriva poetului Mircea Dinescu, 
exclus din redacţia „României Literare“.

După 1990 a fost una din vocile care le-au 
explicat românilor înţelesul noţiunii de „totalitarism“. 

 
La 1 noiembrie 2009, Dan Hăulică participă şi ia 

cuvântul – împreună cu directorul general al Muzeului 
Naţional de Artă Contemporană, Mihai Oroveanu, 
filosoful Mihai Şora (care l-a intâlnit pe Vulcănescu 
la Paris), scriitorii Ion Papuc şi Ana Blandiana – la 
dezvelirea bustului lui Mircea Vulcănescu, în prezenţa 
fiicei filosofului, Măriuca Vulcănescu, în apropierea 
casei familiei Vulcănescu de pe strada Popa Soare, 
nr. 16 A, în Piaţa Sfântul Ştefan, din Sectorul 2 al 
Capitalei (cum se vede în fotografiile de mai sus). 
Monumentul fusese conceput cu 25 de ani în urmă, 
de sculptoriţa Valentina Boştină şi dăruit, la 57 de ani 
de la moartea artistei, de soţul acesteia, scriitorul şi 
eseistul Ion Papuc, fără pretenţii de autor. Ca o tristă 
ironie la adresa aceluia care dezvăluise faţa sumbră 
a toalitarismului în ţara sa, Primăria Sectorului 2 
primea, în aprilie 2014, o somaţie pentru îndepărtarea 
bustului ce îl reprezintă pe Mircea Vulcănescu, pe 
motiv că ilustrul filosof ar fi fost „criminal de război“.

Medicii de la Spitalul Elias din Capitală spun 
că Dan Hăulică suferea de cancer în stadiu avansat, 
asociat cu o gravă afecţiune cardiacă, iar nima sa nu a 
mai rezistat. Sufletul său a plecat, prin cimitirul Sfânta 
Vineri, la întâlnirea cu al soţiei sale, Cristina Hăulică, 
profesor al Facultăţii de Litere şi distins traducător, 
decedată la sfârşitul lui 2013.

Dumnezeu să odihnească sufletul lui Dan 
Hăulică, de-a dreapta Sa, împreună cu al tuturor 
marilor spirite ale neamului românesc!

mihai  posada,
Gustar 2014,

Sibiu-pe-Cibin 

in memoriam
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Petrişor MILITARU

Pentru o rafinare a discursului critic de 
întâmpinare

Cea de-a noua carte a lui Ion Buzera, cu titlul 
barthesian Excursuri, vine în continuarea celor trei 
volume de Proximităţi critice (apărute în 2004, 2009 
şi 2010) în sensul că ea cuprinde studii de literatură 
română şi critică literară ce au în centru opera unor nume 
consacrate ale culturii române – Tudor Arghezi, Mircea 
Eliade, Liviu Rebreanu, Şerban Cioculescu, I. Negoiţescu, 
Radu Petrescu sau Irina Mavrodin, comentarii asupra 
literaturii şi criticii româneşti contemporane vizând autori 
ca Virgil Nemoianu, Christian Moraru, Livius Ciocârlie, 
Liviu Antonesei, Ion Bogdan Lefter, Mircea Martin, 
Eugen Negrici, Ion Manolescu, Şerban Foarţă, Rolf 
Bossert, Ionel Ciupureanu, Claudiu Komartin, Aurelian 
Zisu, Cosmin Dragoste etc. sau eseuri despre teoreticieni 
literari ori gânditori ai fenomenului literar-artistic ca René 
Wellek, Fernand Braudel, Umberto Eco, Brian McHale, 
Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato 
etc.

Prima secţiune a cărţii, intitulată „Critică literară 
& portrete”, este cea mai vastă şi cuprinde cronici de 
carte despre figuri reprezentative ale literaturii şi criticii 
româneşti contemporane. Unul dintre sectoarele vizate 
este cel al poeziei tinere unde apar nume ca Robert Şerban 
(„un poet ajuns la maturitatea care îl aştepta impacientă”), 
Claudiu Komartin (poet al „tragicului tonic”), Dan Sociu 
(a cărui poezie e traversată de o „nostalgie perversă a 
chietudinii”), Anatol Grosu („are ceva dintr-un tânăr Pieter 
Bruegel cel Bătrân al poeziei române contemporane”) 
sau Ion Buzu, care cultivă un „teribil simţ al umorului 
negru, la limita simultană a tragicului şi penibilului, cu 
nuanţe calculat macabre, o plăcere a exhibiţionismului 
înţeles ca joc tanatic…”. Adeseori, cronica literară devine 
un spaţiu de dezbatere în care sunt puse în circulaţie idei 
ce depăşesc cu mult cazul particular de la care a pornit 
discuţia: de exemplu, în textul intitulat Oboseala ca 
virtute, după ce observă că exerciţiul scriiturii practicate 
de Livius Ciocârlie în volumul La foc mărunt (2012) „are 
două etape foarte bine decupate, însă greu de atins mai 
ales împreună (a descoperi şi a inventa în descoperire)”, 
autorul Excursurilor face din cele două tipuri antitetice 
de scriitură specifice lui Adrian Marino (perspectiva 
enciclopedistă, ideea de construcţie şi de sinteză, 
neoiluminism/ neopaşoptism) şi lui Livius Ciocârlie 
(spiritul de fineţe, ideea de rafinament al detaliului şi de 
analiză, caracteristic sfârşitului de epocă) cele două faţete 
ale “monedei” critice a cărei miză nu este pusă în joc decât 
de conlucrarea celor două aspecte complementare, într-o 
dimensiune dinamică „glocală”, pe principiul terţului 
inclus ce admite, în acest caz, îmbinarea elementului 
„global” cu cel „local”. Propseţimea şi subtilitatea 

unor astfel de idei generale dau consitenţă lecturii şi 
realimentează fascinaţia faţă de opera literară, precum şi 
potenţialul estetic al acesteia.

În cea de-a doua parte a cărţii, Ion Buzera pune, 
dintr-o perspectivă diacronică, într-o lumină nouă opera 
unor personalităţi de primă mărime ale culturii române. 
Pornind de la faptul că volumul Insula lui Euthanasius 
de Mircea Eliade reprezintă o culme a eseisticii din 
perioada interbelică, criticul îşi focalizează atenţia la 
nivel metodologic: Eliade aplică un tip de „hermeneutică 
literară interesată în «devoalarea» bogatului substrat mitic 
al literaturii” (p. 164) şi, depăşind observaţia că „limitele 
acestei hermeneutici sunt limitele criticii arhetipale 
înseşi”, identifică cele două componente esenţiale ale 
metodei de cercetare practicate de eseist. Mai precis, la 
bază se află o remarcabilă erudiţie dublată de un efort 
de „simplificare a comprehensiunii, sub forma unor 
scheme cât mai limpezi” ce favorizează un „comparatism 
exersat pe diverse tronsoane ale literaturii europene”. 
Acest „model relaţional, nu autocentrat, intolerat”, ce 
va fi updatat ulterior de Eliade, nu face decât sublinieze 
ideea că autorii şi arhetipurile specifice culturii noastre 
pot intra într-un dialog fecund cu alte opere reprezentative 
din cultura europeană sau universală. Pe tot parcursul 
cărţii Ion Buzera îşi propune să sesizeze aspectele 
definitorii ale autorului sau fenomenului cultural supus 
analizei critice, însă fără a relua ideile deja lansate, ci 
spre a descoperi noi piste hermeneutice ce aduc un plus 
de cunoaştere în acea zonă de dezbatere. De pildă, în 
microeseul dedicat autorului Cuvintelor potrivite (1927) 
demonstrează că unicitatea poeziei lui Tudor Arghezi 
vine din conştientizarea faptului că „poezia poate fi un 
laborator al riscului” şi descrie universul liric arghezian 
în termeni aproape cuantici ce îndeamnă spre relectura de 
care vorbea Matei Călinescu: „Salturile de la un poem la 
altul sunt, pur şi simplu, mortale. (Dar nu pentru poezia 
argheziană!) De la imaginea extincţiei universale se 
poate trece cu cea mai mare uşurinţă la evocarea unui 
bavardaj vag erotic, iar imaginarul pedepsitor biblic 
(veterotestamentar) să «conlucreze» cu expresionismul 
apocaliptic şi cu melancolia discret simbolistă” (p. 160). 
Celelalte microeseuri surprind vocaţia antiteoretică a lui 
Liviu Rebreanu şi afinităţile cu viziunea romanescă a 
lui Gustave Flaubert, modul în care „severa onestitate” 
de tip lansonian se îmbină în cercetările lui Şerban 
Cioculescu cu depăşirea graniţelor disciplinare şi 
spiritul nonconformist à la Sainte-Beuve, iar explorarea 
operei critice a lui I. Negoiţescu aduce în prin plan atât 
insaţietatea criticii empatice, cât şi capacitatea acesteia de 
a stimula potenţialul expresiv al discursului critic.

Următoarea parte, intitulată chiar Excursuri, 
se referă la aspecte ce ţin de evoluţia gândirii teoretice 
în domeniul literaturii şi artei. Discutând despre 
savoarea volumului de dialoguri dintre Borges şi Sábato 
(consemnate de Orlando Barone), Ion Buzera surprinde 
tensiunea şi entuziasmul moderatorului discuţiilor într-o 
imagine ce pare desprinsă din palpitantele documentare 
de pe Animal Planet: „Atitudinea lui Barone are ceva din 

cu cărţile pe masă
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voluptatea speriată cu care puiul de antilopă contemplă 
din tufiş încleştarea leilor rivali.”(p. 193). Pe de altă 
parte, are grijă să sublinieze că nivelul „competiţiei 
în discurs” reprezintă inima acestei cărţi, acolo unde 
„Sábato se «borgesianizează» în mai multe rânduri, iar 
raţionamentele lui sunt legate şi de perceptibil, lumea 
fizică, rigoare, cu toate că nu exclude «punctul de plecare 
al artei [care] e inconştientul, noaptea», în timp de Borges 
e imaginativ, spectaculos chiar şi în stupidităţi, creativ 
inclusiv (sau mai ales!) prin rememorări şi citate” (p. 195). 
Alte teme ale microeseurilor sunt internetul şi dispariţia 
cărţii (internetul, e de fapt, o memorie neselectivă, în 
timp ce cartea, literatura, arta, presupun spiritul creativ, 
deci selecţia, de unde şi complementaritatea celor două 
instrumente de lucru), Mario Vargas Llosa în ipostaza de 
critic literar „un creator in actu perpetuu, recompunându-
se aproape cu fiecare frază şi interzicându-şi orice 
mediocritate a emfazei” (p. 192), René Wellek cel care 
prin Istoria criticii literare moderne. A doua jumătate al 
secolului al XIX-lea arată că a te cufunda în istoria acestei 
discipline nu face decât să întărească discernământul critic 
ori „semioticianul îngrijorat”, Umberto Eco care în Cum 
ne construim duşmanul… depăşeşte graniţele semioticii şi 
beneficiază de o „situare cât mai confortabilă (neecranată 
de preconcepţii) în raport cu tema investigată şi parcurs 
elastic al stării faptice, textuale şi intertextuale.” (p. 233).

În secţiunea a patra a cărţii, Alte fragmente, putem 
citi cele mai recente reflecţii ale universitarului craiovean, 
câteva menite să revizuiască sau să nuanţeze comentariile de 
pe parcursul cărţii. Numerotarea lor se face în continuarea 
celor din Proximităţi critice şi pe lângă literatură, critică 
sau actul scrierii, ele se referă şi la fizica cuantică („Fizica 
cuantică este absolutamente logică.”), la talent („Talentul 
constă în diferenţa între ceea ce afli şi ceea ce eşti”) sau 
la avangardă – „Avangarda este însoţirea întâmplătoare (la 
umbra unui nuc în floare) a unui smartphone cu o caracatiţă 
placidă, mediocră, gidean-wagneriană, să zicem”. Apoi, 
cartea reia câteva interviuri acordate de Ion Buzera 
unor reviste electronice de cultură din Craiova – Sisif şi 
Prăvălia culturală –, iar ultimul intitulat „O istorioară 
a literaturii române” ţine mai degrabă de critifiction şi 
cuprinde o versiune in nuce a canonului literar românesc 
integrat în răspunsurile ludice, ironice şi intertextuale pe 
care intervievatul le dă Josephinei Borges-Răcari, „fiica” 
din Italia a lui Erno Gonzales Borges, „fratele neştiut” al 
autorului Cărţii de nisip. 

Dacă microeseurile, cronicile literare şi interviurile 
fac să se contureze un profil implicit al criticului 
craiovean, textul care prefaţează cartea, „Rudimente de 
poetică (inclusiv personală) a lecturii”, şi cel din postfaţă 
reprezintă detalieri foarte precise, definitorii ale (auto)
portretului critic. Pentru Ion Buzera a face critică înseamnă 
a sta sub semnului unui dinamism contradictoriu: 
„plăcerea textului”, fascinaţia pe care acesta o generează 
şi spiritul creativ ce însoţeşte orice act critic, dublate de 
discernământ, (auto)ironie şi conştiinţa valorilor estetice. 
A nu ieşi din limitele (auto)impuse ale discursului critic 
şi a transmite, în acelaşi timp, farmecul deschis, spiralat, 
al literaturii – este tocmai provocarea pe care şi-o asumă 

critica literară. Nu în ultimul rând, Excursurile lui Ion 
Buzera îşi propun să marcheze un moment în care critica 
de întâmpinare de la noi ar putea face un salt calitativ, în 
sensul că se cuvine să îşi (re)definească metodele analitice 
şi conceptele folosite în discursul critic contemporan, 
astfel încât nivelul de profesionalism al actului critic să 
câştige în planul înţelegerii literaturii şi în demersul său 
de a delimita şi ierarhiza valorile estetice. 

Diana CÂMPAN

Târziul poetului Dumitru Mălin 
sau despre citirea de sine ca stare de graţie

După volumul din 2011 – Iubiri din ultima 
adolescenţă – poetul albaiulian Dumitru Mălin pare să 
fi semnat un nou protocol al scrierii de sine după grila 
de valori destinale dată de asumarea responsabilităţilor 
majore ale celui care îşi conştientizează deplina maturitate 
– în viaţă şi în scris, deopotrivă. Cu Inventar la viaţă 
(2012), Dumitru Mălin insinua, deja, noul cod al scriiturii 
sale, semnalând, necosmetizat, ceremonialul fiinţei care 
şi-a traversat pragurile ascensionale, ajungând în chiar 
miezul cald al înţelegerii semnelor lumii. Avertismentul 
privitor la perisabilitatea eclesiastică a fiinţei şi la limite 
era elocvent, poetul lăsând să se întrevadă dorinţa fermă 
de a adăsta în jurul propriilor simboluri pentru a le reaşeza 
în rostul lor matur, nealterat de conotaţiile – îndoielnice 
adesea – ale preajmei: „Din când în când mai faci un 
inventar / Ce este ce nu este unde-s toate / Cât ai vândut pe 
vis şi pe-n zadar / Cum tot ce se putea nu se mai poate…” 
(O prăvălie-i lumea).

Volumul Târziu, la capătul speranţei (2013) 
împlineşte tocmai acest proiect anunţat al relecturii 
de sine, făcută după cadenţele vârstelor interioare şi 
cu un instrumentar plasat în acea zonă a imaginarului 
poetic care face posibilă reinstituirea memoriei abisale. 
Dumitru Mălin permite anularea graniţelor dintre timpul 
trăit şi timpul amintirii, lăsându-le să fuzioneze, abrupt 
dar netensionat, în episoade elegante de introspecţie ori 
în imagini întipărite pe retina interioară, reactivate după 
regulile memoriei afective. Eul liric devine, simultan, 
actant şi martor, logaritmul asumării rolurilor circulare 
fiind cel puţin provocator. 

Pragul pe care poetul se situează nu este nicidecum 
labil, ci privirile retrospective sunt susţinute de suportul 
clar şi absolut pertinent al unei conştiinţe robuste, matură 
şi predispusă la exerciţii de autodefinire: „Niciodată şi 
niciunde şi nicicum n-o să mai fii / Tânăr lup în turma vieţii 
printre miei de bucurii. // Că-s pădurile uscate, dealurile 
pietre seci, / N-ai cu cine le străbate râul dragostei să-l 
treci” (Altul). Firesc, simbolurile fiinţei se cer înţelese şi 
asumate plenar, poetul propunând, însă, o întoarcere a lor 
către interior, ca şi cum lumea exterioară, prea superficială 
şi grăbită, nu mai ştie să absoarbă esenţele: „Cine-mi 
citeşte poemul zălud / Va zice – bătrâne, întoarce-te-n 
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casă. / Dar este alt glas ce mă strigă-l aud, / Se roagă de 
vârstă-mi: lasă-l să iasă!” (Târziu, la capătul speranţei).

Majoritatea poemelor lui Dumitru Mălin sunt 
poeme-oglindă, jocul metaforelor derulându-se după 
un ritual prestabilit la nivelul conştiinţei de sine care îşi 
cere definiţiile circulare. Poeme-parabolă, alegorii în 
ramă, meditaţii cu cheie şi structuri elegiace profunde 
compun un volum simbolic, el însuşi o potenţială oglindă. 
Căutările sinelui în caruselul lumii sunt întotdeauna 
rotunjite prin semnele găsirii şi ale întâlnirii; niciodată eul 
liric nu îşi ratează traseele iniţiatice, el îşi este propriul 
totem şi maestru, martor şi actant: „Mi-e vârsta haină udă, 
haină rea, / O port pe umeri grea din toamnă-n toamnă, / 
Aş arunca-o-n grabă undeva, / Dar n-am de-nlocuire altă 
haină. // N-am alţi pantofi pe care să-i trimit / Altundeva 
decât înspre-nserare, / Oricum să mă întorc spre răsărit / 
Nu mai găsesc de-o vreme vreo cărare. // Îmi cert cămaşă, 
vestă şi palton / Că prea lăsat-au vântul să mă bată, / Prea 
m-au purtat prin gri şi monoton / Fără-a-mi fi clară calea 
niciodată…” (Vârstă). Îi reuşesc mereu poetului secvenţe 
lirice de o simplitate cuceritoare, împlinite în semnificaţii 
dense sub raport filozofic: „Soldat la capătul speranţei / 
Păzesc o graniţă de dor / Pe care să n-o treacă moartea, 
/ Că prea n-am învăţat să mor. // Soldat cu ziua sau cu 
anul, / Dar mai ales cu ceasul mic, / Păzesc la graniţa 
firavă / Dintre fiinţă şi nimic. // Când s-o crăpa din nou de 
ziuă, / Mai dincolo de-acest hotar, / Nici nu mai ştiu cum 
voi pricepe / Că fost-a totul în zadar” (Soldat la capătul 
speranţei).

Meditativul este dublat, la Dumitru Mălin, nu de 
semnele fatalităţii profane, ci de corecta adaptare a fiinţei 
la fatum, retorica întrebărilor negenerând niciodată revolta 
gravă, ci un fel de acceptare curioasă şi încă parţială a 
rosturilor trecerii şi petrecerii. Dibuirea fondului interior 
este apanajul celui care a atins pragul înţelepţirii, aşa încât 
este ferit de cataclismele speculaţiilor şi ale angoaselor 
definitive. Până şi tristeţile sunt elaborate circular, în jurul 
unor centrii ai contemplaţiei în care rezidă chiar mirajul 
înţelegerii de sine: „Îmi pipăi fruntea – vie şi fierbinte,/ La 
fel de grea de gânduri ca-nainte.// Atunci de ce prin iarna 
rea de-afară / Se-aude plugul frigului cum ară? // Spre 
inimă-ascuţişul întorcându-l, / Mieros îmi râde-n geamuri 
nopţi de-a rândul.// Îşi linge-n pragul casei gheara sură / 
Şi-mi numără cuvintele din gură, // Îmi numără secundă 
cu secundă / În pieptul firav gheara să-şi ascundă // Oh, 
plug flămând cu lung tăiş de gheaţă // Azi câte brazde mi-
ai tăiat pe faţă?” (Plug).

Poetul Dumitru Mălin este un iubitor stilat al 
câtorva toposuri de consistenţă arhetipologică, pe care le 
lasă, şi în acest volum, să se rostogolească în episoade 
introspective de mare forţă. Esenian prin structură, poetul 
vizează aducerea mereu în centrul de interes a unor mituri 
personale construite în lungile etape lirice definitorii 
pentru cariera sa poetică. Târziu, la capătul speranţei 
este, din această perspectivă, un volum-sumă. 

Fundamentale pentru citirea de sine rămân 
simbolurile destinale de la graniţa dintre rustic şi 
modernitate. Pragul dintre arhaic şi modern este trecut, 

în cheie lirică, de toate toposurile exterioare devenite 
simboluri interioare: preajma tomnatică („Ploioasă zi, 
copacii uzi / Şi-aruncă afară sufletul postum, / În surda lor 
ureche să n-auzi / Cum cântă mierla morţii stins acum.” 
- Zbor), însingurarea şi retragerea în spaţiile protectoare 
ale tăcerii („Cine pe cine n-a înţeles, / Fumegă vântu-
nfloreşte ninsoarea, / Uită mai bine, uită mai des / Şi 
nerăspunsul şi întrebarea.” - Viu), iubirile de dincolo de 
memorie („Inexistente, dar frumoase / Femeile de foc şi 
vânt / Pe care le culeg din case / Şi-n târgul viselor le vând. 
// (…) Inexistente, dar albastre, / Minţind retina mea de jar, 
/ Femei din raiul vârstei noastre / Ce fără-a fi venit dispar.” 
- Femei de foc) şi, mai presus de toate, spaţiul matricial 
suprem – casa părintească devenită poveste nealungată şi 
nezădărnicită, eternizată prin ritualul întoarcerii. De altfel, 
ultimul ciclu de poeme al volumului (În fântânile adânci 
cade steaua) este, prin excelenţă, dedicat amintirii mamei 
şi casei natale, ambele simboluri fiind, în întreaga creaţie 
a lui Dumitru Mălin, cele mai puternice structuri pe care 
se poate sprijini întregul construct destinal. Elegiac şi 
sublimând matricea maternă, poetul se redescoperă tocmai 
prin gesturile odinioară inaugurale ale întoarcerii acasă, 
mai ales că fluxul timpului a aşezat peste mitologia rustică 
a mamei nu umbre sau falii, ci profunzimi. Absenţa este 
anulată prin vocaţia rememorării calme a simplităţii, ca şi 
cum orice dorinţă de bună aşezare în lume trebuie să înceapă 
cu gestul întoarcerii la simplităţile noastre fundamentale, pe 
care nicio modă nu le poate disloca din mit: „În muntele 
de piatră, cu umeri grei de nori, / E casa noastră, mamă, 
rămasă-nsingurată; / Tu nu mai eşti acolo, cu paşii tăi uşori, 
/ Să-i mai deschizi fereastra, ori lanţul de la poartă” (Deja-i 
o veşnicie); „În satul acela acum este toamnă / Şi basmul s-a 
frânt ca un pom sub furtuni, / Iar mama, plecată de-acasă, 
răstoarnă / Păduri de-ntuneric prin ochii ei buni” (Poveste). 
Gesturile sunt ale fiinţei care a înţeles că orice lectură de sine 
trebuie să înceapă prin resacralizarea armoniilor interioare: 
„Nu-s necăjit că nu erai acasă / Măicuţa mea cu chip amar, 
bătrân, / Dar nici aşa să te găsesc retrasă / În nesfârşirea 
zilelor ce vin. // Dar nici aşa, să-mi iasă-n prag târziul / A 
tot ce mi-a fost drag în acel loc, / Nici rostul cheii casei să 
nu ştiu-l / În zarul ruginit de nenoroc. // Iar când păşind 
prin camerele goale / Am înţeles ce lipsă eşti în tot / M-am 
rezemat de-un zid cu-atâta jale / Cât nu mă ştiu în stare să 
suport. // Că nici aşa, să fie casa noastră / Doar un pustiu de 
aer fără rost, / Doi ochi absenţi mereu dintr-o fereastră / În 
care tu icoană sfântă-ai fost” (Dar nici aşa).

Ne recunoaştem, aşadar, în vecinătatea unui poet 
autentic, tentat să îşi traverseze pragurile în perfect acord 
cu preajma, fără a face, însă, concesii timpului marcat 
de semnele grave ale superficialităţii. Elegant şi blând, 
profund şi empatic, Dumitru Mălin are vocaţia dialogului 
cu sine pe deasupra textului, poemele sale propunând, 
de la un capăt la celălalt, relecturi ale propriilor noastre 
coduri interioare.

_________
*Dumitru Mălin, Târziu, la capătul speranţei, Editura 

Emma Books, 2013
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Cristina GELEP

Vălurile Salomeei sau despre 
decadentism şi estetism*

I. Definire şi nuanţări.

Realizat cu prudenţă, supleţe, bine argumentat, 
aducând un plus de noutate şi limpezind apele decadente, 
cartea lui Mihai Ene, Vălurile Salomeei. Literatura 
română şi decadentismul european, îşi enunţă cu 
claritate miza sau mizele: „ Estetism şi decademtism 
ar însemna, astfel, că avem de a face cu două unităţi 
conceptuale şi de semnificaţie diferite, autonome şi 
care, eventual, ar putea fi analizate separat. Însă aceasta 
este doar una dintre variantele posibile. Intenţia noastră 
nu a fost una conjunctivă, care să reunească cele două 
concepte sau să le alăture independent. Ne interesează 
mai degrabă intersecţia conceptuală, în ce măsură cele 
două concepte se influenţează reciproc şi mai ales la ce 
tip de literatură sau de mentalitate dau naştere.”

 Ulterior, criticul aduce încă o nuanţare extrem 
de importantă în economia cărţii şi în înţelegerea 
decadentismului şi estetismului sau a estetismului 
decadent ori a decadentismului estetizant: „ Astfel, 
decadentismul şi estetismul determină, în cadrul 
cercetării noastre, un areal care se va configura pe parcurs 
ca rezultat al acestei interdependenţe. De asemenea, 
sintagme ca estetism decadent sau decadentism 
estetizant, dincolo de natura uşor pleonastică a celui 
din urmă, nu ar fi acoperit arealul conceptual care ne 
interesează. În plus, ar fi însemnat să favorizăm unul 
din termeni subordonându-l pe celălalt. [..] Nu ne 
interesează, de exemplu, un «estetism gol», cum ar fi de 
pildă, cel «academizant», clasicist sau parnasian, tot aşa 
cum înţelegem decadentismul ca Weltanschauung şi stil 
atemporal, iar nu ca ilustrare literară a temei decăderii, 
cum vom explica în cele ce urmează.”

II. Decadentismul - stil şi atitudine.

Decadentismul - acest stil rafinat, subtil, dar 
şi de esenţă tare, cu rădăcini în trecut şi reminiscenţe 
prezente, deci de altădată şi de acum, reprezintă „primul 
pas în modernitate”, determinând o relaţie „ambiguă 
şi paradoxală”, „marcând o nouă paradigmă nu doar 
literară sau culturală, dar şi de sensibilitate, afirmând 
o Weltanschauung proprie, cu rădăcini în ultimul 
romantism, dar negându-l concomitent, atunci este 
evidentă importanţa analizei literaturii (şi) din această 
perspectivă.”

În lucrarea de faţă se face diferenţa între 
decadent, decadentism, se analizează relaţia dintre 
termeni, mergând până la stil şi chiar atitudine 

decadentă, de asemenea se defineşte estetismul: „aşa 
cum este el definit în general, dar şi în relaţie cu gruparea 
literară generată ideatic de Walter Pater şi care l-a avut 
principal promotor pe Oscar Wilde.” Vom mai insista 
puţin asupra conceptului de decandent şi a admirabilei 
definiţii pe care Mihai Ene o dă decadentismului: „ 
decadentul este un estet amoral, cu rezerve importante 
de cinism, învăluit într-o ideatică pesimistă, care poate 
atinge nihilismul, servit de un acut simţ critic, dar 
dezvăluind şi o dimensiune bovarică, raportată la o 
imagine a aristocraţiei pe care el însuşi o remodelează, 
şi profesând un elitism hedonist, în care rafinamentul 
simţurilor se îmbină cu stranietatea experienţei.”

III. Asimilarea conceptuală.

Studiul lui Mihai Ene se remarcă printr-o subtilă 
şi documentată analiză vizând decadentismul, aplicată 
pe operele unor autori începând de la: Virtualitaţi 
decadente în opera lui Mihai Eminescu, continuând 
apoi cu: Imaginarul decadent pe structuri romantice: 
Al Macedonski; urmează o analiză a simbolismului şi 
decadentismului în literatura română, Decadentismul 
structural: Mateiu I. Caragiale, Crepuscularism şi 
estetizarea nevrozei în proza lui Ion Vinea, Poezia lui 
Radu Stanca şi „resurecţia” decadentismului, precum 
şi Reminiscenţe şi afinităţi estetice şi decadente în 
literatura română postbelică, sunt capitolele acestei 
lucrări în care o analiză lucidă, nuanţă, pertinentă pune 
ordine printre hăţisurile decadente ale unui: „ Spaţiu 
permeabil şi deseori eclectic, cultura română are o 
predispoziţie deosebită mai degrabă pentru aglutinări, 
decât pentru disocieri, adică exact ceea ce ar trebui să 
opereze «spiritul critic»”.

În încheiere, vorbind tot despre literatura română 
şi decadentism, se pot adăuga spusele lui Mihai Ene: 
„ Cât priveşte literatura română, deşi nu putem vorbi 
despre un «curent decadent» românesc, dezvoltă, mai 
ales prin afinităţi structurale şi de elecţiune individuale, 
aproape toate formele şi structurile decadente europene. 
Mai mult, prin combinaţii bizare pentru literatura 
occidentală, cum este amestecul de atmosferă şi 
moravuri balcanice, cât şi devoalarea unor realitaţi 
autohtone aparte, scrierile de factură estetă şi decadentă 
din cultura română îşi marchează originalitatea. Căci nu 
se poate spune despre absolut niciunul dintre scriitorii 
români că ar fi preluat o formulă gata confecţionată şi 
ar fi trasat câteva linii după şablonul prestabilit. Chiar şi 
la Mateiu I. Caragiale, poate cel mai canonic decadent 
dintre scriitorii discutaţi, am evidenţiat de fiecare dată şi 
aspectele străine de estetica decadentă din operele sale.”

_____
* Mihai Ene, Vălurile Salomeei. Literatura română 

şi decadentismul european, Ed. Universitaţii de Vest, 
Timişoara, 2011.
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Roxana COTRUŞ
Roxana Cotruş s-a născut la 8 iulie 1990, în Tîrgu-

Mureş. A urmat cursurile Liceului de artă din Tîrgu-Mureş 
(e şi pictoriţă). Absolventă a Facultăţii de litere din cadrul 
Universităţii ”Petru Maior” din Tîrgu-Mureş şi al masterului 
de critică şi istorie literară din cadrul aceleiaşi facultăţi. În 
prezent, profesoară de limba şi literatura română. 

 RRR
Tu uiţi c-ai tras un paravan
Un Stop
Între tine
şi tine.

Şi-umblai desculţ
Pe sloiuri de gheaţă
întrebând
de ce-ai primit drept moştenire păcatul,
furia şi uitarea.
Să nu te mai privească
Să te dorească
Să o atingi
Să o priveşti
S-o modelezi
Cu trupul
şi
Sufletul.

şi-apoi ai ştiut
că trebuie s-o joci 
şi s-o înfrângi

Că	eşti sortit s-o ţii
Departe de tine

 Warm-up

De câte ori mă-ntorc spre noi 
eu ştiu
c-ai fost victima limbajului scăpat de sub control -
al meu control.
Degete-ncleştate, pupile supradimensionate, conştiinţă-
mpovărată -
Toate-au fost
martori

Lezaţi.

De câte ori mă-ntorc spre tine
eu ştiu că numai tu mi-ai rămas
până încerc să m-ajung
din urmă
şi iau
umbrele
iau
lumina
căderea
înălţarea
şi le bag într-o şosetă, fac un nod
apoi le arunc pe toate
îndesate-n şoseta neagră
în cuvă

şi bag în priză maşina de spălat.
Nici apa prelinsă pe cablu
nu doreşte scurtcircuitarea
în timpul contorsionării tale.
privesc detaşată.
îmi spun că nu-i mare lucru

e warm-up

 Iniţiere

M-am născut să fiu copila-ispită
privită
iubită
neatinsă.

Nu ajung la mine
dar vă ştiu pe toţi.
Pielea mea v-a absorbit veninul
Ochii-mi sunt suspin.
Şi vă ştiu pe toţi.

Joaca de-a ilarul.
dorinţele-mi sunt 
precum un trăsnet ce
pe mine m-atinge,
pe mine m-agaţă
şi mă poartă,
mă-ntoarnă,
mă schimbă
mi-arată de unde-am venit.

Illo tempore.
se-aud paşii lui intrând,
legănându-se 
prelung.
iubind.
îndurând.
- stopul
cearşaful alb
scările
betonul
sicriul
drumul
de ţară
livada
prunii, merii
păreau nişte pitici
în
toposul nedumeririi mele.
A fost pământul

Rust tempore.
Am cunoscut moartea încă de pe-atunci.
o gazelă în lumea tuturor
şi-a nimănui.
le ascultam respiraţia în fiecare seară
şi dimineaţă.
teama îmi acapara fiinţa
şi
aluneca-n mister.
macabru

De-acolo vin.

uşa deschisă
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Romanţă-n a treia dimensiune

Învesteşte-mă ca maestru al artei tale de disimulare ş-ai 
s-adulmeci fiecare moment pe care ţi-l voi reproşa.
Ai grijă la viteză. Să nu te-mpiedici!
Nu ştiai că fiecare clipă irosită în întunericul 
disimulării noastre va deveni granat.

Îmi întorc spatele. te las în ceaţa din faţa blocului. 
acolo ai rămas.
Prezenţa ta s-a prelins pe bucata de trotuar pe care 
stăteai. 
Urlai şi-mi zâmbeai. acum îl calc - şi-mi dă o mare 
satisfacţie.

Haosul, păsarea faţă de nepăsare, identitatea fără 
identitate, nebunia puerilă,
culoarea pastelată a pielii de pe claviculă - totul e o 
respiraţie.
Difuzorul şi-a revenit, margaretele au murit. 
Respiraţia-mi ţi-a rămas.
Şi ştii ceva!? Femeia de serviciu a spălat şi trotuarul.

Deci zici că suntem chit?!

 Maria

ţin ceasul de pe noptieră
între arătător şi degetul mare.
Măsor distanţele de la minutul 15 la 45
Au trecut 30 de paşi,de apropieri, de atingeri.
în tot acest timp îmi târăsc picioarele prin bălţile 
tulburi din faţa blocului,
în care te văd mai limpede decât ai fost văzut vreodată.

Şi aflu că, de fapt, tu n-ai fost niciodată,
că	mâlul pe care l-am înghiţit până	mi s-au oprit 
bătăile disperate
Mi-a retezat dorul de libertate.
Vreau să	fiu resuscitată	de-un val de frig năprasnic
Care să	subjuge scânteia ce pârghia sufletului mi-a 
încins-o.
S-o străpungă	atât de adânc
încât
Să	pornească	potopul, cerul să	fie străfulgerat de 
nesiguranţa
pe care mi-ai cultivat-o treptat,
S-ajungă	la tine preschimbată-n mângâiere caldă,
maternă
erotică
angelică
Şi să	transforme totul în ce n-a fost niciodată.
Să	renasc din durere,
Din unghii-ncleştate,
Din clei,
Din oasele cărnii devorate timpuriu.
Atunci voi redeveni eu.
şi-am sa mă-ncurajez:
‘aruncă	un centimetru cleios din ancora ta,
agaţă-i pe toţi în veşnicie, în cuierul nemuririi tale
să-şi amintească	la fiecare împotmolire
de ce-au fost prin tine.’

O,tu,copil naiv,
Mario!
In zadar ţi-ai măsurat paşii
 ti-au luat-o înainte.
şi-au fost pecetluiţi cu mare iscusinţă	bărbătească.

A fost mimesis încă	de la început.

 Cădere
ai călcat pragul
curiozităţii
Ai încălcat regula simţirii
şi te-ai pierdut între arome îmbătătoare
pe care le-ai savurat pe nerespirate
şi-aşa 
te-ai auto-devorat.

Acum te-ntrebi de nu cumva eşti blestemat,
de El nu te-a ales întâmplător
şi pe nedrept
şi dacă nu cumva
din tot ce ţi-a fost preconizat
s-a ivit impasul, nimicul şi suprimarea timpurie.
Erai în impas.
Ştiai că noi toţi am complotat 
să
nu poţi trece de
femei, bărbaţi, alcool, fumat.
de nimicul ce ţi-a fost preconizat

Tu ştii că nu e vina ta.
E vina lor
A tuturor. 
 
Şi mai ales a mea.

 Legătura
Prin ce păstrezi ascuns
Mă ţii aproape, aproape de ce nu eşti
Şi nu vrei să fii vreodată -
Eşti umbră, lumină	şi ploaie.
Eşti gheaţă	şi soare, şi gaura din tavan
spre care arunc mereu, fără	succes, 
frânghia prin care sufletul meu se-adapă	cu
Ignoranţă, nesimţire.

Eşti stâlpul de-naltă	tensiune ce mă	conectează	
constant la aceeaşi greşeală, la părere de rău.
Mă	vânezi, îmi ocheşti toracele,
şi-apoi mă	prinzi, mă	ţintuieşti, mă	sufoci.
Ochii-ţi devin tentacule, din care fac eforturi 
supraomeneşti
să	ies
să	scap
să	plec departe de tine.

uşa deschisă



157

li se varsă în contururi – precum - ape însărate intră în 
fiorduri
un drum neşters ne leagă mâinile în rugăciune

:: când nu o privesc lumea
îşi coace munţii din piele de elefant
pregăteşte imperii fără putere le dă
glas scoicilor şi unde mai devreme
pândeam moartea ca pe un animal surd
iată
ghearele mi se vâră în carne ca o mângâiere
peste care torni toată blândeţea & trece.

 brianboru

raiduri diurne - fără ruşine
un gard turnat din fontă care-mi locuieşte :în apropiere:
alţi doi copaci despicaţi în frunte copita TA
 BUza apei 

 brâul râului

mă mişc în braţele gazdei resimt împuţinarea
ploilor de la an la an mai scurte mai repezi ca un sărut 
dimineaţa
devreme a înflorit polenul pe cerul gurii & //cum să nu

sigur că o să funcţioneze indiferent de situaţie
dacă e oricum aveţi garanţia// că dovlecii 
cresc moi şi rotunzi :în frigidere: roşiile
se înverzesc de durere. tu poţi să ai organele învelite în sticlă
nu se observă ba pe deasupra rezistă la şocuri
nimeni nu o să se prindă ce simţi nu e treaba

      degeaba

degerate degetele umblă pe vârfuri : în casa pământie a 
lucrurilor:
schimbările au loc abia când descopăr
urme de viaţă în sânge vărsat / mers apăsat 
pielea podelei suportă greutăţi de neimaginat/ 

m-am jucat cu primele mele cuvinte până am găsit 
numele tău
şi când am făcut-o nu am mai vorbit câteva zile
şi mama şi tata şi grivei-pe-care-îl-inventez-acum mi te-
au căutat în gură
s-au întors cu un liliac crezând că eşti tu şi nu m-au auzit 

şoptind

: arcana XIX – sol invictus

trebuie să tragi un cadru gol ca să poţi ucide pe deplin. cu 
podul palmei:
anulezi orice mecanism al uitării & degetul trecut peste 
punte rămâne
un gest steril. imediat ce apare soarele
trupurile li se înalţă ca un scut peste boltă. iartă
 tot ce nu-ţi cuprinde atingerea
 rămâi
p u r i t a t e a n e î n t r e r u p t ă

ţi s-a dat voie să surprinzi bruscheţea gloanţelor – 
bunăvoinţa jupelor
 dojana zeului faţă cu coşmarul probabil
ţi s-a dat voie să te revolţi acolo unde 
 dragostea apare ca furtul unei coaste/ timp în care
lumea îşi expune rigoarea ca pe o altă

proaspătă încântare.

uşa deschisă
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 vankila

ploaia s-a aruncat peste noapte ca o herghelie într-un ibric
de răşină. port şase bucăţi de pământ în spinare ca să am 
sprijin
dindărăt se aud luptele firului de iarbă la intrarea în talpă

soldaţii mei stau rotunzi la gratii îşi fumează degetele
în grabă se deschid porţile ca două femei goale.

tot aici mi-am deschis o temniţă. merge bine
băncile de piatră recunosc gustul 
coapselor fără urmaş. din când în când mai trec din capul locului
prieteni care vin să aducă sinceritatea
în porţii mici. 

 akeldama

gravitatea faptelor se opreşte în pragul memoriei : 
dincolo sunt
Cuvintele Cu Adevărat Mari
valabile în fiecare limbă – le mestec
cu peruani & frunze de coca în aşteptarea ta 
am lărgit camera cu insomnii 
 / cu un compas /
am apreciat inexact paşii : la întoarcere
cel mai bine ar fi să-ţi schimbi locul la masă - foamea 
şi otrava se plimbă în şotron. 

din săgeţi de os am ridicat biserici pentru liniştea
anatomiilor nobile. la scurt timp epidemia
turna var peste ţarina sângelui / microbul
persistă în pleoapa omenirii ca o tandră

precisă lobotomie. ocrotesc laolaltă
viciosul şi virtuosul bineveniţi în viziuna mea
cu trupuri calde & minţi plate. incapabili de conservare 
ei au vegheat iuţimea drakkarelor
cu sentimente opuse : fără să simtă de fapt 

vântul piperat izbindu-i. în pragul uitării
am răbdare
câteva arme
o geantă
& o linişte îndoielnică. 

 asetelma

:: tânără era lumea dar nu ştiam eu. plăpândă
mi se vâra în minte ca o spaimă
peste care torni cositor & trece 
/
netezit
koudelka adoarme victimele sub tanc
.bezna
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Ioana ŞERBAN
 La vie en rose 

Dintre toţi monştrii lui 
Goya 
unul singur – rozul lui – 
acela înspăimântă – 
nu cei ucişi şi spânzuraţi în 
copac precum talismanele 
nici chiar Saturn 
devorându-şi copiii 
(muşcau şi dezveleau de 
pe trupurile lor 
carnea rozalie 
gingiile lui roase şi gălbejite) 
ci culoarea asta – peticită îngălată 
aproape sacră – 

rozul lui Goya 
camuflează-mi ochiul 
să-l pot vântura prin praf! 

 Sferă IV

Apare o miză între tine şi celălalt 
dintr-odată vă conectaţi – cablu după cablu – 
şi aşteptaţi vânaţi fiecare circuit fiecare electrizare 
(e a lui? deci îmi aparţine?) – verifici verifici 
până ce oboseşti 
şi atunci încerci să-ţi închipui un moment 
când celălalt nu era Celălalt – când era doar printre 
ceilalţi – 
nu exista nici o miză 
electrizarea era un cameleon 
îşi împrumuta culoarea şi colţurilor şi marginilor le crea 
umbra 
întâmplător – ineluctabil 
încerci să-ţi închipui 
dar asta s-a rupt
pielea cameleonului a fost sterilizată 
şi el murat în formol 
acum temător te mai apropii de celălalt – să-i smulgi din 
fiinţă un cablu?
să-l deconectezi – de-acolo ar ţâşni vreun 
gând 
şi înainte să-l poţi prinde 
s-ar înalţă peste turnuri 
ar trece prin atmosferă 
satelit în vid. 

     Dar întotdeauna e copilul cel în starea de lehuzie – 
 
iată trădarea din apele limpezi: 
seninătatea lor a strangulat umbre şi imagini. 
Iar acum copilul trebuie să educe din nou 
umbra 
ce stă să cadă deasupra tatălui – 
 şi umbra 
lucrurilor pe care mama încearcă s-o rezolve – 
 şi pe aceşti bulgări grunjoşi să-i aşeze în 

găvanele ochilor săi.
 În aceste ocne să trudească.
 Trebuie încă de câteva ori să-şi nască părinţii 
 căci:
 v-am conceput pe o bandă Moebius
 nu are nici o faţă – doar un chip! 
  
 şi o vină.   

The Crowdly Crowd

O numeam mulţimea. Atât.
 Ceea ce nu-i acelaşi lucru a numi mulţimea 
mulţime. Căci nu mulţimea de oameni – 
nu mulţimea de capete – nici mulţimea de buzunare în 
ritm cu buricele degetelor. 
Nu era asta. Poate Mersul lor? – Nici. Ci 
acel abur vâlvoi – disecat – nesecat – ce fojgăia deasupra 
tuturor acelor capete. Fără direcţie. Încâlcit în părul 
tuturor acelor oameni. 
Şi nu era al lor (adică nu ei îl deţineau). Şi deci nu era 
nimic 
în spatele acelui nume: nu tu casă sau priviri sau suflet 
– ce să mai vorbim de
fărâmitura pe care altul ţi-o şterge de pe buză sau doar 
o observă 
acolo: fărâmibuza (ştearsă sau observată). Nu. 
Mulţimea şi gata! 
şi de fapt nici măcar nu puteam spune că acel abur este 
ea. Fiindcă atunci 
ceva totuşi ar fi susţinut-o 
dar ea – fără cleşti fără coaste şi fără direcţie – 
mişuna şi se năclăia deasupra noastră 
ne cuprindea pe toţi în propriul ei câmp de magnetism 
şi jos pe asfalt proiecta o umbră. Confirmarea! – 
că sunt singur. 
Destul.

 Limită V

Nevoia mea de-a proba gesturile celorlalţi 
de-a le rula peste haine 
peste capătul meu – capătul lor 
(şi acolo la capăt 
tot rămâne o nostalgie cu muchiile rotunjite 
încât poţi să aluneci şi să-ţi urmăreşti amprenta 
alunecând odată cu ceva 
ce-ai fost)
şi-n gesturile lor – îmbrăcat – eu le caut punctele de ardere 
din acele zile când ar fi fost gata 
să-şi întindă braţul fără să ştie prea bine ce-ar fi 
cuprins – dacă era ceva acolo – şi atunci 
(ezitând) să-l întindă înăuntru răsucit 
în ei înşişi – 
fără să ştie prea bine dacă ce-au cuprins era acolo – 
iar mie-mi place să întârzii în aceste entorse ale lor 
deşi eu ştiu că
dintr-o clipă într-alta vreo întâmplare ar pătrunde 
ar reordona totul 
– 
şi aceste gesturi s-ar exfolia de pe mine
doar o mână ar scrie pe zid. 

uşa deschisă
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 zâmbet

ies 
mic 
s’ alung norii din calea ’ţi
zâmbesc
şi chiar de din ‘nalt arogant mă privesc
şi ’mi dau cu tifla
şi ’mi udă cojocul
aştept cea copilă din tine să iasă
să bată nervoasă botina ’i de prag
să râdă apoi cu lacrimi de ştrumfă
de-a lor smiorcăială
de tot circul lor

 verzi tăuri

minunato
e seară e mai şi e ploaie 
e aur
şi ’n poala’ţi e sade
şi doar roşu...

din adânci verzii
nu noaptea se răsfrânge
peste... şi peste ... şi peste
ci’nşir’se mărgărite
şi smaragde
ce sarea’şi lasă pe cale
durere 
să ardă

şi’n colţ de gură
e rai
de lăcrămioare

 rodia

din rodier rodit 
de Tatăl
o rodie ’mi fură vederea

prea mult pe gânduri nu stătui
şi coaptă bine-o culesei
cu mintea ’mi prinsă de fantasma
deliciului ce va să fie
şi gura ’mi de salivă plină

cu dinţi de lup aş fi muşcat 
pe loc 
din carnea ’i
de roşu plin să ’mi umplu trupul

da’ mă oprii

un alcalin fior
pornit din gândul de departe
mă străbătu prin inima ’mi de piatră
ce piatr’ ar naşte

retraversat 
văzui delicatesa ’n sfinte ape
şi se ’mplini
adânc albastrul 

 pe drum

cât eşti de lung pe vârf te ’ntinzi
din ochii’ţi 
larg deschişi
sărate lacrimi curg
să spele dâra ce-o lăsaşi în urmă

că te-ai pierdut de tine 
tu 
ce ai crezut c’odată fi-vei 
cu umbra ’ţi unu
adică 
făr’ de umbră

capu’l ridici 
şi vârfuri sute vezi în juru’ţi
toate 
cu de-ai tăi semeni pline
ce ’şi cată fericirea ’n van
luptându-se ’ntre ei s’ atingă alte piscuri
din neştiinţa faptului 
că drumu-i miezul

tu’n tine prăvălindu-te te’ntorni
pe drumul ce ’l trecuşi cu trudă
şi nestematele desferecate
din neagra gangă de lacrima curată
culegi cu bucurie
şi dărui...

uşa deschisă
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Rodica GRIGORE

Miguel Angel Asturias. 
Căutarea adevărului şi obsesia 

literaturii

 În romanul lui Miguel Ángel Asturias, Oameni 
de porumb (1949), aparenta lipsă de loialitate a femeilor 
care, privită cu atenţie e o expresie a imaginii zeităţii 
lunare, caracterizate de inconstanţă, este completată de 
egoism şi cruzime. Într-un foarte ambiţios studiu critic, 
care, însă, rămâne discutabil în multe dintre concluziile 
sale, Richard Callan afirma că „permanenta căutare 
a femeilor fugite de acasă ar reprezenta, în cartea lui 
Asturias, o expresie a nevoii personajelor masculine de 
desăvârşire prin dobândirea componentului feminin, 
<<anima>>, în termeni jungieni, absolut necesară pentru 
întregirea simbolică a sufletului.”1 Cazul pe care criticul 
îl discută pe larg e cel al lui Nicho Aquino privit din 
perspectiva călătoriei iniţiatice pe care o întreprinde. 
Numai că Gerald Martin are dreptate atunci când spune 
că, „din păcate, Jung e un instrument care se poate adapta 
prea uşor oricărei circumstanţe interpretative”, afirmând 
că Oameni de porumb „e mult mai mult decât simpla 
căutare a jumătăţii pierdute ori a unui iluzoriu etern 
feminin...”2 Şi e adevărat, câtă vreme Asturias nu poate fi 
judecat exclusiv din perspectiva conceptelor psihologiei 
ori filosofiei occidentale, elementele definitorii pentru 
concepţia sa generală asupra literaturii – şi realităţii 
lumii latino-americane – rămânând pentru totdeauna 
legate de mitologia Americii Centrale şi de marile 
texte epice ale acestui atât de aparte univers. Romanul 
acesta, prezentând, fără îndoială, şi trădarea feminină sau 
evadările protagonistelor din prea îngusta lume iniţială 
tocmai cu scopul de a-şi ajuta bărbaţii (pe Nicho ori pe 
Goyo) să evolueze şi să atingă pragul unei iniţieri care, 
altfel, le-ar fi rămas imposibil de atins, este, însă, construit 
în jurul unei adevărate mistici a absenţei care nu poate 
fi explicată doar prin recursul la conceptele jungiene. În 
primul rând, pentru că personajele lui Asturias păstrează 
o serie de caracteristici alegorice, ele funcţionând 
adesea drept embleme ale binelui sau răului, eroului ori 
trădătorului. Astfel încât nevoia de individualizare care 
joacă un rol esenţial în teoriile lui Jung se dovedeşte a fi 
opusă tendinţelor lui Asturias de a portretiza un neam ce 
simbolizează toţi oamenii de porumb ai Americii Latine. 

 În linii foarte generale, personajele din acest roman 
al lui Asturias „se împart în două categorii”, reprezentate 
de câţiva protagonişti. Pe de o parte „întreprinzătorii, 
cei ce fac, iar pe de alta, cei ce se limitează doar să 
vorbească, flecarii”3 de felul lui Hilario Sacayón. 
Interesant este, de asemenea, că cei ce acţionează sunt 
prezentaţi adesea indirect, prin intermediul celor care 
vorbesc, iar aceste descrieri ce distorsionează – conştient 
sau inconştient – adevărul construiesc drumuri noi între 
realitate şi ficţiune. În acest fel, Asturias se situează într-o 
ilustră descendenţă care ajunge până la Tristram Shandy, 
romanul lui Laurence Sterne şi, dintr-un alt punct de 
vedere, până la Miguel de Unamuno şi Ceaţa sa. Numai 
că ceea ce individualizează textul acesta al lui Asturias e 
că resorturile demersului său sunt evidenţiate de el însuşi, 
prin intermediul câtorva personaje privilegiate, însă nu 
doar pentru a oferi puncte de sprijin posibilei reacţii a 
cititorului, ci pentru a o fundamenta. Critica literară a 
amintit din nou, în acest caz, despre dorinţa lui Asturias 
de a instrui publicul, aşa cum, la nivel social şi politic, 
încerca să facă, în Guatemala, preşedintele Arévalo în 
aspiraţia sa de a moderniza Guatemala, diferenţele dintre 
cei doi fiind considerate mai degrabă metodologice decât 
ideologice. Că ar fi vorba, aici, despre acea „arhitectură 
a noii vieţi” despre care Asturias a vorbit în conferinţele 
sau apariţiile sale publice, poate fi adevărat, însă mai 
important rămâne demersul lui literar –care trebuie 
interpretat cu mijloacele literaturii şi contextualizat 
ţinând seama de esetica realismului magic pe care 
Asturias o reprezintă. 

 Astfel, prin diverse mijloace artistice, Asturias 
a încercat să dezvăluie cititorilor chiar procesul genezei 
discursului literar, pentru a arăta modul în care povestea 
se transformă în literatură, iar ficţiunea ia, astfel, naştere, 
din datele cele mai concrete ale realităţii. Metoda, inedită, 
fără îndoială, se dovedeşte eficientă, căci Asturias oferă 
cititorului dualităţi categoriale, variante ale aceluiaşi 
adevăr considerat iniţial imuabil, punând totul sub 
semnul liberei interpretări, aducând laolaltă fapte trăite 
de personajele romanului cu variantele pe care aceste 
fapte le primesc atunci când terţe personaje încearcă să le 
relateze, distorsionând, voit sau nu, adevărul. Exemplul 
prin excelenţă e, desigur, istoria personală a Mariei 
Tecún, cea plecată de acasă şi a cărei poveste ajunge să fie 
cunoscută – dar cunoscută într-un asemenea fel – departe 
de locurile ei natale, încât ea însăşi, auzind-o, simte că 
nu se recunoaşte în ea şi că, desprinzându-se de propria 
existenţă, povestea existenţei sale a devenit ficţiune 
– deci, literatură. María Tecún, expresie simbolică, în 
romanul lui Asturias, a atitudinii înşelătoare a divinităţii 
lunare din mitologia mayaşă, devine şi semn al trecerii / 
tranziţiei de la adevăr la ficţiune şi de la realitatea pură la 
literatură. Căci, departe de a fi nepăsătoare şi uşuratică, 
asemenea divinităţii lunare, ea este, din punctul său de 
vedere, o femeie apăsată de griji, sinceră şi grijulie. 
Faptul reiese cu claritate din explicaţia pe care, după 
ce-l reîntâlneşte, i-o dă chiar ea lui Goyo Yic, soţul său, 
spunându-i că nu a plecat deoarece nu ţinea la el, ci a 
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plecat pentru el – pentru ea însăşi şi pentru întreaga lor 
familie pe care o dorea şi o visa altfel: „Lasă-mă să-ţi 
spun, că tot a venit vorba, de faţă cu unu’ dintre copii. 
Te-am lăsat nu pentru că nu te-aş fi iubit, da’ dacă mai 
stăteam cu tine, la ora asta am mai fi avut încă zece copii 
şi nu se putea. Pentru tine, pentru ei, pentru mine. Ce-ar fi 
făcut mititeii fără mine?... Tu erai fără vedere...” Cititorul 
este, aşadar, pus în faţa a două versiuni – şi lăsat să aleagă 
ce variantă a adevărului preferă. Adevărul însuşi devine, 
aşadar, o chestiune de opţiune, iar discursul romanesc 
astfel rezultat, o problemă de interpretare. Însă are loc şi 
confruntarea personală a Maríei Tecún cu legenda căreia 
plecarea sa i-a dat naştere, fapt ce se vădeşte în dialogul 
ei cu Nicho Aquino, cel care are el însuşi dificultăţi în a o 
recunoaşte şi suprapune peste modelul mental pe care şi-l 
construise: acela de „tecuna” hotărâtă şi neîndurătoare pe 
femeia pe care o vede în faţa ochilor, o femeie muncită, 
slăbită şi care fugise de acasă pentru a scăpa, fie şi 
temporar, de prea multa nefericire pe care o adunase 
în suflet: „– Care va-să-zică, dumneavoastră sunteţi 
faimoasa María Tecún? –Vă rog foarte mult!... O supără 
ceea ce-i spusese, dar îi răspunse cu mult calm: De ce 
faimoasă? – Din cauza stâncii, a vârfului, a tecunelor...” 

 Nimic nu e aşa cum pare în Oameni de porumb. 
Sau, mai corect spus, totul e ceea ce pare şi încă ceva pe 
deasupra – adică totul e ceea ce se vede, dar şi ceea ce 
se spune. Romanul acesta însuşi e ficţiune prin definiţie, 
iluzie a adevărului, însă, prin intermediul „contractului 
mimetic”, iluzia e luată întotdeauna drept adevăr, trebuie 
luată ca atare pentru ca mecanismele ficţiunii să poată 
funcţiona. Această analogie îi permite lui Asturias să 
afirme implicit că mitul şi realitatea sunt inseparabile şi 
definesc, chiar dacă în moduri diferite, fiecare context 
specific pe care el însuşi îl are în vedere şi-l descrie. 
Această axiomă – reversibilă – adună laolaltă premisele 
majore ale realismului magic aşa cum îl concepea 
Asturias. Se ştie că în prefaţa la Împărăţia lumii acesteia, 
Alejo Carpentier susţinea că faptele şi întâmplările devin 
miraculoase în mod neechivoc atunci când izvorăsc 
„dintr-o neaşteptată transformare a realităţii” – exact 
procesul care conduce dezvoltarea epică şi simbolică din 
Oameni de porumb. 

 Romanul lui Asturias transformă realitatea la 
două niveluri. În primul rând, cartea este un adevărat 
palmpsest de mituri preluate din textul sacru al culturii 
maya-quiché, Popol Vuh. Apoi, ea se prezintă şi ca o 
redimensionare a istorisirilor relatate şi ascultate de mai 
toate personajele implicate. De-a lungul cărţii, cititorul 
devine pe deplin conştient de procesul de adaptare şi 
transformare pe care istoriile îl suferă, devenind din ce 
în ce mai îndepărtate de realitatea care le-a dat naştere. 
În acest fel, prin analogie, se poate intui chiar geneza 
miturilor acestei lumi culturale şi se oferă o imagine 
de ansamblu asupra pricipiului generator al ficţiunii 
în general. După cum rezultă din Oameni de porumb, 
omul e condus de o serie de reguli şi se raportează la un 
set de credinţe comune care nu sunt la origine altceva 
decat evenimente istorice, fapte brute, altfel spus, însă 

trecute prin filtrul personal al fiecărui individ care a 
relatat istoria – sau fragmente din ea. Realitatea istorică 
e, deci, ficţionalizată pentru a putea fi transmisă şi, astfel, 
percepută de urmaşi. Doar trăind în concordanţă cu 
aceste coduri culturale omul poate accepta ca existenţa 
să-i fie guvernată de ficţiuni izvodite de strămoşi – iar 
în acest fel mitul şi faptul brut, literatura şi realitatea 
devine indisolubil legate şi imposibil de conceput în acest 
univers una fără cealaltă. 

 Mai mult decât oricare alt personaj din roman, 
Hilario Sacayón exprimă importanţa acestei omologii 
formale şi de conţinut şi modalităţile pe care autorul le 
utilizează pentru a-l construi oglindesc, simbolic, chiar 
imaginea lui Asturias, ca autor al Oamenilor de porumb, 
pasionat el însuşi de relatarea şi reluarea la diverse 
niveluri de semnificaţie a povestirilor întemeietoare. 
Căci, aflăm din paginile cărţii că Hilario era mai apropiat 
de ficţiune decât de realitate, fiind considerat chiar de 
către cunoscuţii săi un soi de poet: „În acest timp, Hilario 
se gândea la Miguelita „lui” din Acatán. La una dintre 
beţiile lui, după ce plânsese de parcă ar fi băut rachiu de 
salcie plângătoare, inventase povestea cu amorul dintre 
Miguelita şi domnul Neil, cu maşina de cusut care se 
aude noaptea în sat, după ce bate de douăsprezece la 
Primărie. Cine nu repeta acea legendă pe care el, Hilario 
Sacayón, o inventase din capul lui, ca şi cum ar fi fost o 
întâmplare adevărată? Cum era să creadă în tecună el, 
care inventase o legendă?” Imaginaţia este, aşadar, pusă, 
cel puţin aparent, în legătură cu ignorarea deliberată a 
adevărului, fapt ce dezvăluie o concepţie tradiţională 
asupra literaturii în general. Însă Asturias împărtăşeşte cu 
Hilario aceeaşi convingere cu privire la esenţa lucrurilor 
imaginate, care ar avea capacitatea de a deveni reale, 
numai că, spre deosebire de personajul pe care l-a creat, 
scriitorul are o atitudine ambivalentă atât faţă de realitate, 
cât şi faţă de ficţiune, demonstrând implicit cum una 
poate să se transforme cu uşurinţă în cealaltă, câtă vreme 
fiinţa umană e capabilă să transforme mental faptele 
şi evenimentele, fie ele şi istorice, în aşa fel încât să-i 
satisfacă nevoia de istorisire şi deci, de ficţiune, făcând, 
în anumite momente, ca visele însele să devină acţiune şi 
realitate. Celelalte personaje din roman pot privi această 
abilitate transformatoare a lui Hilario drept inutilă, însă 
autorul ne face imediat să înţelegem rolul crucial al mitului 
în fundarea şi fundamentarea oricărei culturi. Cititorul 
intuieşte rapid că fabulele lui Hilario Sacayón dobândesc 
imediat o existenţă autonomă şi au darul de a fi acceptate 
nu în calitate de competitoare ale adevărurilor cunoscute 
de toată lumea, ci ca adevăr absolut. Aşadar, chiar dacă 
semenii săi tind să-şi râdă de Hilario, Asturias sugerează 
importanţa acestui personaj în economia romanului, căci 
puterea cuvântului şi a istorisirii, împreună cu imaginaţia 
poetică reprezintă elementele pornind de la care noi 
credinţe vor putea lua naştere – şi, deci, un nou stadiu 
evolutiv va putea fi atins şi un nivel superior de înţelegere 
a universului va putea fi asumat. Hilario devine, astfel, 
un soi de prototip al poetului-creator în viziunea lui 
Asturias, însoţindu-l în mod simbolic pe Nicho Aquino în 
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peregrinările sale menite a-i aduce înapoi soţia. Chiar şi 
fără să se întâlnească, cei doi comunică prin intermediul 
povestirilor care se spun despre personajele cunoscute 
amândurora, făcând schimb, prin acestea, de informaţii 
şi noutăţi. 

 Relatările iniţiale despre Gaspar Ilóm, María 
Tecún, Candelaria Reinosa sau familia Machojón sunt 
completate, ulterior, de amănunte aflate de Nicho şi 
Hilario în călătoriile lor, portretele protagoniştilor 
construindu-se, aşadar, din mers, chiar dacă aceştia 
nu mai sunt efectiv prezenţi în cea de-a doua parte a 
romanului, însă continuă să influenţeze existenţa celor 
din neamul din care fac parte. Importanţa coyotului 
poştaş Nicho Aquino este, aşadar, nu doar una structurală. 
El este „cavalerul rătăcitor” al lui Asturias şi personajul-
martor, aducătorul de veşti şi catalizatorul multor acţiuni, 
adevărat fir de legătură între personaje şi întâmplări. 
Asemenea lui Ti Noël, din Împărăţia lumii acesteia, 
Nicho străbate romanul, apărând atât în primele, cât şi 
în ultimele părţi, pentru a recupera esenţialul din trecutul 
personal şi din cel al neamului său. Funcţia sa este atât 
centripetă, cât şi centrifugă, autorul explicând astfel, 
indirect, perspectivele opuse din Oameni de porumb. 
„Fluiditatea ontologică”4 despre care a vorbit critica este, 
deci, evidentă nu doar la nvielul personajelor feminine 
(căci María Tecún e o nouă întrupare a Păduchioasei 
Mari). Fără îndoială, identificarea lui Gaspar Ilóm cu 
Pământul este cea mai importantă, toate acestea sugerând 
nu doar importanţa Legendei privite drept „protagonist” 
al cărţii, ci şi viabilitatea estetică a acestui procedeu 
utilizat de Asturias; dar şi dovada convingerii sale că 
„legenda este punctul de contact dintre mit şi literatură.”5 

 Erik Camayd-Freixas analizează la rândul său 
aceste aspecte, considerând că ele – şi mai ales istoria 
lui Hilario Sacayón – „reprezintă cea de a doua parte 
a romanului lui Asturias, partea esenţială”, cea în care 
are loc un proces de dispersie şi decantare a sensurilor 
şi de transformare a mitului în legendă şi al legendei în 
fapt cotidian, elementul nodal fiind episodul referitor la 
Maria Tecún, înţeles ca punct de tranziţie de la prima 

la cea de-a doua parte şi, implicit, nivel semnificativ al 
textului romanului. Se poate discuta, desigur, şi despre 
dimensiunea cosmică pe care o îmbracă acest proces, axat, 
pe rând, pe transgresiune, blestem, pedeapsă. Nucleul 
dramatic din prima parte a cărţii parcă explodează, 
determinând noi sensuri – şi noi personaje, dar şi o altă 
înţelegere a timpului şi spaţiului, reprezentată mai cu 
seamă prin destinul mai multor „tecunas”, căutarea lui 
Goyo Yic, drumurile coyotului poştaş Nicho Aquino şi 
peregrinările şi istorisirile lui Hilario. 

 Naraţiunea se centrează pe evoluţia mai multor 
personaje puse, fiecare, sub semnul călătoriilor, al 
drumurilor la capătul cărora aşteaptă revelaţia sau le 
aşteaptă revelaţia. Interesante sunt semnificaţiile istoriei 
care devine tot mai prezentă şi tot mai pregnantă, căci 
în conflictul care până acum fusese mai ales mitic, între 
pământ şi fiinţa umană, intervin Căderea, Păcatul – şi, 
implicit, devenirea istorică. „Conflictul mitic devine, 
treptat, istoric, deci neîntrerupt, semnificând şi declinul 
civilizaţiei mayaşe”6, după cucerirea hispană şi ulterioara 
colonizare a regiunilor central americane de către 
spanioli. Dar sentimentul pierderii legăturii cu pământul 
natal are şi semnificaţii universale şi spune mult despre 
destinul omului pe pământ – extraordinar fiind că 
Asturias, vorbind în mod explicit despre America Latină, 
vizează un cadru mult mai cuprinzător. Decăderea, după 
cum afirmă Erik Camayd-Freixas, „este sugerată şi de 
peisajele diferite în care sunt plasate acţiunile în care sunt 
implicate personajele, de pe înălţimile din Ilóm, de la 
început, spre regiunile joase, litorale, semn al contactului 
lumii arhaice cu exteriorul şi al pătrunderii valorilor sau 
pseudovalorilor modernităţii într-un univers ce părea 
definitiv închis.” Romanul lui Asturias va include, aşadar, 
o dublă mişcare – pe de o parte, dispersarea despre care 
aminteam, iar pe de alta, o adunare din noi perspective a 
datelor iniţiale. Căci, deşi rătăcind aparent fără o direcţie 
precisă, personajele din Oameni de porumb sunt menite a 
se întâlni şi a-şi aminti împreună fapte din trecut, pentru 
a-l păstra, astfel, cel puţin în memorie şi a permanentiza 
sensurile mitului. Însuşi procesul textual din roman 
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reflectă această particularitate a faptelor protagoniştilor, 
care determină istoria să pară a repeta evenimentele 
primordiale, doar pentru a conferi semnificaţii noi vechii 
ordini mitice. 

 Iar dacă timpul istoric domină mai ales în cea 
de-a doua parte a romanului, prima rămâne sub semnul 
eternei reîntoarceri, al memoriei colective şi a acelui illo 
tempore ce domina conflictul iniţial din Ilóm. Personajele 
se risipesc doar aparent şi doar pentru a repune laolaltă 
fragmentele unor destine exemplare şi a deschide, astfel, 
noi perspective asupra unităţii conflictului central. Critica 
literară a descoperit în Popol Vuh o organizare similară. 
Astfel, prima parte este o descriere a creaţiei şi a originii 
omului, făurit din porumb. Iar a doua relatează faptele 
Gemenilor sacri, urmate de relatări privitoare la conflictele 
dintre triburi dinaintea Cuceririi spaniole. Erik Camayd-
Freixas, citând surse bine documentat, considera ca 
„aparenta fragmentare este, deci, observabilă în ambele 
texte, iar unitatea lor profundă a fost, tocmai din acest 
motiv, mai dificil de remrcat pentru cititorii prea obişnuiţi 
cu modelele occidentale de lectură.” Majoritatea criticilor, 
constată Camayd-Freixas, au privit Oameni de porumb 
aşa cum priviseră şi citiseră şi Popol Vuh, adică drept 
texte „exclusiv alfabetice”, uitând că la origine Popol 
Vuh era „un codex pictografic”, pliat şi care putea fi supus 
unei lecturi circulare, nu doar uneia secvenţiale. Asturias 
a încercat, probabil, să preia acest mod de a configura 
textul, de a-şi submina scriitura alfabetică şi de a realiza 
„un roman-codex”, care să poată fi citit ţinând seama de 
ideea de circularitate, nu doar de cea de secvenţialitate; 
cele şapte secţiuni ce compun cartea ar reprezenta, deci, 
„expresii ale celor şapte etape ale calendarului solar 
mayaş”. Rezultatul este, fără îndoială, revoluţionar din 
punctul de vedere al structurii, iar realizarea artistică a 
lui Asturias e comparabilă cu cea a unui Mallarmé sau 
Cortázar, scriitorul din Guatemala scriind o carte a cărei 
structură profundă este ascunsă cu abilitate sub o mască 
occidentală a textului alfabetic, aparent cronologic ca 
desfăşurare a lecturii, subminate, însă, de simbolismul 
specific civilizaţiilor precolumbiene, exact după modelul 
înscris în Popol Vuh. De altfel, această atitudine este 
identificabilă în America Latină şi la nivelul adoptării 
sfinţilor creştini, care, adesea, preiau caracteristici ale 
divinităţilor precolumbiene. În plus, Asturias foloseşte o 
serie de tehnici specifice vechilor texte precolumbiene, 
repetiţia şi hiperbola fiind figurile de stil caracteristice 
pentru Popol Vuh. Ajunge să ne amintim, în acest 
sens, doar începutul romanului Oameni de porumb, cu 
repetiţiile numelui lui Gaspar Ilóm – pe care le-am citat 
anterior. Iar cuplurile în disoluţie pe care le aminteam 
reprezintă, după părerea lui Erik Camayd-Freixas, şi 
„avataruri ale Legendei”, structurându-se, practic, trei 
cicluri existenţiale centrate pe trei cupluri, care definesc 
diferite ordini existenţiale Gapar Ilóm – Păduchioasa 
Mare (mitul), Goyo Yic – María Tecún (legenda), Nicho 
Aquino – Isabra (realitatea). Iar dacă bărbaţii sunt asociaţi 
din punct de vedere simbolic cu soarele şi cu focul, 
femeile reprezintă luna, apa, fiecare cuplu reprezentând 

o uniune a contrariilor menită a facilita întruparea noilor 
oameni de porumb, ca avataruri ale aceluiaşi principiu 
cosmogonic impus de Popol Vuh. 

 Dar rămâne de discutat perechea imaginară-
imaginată Hilario Sacayón – Miguelita, care devine „cea 
mai importantă pentru a înţelege sensul Legendei”7 ca 
veritabil protagonist al acestui roman. Căci O’Neil şi 
Miguelita, perechea imaginară, reprezintă pura ficţiune. 
Hilario intuieşte că iubirea străinului O’Neil pentru 
pământ ia forma iubirii pentru o femeie, aşa încât, dacă 
Miguelita nu există, ea trebuie inventată pentru a da chip 
real unui adevăr altfel intangibil. Numai că „Hilario nu 
este un Don Quijote”, spune Erik Camayd-Freixas, ci 
este chiar cititorul incredul, opusul prin excelenţă al lui 
Goyo Yic. În sens borgesian, Pierre Menard a fost autorul 
lui Don Quijote, iar Asturias devine autorul unui nou 
Popol Vuh, actualizat şi recontextualizat. Doar în acest 
fel scriitura ideografică poate fi integrată în iconografia 
simbolică a romanului, Asturias încifrând în câteva 
simboluri (precum floarea de amate, iepurii galbeni) 
efortul autoreflexiv vizând procesului de creaţie. Oameni 
de porumb, „roman-codex”8, se propune ca efort de 
recreare şi de rescriere a originalului mayaş, însă reclamă 
şi o lectură în cheie occidentală, care să-i evidenţieze 
modenitatea formei şi extraordinara substanţă a 
conţinuturilor. 

 S-a spus uneori că „în Oameni de porumb omul 
ar fi captiv în lumea propriilor sale legende”9, însă alte 
opinii ale exegeţilor subliniază, dimpotrivă, că „tocmai 
legendele sunt cele care eliberează cu adevărat fiinţa 
umană de toate condiţionările exterioare şi de apăsarea 
istoriei însăşi, căci doar legendele lărgesc graniţele lumii 
rutinei de fiecare zi şi determină accesul la punerea în 
funcţiune a tuturor mecanismelor contractului mimetic.”10 
Sigur, Don Deféric nu ezită să repete că „aceşti oameni 
sunt sacrificaţi pentru ca legendele să poată exista în 
continuare”, numai că acest adevărat aforism – reversibil, 
în fond – trebuie privit şi interpretat strict în contextul 
Oamenilor de porumb, teritoriu privilegiat, unde 
legendele iau naştere tocmai pentru ca personajele să 
aibă un motiv întemeiat de a se afirma şi de a dura în 
lumea ficţiunii. Şi aşa stau lucrurile, fapt confirmat de un 
alt personaj al cărţii, care nu ezită să spună că poate de 
aceea s-a inventat istoria, ca să putem noi uita prezentul... 

 Istoria, esenţială în discursul romanesc realist-
magic al lui Asturias, este privită ca o poveste subliniind 
mereu importanţa elementului naţional – chiar lingvistic 
– în constituirea unei culturi, fapt de natură a permite 
omului să descrie faptele la care a fost martor aşa cum 
le-a văzut sau, şi mai adesea, aşa cum şi-ar fi dorit să le 
fi văzut. Istoria e, deopotrivă, înregistrare cronologică a 
evenimentelor din trecut care au fost importante în viaţa 
unei comunităţi. Deloc întâmplător, această concepţie 
prezentă la tot pasul în Oameni de porumb reprezintă 
convingerea profundă a indienilor, cei care găseau în 
trecut unica soluţie de salvare – fie şi prin evaziunea 
temporară şi sau iluzorie – din provocările prezentului. 
Aceste modalităţi de raportare la istorie şi de redare-
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reluare-mimare a discursului istoric la nivelul unui 
discurs romanesc marchează meditaţia lui Asturias cu 
privire la sensurile culturii şi la relaţiile civilizaţiei de 
tip tradiţional cu cea a epocii moderne. Pentru el, mitul 
reprezintă esenţa oicărei culturi menite să dureze, iar 
oamenii de porumb sunt ameninţaţi (şi se simt ca atare) 
doar atunci când întrerup, din lăcomie sau pur si simplu 
din neştiinţă ori lăsându-se influenţaţi de forţe străine, 
legătura cu pământul şi cu vechiul mod de viaţă. Romanul 
acesta devine, astfel, opera unui scriitor aflat, dar într-un 
mod fundamental diferit de Marcel Proust, de exemplu, 
„în căutarea timpului pierdut”; dar şi demers de salvare 
din trecut a detaliilor esenţiale ale culturii precolumbiene: 
elemente din Popol Vuh, credinţe şi structuri mitice care 
pot fi cu uşurinţă recontextualizate ori reinterpretate. 

 Mesajul final al cărţii, cu întoarcerea lui 
Goyo Yic acasă, moment ce reclamă apropierea sa de 
imaginea furnicilor neobosite, subliniază fără doar şi 
poate încrederea pe care Asturias o avea în perenitatea 
miturilor care au marcat vreme de veacuri întregi cultura 
Americii Centrale – mult înainte de cucerirea spaniolă: 
„Se întoarseră, aşadar, la Pisigüilito. Trudiră din nou 
ca să-şi construiască o casă mai mare, pentru că fiii 
lor, care se însuraseră, aveau copii mulţi şi veniseră 
să locuiască împreună cu ei. Lux pentru bărbaţi şi lux 
pentru femei, să aibă mulţi copii. Bătrâni, copii, bărbaţi 
şi femei se prefăceau în furnici după cules, pentru a căra 
porumbul. Furnici, furnici, furnici, furnici...” În acest 
context, simplul act al rememorării e la fel de important 
pentru el cum este şi pentru Hilario Sacayón, căci pentru 
mayaşi întregul tezaur al cunoaşterii umane înseamnă 
rememorare, iar această convingere (pe care şi-o asumă!) 
îl face pe Asturias deopotrivă tradiţional şi modern 
ca scriitor. Tradiţional, deoarece romanul acesta este 
conceput ca o repetare a modelelor structurale ale unui 
text străvechi, Popol Vuh, iar modern pentru că autorul 
foloseşte procedeul repetiţiei cu scopul de a-şi face din 
cititor un complice, implicându-l, deci, pe acesta în 
universul textului şi în ficţiunea creată şi făcându-l părtaş 
la procesul generator al istorisirilor mereu reluate, în cea 
mai pură manieră realist-magică. Apoi, descriind o serie 
de întâmplări din prezent (de pildă cea legată de viaţa şi 
moartea lui Gaspar, de la începutul cărţii) şi reluându-le, 
apoi, pe parcursul romanului şi mai cu seamă în a doua 
jumătate a acestuia ca şi cum ele ar fi devenit deja parte 
a unui trecut îndepărtat, Asturias sugerează că timpul 
depăşeşte orice posibilă condiţionare narativă şi, încă 
mai important, că cititorul, prin intermediul asumării 
faptelor care au devenit parte componentă a trecutului 
narativ, primeşte dreptul de a face el însuşi parte din 
această structură nou apărută, ficţională şi, de asemenea, 
cronologică. În plus, fiinţa umană ajunge să aibă acel 
sentiment al apartenenţei la o comunitate – devenind, 
în egală măsură, parte din însuşi planul scriptural 
al autorului şi primeşte, în acest fel, un rol activ în 
desfăşurarea faptelor relatate. 

 Actul rememorării, aducând laolaltă cititori 
şi personaje, devine un element crucial al planului 

lui Asturias. Ca şi în viaţa reală, întemeietorii mitici (ai 
mitului) din Oameni de porumb au lucrat pământul din care 
s-au ivit; apoi – şi doar cu această condiţie – s-au impus 
atât literatura, cât şi întreaga civilizaţie, omul amintindu-şi 
mai cu seamă fapte care au putut să aibă loc sau nu. Acesta 
e, de fapt, cazul lui Hilario, care aude într-o noapte frânturi 
dintr-o poveste de dragoste neîmpărtăşită şi, pornind de 
aici, implicându-se mai mult decat ar fi fost de aşteptat 
în cele auzite, creează istoria Miguelitei de Acatán; şi, 
mai important, ajunge să creadă el însuşi în veridicitatea 
ei, cu toate că ştie că el a inventat-o, însă simte, pe de 
altă parte – şi asta e ceea ce contează cu adevărat – că 
este a lui însuşi. Previzibil, el se va îndrăgosti ca un nou 
Pygmalion, de creaţia sa, iar Richard Callan o consideră 
pe Miguelita, pornind de la aceste date, drept „ipostaza 
cea mai convingătoare a femeii intangibile, imagine care 
ar străbate proza lui Asturias, mai ales acest roman.”11 
Numai că, datorită calităţilor ficţiunii şi capacităţii ficţiunii 
de a crea o altă realitate, „Miguelita e mult mai tangibilă 
decât alte personaje create de Asturias şi ocupă, deci, un rol 
aparte”, după cum afirmă René Prieto, „într-o lume în care 
majoritatea cuplurilor se află într-un accentuat proces de 
disoluţie.”12 Deşi creaţie a imaginaţiei lui Hilario Sacayón, 
ea este mult mai reală, cel puţin pentru el şi pentru ceea ce 
el simte în realitate, decât numeroasele „tecunas” despre 
care vorbeşte sau despre care se vorbeşte pe parcursul 
cărţii. În această lume care stă, la începutul romanului, 
sub semnul dezordinii şi al haosului, principiul existenţei 
pe aceste meleaguri, legătura dintre om şi porumb, este 
dispreţuit şi anulat, iar în consecinţă universul uman va 
începe să se destrame. Omul poate descoperi adevărul doar 
în sine, iar gândurile şi intenţiile trebuie să-i fie concretizate 
în acţiuni. Hilario se individualizează în această lume, 
căci el e convins că ori de câte ori începe să-şi imagineze 
ceva, lucrurile respective devin reale, iar Miguelita, visul, 
creaţia şi aspiraţia sa e reală şi adevărată la fel ca oricare 
altă fiinţă vie din Ilóm: „M-ai mai întrebat şi data trecută, 
Hilario, şi ţi-am spus ce cred eu. Povestea asta cu Miguelita 
am auzit-o spusă de bunica mea, Venancia Corzantes San 
Ramón, ba era chiar şi-un cântec, nu mai ştiu, nu pot să-
mi amintesc, poate doar dacă fredonez melodia să-mi vină 
şi cuvintele în minte, era un cântec monoton... – Nu se 
poate, Ña Monchita, aşa cum mie îmi zice Hilario Sacayón, 
fincă povestea asta am inventat-o io, pe sfântu’ mormânt 
al lu taică-mio, pe Dumnezeul meu că io am inventat-o. 
Mi-a venit din cap în gură, am spus-o şi aşa a rămas, ca o 
poveste adevărată.” Iar dacă Hilario determină fiinţele să 
se însufleţească şi lucrurile să se întâmple doar prin dorinţă 
şi aspiraţie, acelaşi lucru este valabil, la nivel simbolic, 
desigur, şi în cazul lui Asturias însuşi, ca scriitor – şi al 
demersului său de a întemeia, realist şi magic, o lume 
ficţională, dar cu atât mai adevărată din punct de vedere 
estetic. Pentru el, „nu e nici o deosebire fundamentală între 
ideea creatoare şi realitatea brută”13, şi, după cum consideră 
Luis Harss, „pentru acest scriitor simplele cuvinte sunt deja 
ecouri clare ale lucrurilor reale.”14

 Acest mod de a privi lumea nu e specific doar lui 
Asturias, ci e identificabil, într-o măsură mai mică sau 

cartea străină



165

mai mare, în cazul majorităţii marilor reprezentanţi ai 
realismului magic de pe continentul latino-american, de 
la Alejo Carpentier la García Márquez. Octavio Paz însuşi 
era convins că orice cuvânt reprezintă un dublu al unui 
lucru din lumea exterioară şi este, deci, o parte animată 
a acesteia. Aşa se explică de ce Hilario Sacayón crede – 
ştie, de-a dreptul! – că ceea ce-şi imaginează devine, în 
chiar clipa respectivă, actualizat la nivelul realităţii. Pentru 
Asturias, ca şi pentru membrii comunităţilor tradiţionale, 
cuvintele sunt deja instrumente magice, înzestrate nu doar 
cu puteri mai presus de cele strict umane, ci şi cu forţa de 
a vindeca şi de a alina orice suferinţă. Cuvântul, implicit, 
imaginaţia, nu reprezintă doar elementul ce declanşează o 
acţiune, ci este el însuşi deja acţiune. Scrisul, în consecinţă, 
e un act prin excelenţă magic, care înregistrează ceea ce a 
fost, faptele care s-au petrecut, dar prefigurează şi ceea ce 
trebuie ori urmează să se întâmple, de aici acele accente 
considerate de o parte a criticii uşor didacticiste pe care 
romanul lui Asturias le implică, mai ales către final. 

 Mitul este esenţial pentru Hilario, însă atitudinea 
personajului este ambivalentă. Astfel, pe de o parte, modul în 
care concetăţenii săi ajung să creadă în povestea Miguelitei 
îl pune pe gânduri şi îl determină – tocmai pe el, creatorul 
ficţiunii în care crede, apoi, cu toată puterea – să se îndoiască 
de istoria Maríei Tecún, considerând-o pe aceasta o foarte 
probabilă invenţie a altcuiva, care acţionase după modelul 
pe care îl urmase el însuşi. Moncha, bătrâna înţeleaptă îl 
va corecta, însă, spunându-i că fiecare dintre noi credem 
că am inventat lucruri pe care alţii le-au uitat: „Atuncea, 
ascultă-mă. Omu’ de multe ori crede că născoceşte ce-
au uitat alţii. Când cineva povesteşte ceva care de mult 
nu se mai povesteşte, zice: am inventat-o io, e povestea 
mea. Da’ de fapt el nu face decât să-şi amintească. Tu, în 
beţia ta, ţi-ai adus aminte de ceea ce memoria străbunilor 
tăi ţi-a lăsat în sânge, fincă ţine cont că tu ţii nu numa’ de 
Ililario Sacayón, ci de toţi Sacayonii care-au existat, iar din 
partea maică-tii, de neamu’ Arriaza, care şi ei au fost tot 
de prin părţile astea. În capu’ tău era povestea Miguelitei 
din Acatán ca-ntr-o carte şi-acolo au citit-o ochii tăi şi tu ai 
repetat-o cu limba ta ca de clopot, când erai beat, şi dacă 
n-ai fi fost tu, ar fi fost altu’, că cineva tot ar fi povestit-o, 
ca să nu se piardă de tot, uitată, fincă ea, adevărată sau nu, 
face parte din viaţa noastră, din natura locurirlor ăstora şi 
natura nu se poate pierde.” Sugestia, desigur, este că mitul 
face parte din domeniul inconştientului colectiv şi, după 
cum consideră Moncha, ficţiunea pe care fiecare individ o 
poartă cu sine iar uneori o şi exprimă – adică, altfel spus, 
literatura fiecăruia – împlineşte o nevoie profund umană, 
nevoia de poveste şi, deopotrivă, de rememorare capabilă 
să ofere sentimentul apartenenţei la o comunitate. În fond, 
pentru Hilario Sacayón, simplul fapt de a rosti numele 
Miguelitei înseamnă a o avea aproape, a o cunoaşte şi, 
desigur, a o putea iubi. El nu face, deci, decât să pună cap 
la cap, ca într-un foarte elaborat joc, fragmente ale unor 
istorii adevărate şi să le transforme, prin noua istorisire în 
care integrează aceste elemente, în fundament al mitului. 
Asturias nu procedează într-un mod fundamental diferit 
scriind Oameni de porumb, căci la rândul său preia 

elemente din Popol Vuh pe care le reinterpretează şi pe 
care, şi mai important, după ce le prezintă iniţial într-un fel, 
le reia spre finalul cărţii, spre a da noului ansamblu astfel 
constituit o nouă consistenţă şi un sens superior. 

 Ficţiunea pare, privită din această perspectivă, o 
iluzie care reflectă în modul său propriu condiţia umană. 
Însă omul se hrăneşte şi cu poezia iluziei, de aceea Hilario 
este nepreţuit în comunitatea din Ilóm. Asturias, asemenea 
lui Valéry consideră intuiţia şi expresia imposibil de separat 
una de cealaltă, în buna descendenţă a lui Benedetto Croce. 
Limbajul artistic devine, astfel, modalitatea de a re-crea 
realitatea prin intermediul rostirii întemeietoare şi de 
natură a determina efecte clare la nivelul sentimentelor şi 
reacţiilor umane. Oameni de porumb spune, deci, nu doar 
povestea unei comunităţi din Guatemala a cărei morală 
poate fi extinsă asupra unei însemnate părţi a Americii 
Latine, ci dezvăluie funcţiile extrem de importante ale 
ficţiunii mitice şi, fără îndoială, ale scriiturii realist magice. 
Nevoia complicităţii cititorului şi a implicării sale în text 
şi în decodificarea sensurilor acestuia devine cu atât mai 
bine subliniată prin accentul pe care scriitorul îl pune 
pe povestitori şi pe relaţia lor cu povestea relatată, dar 
şi pe arta de a încorpora mecanismele creării ficţiunii în 
materialul primordinal al propriului discurs narativ. Şi 
chiar dacă uneori unele dintre personaje pot pune sub 
semnul întrebării veridicitatea anumitor întâmplări, simpla 
lor neîncredere nu împiedică exact evenimentele în discuţie 
să devină, oricât par sau sunt de inexplicabile sau de greu 
de crezut, parte a însăşi existenţei cotidiene. În procesul 
de istorisire, substratul mitic are un rol important, iar 
povestirile nou rezultate îşi ating ţelurile doar în momentul 
în care sunt privite ca parte integrantă a moştenirii 
culturale a unei comunităţi bine individualizate. Şi pentru 
ca implicarea cititorului să fie cât mai convingătoare şi 
mai completă, Asturias introduce în roman evenimente pe 
care le priveşte retrospectiv sau caleidoscopic, mitul pare 
mereu în curs de constituire, iar omul poate redeveni oricâd 
animal, doar pentru a se umaniza, apoi, din nou, dar, acum, 
având o altă experienţă şi o altă înţelegere a universului 
înconjurător şi a propriului rol în lume. Ambiguitatea şi 
principiul amânării, ca şi tehnicile desprinse din apanajul 
suprarealismului subliniază arta unui scriitor remarcabil şi 
caracterul de operă deschisă al unui text precum Oameni 
de porumb. Ca veritabilă reţea intertextuală funcţionând 
în conformitate cu propriile reguli, romanul lui Asturias 
reprezintă, din perspectiva evaluării realismului magic, un 
adevărat „grad zero”, o creaţie în care cititor şi text sunt 
aduşi alături prin intermediul unui tip specific de limbaj 
care marchează însăşi vocaţia creatoare şi întemeietoare a 
autorului şi a unui asemenea text. 

 S-a discutat mult în ce măsură este cu adevărat viabil 
ca un romancier contemporan să adopte, pe parcursul unei 
naraţiuni de mari dimensiuni, puncte de vedere care conduc 
spre „viziunea primitivistă”, ca să repetăm termenul lui 
Erik Camayd-Freixas. Desigur, procedeul ţine de apanajul 
realismului magic, numai că el ridică şi o serie de probleme 
– legate tocmai de capacitatea unui autor al zilelor noastre 
de a reflecta cele mai importante aspecte ale alterităţii sau 
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ale relaţiei cu Celălalt pornind de la premisa situării cumva 
în interior – însă nu pe o poziţie declarat ideologică, aşa cum 
procedau, de pildă, reprezentanţii „indianismului exotic” al 
secolului al XIX-lea. Asturias dă senzaţia că adoptă uneori 
acel limbaj încifrat specific sacerdoţilor mayaşi, din dorinţa 
de a sublinia comuniunea cu tribul din care face parte. 
Carpentier insista pe alte coordonate, subliniind că rolul lui 
nu e acela de a crea simple artificii literare, ci de a explora 
şi de a descoperi realităţile care altfel ar rămâne ascunse, 
aspectele sincretice ale lumii americane, atât de legate de 
estetica realului miraculos. 

 Perspectiva deschisă de antropologia modernă 
recunoaşte „stranietatea fundamentală a Celuilalt”15, 
adică exact ceea ce Carpentier şi Asturias au recunoscut 
la rândul lor, Carpentier teoretic, iar Asturias intuitiv. În 
plus, chiar dacă opera lor narativă şi realismul magic pe 
care îl practică are multiple legături cu suprarealismul 
francez transpus la nivelul culturii specifice a Lumii 
Noi, estetica amândurora rămâne prin excelenţă legată 
de realităţile spaţiului latino-american. Va rezulta de 
aici o tensiune constantă şi o profunzime nebănuită care 
dă mereu substanţă creaţiilor celor doi, „dar şi un soi de 
schizofrenie culturală”16, afirmaţie susţinută de faptul că 
începând din anii ‘70 critica literară hispano-americană a 
încercat să demonteze majoritatea postulatelor enunţate de 
Carpentier. Căci, dacă Anderson Imbert susţine că magicul 
şi miraculosul nu se găsesc în realitatea latino-americană ci 
în arta simulării, Roberto González Echevarría va considera 
că a presupune că miraculosul există în America înseamnă 
a adopta o falsă perspectivă europeană. În fapt, diferendul 
critic este determinat în mare măsură de faptul că Asturias 
şi Carpentier au adoptat o serie de concepte care au avut 
ca efect „închiderea” indigenilor într-un adevărat cerc 
al condiţionărilor exterioare, reprezentat exact de acele 
clişee ale europenilor şi de perspectiva şi imaginea pe care 
europenii şi le făcuseră despre ei vreme de veacuri. „Dubla 
viziune” despre care s-a dicutat uneori tot de aici provine, 
la fel şi anumite concluzii ale textelor celor doi scriitori. 

 Numai că Asturias depăşeşte în felul său această 
problemă şi rezolvă dilema, chiar dacă acest aspect a 
fost mai puţin observat de exegeţi. Mai precis, el nu are 
în vedere, în Oameni de porumb, opoziţia dintre indieni 
şi albi, ci între indieni şi metişi – asumaţi, pe de o parte, 
de comunitatea albilor, dar ţinând, fie şi parţial, de lumea 
tradiţională, ale cărei valori, însă, le-au negat, tinzând spre 
universul colonizatorilor (care, la rândul lor, refuză să-i 
accepte pe de-a-ntregul). Astfel, legenda lui Machojón 
nu e decât o scorneală a peonilor, menită a-l determina 
pe bătrânul Tomás, căruia îi menţin în acest fel iluziile cu 
privire la trecutul iremediabil pierdut, să le ofere alte şi alte 
terenuri pe care să le poată defrişa prin incendiere, ca să 
poată, apoi, cultiva mai mult porumb. 

 Dar Asturias, spre deosebire de Carpentier, 
foloseşte şi un limbaj specific în acest roman. Căci, în 
Oameni de porumb, „naratorul pare lipsit de consistenţă 
şi de personalitate proprie”17, dovedindu-se a fi, de fapt, o 
voce între mai multe voci care se aud pe parcursul cărţii, 
într-o manieră oarecum asemănătoare cu cea care va fi 

impusă, ulterior, de Juan Rulfo în Pedro Páramo. Romanul 
lui Asturias tinde să devină, aşadar, polifonic şi muzical, 
însă nu în sens decorativ, ci structural. Deopotrivă, trebuie 
să ţinem seama de lirismul de profunzime prezent în 
Oameni de porumb pentru a defini universul indienilor, 
întotdeauna pus în opoziţie cu limbajul frust şi prozaic ce 
subliniază prezenţa metişilor şi a aparatului de represiune 
sau de guvernare al autorităţilor. Desigur, Alejo Carpentier 
are şi el în vedere sisteme complexe de opoziţii structurale, 
iar acestea sunt de găsit atât în Împărăţia lumii acesteia, 
cât şi în Paşii pierduţi, numai că, în cazul său, ideologiile 
şi contrastele sunt configurate într-un asemenea mod încât 
să ofere o imagine sistematică – şi sistemică. Neprevăzutul 
de origine suprarealistă este evidenţiat în acest fel, iar 
imaginea Lumii Noi e mereu oferită cititorului drept soluţie 
salvatoare în faţa risipirii determinate de deteriorarea 
valorilor occidentale. Asturias preferă un suprarealism 
„propriu”, nu atât de intelectualizat, aşadar opoziţiile sale 
nu sunt nici obsesive, nici lipsite de naturaleţe – şi, în plus, 
acestea nu sunt decât rareori juxtapuse, structura bipolară a 
romanului Oameni de porumb permiţându-i să polarizeze 
şi nivelul imaginarului, astfel încât aspectele magice nu 
sunt contrazise imediat şi nici nu-şi găsesc o contrapondere 
raţională care să sădească îndoiala în sufletul cititorului. 
Fără să teoretizeze, Asturias face exact ceea ce cerea 
Carpentier în prefaţa la Împărăţia lumii acesteia – şi 
anume, (îşi) păstrează credinţa în fenomenele miraculoase 
prezentate ca şi cum ar fi cele mai obişnuite evenimente ale 
existenţei cotidiene, determinând şi cititorul să adopte, la 
rândul său, acelaşi punct de vedere. 

 Asturias demonstrează, în plus, şi „intuiţia 
ambiguităţii” (sintagma lui Camayd-Freixas), care este 
mult mai subtil orchestrată decât în unele dintre textele lui 
Carpentier. Căci, spre deosebire de moartea lui Mackandal, 
de pildă, cea a lui Gaspar Ilóm nu este niciodată discutată 
explicit pe parcursul cărţii. Personajul găseşte singur 
antidotul la otrava care-i fusese dată, sorbind apa râului, 
iar apoi se va arunca în adâncuri, făcându-se nevăzut, 
determinându-i pe unii să creadă că ar fi pierit, iar pe alţii, 
dimpotrivă, să fie convinşi că s-a salvat. Desigur, şi în cazul 
eroului lui Carpentier, şi în cel al lui Asturias, supravieţuirea 
esenţială este cea din conştiinţa comunităţilor pe care 
Mackandal şi Gaspar Ilóm le reprezintă, iar vehiculul 
cel mai adecvat pentru păstrarea lor simbolică în viaţă 
este legenda. În Oameni de porumb, dispariţia câte unui 
personaj, mai ales a lui Gaspar, e chiar mai reală decât 
moartea, câtă vreme pentru indieni moartea nici măcar 
nu este un eveniment definitiv, „ci o trecere, de la lumea 
vizibilă de deasupra pământului la cea subterană, guvernată 
de Xibalba.”18 De aceea, Erik Camayd-Freixas consideră 
că ambiguitatea ce domină romanul este reprezentată într-
un mod atât de convingător, „încât sfârşeşte prin a fi efectiv 
o problemă metafizică.” Acesta ar fi şi cazul minciunii 
propriu-zise, dar şi cel al inventării unei legende. Căci, 
pentru indieni, după cum susţinea Asturias, între adevăr şi 
minciună nu există o diferenţă fundamentală, deoarece ei 
trăiesc mereu într-un dublu plan al realităţii, una concretă, 
cealaltă mitică, iar ceea ce pare la un moment dat a nu fi 
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altceva decât minciună poate fi, dacă se are în vedere nivelul 
profund, purul adevăr. Acesta este sensul în care povestea 
Miguelitei, inventată de Hilario Sacayón, este adevărată, iar 
protagonista însăşi devine reală. Hilario nu doar crede că ar 
fi inventat lucruri pe care alţii le-au uitat, ci chiar Miguelita 
va sfârşi prin a deveni imaginea Madonei, expresie a 
sincretismului specific lui Asturias: „Miguelita, brună 
ca Fecioara cu Butucul, o icoană miraculoasă sculptată 
pe vremea coloniei şi uitată într-o firidă a închisorii din 
Acatán, unde se aplica pedeapsa cu butucul condamnaţilor, 
indienilor fugari şi soţilor rău-voitori. Miguelita, cu ochii 
ca doi cărbuni stinşi, stinşi dar cu foc negru, tocmai pentru 
că erau cărbuni. Gropiţe în obraji, talie de trestie, gură ca o 
fragă, păr ca pana corbului. Miguelita, care n-a împărtăşit 
dragostea disperată a lui O’Neil.” Deci, Miguelita devine o 
fecioară cu pielea măslinie, sculptată în lemn de un indian 
doar pentru a fi apoi uitată şi redescoperită mai târziu, prin 
povestea spusă de Hilario Sacayón – încă un simbol şi un 
moment esenţial din desfăşurarea discursului narativ din 
Oameni de porumb. 

 De altfel, problema receptării este fundamentală 
pentru cartea aceasta, Asturias evaluează mereu ce 
înseamnă a crede sau a nu crede şi cât se poate crede ori 
de ce nu se poate crede în mesajul unui text romanesc. Iar 
„cele Trei Cruci ale Calvarului despre care se vorbeşte la 
un moment dat, reprezintă, din acest punct de vedere o 
alegorie a lecturii”19. Căci, la dreapta scriitorului, tâlharul 
cel bun, Goyo Yic, crede şi se salvează în acest fel, putând 
reveni pe pământul din Ilóm, după ce-şi va fi regăsit soţia 
şi liniştea. La stânga scriitorului stă, însă, tâlharul cel rău, 
Hilario, cel care va rămâne condamnat să rătăcească în 
continuare – şi tot aşa la nesfârşit. În „codul autoexegetic 
al romanului”, analizat de Erik Camayd-Freixas, „tâlharul 
cel rău” este cititorul incredul, adică criticul. Având în 
spate sprijinul unei viziuni specific tradiţionale, Asturias 
contrazice ideea că literatura nu ar fi altceva decât arta 
simulării. Pentru el, literatura nu poate fi citită în mod 
univoc, câtă vreme pentru a o înţelege complet, însuşi 
criticul trebuie, cel puţin în unele momente, să creadă în 
magia ei şi în miraculosul lumii povestite; scriitorul îşi 
îndeplineşte rolul demiurgic, pare a sugera Asturias, doar 
atunci când este capabil să prezinte şi să exprime adevăruri 
pline de ambiguitate, asemenea vieţii însăşi. 

 Numai că trucul autorului este că nici măcar el 
nu se poate încrede întotdeauna în perspectiva mitico-
magică pe care, de aceea, nici nu o priveşte ca pe unica 
explicaţie posibilă pentru discursul său narativ. De aici 
provin temele asupra cărora scriitorul zăboveşte, însă 
mai rar analizate de critica literară: nebunia, minciuna (în 
relaţie mereu tensionată cu adevărul absolut), legendele 
şi formarea lor. S-a spus, din acest motiv, că scriitorul 
nu este întotdeauna conştient de semnificaţiile pe care le 
implică propriile naraţiuni. Dimpotrivă, însă. Asturias, ca 
şi Carpentier, chiar dacă demersul lor literar funcţionează 
adesea în mod diferit sau cel mult complementar, răspunde 
crizei de autoritate a textului în epoca contemporană, 
aducând în centrul preocupărilor sale semnificaţiile 
adevărului, ale verosimilităţii şi căutând mijloace pentru 

a-şi cuceri cititorul, a-l face să creadă în magia textului sau 
în miraculosul unei Lumi Noi, pentru a-l ajuta să ajungă, 
asemenea lui Don Quijote, pe tărâmul Celuilalt. 

 Realismul magic, deci, aşa cum îl înţeleg şi 
îl practică cei doi autori nu se limitează să fie doar o 
problemă de reprezentare, ci şi o critică a lecturii, după cum 
demonstrează cazul lui Hilario Sacayón din Oameni de 
porumb. Asturias procedează în mod extrem de inteligent 
– el păstrează întotdeauna o oarecare distanţă faţă de 
personajul protagonist, fie el şi narator, transformând, 
de fapt, această nouă instanţă narativă într-o voce care 
e capabilă să adopte tonalităţi şi ritmuri diferite, însă 
niciodată nu se va suprapune peste vocea autorului şi nu 
va încerca în vreun fel să-i ia locul, aşa cum se întâmpla, 
pe fragmente sau doar subtextual, în unele dintre romanele 
lui Carpentier. Alejo Carpentier îşi păstrează rolul pe care-l 
alege şi-l defineşte de la bun început, şi anume de explorator 
al Celuilalt – căruia nu ezită să-i preia uneori punctele de 
vedere sau chiar vocea. Asturias, în schimb, decide să şi-o 
păstreze şi să nu renunţe la propria individualitate, tocmai 
pentru ca, astfel, imaginea Celuilalt, de care e întotdeauna 
fascinat, să fie mai pregnantă, mai convingătoare şi mai 
clar definită. 

_______
*Miguel Ángel Asturias, Oameni de porumb, traducere şi 
note de Lavinia Similaru, Bucureşti, Editura Univers, 2012
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Paul Rezeanu – Istoria artelor plastice 
în Oltenia 

– Vol I (1800-1918), Vol II (1919-2000) 
Contribuţii la istoria artelor româneşti, 
Editura Alma, Craiova, 2010, 2013

În primul rând trebuie să subliniez cât de 
importante sunt astfel de cărţi pentru istoria artelor plastice 
din România. Întrucât autorul cărţii, dr. Paul Rezeanu, 
este istoric şi critic de artă de mare prestigiu, putem 
avea certitudinea că avem în faţă o carte de o valoare 
incontestabilă, că studierea artelor plastice din acea 
regiune a ţării a fost făcută cu rigoare şi profesionalism. 

În cele două volume (850 pagini), Paul Rezeanu 
a sintetizat rezultatele cercetărilor întreprinse de-a lungul 
a peste patru decenii asupra unui subiect care nu fusese 
abordat de altcineva: istoria artelor plastice din Oltenia. 
Tot Paul Rezeanu publicase în 1981 un volum cu aceeaşi 
temă, în care se referea însă doar la perioada 1821-1900. 
Atenţia istoricului de artă a fost focalizată asupra unor 
artişti mai puţin cunoscuţi: pictori, sculptori şi graficieni 
„uitaţi” sau plasaţi încă „în afara” artelor plastice 
româneşti. Autorul a publicat de altfel numeroase studii 
şi articole, precum şi câteva volume în care abordează 
acelaşi subiect, cu menţiunea că accentul a fost pus pe 
studiul artiştilor din secolul al XIX-lea şi din primele 
decenii ale secolului al XX-lea. Amintesc doar: Sculptori 
puţin cunoscuţi, Artişti plastici craioveni, Pictori puţin 
cunoscuţi. Pentru o vedere mai largă, pentru o înţelegere 
mai corectă a istoriei artei, a creaţiei artistice în contextul 
epocii, aşa cum menţiona şi autorul, cercetătorul trebuie 
să se refere nu numai la „vârfuri”, nu numai la „munţi”, 
şi „dealurile” sau „câmpiile” pot fi capitole de interes. 
Reconsiderarea unor artişti plastici reputaţi cândva, 
precum şi o nouă ierarhizare a valorilor sunt necesare. 
„Efectuată pe plan naţional, o atare acţiune ar avea ca 
rezultat îmbogăţirea artelor plastice româneşti cu multe 
nume noi, fapt cu atât mai important cu cât – nu trebuie să 
uităm – în anumite perioade ale istoriei noastre n-am fost 
prea bogaţi nici în nume, nici în opere de artă. Unii dintre 
pictorii uitaţi au pregătit terenul pentru ca în pictura şi 
sculptura românească să apară artişti „munţi”, începând 
cu Nicolae Grigorescu”, precizează autorul.

Pornind de la aceste consideraţii, Paul Rezeanu a 
început prin a-şi concentra cercetările asupra unor artişti 
plastici puţin cunoscuţi, originari din Oltenia, a celor 
născuţi pe alte meleaguri, dar care au venit şi s-au stabilit 
pentru totdeauna pe plaiurile olteneşti, cât şi a celor care 
au poposit pentru mai mult sau mai puţin timp în această 
provincie a ţării. Despre aceşti artişti bibliografia era 
săracă sau inexistentă. Autorul cărţii a apelat la arhive, la 
urmaşii artiştilor, la persoane care deţineau informaţii, la 

presa vremii. Asemenea informaţii cereau timp pentru a 
fi adunate, astfel încât cartea este rodul a peste patruzeci 
de ani de cercetare, autorul însuşi considerând-o un 
adevărat summum al preocupărilor sale în acest domeniu. 
Paul Rezeanu preciza că în paginile acestei cărţi nu s-a 
ocupat, în mod special, de marile personalităţi ale artei 
plastice româneşti născute pe meleagurile Olteniei: 
Constantin Brâncuşi, Gh. D. Anghel, Theodor Aman, 
Francisc Şirato, Eustaţiu Stoenescu, Dimitrie Gheaţă, 
Marius Bunescu, Ion Musceleanu, Corneliu Baba, Ion 
Ţuculescu, despre care s-au scris monografii sau studii (la 
unele fiind autor chiar Paul Rezeanu). Asta nu înseamnă 
că marii autori lipsesc din această carte, autorul aducând 
unele date noi sau mai puţin cunoscute, legate de viaţa 
şi activitatea acestora în Oltenia. La sfârşitul fiecărui 
capitol sunt menţionate şi construcţiile arhitectonice 
importante, monumente de for public din principalele 
localităţi din Oltenia. După o scurtă Introducere, în care 
se face referire la mari personalităţi cu origini olteneşti, 
urmează capitolul Perioada 1800-1878, care începe cu 
observaţia că „secolul al XIX-lea s-a înscris în istoria 
artelor plastice româneşti ca un secol al marilor mutaţii 
calitative, efectuate în cazul unei evoluţii relativ rapide. 
În primele decenii ale acestuia se putea vorbi de o artă 
religioasă. Totuşi, unii pictori preiau elemente ale artei 
laice, se încumetă să realizeze portrete, iar în compoziţii 
se observă elemente de peisaj inspirat din natură sau din 
realitatea imediată”. Autorul se referă în cadrul acestei 
perioade la 29 de pictori, urmărind, prin opera acestora, 
evoluţia artelor plastice pe parcursul a 78 de ani. 
Prezentarea artiştilor începe cu Zamfir Zugravul, autorul 
unui tablou cu temă istorică pictat în 1756, Venirea lui 
Mihai Bravul din Războiul de la Călugăreni cu triumf la 
anul 1595, copiat de Nicolae Grigorescu în 1857, înainte 
de a concura pentru o bursă la Paris. De altfel şi alţi 
pictori s-au inspirat din această lucrare, pictând tablouri 
asemănătoare.

În primele decenii ale secolului al XIX-lea au 
fost pictate primele portrete, picturi în ulei, începe să se 
schimbe mentalitatea asupra profesiunii de pictor, dar 
abia în a doua jumătate a secolului artiştii încep să se 
bucure de consideraţie din partea oficialităţilor. Nu-i voi 
numi pe toţi pictorii prezenţi în carte, dar sunt de remarcat 
informaţiile inedite referitoare la unii pictori care sunt 
„redescoperiţi” de Paul Rezeanu. Deja în primele decenii 
ale perioadei 1800-1878 activau la Craiova pictori 
consacraţi. Aceştia, însă, nu erau olteni, dar s-au stabilit 
la Craiova atraşi de comenzile (în special portrete) ale 
celor care doreau să fie imortalizaţi de artişti consacraţi, 
primul fiind Carol Valstein, născut în apropiere de 
Zagreb (1805), şcolit la Viena, care a lucrat la Craiova 
din 1817 până în 1929 (precizează Paul Rezeanu care, 
pe baza cercetărilor personale, a studierii tablourilor, 
identifică lucrări, reconsideră personaje portretizate – 
precum Portretul unui negustor care era considerat în 
mod eronat, până la el, ca fiind un Autoportret). Paul 
Rezeanu se apleacă atent asupra lucrărilor, privindu-
le prin prisma timpului, apreciindu-le calităţile dar 
observându-le şi minusurile. Pe baza unor studii serioase, 
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a cunoaşterii istoriei oraşului sub numeroase aspecte, 
folosind analogii, a redat paternitatea unor tablouri. 
Remarcăm că mulţi pictori activi în România în acea 
perioadă au lucrat la Craiova. Amintim doar pe câţiva 
dintre cei a căror activitate a urmărit-o autorul, cu 
respectul cuvenit pentru creaţia lor: Constantin Leca – 
a fost primul profesor care a predat, începând cu anul 
şcolar 1834, desenul şi caligrafia la Şcoala Centrală din 
Craiova şi tot el a fost primul profesor al viitorilor pictori 
Theodor Aman, Costache Petrescu, Petre Alexandrescu, 
Constantin Zaman. Din anii în care Constantin Leca a 
activat la Craiova au rămas până la noi câteva zeci de 
tablouri (portrete sau compoziţii istorice. Carol Popp 
de Szatmary (1812-1888) a fost în Oltenia în mai multe 
rânduri, Gheorghe Tătărescu (1820 – 1894), Henric 
Trenk (1818-1892) au lucrat pentru o vreme în Oltenia, 
dar cititorul va afla şi de existenţa unor artişti străini care, 
pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, şi-au adus 
contribuţia la viaţa culturală a Olteniei.

În al doilea şi al treilea sfert al secolului al XIX-
lea, din Oltenia s-au ridicat şi câţiva artişti plastici locali 
despre care Paul Rezeanu a considerat că merită să fie 
prezentaţi: Mihai Lapatty (născut probabil 1816 la 
Caracal), bun portretist şi autor de compoziţii istorice, 
apreciat în epocă, despre care autorul scrie: „pictor 
romantic, natură delicată şi sensibilă (...) a trăit cea mai 
mare parte a vieţii la Paris, unde şi-a făcut studiile, a creat 
şi şi-a închinat întreaga viaţă artei”; Petre Alexandrescu, 
cu studii artistice la Bucureşti şi în Italia, apoi la Paris, 
sensibil portretist şi autor de tablouri istorice; Costache 
Petrescu, artist despre care se ştia de curând foarte puţin 
– cercetătorul remarcând temele abordate şi modalităţile 
creatoare ale artistului, sesizând ineditul adus de acesta 
în creaţia românească. Un spaţiu mai larg îi este dedicat 
în carte vieţii şi operei ilustrului pictor Theodor Aman 
(1831-1891), cercetătorul remarcând valoarea de 
excepţie a unor portrete, ca cel al Pepicăii Aman (mama 
pictorului).

Paul Rezeanu observă la sfârşitul acestui capitol 
că „evoluţia picurii româneşti în perioada de începutul 
secolului al XIX-lea la Războiul pentru Independenţă 
a fost spectaculoasă. În numai trei sferturi de secol 
s-a desăvârşit procesul de trecere de la pictura veche 
românească la pictura modernă”. Pentru o vedere mai 
cuprinzătoare asupra Craiovei şi a altor oraşe (azi) 
din Oltenia, Paul Rezeanu trece în revistă construcţii 
reprezentative şi arhitecţi care au activat în perioada 
menţionată (în Turnu Severin, Târgu Jiu, Râmnicu 
Vâlcea, Caracal).

În capitolul următor, Perioada 1879-1918, autorul 
urmăreşte creaţia a 75 de artişti activi în Oltenia, 62 de 
pictori şi 13 sculptori, începând cu Nicolae Grigorescu 
(care a făcut parte din grupul reporterilor de război în 
1877, când a ajuns şi la Craiova). Din paginile cărţii 
aflăm informaţii documentate temeinic despre pictori 
olteni, ca Nicolae Rădulescu 1855-1916), cel care l-a 
pictat pe Mihai Eminescu, autorul unui expresiv Cap de 
evreu; Mihail Dan (1842-?) din Gorj, cunoscut portretist; 
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Alexandru Elliescu, care, ne asigură autorul, merită multă 
atenţie şi preţuire, şi care l-a pictat pe actorul Matei Millo 
în diferite roluri. Comentariile asupra operelor pictorilor 
prezenţi în lucrare se sprijină şi pe date biografice 
consistente ale acestora, în contextul existenţei unei 
efervescenţe artistice craiovene tot mai evidente spre 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al 
XX-lea. Sunt menţionaţi şi pictori care au avut o activitate 
artistică mai redusă în Oltenia, ca Ipolit Strâmbulescu 
(Strâmbu) (1871-1934). La Craiova s-a născut şi a trăit 
primele două decenii de viaţă şi pictorul Francisc Şirato 
(1877-1953), unul dintre cei mai valoroşi pictori români. 

Remarc nu numai competenţa ci şi pasiunea 
cercetătorului, căldura cu care scrie despre artiştii 
plastici, tonul convingător, bazat pe studiu aprofundat, pe 
analiza lucrărilor de artă. Aflăm date interesante despre 
Ioan Stăncescu-Giovanni (1870-1912), despre care 
Paul Rezeanu a scris în mai multe rânduri, remarcând 
îmbogăţirea temelor artistice în creaţia sa (portrete, 
peisaje, compoziţii). În economia articolului nu-i pot 
numi pe toţi pictorii care au lucrat la Craiova în această 
perioadă, ca Dimitrie Cabadaef, Eustaţiu Stoenescu 
(despre a cărui viaţă şi operă s-au scris numeroase 
articole, majoritatea chiar de Paul Rezeanu, autorul unei 
monografii), caricaturistul N. S. Găină (1871-1931), 
care, ca şi alţi artişti olteni, beneficiază de o monografie 
scrisă de Paul Rezeanu.

În volumul al doilea al cărţii, apărut în 2013, 
Paul Rezeanu scrie despre Creaţia artistică din perioada 
1919-2000. În primul capitol se referă la perioada 1919-
1945, în care au activat artişti născuţi în ultimul deceniu 
al secolului al XIX-lea şi primul deceniu al secolului 
al XX-lea. Artiştii cuprinşi în carte au fost personalităţi 
distincte, mulţi impunându-se în plan naţional şi chiar 
internaţional. De artiştii olteni cu faimă naţională sau 
internaţională s-a ocupat succint (tocmai pentru că 
despre ei s-au scris deja monografii, unele chiar de Paul 
Rezeanu). A preferat să acorde o pondere mai mare unor 
artişti „uitaţi”, mai puţin cunoscuţi, ca Stoica D. Horaţiu 
Dumitriu, Jeana Buculescu, Sever Burada (1896-?) – un 
mare nedreptăţit.

Sunt prezentaţi 74 de artişti care au lucrat în 
Oltenia, la Craiovaşi în alte oraşe în perioada 1919-
1945 şi 84 de artişti din perioada 1945-2000. Mulţi nu 
sunt cunoscuţi decât pe plan local, deşi creaţia lor are 
o valoare naţională. Citind acum despre ei, îmi dau 
seama, încă o dată, de importanţa unor asemenea cărţi. 
Importanţa celei scrise de Paul Rezeanu derivă nu numai 
din impresionanta documentare, din prezentarea succintă 
a informaţiilor şi analizarea pertinentă a operei fiecăruia 
ci şi din felul în care reuşeşte să ne apropie de creaţia lor 
prin calitatea expunerii, prin căldura cu care se apleacă 
asupra artiştilor cu profesionalism şi pasiune. 

Regăsim în paginile cărţii şi nume cunoscute: 
Constantin Brâncuşi, Marius Bunescu, Dumitru Gheaţă, 
Henri Catargi, Magdalena Rădulescu, Ion Musceleanu, 
Gheorghe Anghel, Corneliu Baba, Ion Ţuculescu. Sunt 
autori despre care s-a scris mult, mari personalităţi ale 



170

artei româneşti. Paul Rezeanu i-a cunoscut pe mulţi dintre 
ei – are meritul de a fi achiziţionat pentru Muzeul de Artă 
din Craiova lucrări valoroase din creaţia lor, unele direct 
din ateliere. De exemplu, Muzeul de Artă din Craiova 
deţine cel mai bogat fond de lucrări ale lui Ion Ţuculescu. 
Cercetătorul Paul Rezeanu a adus preţioase contribuţii la 
cunoaşterea vieţii şi creaţiei acestor artişti.

În ultimul capitol, perioada 1945-2000, Paul 
Rezeanu a optat pentru formula împărţirii perioadei 
amintite în funcţie de anii în care s-a născut o generaţie 
de artişti. A stabilit trei generaţii. Prima, a artiştilor 
plastici născuţi între 1920 şi 1940 (unii dintre aceştia au 
început să-şi desfăşoare activitatea după război), a doua 
generaţie cuprinde artiştii născuţi între 1940 şi primii ani ai 
deceniului şapte ai secolului trecut şi care au început să-şi 
desfăşoare activitatea după 1970 şi a treia generaţie a celor 
care s-au născut după 1960 şi au început să se prezinte în 
faţa publicului în ultimul deceniu al secolului al XX-lea.

Generaţia artiştilor plastici născuţi între 1920-1940 
a activat mai ales la Craiova, începând cu deceniul şase 
al secolului al XX-lea. Atunci s-a afirmat o generaţie de 
artişti talentaţi, dornici să se manifeste chiar în condiţiile 
improprii create după război. Este vorba de artişti prea 
puţin cunoscuţi la nivel naţional, deşi lucrările lor sunt 
dovada de necontestat a valorii lor. Sunt, desigur, şi nume 
cunoscute ca Constantin Blendea, Spiru Vergulescu, Sabin 
Bălaşa. 

Generaţia care a încercat să se afirme pe plan 
artistic după 1970 este generaţia născută între 1941-
1960. Ea a fost generaţia unor frumoase promisiuni, 
generaţia care a venit cu ceva nou şi care a început – 
după cum observă Paul Rezeanu – bine, ca să nu spunem 
spectaculos. Vremurile se schimbaseră, artiştii se simţeau 
mai liberi. Limbajul plastic s-a diversificat, s-a nuanţat. 
Paul Rezeanu a împărţit această generaţie în două grupări: 
prima, a celor născuţi în deceniul cinci şi a doua, a celor 
născuţi în deceniul şase, întrucât i s-a părut evidentă 
diferenţa dintre artiştii celor două grupe datorită modului 
de a gândi şi crea. Istoricul şi criticul de artă îi trece în 
revistă pe toţi cei care au activat la Craiova în această 
perioadă, menţionându-i chiar şi pe cei cu o mai redusă 
activitate creatoare. De asemenea sunt prezenţi, cu texte 
mai lungi sau mai scurte, artişti care s-au născut în Oltenia 
dar au plecat pe alte meleaguri (de regulă, la Bucureşti), 
afirmându-se la nivel naţional şi chiar internaţional.

În ultimele decenii ale secolului al XX-lea viaţa 
artistică nu s-a mărginit doar la cea din Craiova. Şi în 
celelalte oraşe din Oltenia au lucrat artişti plastici valoroşi 
(la Turnu-Severin, Slatina, Târgu Jiu etc.). Generaţia care 
s-a născut în deceniul şapte şi la începutul deceniului opt 
al secolului al XX-lea a intrat în viaţa artistică a Olteniei 
în ultimul deceniu al acestuia.

Paul Rezeanu, cercetător ştiinţific, muzeograf, 
directorul Muzeului de Artă din Craiova vreme de patru 
decenii, critic de artă, organizator a zeci de expoziţii de 
artă, autorul unor studii despre arta plastică din Oltenia, 
susţinându-şi teza de doctorat în 1975 cu titlul „Artişti 
plastici în Oltenia”, a semnat un număr impresionant de 

cronică plastică

cronici plastice, a vernisat zeci de expoziţii, a publicat 30 
de cărţi – în cele mai multe fiind vorba despre artiştii olteni 
–, a cunoscut ca nimeni altul creaţia artiştilor plastici 
din Oltenia. Aceste două volume sunt o încununare a 
întregii sale activităţi. În paginile lor aflăm informaţii 
valoroase despre mari artişti, consacraţi la nivel naţional şi 
internaţional, dar şi despre „micii maeştrii”, pictori care din 
varii motive nu s-au impus (încă) în plan naţional, pictori 
„uitaţi”, dar care au făcut ca viaţa artistică să pulseze mai 
intens, au adus varietate în contextul plasticii româneşti. 

Prof. univ. dr. Paul Rezeanu
Istoric şi critic de artă. Cercetător ştiinţific I.
Născut la 09.11.1937, a Breaza (Prahova).
Studii: Liceul „Unirea” Turnu Magurele, 

Facultatea de Istorie Bucureşti, în cadrul căreia a obţinut 
şi titlul de doctor (mai 1975).

Cercetător ştiinţific la Filiala Craiova a Academiei 
Române (1964-1970). Director al Muzeului de Artă Craiova 
(1970-2004).

Profesor la Facultatea de Teologie a Universităţii 
din Craiova (1994-2008), cursurile de Istoria Artei 
Creştine şi Istoria şi Spiritualitatea Bizantină. Pensionar de 
la 10 decembrie 2009.

Membru al U.A.P. din România - Secţia de Critică 
de artă. Expert în arta modernă românească. Membru al 
Comitetului Internaţional al Muzeelor (ICOM - UNESCO).

A făcut călătorii de studii în toate ţările Europei, în 
S.U.A. şi câteva ţări din Asia şi Africa.

A publicat peste 120 de articole ştiinţifice în reviste 
şi volume de specialitate, peste 40 de cataloage de expoziţii 
de artă românească, peste 300 de cronici de expoziţii sau 
prezentări de artişti, peste 1000 de articole în diferite reviste, 
ziare, la radio şi televiziune.

A publicat 30 de cărţi din rândul cărora amintim: 
Sculptorul Anghel Chiciu, Craiova, 1971, Artele 
Plastice în Oltenia (1821-1944), Editura „Scrisul 
Românesc”, Craiova, 1980, Muzeul de Arta Craiova, 
Editura Meridiane, Bucureşti, 1983 (ghid-album), Editura 
„Scrisul Românesc”, Craiova, 1995 (ghid), Editura 
„Arc 2000”, Bucureşti, 2001 (ghid, ediţie revăzută 
şi adăugită), Eustaţiu Stoenescu, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1985 (monografie), Editura ,,Arc 2000”, 
Bucureşti, 1998 (monografie şi catalog de expoziţie), 
Constantin Lecca, Editura Meridiane, Bucureşti, 1988 
(monografie), Editura „Arcade”, Bucureşti, 2005 
(monografie-album-catalog exhaustiv al operei), Pictorul 
Stoica D(umitrescu), Editura Meridiane, Bucureşti, 1990 
(monografie), Craiova. Studii şi cercetări de istorie şi 
istoria artei, Editura „Helios”, Craiova, 1999, Brâncuşi 
la Craiova, Editura „Arc 2000”, Bucureşti, 2001 şi 
ediţia a ll-a în 2002, Artişti plastici craioveni, Editura 
„Arc 2000”, Bucureşti, 2003, Craiova. Amintirile 
oraşului, Editura „Alma”, Craiova, 2006, Sculptori 
puţin cunoscuţi, Editura ,,Alma”, Craiova, 2007, 
Caricaturistul N.S. Petrescu-Găină, Editura ,,Alma”, 
Craiova, 2008, Pictori puţin cunoscuţi, Editura 
„Alma”, Craiova, 2009 ş. a.
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MIKLÓS Szilárd

MIKLÓS Szilárd s-a născut în 1981, la 
Miercurea-Ciuc. În prezent trăieşte şi lucrează la Cluj. 
A studiat grafică la Universitatea de Artă şi Design 
Cluj (2000-2004). A lucrat ca asistent la Universitatea 
Partium – Facultatea de Arte, Oradea (2005-2007).

Este membru fondator al mai multor proiecte 
şi asociaţii non-profit din Cluj: Conset (www.conset.
ro) program de atelier (2014-prezent); Protokoll 
(www.protokoll.ro), ŞPAC – Şcoala Populară de Artă 
Contemporană (2009 - 2011); Julesz Community; 
“conset.org” platformă online (2004-2007). Este 
consultant artistic la Casa Tranzit (2004-prezent).

Expoziţii personale (selecţie):
“Miklósi vs Miklós“ (împreună cu Dénes Miklósi) - 
MAGMA, Sf. Gheorghe (2012); “Păsările de Alfred 
Hitchcock” (împreună cu Dénes Miklósi), Spitalul de 
Psihiatrie Infantilă, Cluj (2009); “Mentor / Sunt aici 
pentru că vreau să fiu aici”, Institutul Cultural Român, 
New-York (2008); ”Arta voinţei”, Galerie / IDEA artă 
+ societate #26, Cluj; ”After the war is before the war”, 
Protokoll Studio, Cluj (2007); “Home Gallery”, Home 
Gallery 2020, Bucharest (2005).

Expoziţii de grup (selecţie):

“Pentru că navigăm pe culoare diferite” - Salonul de 
proiecte, Bucureşti (2014);  “Maybe 3” - MAGMA, 

Sf. Gheorghe; “European Travellers. Art from Cluj in 
the New Millennium”, Műcsarnok, Budapesta (2012); 
“Fotografische Arbeitskräfte” - Mirabellenpavilon, 
Salzburg / EURAC Research, Bolzano / Casa Tranzit, 
Cluj (2011); “Traveling Drawing School” - FKSE 
Galéria, Budapest (2010); “Metropole Alliance” - 
WIELS, Bruxelles (2009); “Missing 1944 - 2008” - 
Casa Tranzit, Cluj (2008); “GPS - Unknown Territory”, 
Ernst Múzeum, Budapest; “Across the Trees: Romanian 
Art Now”, David Nolan Gallery, New-York (2007); 
”Willa Project”, Varşovia (2006).

ne ilustrează numărul

După război e înainte de război, 2007

Oameni buni (...), 2004

Tată, 2004
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Ana SELEJAN

Emil Cioran într-un tablou de generaţie

E vorba de contemporaneitatea tânărului Cioran, 
venit la 17 ani la Bucureşti pentru a urma cursurile 
Facultăţii de Litere şi Filosofie pe care o absolvă în 1931; 
se afirmase tot de-acum şi în publicistică, continuând, 
până la apariţia primei sale cărţi în 1934 (Pe culmile 
disperării), să alterneze în articolele sale, subiecte relativ 
neutre (despre Oscar Kokoschka, Auguste Rodin, Dürer, 
Maeterlink, Lucian Blaga, Greta Garbo ş.a.) cu subiecte 
şi poziţii incomode, incendiare, care prefigurează sau 
consună fragmentar cu ideologia cărţii de debut sau cu cea 
din Schimbarea la faţă a României (1937). Omul cioranian, 
(fiinţa de hârtie) îşi configurează imaginea încă de pe acum, 
prin câteva idei şi atitudini care vor deveni ulterior centrul 
discursului negator sau paradoxal al lui Emil Cioran. 

Aşa, scepticismul religios, afirmat în articole 
ca Voinţa de a crede1 (1931), Structura cunoaşterii 
religioase (1932), Credinţă şi disperare (1933): „credinţa 
adevărată este numai aceea care triumfă peste actul întâi al 
disperării”2, Creştinismul şi scandalul pe care l-a adus în 
lume (1935): „Iisus şi-a purtat adoranţii prea departe şi a 
păcătuit împotriva mediocrităţii genului uman”3 ş.a.

Aşa, pesimismul cultural4, pesimismul istoric: 
„Vremii noastre îi este sortită misiunea de a lichida cu 
optimismul (...) de a renunţa la autoiluzionare”5. 

Aşa, insatisfacţia faţă de prezent, faţă de România 
„oamenilor atenuaţi”, ori a „oamenilor fără destin”, 
faţă de România subterană, adică „România târâtoare”, 
nevertebrată care va trebui dărâmată pentru a face loc 
unei „Românii luminoase”: „O mie de ani ne-am târât pe 
locul acesta şi nu ştiu cât ne va mai trebui ca să întrezărim 
lumina. În niciun caz înainte ca o Românie subterană să-şi 
fi lichidat avutul de întuneric”6.

Aşa despre tragismul existenţial, despre destinul 
ca agonie, despre pătimirea ca destin, şi alte situaţii 
surmontabile sau insurmontabile care-l preocupau pe 
tânărul publicist.

Radicalismul de opinie, atitudinea negatoare 
accentuată de stilul paradoxal se accentuează în cărţile 
apărute în acest interval (1934- 1940), cele două sus-
pomenite precum şi Cartea amăgirilor (1936) şi Amurgul 
gândurilor (1940). Aceste scrieri (atât publicistica, cât şi 
cărţile) sunt o metaforă a ceea ce Cioran va numi mai târziu: 
neajunsul de a te fi născut. Ceea ce în 1973, în termeni 
sentenţioşi şi-n limbaj aforistic va defini prin sintagma 
l’inconvénient d’être né, îşi găseşte premizele în scrierile 
din etapa românească a lui Emil Cioran. Conţinutul acestei 
sintagme conceptuale, definit în cartea din 1973, este aşa 
cum ne aşteptăm, mobil, variat şi paradoxal; punând în 
relaţie existenţa cu nonexistenţa, preferinţa cioraniană, 
merge spre aceasta din urmă, spre arhetip, chiar anarhetip 
şi spre originar: De aici ataşamentul pentru personajul 
care erai înainte de a te fi născu; De aici slăbiciunea mea 
pentru Haos. Sau: Am pierdut născându-ne ceea ce vom 
pierde murind: totul, ori: întotdeauna am trăit cu conştiinţa 

imposibilităţii de a trăi7 şi alte aserţiuni care conturează 
acest mare neajuns, acestă povară a vieţii. Cioran indică 
şi cauza acestui inconvenient: amprenta divină, semnul 
lui Dumnezeu cu care şi-a marcat fiecare creatură şi pe 
sine însuşi: Întotdeauna am căutat peisajele dinainte de 
Dumnezeu; nu-mi iert acestă raliere de acum două mii de 
ani - la creştinism - n.n. etc. etc. Emil Cioran construieşte 
prin învăluire sentimentul neajunsului de a te fi născut, 
punând în problemă fără soluţie diferitele configurări 
ale existenţei: filosofia, moartea, civilizaţia, frica, boala, 
scrisul, folclorul (Tot ce este viu în folclor provine dinaintea 
creştinismului. La fel ca şi tot ce este viu în fiecare dintre 
noi) şi alte sute de aspecte, stări, valori.

Că această concepţie nu este nouă, noi fiind 
formulările, asocierile, semnificaţiile şi contextele, că 
zbuciumul frenetic - tensiune extremă - zice Cioran, 
problematizarea şi combustia negaţionistă intră de 
la începutul actului de meditaţie în comportamentul 
intelectual al lui Cioran, o dovedeşte întreg eşafodajul de 
silogisme şi argumente din creaţia interbelică a lui Emil 
Cioran. 

Întrebarea care se pune este dacă această percepţie 
negativistă, tragică asupra vieţii, societăţii, istoriei, acestă 
insatisfacţie ontologică, precum şi atitudinea agonică şi alte 
trăiri în minus ale omului cioranian, puse toate sub cupola 
poverii de a vieţui, a neajunsului de a te fi născut, erau 
stări şi opinii singulare, ale lui Emil Cioran adică, sau se 
integrau într-un comportament mai general, într-un spirit de 
veac, într-un crez de generaţie? şi dacă da, dacă răspunsul 
este afirmativ să vedem şi cum se integra tânărul Cioran 
în trendul unei anumite părţi a tinerimii bucureştene, cum 
era perceput de liderii de opinie din vreme, de prieteni şi 
de ne-prieteni, cine erau aceştia, în ce contexte era reţinut 
şi pomenit etc. 

Pentru aceasta, voi proceda la o punere în oglindă 
a ceea ce era autorul Emil Cioran în vreme (statut pe care 
l-am definit în esenţă în paginile anterioare) cu opinii din 
context, din intervalul interbelic, aparţinând unor congeneri 
ai lui Emil Cioran. Voi începe cu aşezarea acestuia în 
climatul de idei al unei generaţii apoi, prin prisma unor 
jurnale, memorii, corespondenţă, îl voi plasa în climatul 
cotidian.

Emil Cioran în ambianţa noii generaţii

Deja în 1926 sentimentul cristalizării unei alte 
generaţii în sânul puternicei şi influentei generaţii a 
Gândirii era destul de conturat. O spune în 1926 Mircea 
Vulcănescu, proaspăt student la Paris ( Facultatea de Drept, 
a doua facultate) şi doctorand ( în economie), într-un text 
publicat în 19288 când revine în ţară, text văzut de Nae 
Ionescu, mentorul său. Intitulat Revizuire de conştiinţă, 
această încercare este întâia contribuţie de teoretician al 
noii generaţii a lui Mircea Vulcănescu – fără îndoială cel 
mai credibil şi mai autentic teoretician al acestei generaţii 
pentru că teoria şi sinteza asupra grupării se făceau în 
acelaşi timp cu naşterea şi viaţa ei. Nefiind o construcţie 
teoretică ulterioară şi nici emanaţia unui analist exterior, 
ci viziunea din interior a unui membru ataşat şi adânc 
implicat, ideile lui Mircea Vulcănescu despre tânăra 
generaţie mi se par cele mai relevante şi veridice. Opera 

eseu
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sa de lider teoretic începe aşadar la vârsta de 22 de ani, 
în 1926 şi se maturizează între anii 1931-1934, când deja 
noua grupare culturală îşi avea o asociaţie: („Criterion”) şi 
o revistă cu acelaşi nume. 

Deocamdată, în 1926, noua mişcare nu avea nume 
fiind numită generic generaţiunea noastră, a celor care, ca 
vârstă „au gravitat în timpul marelui război în jurul clasei 
a patra secundară”, dar şi a altora mai tineri - cum ar fi 
Mircea Eliade9 sau şi mai tineri „care în cinci sau zece ani 
vor fi în rândurile noastre”. Subintitulat „Cuvinte pentru 
o nouă generaţie”, textul denumeşte indirect şi mentorul: 
«a zis Nae» e pentru noi acelaşi lucru care era altă dată 
pentru dânşii [„bătrânii noştri”- n.n.] magica frază «Zice 
Maiorescu», precum şi câteva orientări programatice: „nu 
mai credem nici în individ în sine, nici în atoatefolosinţa 
libertăţii, de unde şi necesitatea revizuirii conştiinţei”. 

Mai târziu, în 1934, în studiul Generaţie10 - 
fundamental pentru istoria noii mişcări literare, Mircea 
Vulcănescu va numi acest răstimp de conştientizare de sine, 
drept momentul spiritual, încadrându-l în răstimpul 1925-
1929, având ca poetică două tipuri de texte programatice – 
mod de a sugera varietatea abordărilor în sânul generaţiei; 
e vorba de „Manifestul Crinului Alb”, grupuscul catalizat 
de tinerii Sorin Pavel, I. Nestor şi Petre Marcu-Balş 
(viitorul Petre Pandrea) „în care - zice Mircea Vulcănescu 
– se revarsă mai ales entuziasmul tinerei generaţii şi se 
cerceta misiunea istorică” şi de articolele publicate de 
Mircea Eliade în presa vremii şi apoi în volumul Itinerariu 
spiritual. În evoluţia tinerei generaţii (şi nu „generaţia 
nouă” - atenţionează undeva Mircea Vulcănescu), acest 
moment constructiv este urmat de momentul nespiritual 
determinat de „prăbuşirea lăuntrică a icoanei pe care 
o are despre sine”, cădere provocată de sentimentul 
inutilităţii sociale şi de neîmplinirea idealurilor: „tineretul 
se descoperă inutil, neîncadrat în societate”. Crezul tinerei 
generaţii din această a doua fază este ilustrat de mai multe 
texte programatice, mai exact cinci, printre care şi unul al 
lui Emil Cioran:

Dătătoare de seamă pentru al doilea moment - scrie 
Mircea Vulcănescu11 în studiul sus-citat - sunt: ancheta 
„Vremei” de Crăciun, în 1932; „Întoarcerea în Rai” a lui 
Mircea Eliade, „Nu” a lui Eugen Ionescu, „Pe culmile 
disperării” a lui Emil Cioran şi „Negativismul tinerei 
generaţii” a lui Mihail Ilovici.

Iată-l, aşadar, pe Emil Cioran printre formatorii de 
conştiinţă ai noii generaţii, formator al acelei aripi a noii 
generaţii care simţea cel mai acut povara neajunsului de a te 
fi născut. Nu este în intenţia mea de a face istoricul „tinerei 
generaţii”, numită în vreme şi „generaţia criterionistă” 
decât în măsura tangenţei cu ideologia şi opera tânărului 
Cioran; o tangenţă, vedem, destul de semnificativă. De 
altfel în aproape toate textele programatice ale lui Mircea 
Vulcănescu, publicate în chiar timpul afirmării generaţiei 
- şi din acest punct de vedere: al orgoliului de grup, al 
popularizării ostentative a programului acestuia prin texte 
explicatoare, generaţia optzecistă românească are un demn 
precursor - aşadar Mircea Vulcănescu îl pomeneşte pe Emil 
Cioran ca şef de şcoală într-o anume direcţie. Publicate între 
1928-1934 în presa vremii (în Jurnalul literar, Dreapta, 
Cuvântul, dar mai ales în revista Criterion), reunite în anul 
2004 în volum sub îngrijirea lui Marin Diaconu – aceste 
texte – multe din ele fiind conferinţe, ţinute sub egida mai 

multor organizaţii vremelnice dar de aceeaşi coloratură 
ideologică (anume de: „Uniunea Intelectualilor României” 
- preşedinte Alexandrina Cantacuzino, gruparea „Forum” 
- fondator Ionel Jianu, Asociaţia „Criterion”) au avut în 
vreme un mare impact clarificator şi de imbold spiritual. 
Astăzi tabloul tinerei generaţii făcut in vivo de Mircea 
Vulcănescu mi se pare de neocolit de către orice cercetător 
ulterior. El depune mărturie atât asupra precursorilor 
autohtoni şi a surselor teoretice (modelelor) externe (multe 
şi ele), cât şi asupra modalităţilor variate de manifestare (a 
tendinţelor – zice Mircea Vulcănescu) a tinerilor uniţi sub 
aceeaşi pălărie spirituală, trăitori într-o societate polarizată 
ideologic, când intelectualul trebuia să opteze spre stânga 
sau spre dreapta, neutralismul sau criticismul celor două 
opţiuni fiind poziţia cea mai incomodă, căci era ţinta 
comună de atac a extremelor.

În acest tablou de generaţie, cum spuneam, Emil 
Cioran are un loc proeminent, şi nu numai pentru cartea 
Pe culmile disperării apărută în 1934, ci în aceeaşi măsură 
pentru textele orientative publicate încă de pe când era 
student, în 1931 în presa vremii. Finalizându-şi studiile în 
1932 ( Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti), Emil 
Cioran devine o voce publicistică asiduă între 1931-1938, 
în patru publicaţii bucureştene: Mişcarea, Floarea de foc, 
Calendarul, Vremea, dar, şi Gândirea, Rampa şi alte câteva 
în care a colaborat sporadic.

Având avantajele discursului publicistic: claritate, 
sistematizare, axare pe problematica momentului, articolele 
lui Emil Cioran12 editate şi ele după 1989, sunt în mai mare 
măsură concludente şi explicative pentru drama sinelui 
şi al unui anumit trăirism al generaţiei, decât discursul 
paradoxal, multivalent, epatant şi-n toate negativist din 
cărţile Pe culmile disperării, Cartea amăgirilor (1936) şi 
Schimbarea la faţă a României (1937). Vreau, adică să spun, 
că pentru teoria generaţiei criterioniste în care-l situăm 
pe Emil Cioran, publicistica acestuia este de neocolit. 
De altfel şi Mircea Vulcănescu, atunci când sintetizează 
tendinţele tinerei generaţii face apel şi la articole publicate 
de Emil Cioran. 

Ce tendinţă ilustrează Emil Cioran în sânul acestei 
generaţii? 

Dacă experienţa şi trăirea directă sunt întrupate din 
pledoaria şi scrierile lui Mircea Eliade, dacă neoclasicismul 
(„liniştirea prin raţiune şi metodă tehnică”) ar fi o soluţie 
pentru Petru Comarnescu, dacă şomajul intelectual („care 
a pus tinerii din pragul vieţii sociale într-o inferioritate 
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principală”) este altă tendinţă vizibilă, susţinută de 
Pompiliu Constantinescu, dacă dimpotrivă, optimismul 
social susţinut de Mihail Polihroniade („generaţia tânără 
e stăpâna vieţii culturale româneşti”) e adevărata tendinţă, 
dacă trăirea eleată, puristă în lumea Ideilor ar fi altă tendinţă 
expusă de Dan Botta, dacă mântuirea prin cultură ar fi încă 
o soluţie (Traian Herseni) sau mântuirea prin creştinism ar 
fi alta (Sandu Tudor), dacă acestea sunt tot atâtea misiuni 
sau numai soluţii spirituale de supravieţuire, în ce orientare 
se situează Emil Cioran? 

El ar ilustra cel puţin trei atitudini, aşa cum le 
enumera în 1933 Mircea Vulcănescu, în studiul Problema 
generaţiei: „antipolitică, antiistorism şi agonie”. În 
conflictul dintre conştiinţă şi viaţă, Cioran dezvăluie 
„zbuciumul necontenit al conştiinţei stânjenite de viaţă” 
precum şi „frământarea sterilă cu sinele”; „Spiritul rană. 
Conştiinţa sabie”13 conchide aici Mircea Vulcănescu pentru 
ca în alte texte14, confruntând aceste soluţii spirituale cu 
decizia socială sau economică, să aşeze opţiunea lui Emil 
Cioran în aşa-zisul istorism prin resemnare, care are, însă, 
manifestări diferite (Mircea Eliade, Petre Manoliu ş.a.), 
încetând „să mai fie o unitate”.

Reproşându-i frământarea sterilă cu sinele, în 
general Mircea Vulcănescu aprobă opiniile lui Cioran: 
„dinamicul, frământatul şi agonicul gânditor al devenirii 
şi al vieţii”15, găsindu-le o justificare şi un crez mai larg. 
Alături de câteva opinii răzleţe (C. Noica, Arşavir Acterian, 
Mircea Eliade, Al. Dima ), sintezele lui Mircea Vulcănescu 
- considerat în vreme de congeneri capul teoretic al noii 
generaţii: era „sclipitor” şi de o „uluitoare erudiţie şi 
claritate. Citea tot (...) şi orice ar fi făcut, făcea mai bine 
ca ceilalţi” – scria Mircea Eliade16 - aşadar comentariile lui 
Mircea Vulcănescu sunt printre puţinele care iau în serios 
demonstraţia cioraniană. Analiştii literari proeminenţi 
îl ignoră ( E. Lovinescu) sau îl consideră – precum G. 
Călinescu17 - un emul exaltat al lui Nae Ionescu („juvenil 
exerciţiu de seminar, limbajul lui Nae Ionescu e prezent 
pretutindeni, imperialismul e al lui Nae Ionescu, ideea 
războiului e hegeliană” ş.a.) cu certe influenţe din Hegel 
sau Kierkegaard ( „forma aforistică”).

Emil Cioran în viaţa cotidiană

Să părăsim lumea operei şi figura omului cioranian 
ţesută în pânza ei de idei şi să încercăm să surprindem 
omul Emil Cioran în ambianţa interbelică. În ce anturaj 
trăia, ce fapte, momente, opinii sunt reţinute de acesta, 
cum era perceput tânărul Cioran în Bucureştiul acelor 
ani frământaţi? Voi apela pentru aceasta la câteva jurnale, 
scrisori şi memorii; evident nu sunt toate sursele de acest 
gen care-l consemnează sau îl evocă; aşa încât imaginea 
este fragmentară, dar câtă este, e autentică, adevărată şi 
necontrafăcută – jurnalele, dar mai ales corespondenţa (şi 
aici sunt de acord cu Dan C. Mihăilescu) fiind singurele 
surse care dezvăluie, prin care surprinzi eul autentic.

 Iată-l, bunăoară, pe Emil Cioran în toamna anului 
1932 participând cu regularitate la conferinţele grupării 
„Criterion” recent înfiinţate. În Memorii (capitolul 
„Reîntoarcerea în mansardă”), Mircea Eliade menţionează 
tematica conferinţelor (Gandhi, Lenin, Mussolini, Chaplin, 
Proust, Gide, Freud ş.a.), simpozioane ţinute de două ori pe 

săptămână la Fundaţia Carol I, fiecare personalitate fiind 
prezentată de patru-cinci vorbitori, precum şi succesul 
enorm de care s-au bucurat aproape toate: Cu o jumătate 
de ceas înainte, sala „Fundaţiei Carol” se umplea până 
la ultimul loc (...). Prefectura Poliţiei fusese nevoită să 
trimită o duzină de sergenţi şi câţiva comisari ca să asigure 
circulaţia şi să apere intrările de îmbulzeală. Succesul 
acesta nemaiauzit neliniştise Ministrul de Interne, iritase 
o seamă de gazetari şi scriitori, iscase tot felul de invidii 
şi gelozii.18

La conferinţele despre Freud – printre conferenţiari 
fiind şi Mircea Eliade – în mijlocul publicului entuziasmat 
(„am fost răsplătit cu puternice, prelungite aplauze”) se afla 
şi Emil Cioran, îşi aminteşte memorialistul: Am aflat mai 
târziu că fusese atât de impresionat, încât a venit să mă 
asculte a doua oară, când am repetat simpozionul. (L-am 
repetat de trei ori, şi apoi de nu mai ştiu câte ori în oraşele 
din provincie)( p. 252 ).

Nu e prima întâlnire a tânărului Eliade, de 25 de 
ani, aflat deja la a doua sa carte, Isabel şi apele diavolului 
(1930) şi Soliloquii (1932), notorietate dobândită 
ca publicist la Cuvântul (1926-1928) prin articolele 
programatice despre tânăra generaţie publicate la rubricile 
„Itinerariu spiritual” şi „Scrisori către un provincial” – cu 
mai tânărul Cioran (21 ani), aflat şi el în curs de afirmare, 
pe acelaşi teren, prin articolele din presă. Îl cunoscuse tot 
într-o împrejurare asemănătoare şi tot în acelaşi an (1932), 
la o conferinţă ţinută în acelaşi loc, organizată de asociaţia 
„Forum”, despre Tagore: La ieşire, printre alţi prieteni, mă 
aştepta Constantin Noica. Mi-a atras atenţia, cu zâmbetul 
lui pe jumătate blând, pe jumătate ironic, că pronunţasem 
greşit anumite cuvinte (...). Cred că venise însoţit de un 
coleg de Universitate, un tânăr din Sibiu, blond, cu părul 
zburlit pe frunte, Emil Cioran. Îmi aduc aminte că i-am 
revăzut curând, în primăvara aceea, la mine în mansardă, 
împreună cu alţi prieteni ( p. 241).

Altă interesantă împrejurare legată de Cioran 
de care-şi aminteşte Mircea Eliade, se petrece în anul 
următor (1933) şi este legată de despărţirea de prietena 
sa de-atunci, de Sorana Ţopa, tânără krishnamurtiană, 
figură proeminentă în anturajul noii generaţii, plină 
de personalitate (o „walkirie” - scrie memorialistul, p. 
281), a căror legătură era notorie în familie şi anturaj - 
buimăcindu-le cu noua sa prietenie (finalizată cu căsătoria) 
cu Nina Mareş, funcţionară, divorţată şi cu o fetiţă: „Mai 
ales mama nu înţelegea (...). Când le-am mărturisit - celor 
din familie, n.n. – că mă voi muta în apartament împreună 
cu Nina, parcă s-ar fi prăvălit cerul peste ei” ( p. 285-288). 
În opinia memorialistului, Sorana Ţopa acceptă cu greu 
acest fapt; un prim pas (de clarificare, de mângâiere?) îl 
face la Sibiu; scena, magistral evocată, îl descrie pe Cioran 
ca pe un empatic confident al unei femei răite în dragoste şi 
reacţia imediată a publicistului: aluzii critice sau ironice la 
adresa lui Mircea Eliade:

 s-a dus la Sibiu ca să-l întâlnească pe Emil Cioran. 
Aşa cum am aflat mai târziu, i-a mărturisit tot; i-a spus 
că vreau să mă despart de ea, că de luni de zile nu caut 
decât asta: un pretext ca să mă pot despărţi. Cioran a fost 
extrem de impresionat de suferinţele Soranei şi, pe bună 
dreptate, indignat de cruzimea şi inconştienţa mea. Nu 
putea înţelege cum un om inteligent, care avusese norocul 
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să fie iubit de o asemenea femeie, poate dori şi provoca 
despărţirea. Singura explicaţie plauzibilă era inerţia mea 
spirituală, incapacitatea mea de a accepta riscul unei 
pasiuni, la capătul căreia m-ar fi aşteptat, poate nebunia 
sau moartea; într-un cuvânt făţărnicia mea. În articolele 
din „Vremea” pe care Cioran le-a publicat în vara şi 
toamna aceea, citeam necontenit printre rânduri aluzii la 
lipsa mea de curaj. În septembrie sau octombrie a apărut 
un articol extraordinar, „Omul fără destin”, în care m-am 
recunoscut imediat, şi care, fără îndoială, a mângâiat-o pe 
Sorana ca un nefiresc balsam (p. 282).

Citind astăzi articolele lui Cioran publicate în 
toamna anului 1933 în Vremea (Ţara oamenilor atenuaţi, 
24 septembrie 1933, Scrisul ca mijloc de eliberare, 1 
octombrie şi Omul fără destin, 8 octombrie ) nu identifici 
decât o problematică cioraniană pe care o înscrii eventual 
într-un sentiment mai larg, de generaţie . Iată, însă, că, 
acceptând cheia hermeneutică a memorialistului, multe 
consideraţiuni despre moarte, despre „viaţa însângerată, de 
o criminală şi paroxistică tensiune”, despre comportament 
echilibrat, „atenuat” (şi nu radical, agonic), despre gândirea 
( şi scrisul) care sunt nule dacă nu izvorăsc din „ardere” şi 
combustie interioară intensă ş.a., ş.a.-multe îşi au, aşadar 
situaţii prototipale exacte.

Într-atât de exacte, încât peste ani, memorialistul 
nu va uita aluziile cioraniene şi-şi va intitula, nu fără 
subţire ironie, un capitol din memorii „Omul fără destin”; 
e capitolul despre anul 1933, în care definitiva romanele 
Gaudeamus şi Romanul adolescentului miop, lucrând 
intens la romanul Întoarcerea din Rai, pe fundalul relaţiei 
vijelioase şi apoi a despărţirii de Sorana Ţopa. Tot în 
toamna anului 1933, în noiembrie, începe susţinerea la 
Facultatea de Litere, a cursului „Problema Răului şi a 
Mântuirii în Istoria religiilor”, în cadrul catedrei conduse 
de Nae Ionescu, care se bucura de aceeaşi largă audienţă 
ca şi simpozioanele „Criterion”: „Odată, după o prelegere 
despre Upanişade – scrie memorialistul – Emil Cioran a 
venit în cancelarie şi mi-a mărturisit că vorbisem cu atâta 
pasiune şi într-un asemenea ritm, încât, dacă ar mai fi 
continuat zece minute, el ar fi explodat sau s-ar fi sinucis 
pe loc” (p. 304).

şi alţi congeneri ( Eugen Ionescu, Mihail Sebastian, 
Jeni şi Arşavir Acterian) notifică în jurnale sau evocă peste 
ani ieşirile frenetice şi dinamitarde, în atari împrejurări, ale 
tânărului Cioran. Bunăoară, Arşavir Acterian19: În reuniunile 
tineretului de atunci (...) manifestările lui explozive 
deconcertau. Punctele lui de vedere, îndeobşte pesimiste, 
descumpăneau sau iritau (...). Cultura şi atitudinile lui 
dinamitarde i-au atras lesne surpriza, simpatia, preţuirea 
şi chiar prietenia unora din fruntaşii generaţiei de atunci: 
Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Petru Comarnescu, 
Petre Pandrea, Petre Ţuţea, Haig Acterian, cu care a durat 
legături trainice de amiciţie. Ceea ce pe mine, unul, m-a 
cucerit la Emil Cioran şi m-a apropiat de el, a fost mai 
ales o integritate sufletească, o lealitate, o corectitudine. 
( Cioran era un ateu de neclătinat, dar totodată un avid 
cititor de cărţi mistice, întocmai ca Nietzsche şi Lucian 
Blaga, toţi trei fii de preoţi, în acelaşi timp însă convinşi 
anticreştini) (p. 17).

Arşavir Acterian - şi el un generaţionist, mai 
ponderat însă decât mulţi - va schiţa figura lui Cioran în 

mai multe tipuri de discurs: în consemnări de presă din 
vreme, în jurnalul ţinut pe-atunci şi, ulterior, în amintiri, 
toate adunate în cartea Cioran, Eliade, Ionescu (2003). Să 
începem cu „timpul mărturisirii” din capitolul „Amintiri 
despre Cioran”, care, vom observa comparând cele două 
eboşe, a eliminat umbrele, reţinerile, notificate în scriitura 
mai autentică din „timpul trăirii”. Emil Cioran a fost 
prin anii 1930 unul din prietenii cu care mă înţelegeam 
cel mai bine - începea evocarea Arşavir Acterian, 
menţionând apoi, locul primelor întâlniri (în sala mare a 
Bibliotecii Fundaţiei Carol ( Biblioteca Universitară)), 
primele impresii (Faţa lui Emil Cioran în sala de lectură 
mă impresiona prin dezgustul care se întipărise pe ea), 
acordul de idei: din primul ceas ne-am înţeles perfect în 
toate chestiunile abordate. Încearcă să-l socializeze pe 
destul-de-singuraticul Cioran - îmbrăcat sobru, în haine de 
culoare închisă, sumbră, dar destul de neglijent, a cărui 
figură se însufleţea brusc de-ndată ce-ncepea să vorbească 
(avea un debit potopitor). Încercare fără prea mare reuşită, 
însă: După câtva timp am încercat să-l împrietenesc cu 
câţiva din amicii mei de-atunci, cu Emil Botta, cu Eugen 
Ionescu, cu Constantin Noica, cu Ştefan Ion George, Barbu 
Brezianu etc. N-am reuşit decât parţial. Omul li se părea 
prietenilor mei prea întunecat (p. 16).

Memorialistul pomeneşte şi o întâmplare interesantă 
legată de dificultăţile tipăririi cărţii Lacrimi şi sfinţi, de 
stăruinţa, autorlâcul şi pragmatismul lui Cioran de care nu 
l-ar fi crezut capabil pe sincer disperatul şi nihilistul Emil. 
(...). Mi-am dat seama că autorlâcul (...) poate constitui 
un punct de sprijin în atât de des - mărturisita nimicnicie 
a acestei vieţi şi lumi (p. 19). Deşi ar fi putut să-l sprijine 
(„eram secretar de redacţie la revista Vremea”), Arşavir 
Acterian n-o face („eram într-un moment în care mă 
căzneam să devin creştin”) iar editura Vremea tergiversează 
din aceleaşi considerente („neevlavioase împunsături la 
adresa lui Iisus şi Maicii Domnului”) deşi Cioran era un 
„nepreţuit colaborator al revistei”. Până la urmă cartea a 
apărut la altă editură şi ceea ce a apreciat amicul Arşavir a 
fost faptul că Cioran, deşi contrariat de rezerva aceluia, nu 
s-a supărat: „Aici văd rectitudinea şi frumuseţea sufletului 
său” - precizează memorialistul.

Arşavir Acterian a scris în vremea tinereţii comune 
şi câteva însemnări despre cărţile sau ideile cioraniene, 
reproduse de asemenea în cartea sus-citată, în care admiraţia 
se combină cu rezervele şi cârtelile. Despre Schimbarea la 
faţă a României (1936), de pildă, a scris în două rânduri; 
în 1937 (în Vremea) şi în 1943 în Seara. Articolele sunt un 
lung pomelnic de amabile observaţii şi admonestări: Dacă 
n-ar fi decât această frază – (Dacă toţi românii ar deveni 
prin minune sfinţi (...) n-ar câştiga nimic ca forţă istorică- 
n.n.) l-aş trage în ţeapă pe autor.

Sau: Numai un demonizat poate pune aşa ceva ( Nu 
pot iubi decât o Românie în delir - n.n.).

În ambele însemnări, A.Acterian remarcă 
„dragostea sa uriaşă pentru România”, o iubire perversă 
căci „reformatorul nostru o biciuieşte în tot ce are ea mai 
minunat”( p. 8). Dar să citim, chiar dacă prescurtat, un 
fragment din articolul din gazeta Seara (1943) intitulat 
Scrisoare lui Emil Cioran, scris la re-lectura cărţii sus-
pomenite: 

E o carte ca o explozie a inteligenţei tale minunate. 
Dragostea ta faţă de neamul din care faci parte se revarsă 
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ca un torent, ca lava unui vulcan în plină fierbere. şi totuşi 
ghicesc ceva negru, ceva demonic în ceea ce spui (...). 
Pledezi cu acea vervă îndrăcită care te caracterizează, 
admirabil magician ce eşti, pentru valori demonice: ură, 
orgoliu, vanitate. Nu ştiu ce Mefisto te-o fi sfătuind să te 
laşi furat de aceste valori negative, să te îmbeţi cu ele, ba 
să le şi propovăduieşti. Vrei cu să fii paradoxal cu orice 
preţ şi reuşeşti să fii. Dar în orice joc al paradoxelor e ceva 
artificial, ceva contrafăcut. Vrei să fii socotit genial şi nu 
eşti departe de a fi. Dar geniul înseamnă mizerie şi nebunie 
atunci când se ridică - inconştient şi ridicol - împotriva 
lui Dumnezeu, aşa cum am impresia că te semeţeşti în 
„Schimbarea ta la faţă...” şi mai ales în „Lacrimi şi sfinţi” 
(p. 13).

Ca şi cronicarii, care-şi permiteau comentarii 
moralizatoare asupra faptelor narate prin acele „învăţături 
şi certări” (nacazanii) şi tânărul publicist (şi probabil 
proaspăt încreştinat) îi reproşează lui Cioran dimensiunea 
antireligioasă a scrierilor, închinarea la idoli străini 
(„la civilizaţii care sunt prea departe de a-şi fi atins 
desăvârşirea”) şi altele, ieşite dintr-o „sensibilitate şi 
inteligenţă în tumult”, pentru care „nu mă pot opri - în 
ciuda celor afirmate mai sus de a te admira”.

* *
*

Dar cum era viaţa cotidiană a acestor tineri şi în 
special a lui Emil Cioran? Cum decurgeau zilele şi nopţile 
acestor tineri dezgustaţi până la paroxism de viaţă, de 
viitor, de societate, de politică? Ce făcea omul civil, omul 
cotidian, de vreme ce omul spiritual, de idei îşi mărturisea, 
în cărţi şi-n presă, preocuparea pentru moarte, haos, 
descompunere, disperare şi alte opţiuni din sfera minusului 
existenţial? Sunt multe surse în acest sens (jurnale adică), 
dar, întrucât nu vreau să întocmesc o imagine monografică 
ci doar o privire fragmentară, o introducere în ambianţa 
cotidiană interbelică, mă voi mărgini la paginile de jurnal 
ale lui Arşavir Acterian inserate în cartea sus-pomenită 
(p. 81-88), din care voi reproduce câteva pasaje, fără 
alte comentarii, punerea în oglindă de care pomeneam la 
începutul scrierii mele, realizându-se implicit şi la acest 
nivel: combustie interioară-existenţă exterioară, omul 
cioranian-Cioran omul, fiinţa de hârtie-fiinţa vie, viaţă a 
ideilor-viaţă socială. Aşadar: 

23 noiembrie 1932: Pe Cale ( Victoriei): Costică 
F. , aferat, preocupat de destinul cărţii lui („Interior”). 
Cu Horia, cu Emil Botta, Robot, apoi Eugen... Pe străzi 
cu Eugen prin ploaie: constatăm devenirea noastră, 
trecerea noastră prin lumi, nepermanenţa nimicurilor care 
constituie viaţa noastră. La Edi ( Papu): glume, glume. 
Dueluri cu bastoane. Actorie. A trecut încă o seară. (p. 82).

30 noiembrie 1932: La Corso. Motru – cerc 
filozofic, anecdote, amintiri (despre Iorga, Maiorescu etc). 
Cu Brucăr, Titel Comarnescu, Mircea Vulcănescu, Dinu, 
Eugen, Costică mergem la Mircea Eliade unde e „cheful 
în toi”. În biblioteca mansardei, înţesată, se spun poveşti. 
În odăiţa alăturată se încinge o discuţie cu furie, cu urlete. 
Sorana Ţopa face procesul lui Titel. Schimb brutal de crude 
sincerităţi. Intervine viu Cioran, impresionant de direct, 
de conform cu sine în replici, atitudini, de o sinceritate à 
la longue, cam ţipătoare, şi sărind şi el peste gard, (...). 
Fiecare cade în păcatele pe care le condamnă la celălalt. 

E o ameţitoare atmosferă de bravadă, de nudă sinceritate 
(...). Noapte (până la 4 jumătate dimineaţa) de tumult 
verbal, de vană şi caraghioasă încrucişare de săbii. Din 
acest vacarm asurzitor evadează năuciţi Lily Popovici, 
Marieta Sadova, H. H. Stahl, Haig şi alţii.

3 decembrie 1932. E vorba să mergem la Papu 
unde ar fi zaiafet. Refuz să merg, din timiditate, nu de 
altceva. Cu Cioran şi Costică F. La „Herdan” şi apoi 
vorbind despre moarte, depresiuni şi de ale vieţii ajungem 
tot la Papu. Se sărbătoreşte desigur ceva. Ce? Nu ştim. 
Băieţi simpatici, fete drăguţe, agreabil. Eugen e în mediul 
său natural: argint viu. Îl imită pe Iorga, pe Vianu, pe Stan. 
Hărmălaie, aiureală. Nimeni în fond nu ştie ce vrea. Glume. 
Vin. Pian. Radio. Strigăte. Ţipete. Tinereţe cheflie din te 
miri ce, silit şi sumbru cheflie la câte unul. (...). Cioran 
şi cu mine, spectatorlâc şi „filozofie” a vieţii, ne facem 
autocritica, ne măsurăm bucuria irizantă de melancolii, că 
facem şi noi parte din cercul acela nebunatic, pe care-l 
denumim „nimic simpatic”. ( p. 83-84).

Aşadar, de o parte (în lumea ideilor) silă de viaţă şi 
de istorie, politică, cultură, religie, civilizaţie românească 
etc., de altă parte: „glume, glume”, actorie, zaiafet, chefuri, 
bravadă, „tinereţe cheflie”, ori „sumbru cheflie”, filosofie a 
vieţii, „băieţi simpatici, fete drăguţe, agreabil”.

Revenind la eseistul Emil Cioran, cel din perioada 
românească a creaţiei sale – pe care l-am schiţat din mai 
multe unghiuri: cel al ideologiei scrierilor, al incidenţei 
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cu poetica generaţiei criterioniste, al portretului evocat, al 
portretului diaristic – să consemnăm în final o autoefigie, 
mai exact opiniile ulterioare ale lui Emil Cioran despre 
ceea ce a fost, a făcut şi a exprimat în aceşti ani interbelici. 
Au fost momente - şi când anume - în care Cioran s-a îndoit 
de valabilitatea celor afirmate ( mai exact negate sau puse 
în dilemă), şi-a retuşat sau şi-a renegat unele trăsături ale 
omului cioranian, ale fiinţei de hârtie creată şi răsfrântă prin 
scrieri? Sunt într-adevăr câteva mărturisiri cioraniene20 în 
acest sens, care revizuiesc sau înfierează scrierile din 
tinereţe, opinii pătrunse pe piaţa culturală românească prin 
anii 80. 

Dar dacă pe acestea le putem privi cu circumstanţă 
cunoscând umorile omului paradoxal, citind scrisorile 
lui Emil Cioran cu fluxul lor de transparenţă, nuditate şi 
autenticitate - constaţi că aceste momente au survenit destul 
de devreme. Bunăoară prin 1937-1938, într-o scrisoare 
nedatată către Arşavir Acterian acesta pune problema luării 
unor „măsuri de ordine împotriva mea”, adică a revizuirii 
radicale a scriiturii şi ideilor; se întorsese pentru scurtă 
vreme la Sibiu de la Paris, unde primise o bursă de la 
Institutul francez ( şi unde, de fapt, va rămâne definitiv, 
bursa prelungindu-i-se până în 1944): 

Se pune pentru mine problema lichidării unui trecut 
în termeni mai dramatici decât pentru oricine. Înţeleg prin 
trecutul meu ultimii şapte ani, ani de groază continuă, 
de indolenţă şi de melancolie. Ei mi-au determinat într-o 
astfel de măsură conştiinţa, că lichidarea îmi pare uneori 
iluzorie (...). După ce şapte ani de zile n-am făcut decât 
să-mi măresc suferinţele citind pe scriitorii şi filozofii cei 
mai destrăbălaţi, acum trebuie să iau măsuri de ordine 
împotriva mea.21

şi-n alte rânduri epistolare se priveşte critic 
şi criticabil; de pildă într-o scrisoare din 1947 către 
Aurel Cioran, fratele său: „Uneori îmi pare direct 
comic că am putut să scriu Schimbarea la faţă a 
României”. Sau, în 1973: „Pentru mine epoca în 
care scriam Schimbarea la faţă a României mi se 
pare incredibil de îndepărtată. Câteodată ajung să mă 
întreb dacă am scris chiar eu acele divagaţii care se 
tot citează. În orice caz, mai bine m-aş fi plimbat pe 
sub Arini” - frumosul parc din Sibiu – n.n. 

Sunt în Scrisorile către cei de-acasă, editate 
integral în 1955 mai multe dovezi de frământare 
şi intenţii de revizuire şi redimensionare pe care 
le plănuia Cioran în intervalul 1937-1947. Prima 
sa carte din perioada franceză a creaţiei, Précis de 
decomposition (1949) - ca şi toate care vor urma - 
demonstrează că „schimbarea la faţă a lui Cioran” s-a 
produs în sensul lichidării radicalismelor interbelice 
de fond şi formă şi turnarea lor într-un stil propriu: 
ambiguu, strălucitor şi plurisemnificant. Tânărul 
viforos, exploziv, surescitat până la disperare şi 
disperat până la agonie s-a maturizat prin îmblânzirea 
şi revizuirea expresiei, precum şi prin alegerea cu mai 
multă grijă a conţinutului actului negator. Climatul 
francez postbelic i-a priit gânditorului Cioran; mai 
multă toleranţă, mai multă tradiţie şi civilizaţie în faţa 
radicalismelor de idei – frust sau rafinat expuse. 

_____

Note:
1 În: Mişcarea, an XXIV, nr. 76, 25 februarie 1931. Este 

considerat debutul absolut al lui Emil Cioran. Articolele din 
perioada românească a creaţiei lui Emil Cioran au fost editate 
în volumul Singurătate şi destin. Publicistică 1931-1944. 
Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. Bucureşti: Humanitas, 
1991.

2 Emil Cioran, Singurătate şi destin, ed. cit., p. 190.
3 Ibidem, p. 299.
4 v. art. Individ şi cultură (1932), Sensul culturii 

contemporane (1932), Vitalizarea formelor (1933), Cultură şi 
viaţă (1933): „Culturalilor, orice elan exagerat li se pare un 
atentat împotriva culturii”, ş.a.

5 Emil Cioran, Singurătate ..., p. 93.
6 Ibidem, p. 304.
7 Toate citatele din cartea lui Emil Cioran, Neajunsul de 

a te fi născut, se fac din ediţia: Bucureşti: Humanitas, 1995.
8 Mircea Vulcănescu, Revizuire de conştiinţă. Cuvinte 

pentru o generaţie. În: Buletinul Asociaţiei Creştine studenţeşti 
din Bucureşti, an V, nr. 2, martie 1928, p. 8-18 şi în vol. Tânăra 
generaţie, de Mircea Vulcănescu. Bucureşti: Compania, 2004.

9 Din vremea în care am scris aceste rânduri - 1926, 
n.n.- această generaţie a pătruns în cultură prin pana lui 
Mircea Eliade, ibidem.

10 Mircea Vulcănescu, Generaţie. În: Criterion, I, nr. 
3-4, 15 nov-1 dec. 1944 şi în vol. citat supra.

11 Ibidem; vezi şi cartea Tânăra generaţie, ed. cit., p. 67.
12 Emil Cioran, Singurătate şi destin. Publicistică 1931-

1944. Bucureşti: Humanitas, 1991.
13 Mircea Vulcănescu, Problema generaţiei. În: Dreapta, 

an II, nr. 5, 29 ian. 1933 şi în cartea citată supra, p. 100.
14 Istorismul prin resemnare în spiritualitatea tinerei 

generaţii, în Dreapta, an II, nr. 8, 26 mart. 1933; Tendinţele 
tinerei generaţii în domeniul social şi economic, broşură, 
Bucureşti, 1934.

15 Mircea Vulcănescu, cartea citată, p. 95.
16 Mircea Eliade, Memorii, vol. 1. Bucureşti: Humanitas, 

1991, p. 239.
17 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini 

până în prezent. Bucureşti: Minerva, 1982, p. 955.
18 Mircea Eliade, op. cit., vol. 1, p. 252-253. Toate 

citatele din Memorii de Mircea Eliade le fac din aceeaşi ediţie 
(Bucureşti: Humanitas, 1991); pagina se indică în text.

19 Arşavir, Acterian, Cioran, Eliade, Ionescu. Cluj-
Napoca: Eikon, 2003, p. 17. Toate citatele din acest volum se 
fac după această ediţie, în text menţionându-se pagina.

20 Vatra, nr. 2, 1984; Revista de istorie şi teorie literară, 
ian.-mart. 1984.

21 Arşavir Acterian, op. cit., p. 91. Vezi şi Emil Cioran, 
Scrisori către cei de-acasă. Bucureşti: Humanitas, 1995.
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Daniel ILEA

Miimea de libertate sau şansa sisifică a 
omului* 

Cu un ochi râzând şi cu unul plângând, am 
terminat de citit Miracolul... lui Andrei Cornea, proaspăt 
ieşit de sub tipar! 

Pe parcursul câtorva zile, m-am îmbarcat pe 
corabie, lăsându-mă dus de valurile meditaţiilor uneori 
avântate, deseori paradoxale, alteori de calm plat, pe 
alocuri un pic iritante, mereu incitante şi, mai ales, cum 
se şi cuvine, fără de sfârşit!

Nedumerirea mea de la început s-a risipit ca de 
la sine: mă gândisem că titlul e pur „publicitar”, sunând 
ca nuca-n perete (fie şi interpretat ironic ori în răspăr), şi 
că-i va fi fost propus lui A. Cornea de către editor; dar, 
cu timpul (citirii), mi-am dat seama că mă înşelasem, 
că e chiar titlul potrivit demersului său hermeneutic: 
nemetaforic, fără ghilimele, de rostit nu fără o undă de 
dramatism.

O nedumerire de o altă natură: pe când unele 
fragmente ale eseului sunt nestemate de gândire şi stil, 
altele sunt de tipul articol de presă (presupun că provin 
în parte din editorialele de la 22), distonând stilistic 
în ansamblu – deşi aceste infuzii, analize la cald ale 
cotidianului politico-social, sunt necesare structurii 
cărţii, echilibrului ei ideatic.

Întrebare: să fie oare miracolul libertăţii lui 
A. Cornea oarecum înrudit cu acel liber arbitru (în 
sens slab ori relativ) pe care eu îl detectez la Spinoza, 
ca pe un fir al Ariadnei în labirintul necesităţii? Pe 
de altă parte, miracolul libertăţii pare îngemănat cu 
„clinamenul” lui Epicur, ce n-ar fi acea „fisură” a 
hazardului printre mândrii şi imperturbabilii atomi, ci 
chiar necesara irupere a libertăţii relative, a ceea ce face 
posibilă devenirea lor, viaţa... Motto-ul cărţii (apropo 
de rolul „clinamenului” epicurian, reluat si continuat pe 
pp. 231-232) din Despre natura lucrurilor de Lucreţiu e 
relevant, doar că eu l-aş interpreta în spiritul lui Lucreţiu: 
nu cred, precum A. Cornea (de la stoici ori platonicieni 
citire) că „declinarea” ar încălca principiul cauzalităţii, 
fiind „un fel de miracol sui generis”; libertatea noastră e 
libertate fiindcă e mereu conformă, la un alt nivel (poate 
că nici nu există un ultim nivel!), cu natura noastră 
profundă, e „iluzia” necesară pentru ca relativul nostru 
liber arbitru să se poată exersa. Nu poate exista alt tip 
de libertate decât cea conformă naturii noastre; cum 
suntem „îmbarcaţi”, nu ne naştem cu mâna noastră, 
nici nu ne aduce barza, nefiind noi copiii hazardului, 
trebuie să acceptăm în toată afacerea asta „miraculoasă” 
o doză forte de determinare, în sânul căreia, după 
puteri, reuşim să dăm puţin din aripi, să ne facem viaţa 
mai frumoasă, ori doar să facem vânt! Natura noastră 
nu-i o esenţă parmenidiană, îngheţată; libertatea ca 

„necesitate înţeleasă” nu-i ceva mecanic, nu-i fatalitate, 
nici sclavie: simultan determinării (tari), liberul arbitru 
(relativ) aparţine şi el naturii noastre paradoxale, fiind 
instrumentul care ne permite experimentări, alegeri, 
variante, permutări, şi care, repercutându-se (ca într-
un cerc, o mişcare dialectică) asupra naturii noastre, 
produce mutaţii, devenirea, viaţa. Destinul nostru e 
work in progress, o devenire continuă: la ceea ce ne este 
dat, punem şi noi mâna, după pricepere.

Gabriel Liiceanu (pe coperta a patra) confirmă, 
surprinzător, că A. Cornea „izgoneşte libertatea dintre 
datele primare ale naturii umane”, ceea ce, interpretat 
nu metaforic ci ad literam, ar însemna că libertatea, 
neaparţinând naturii umane, e ca şi căzută din cer (nu cel 
al ideilor, ci unul al miracolelor), fie un OZN, fie o pară 
mălăiaţă în gura unor nătăfleţi primari, transfigurându-i!

Lăsând gluma deoparte, cum ştim că din nimic 
nimic nu se naşte, trebuie să existe în natura „primară” 
a omului o virtualitate, un germene care, ajuns pe un 
teritoriu şi la timpul propice, să işte gândul libertăţii în 
spiritul omului. 

Ar merita să iau fiecare pagină şi s-o comentez, 
entuziast sau pe alocuri critic, dar nu mă simt în stare, 
aşa că o să mă mărginesc la spicuială.

Dau cu ochii de fragmentul „Libertatea uitată” 
(47), unde am notat cu creionul: „frumos ca un poem şi 
întremător ca aerul de munte”. E aici, de fapt, libertatea 
reamintită, reînviată şi, simultan, un binevenit şi necesar 
semnal de alarmă contra obtuzului „euroscepticism”: 
dincolo de evidentele „păcate” ale birocraţiei de la 
Bruxelles ori Strasbourg, care pot şi vor fi sancţionate 
(de guverne, ori mai degrabă de stradă), imposibil să 
nu saluţi împlinirea acestui vis umanist european, să 
nu înţelegi că, după secole de războaie fratricide (să ne 
amintim cu groază doar de fosta Iugloslavie), popoarele 
europene trăiesc, în sfârşit, în pace. Numai pentru asta 
şi tot merita făcută Uniunea Europeană! Test pentru 
eurosceptici: întrebaţi-i pe bătrânii noştri, care l-au 
apucat, ce gândesc ei despre războiul mondial. 

În fragmentul „Media” (41), notez justa intuiţie 
despre „profeţia” lui Platon (din dialogul Republica), 
apropo de televiziune: deopotrivă plastica traducere 
a lui A. Cornea şi ingenioasa sa punere în scenă, în 
paralel, a platonicianului „zid cu umbre” şi a „zidului 
de sticlă” televizual, cu tot ce se ascunde în spate, cu 
„păpuşari” şi trageri de sfori... Din păcate, doar pentru 
puţini e relativ valabilă fraza-îndemn: „Ceea ce ni 
se cere pe mai departe este numai efortul de-a ieşi la 
lumină – pentru care suntem noi înşine răspunzători” 
(p. 188). Mai degrabă, doar vreun deus ex machina, 
de tipul „miracolului libertăţii”, ar mai putea salva 
masele de drogul TV, de o anumită presă scrisă ca şi 
de intoxicarea unor situri Internet, într-un cuvânt, 
de manipulare (crasă ori subtilă). E aici, în parte, şi 
neputinţa anumitor elite, ce n-au reuşit să găsească 
limbajul potrivit pentru a-i „moşi” pe oameni, lăsându-i 
pradă demagogilor. 
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În schimb, în „Cercul vicios al shopping-ului” 
(42), A. Cornea se înşală parţial în privinţa creditelor de 
consum (ori de alt tip): nu toate milioanele de oameni 
care cad în capcană o fac împinşi de dorinţa inconştientă 
de-a trăi pe picior mare, ci de pura sărăcie şi dorinţa 
de-a trăi decent, de a-şi trimite copiii la studii, de a-şi 
cumpăra o locuinţă ori, de ce nu, o bibliotecă... Foarte 
probabil că autorul nu l-a citit încă pe Joseph Stiglitz 
(fostul consilier economic al lui Bill Clinton, Premiu 
Nobel pentru Economie), nu un expert între o mie 
şi unul, ci o conştiinţă umanistă dublată de un mare 
economist şi chiar de un talentat scriitor. Iată cele trei 
opuri pe care îmi permit să i le recomand, necesare 
pentru a înţelege lumea în care trăim: The Roaring 
Nineties (Quand le Capitalisme perd la tête, în traducere 
franceză), Globalization and Its Discontents (La Grande 
Désillusion) şi cea mai recentă, Freefall (Le Triomphe 
de la Cupidité).

Nu mă lungesc la acest capitol labirintic (dar ce 
nu-i labirintic pe-aici?), mai spun doar că A. Cornea 
n-are dreptate nici când pomeneşte sarcastic de rolul 
mai mult negativ al statului (titlul unui capitol din 
Quand le Capitalisme... e chiar „Le mythe du Grand 
Méchant État”); nici când, în „Leviatan şi Moloh” (43), 
pune într-o ecuaţie falsă, greşită, următoarea dilemă: 
„Problema noastră nu e dacă keynesienii sau neoliberalii 
au dreptate sub raport economic, ci ne preocupă 
fragilizarea libertăţii în contextul intervenţionismului, 
indiferent dacă acesta obţine, sau nu, efecte economice 
benefice pe termen scurt sau lung” (p. 199). Cum 
să vezi în intervenţia economică benefică a statului, 
reglementând şi supraveghind delirurile capitalismului 
(în speţă, a celui financiar), un soi de intervenţie 
cvasi-totalitară, care, pasămite, ar reduce posibilitatea 
„miracolului libertăţii” şi a responsabilităţii?! E o gravă 
confuzie aici: dacă autorul s-ar fi referit exclusiv la 
aranjaturile, la intervenţiile statului român în favoarea 
mafiei capitaliste autohtone, aş fi fost cu totul de acord, 
dar în nici un caz nu-i global valabilă judecata sa pentru 
societatea capitalistă occidentală şi de aiurea, având 
nevoie, azi mai mult ca oricând, ca de aer, de un stat-
partener etic-juridic, garant şi supraveghetor al pieţei, 
care a luat-o bine razna de multişor. 

În schimb, e paradoxal şi just portretul 
preşedintelui Traian Băsescu din „Stânga şi dreapta” 
(46), fragment reluat după volumul Realitatea şi umbra 
(Humanitas, 2012). 

În fragmentul „Filozoful idealist” (22), i 
se administrează lui Spinoza o nouă împunsătură, 
afirmându-se: „De fapt, filosofii raţionalişti precum 
Socrate [adică Platon, n.m.], Spinoza, Kant eşuează 
adesea când e vorba despre cazuri morale şi concrete cu 
adevărat problematice, poate tocmai deoarece ei aspiră 
să găsească reguli universale de acţiune etică: cum ar 
putea rezolva imperativul categoric dilema lui Oreste 
[…]” (p. 99). Ei bine, dacă „imperativul categoric” nu 
poate face nimic, uite că Spinoza, în corespondenţa sa 
(Correspondance, Flammarion, 2010), aruncă o lumină 

asupra lui Oreste prezentând, în scrisoarea 23 către 
Willem Van Blyenbergh, diferenţa dintre matricidul lui 
Nero şi Oreste: acte doar exterior identice, motivaţiile, 
radical opuse, făcând din ele două tipuri de matricid; 
căci, în timp ce Oreste ucide identificându-se din iubire 
cu tatăl asasinat de soţie, adică de a sa mamă – actul 
său fiind „si difficile à juger que la déesse Athéna elle-
même conseilla de l’absoudre” –, Nero nu dovedeşte 
prin propriu-i act decât că era un „ingrat, impitoyable et 
insoumis”. (Aş adăuga că tiranul Nero se joacă cu lumea 
precum un Domn Goe: dacă are chef, va da foc jucăriei 
Roma ori îşi va ucide jucăria mamă.)

În „Biciul lui Xerxes” (6), nu prea văd rostul 
noianului de întrebări, de nedumeriri în privinţa 
apariţiei în Istorie a „miracolulul libertăţii” taman în 
Grecia: faptul că aşa s-au petrecut lucrurile e o simplă 
constatare, iar supoziţia că s-ar fi putut să nu fie aşa 
n-are nici o noimă. La fel se va întreba A. Cornea, de 
nenumărate ori, pe întreg parcursul cărţii, de pildă în 
„Libertatea morală” (48): „[...] nu avem nici un motiv 
să credem că selecţia naturală ar fi trebuit să conducă 
la apariţia pe o oarecare planetă [...] a unei fiinţe dotate 
nu numai cu raţiune, dar şi cu libertate şi, deci, cu 
conştiinţă morală” (pp. 226-227). Eu unul nu văd în 
selecţia naturală decât... selecţia naturală: dacă lucrurile 
s-au petrecut aşa, e că aşa a fost să fie, altfel nu s-ar 
fi povestit! (Nu există „determinism” mai clar, motivul, 
cauza stă în însuşi procesul evoluţiei...)

După un intermezzo savuros, „Vrem să fim şi 
noi ca toate popoarele!” (7), în fragmentul „Libertăţile 
lui Oedip” (8) intră iar în joc „filosofia” lui „dacă şi cu 
parcă...”, drept ipoteză de lucru contra determinismului. 
Eu unul nu cred, ca A. Cornea, că Oedip ar fi avut de ales 
şi „o a treia variantă” (adică, în loc să vrea să ştie totul, 
„să se limiteze la a-l asculta, cu umilinţă şi credinţă, 
pe profetul Tiresias prin gura căruia grăia zeul”); dacă, 
ni se spune, ar fi procedat astfel, s-ar fi limitat la „răul 
mai mic” (omuciderea în legitimă apărare a lui Laios), 
rămânându-i pe veci ascunsă culpa monstruoasă de a-şi 
fi ucis tatăl şi de-a se fi căsătorit cu propria-i mamă; 
dar asta ar fi însemnat, pur şi simplu, să-i cerem lui 
Oedip să iasă din mitu-i tragic ca să intre într-al nostru 
– mai omenesc, poate mai înţelept, oricum, un alt mit! 
Să ne punem, totuşi, serios întrebarea: să fie mai bine 
a trăi inconştient, pe baza unei minciuni (sau a unei 
utopii), a te „aranja” cu destinul? Să fie asta doar un 
„împăciuitorism” păgubos, o negociere fericită pentru 
a ne face viaţa trăibilă? Dincolo de obiecţii, vom 
recunoaşte că sunt aici câteva dintre paginile stilistic 
cele mai seducătoare.

În electrizantul capitol „Credinţa” (ironic şi, 
deopotrivă, cu îndreptăţire subtitrat „dialog aporetic”), 
unde se încearcă o definire a libertăţii şi a rolului 
ambiguu pe care îl joacă în atingerea ei „tutela” credinţei 
(ca valoare asumată, religioasă ori ba), eu unul sunt mai 
degrabă de partea lui A, agnosticul (ba chiar şi de partea 
unui gnostic aş putea fi, de pildă, în interpretarea istoriei 
lui Iov!).
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Personajul C, credinciosul (întrucâtva, vocea 
autorului însuşi?), refuză să se confrunte direct cu A 
(asta poate fiindcă îi seamănă prea mult: doi gemeni 
despărţiţi de o singură nuanţă), convingându-l, indirect 
şi destul de uşor, să-i adopte punctul de vedere, anume 
că: „[...] numai credinţa «tare» – aceea pe care am fi 
putut să n-o avem, dar am ales-o, precum Pavel a ales 
să creadă în Cristos pe drumul Damascului – ne oferă 
libertatea, alături de dreptate, lege şi celelalte valori. 
Prin urmare credinţa «tare» şi deci religia nu numai 
că nu sunt incompatibile cu libertatea, dar îi formează 
şi condiţia indispensabilă, chiar dacă nu şi suficientă. 
Paradoxal, dar numai «sub tutelă» (ce-i drept, asumată) 
devine omul liber, chiar dacă admit că nu orice om devine 
astfel liber şi, de asemenea, nu sub orice tutelă!”. Poate 
seducătoare, dar şi ce riscantă reflecţie! A va concede, 
depunând armele cam prea uşor: „Fie: m-am înşelat 
parţial: admit că, în sine, nu orice fel de credinţă «tare» 
privează de libertate; dar de ce credinţa în comunismul 
ştiinţific sau în teoriile conspirationiste privează, în timp 
ce aceea în adevăr, în dreptate, nu? ”.

Dialogul se cam înceţoşează, justificându-
şi numele de „aporetic”; toată lumea (C şi A, dar 
şi P, prietenul, care e doar o instanţă intermediară) 
va recunoaşte că, precum alţii mult mai isteţi, s-au 
împotmolit şi ei, atingând măcar înţelepciunea socratică 
a lui „ştiu că nu ştiu”; şi totuşi, tustrei vor ajunge la 
următoarea concluzie, relativ consolatoare (dacă nu 
şi edificatoare): „Bun, măcar asupra unui lucru ne-am 
înţeles: că nu înţelegem bine nici credinţa, nici libertatea, 
nici mai ales raportul dintre ele, cu toate că ştim că ele 
sunt cumva legate şi că, în absenţa unei anumite credinţe 
[s.m.], libertatea e imposibilă”.

Punctul fierbinte e această spinoasă „anumită 
credinţă”! Accesul la libertate ar fi deci chestiune de 
„credinţă” (în sensul de „crez”, de orice natură ar fi el!), 
supusă, desigur, „testului de autoincluziune”; şi totuşi, 
aici e capcana, fiindcă, nedeţinând noi nici un criteriu 
aprioric, neputând consulta nici un profet, nu ştim absolut 
nimic, orbecăim, înainte de-a testa pe pielea noastră (şi 
a celorlalţi) acest orice tip de credinţă: concept, religie, 
ideologie...! Şi ceea ce-i dureros e că nu suntem în stare 
să învăţăm mai nimic nici din experienţele altora.

Dincolo de relativ surprinzătoarea îndoială 
exprimată de A. Cornea într-o paranteză: „(Nu e 
deloc sigur nici măcar faptul că raţiunea şi libertatea 
sunt indisociabile)” (p. 227) – şi care nu se poate 
referi, fireşte, la fiinţele umane, ci doar la posibile 
fiinţe „raţionale fără libertate” din alte galaxii, ori la 
făpturi imaginare (precum caii lui Swift, măgarul lui 
Buridan...) –, iată concluzia mea provizorie şi relativă: 
pentru a ajunge la un anumit grad de libertate (şi pentru 
a nu da cu capu-n gard!), criteriul de urmat ar fi deviza 
spinozistă, acel Caute, adică „testul” prelabil şi răbduriu 
al raţiunii şi intuiţiei asupra noii credinţe „liberatoare” 
(care mereu stă să dea în clocot!), înainte de-a ne angaja. 
Altfel, sărind peste acest test, libertatea şi raţiunea şi-
ar lua adio una de la alta (adeverind ipoteza pomenită 

de A. Cornea) şi nu ne-ar mai rămâne decât două rugi: 
„Doamne ajută” şi „Doamne fereşte!”...

„Eroul şi monstrul” (14) ne zugrăveşte plastic 
pe Moise în „muncile”-i herculeene pentru a-şi ciopli 
poporul de foşti idolatri; ar mai trebui adăugat că, 
dincolo de Cele Zece Porunci, aproape la fel de 
importantă e şi tentativa lui (poate prima din Istorie) 
de separare a puterilor, începutul firav al democraţiei 
în acea „republică” a lui Dumnezeu: intuind pericolul, 
nevrând ca şi cei de după el să deţină puterea totală pe 
care el însuşi o exersase (dar în mod înţelept, luminat), 
Moise va separa puterea religioasă (Aaron, fratele lui 
Moise; marele pontif Eleazar...) de cea pământească 
(Josua, Şeful suprem al armatei; consiliul suprem; 
regele), lăsând exclusiv Leviţilor interpretarea voinţei 
Domnului, dar fără mandat politic, afară de acela 
de-a o transmite puterii regale (fireşte că, dată fiind 
imperfecţiunea „Constituţiei” cu pricina, preoţii vor găsi 
mijloace de-a manipula ori dobândi puterea politică). 
Toate astea sunt detailate de Spinoza în al său Traité 
théologico-politique (Flammarion, 1998).

 Fiindcă, precum spuneam la început, meditaţiile 
iscate de Miracolul... sunt fără sfârşit, voi pune punct 
– nu înainte de-a saluta ultimul fragment, „Miimea de 
libertate” (56), parabolă parodică a Creaţiei, mai precis 
a momentului ei final: împărţirea timpului vieţii la 
om, unde libertatea ar reprezenta doar „miimea” uitată 
de îngeri şi de Dumnezeu, pecetluind imperfecţiunea 
creaţiei, şi deopotrivă şansa (sisifică) a omului...

Fragment teatral, tandru şi ironic, ca un râs 
uşurel! Le-aş recomanda cititorilor să înceapă cu el (se 
poate începe la fel de folositor şi de la coadă la cap) 
lectura acestei cărţi actuale (şi actualizate) de o înaltă 
pedagogie morală (defel moralizatoare), etică, deci 
necesară.

Iunie 2014

________
* Andrei CORNEA, Miracolul – Despre neverosimila 

făptură a libertăţii, Editura Humanitas, Bucureşti, 2014.

Grădină (în faţa monumentului de pace), 2006
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Angela Precup
Din trecutul revistei Vatra (III)

Vatra era deja o revistă literară la sfârşitul 
anilor ’70 şi începutul anilor ’80, pierzând de-a lungul 
primului deceniu de apariţie formatul compozit şi 
transformându-se dintr-o revistă culturală cu caracter 
divers şi adresabilitate generală într-una specializată, 
adresată cunoscătorilor de literatură. Specializarea 
revistei devine şi mai accentuată după 1990, când 
conţinutul devine aproape exclusiv literar şi critic. 

În opinia scriitorului Eugeniu Nistor1, 
trecerea revistei Vatra de la eclectismul iniţial la 
formatul preponderent literar s-a făcut ,,sub imperiul 
metamorfozelor culturale generaţioniste”, sub 
direcţia lui Cornel Moraru şi avându-l ca ,,motor” pe 
Alexandru Cistelecan, intrat în echipa Vetrei în 1987, 
ulterior redactor-şef adjunct între 1993-2007, ,,cel mai 
important critic de poezie apărut în literatura română 
după 1990” după expresia lui Cornel Ungureanu2 dar 
şi ,,cel mai exact critic de poezie pe care-l avem” în 
opinia lui Mircea Martin.3 Personalitatea sa a marcat 
în ultimele două decenii participarea revistei Vatra la 
evoluţia societăţii româneşti în general şi a literaturii 
române în special, printr-o abordare pornită din 
convingerea că ,,Revistele sunt instituţii de critici în 
primul rând (profitând, desigur, de ajutorul creatorilor 
propriu-zişi). Se vede numaidecât dacă o revistă 
e condusă de un critic: e articulată, are o linie mai 
precizată, are exigenţe de valoare mai respectate; 
scriitorii sunt mai largi la inimă, fac reviste învălmăşite, 
după conceptul ,,revistă-varză”.4 

Cornel Moraru adaugă că schimbarea revistei şi 
progresul acesteia în general s-a datorat şi criteriilor 
valorice de selectare a redactorilor şi a colaboratorilor: 
,,Indiferent ce s-a întâmplat la Vatra, revista şi-a 
menţinut întotdeauna exigenţa selectivă într-o societate 
în care de multe ori se practica antiselecţia, pe principiul 
de cadre folosit. Vatra a venit deci şi cu acest model de 
cultivare a valorilor şi cu un model unic aş zice, de 
selectare a oamenilor, a redactorilor. Cred că s-ar putea 
scrie o adevărată epopee despre venirea unor oameni 
în redacţie, ultimul Cistelecan, iar mai înainte Anton 
Cosma a venit foarte greu, aşa erau timpurile. Nu poţi 
să faci o revistă bună fără oameni competenţi, serioşi, 
talentaţi.”5 

Efortul prin care Vatra a construit această 
,,exotică linie critică destul de severă”6 cum o numea Al. 
Cistelecan, a fost aşadar unul de echipă, de generaţie: 
,,Am revenit la formatul originar, Caragiale, Slavici, 
Coşbuc al Vetrei, pentru că mi se pare că Vatra fiind 
o revistă care năzuieşte la consistenţa comentariului, 
năzuieşte la profunzime, să zicem, este un tip de revistă 

care trebuie ţinut în bibliotecă.”7 

O mărturie inedită despre Romulus Guga

În 1990, Voica Foişoreanu, fosta soţie a lui 
Romulus Guga, publica la Târgu Mureş în paginile 
revistei Alpha serialul Totul despre Romulus Guga, 
conţinând mărturii inedite, între care şi cea referitoare la 
momentul judecării scriitorului Romulus Guga, acuzat 
de anticomunism în 1973 din cauza piesei Speranţa 
nu moare în zori, într-un proces public desfăşurat în 
Sala de Oglinzi a Palatului Culturii din Târgu-Mureş 
în prezenţa a 200 de participanţi. Şedinţa s-a încheiat 
cu propunerea de destituire a lui Romulus Guga de 
la conducerea revistei Vatra, propunere înaintată 
de organele judeţene de partid Comitetului Central, 
salvarea venind dintr-o coincidenţă care a făcut ca 
în acelaşi moment, pe masa CC să ajungă şi Marele 
Premiu al Festivalului de Teatru politic TV de la Praga, 
obţinut de Romulus Guga pentru piesa respectivă.8 

 Acest moment de cumpănă personală din viaţa 
redactorului-şef al Vetrei avea să fie urmat de o etapă 
dificilă şi în viaţa revistei. Schimbarea începe să devină 
vizibilă în paginile revistei în 1973 şi se transformă în 
evidenţă pe parcursul anului următor, determinând o 
schimbare de formă dar şi de conţinut, ca urmare a 
creşterii constante a spaţiului alocat propagandei în 
detrimentul literaturii.

Prima fază a îndoctrinării (1973-1978) 

Mariana Gorczyca consideră că 1974 a fost anul 
,,angajării” ideologice a revistei9, dar cum aceasta n-ar 
fi putut apărea deloc fără această angajare, se poate 
spune că angajarea ideologică obligatorie a revistei, 
de la început, se accentuează începând din 1973 
împingând Vatra spre o dogmatizare progresivă până în 
1978, făcând premonitorii cuvintele lui Romulus Guga 
din 1972, care scria într-un portret dedicat graficianului 
Ion Petru Pop: ,,Poate că într-o zi voi privi şi eu cu 
aceeaşi încredere ca şi el că totul a fost un vis, un vis 
urât.”10

În 1974 revista intră sub un control strict, 
cenzura împiedicând orice exprimare necontrolată, 
nepolitizată, aşa încât primele pagini nu mai au nici 
o legătură cu literatura, propaganda acaparând parţial 
şi restul paginilor. Apar rubrici precum Universitaria, 
Microscop, Revista revistelor, Panoramic, Univers, 
Agora, toate orientate prin tipul de discurs înţepenit 
în binecunoscutele formule de lemn ale perioadei, 
spre mimarea unei reflectări fidele a realităţii sociale, 
istorice, literare a perioadei. Singura umbră a libertăţii 
scrisului, atâta câtă fusese ea în perioada debutului, 
rămâne rubrica de satiră Gânduri nepieptănate. 
Dispare Ancheta şi reapare rubrica Semne, însă 
departe de stilul exprimării directe, personale, din 
1971-1972, împrumutând acum doar numele noii 
rubrici care înlocuieşte rubrica ideologică anterioară, 
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Prim-plan. Din rubrică de reportaj local, Biografii 
contemporane e la rândul său acaparată de discursul 
,,politico-educativ”, concomitent cu apariţia rubricii 
Cultura de masă. Editorialul politic al revistei tronează 
în continuare privilegiat, în pagina a treia, fără nume 
generic.

Vizitele cuplului Ceauşescu11 acaparează 
numere întregi, condiţionând şi momentul apariţiei 
acestora. Astfel, pentru a putea reflecta evenimentul pe 
copertă, numărul din 20 septembrie 1976 al revistei de 
pildă, apare doar după desfăşurarea vizitei întreprinse 
la Târgu-Mureş în 4 octombrie de Nicolae Ceauşescu 
însoţit de Todor Jivkov.

Această perioadă a determinat însă şi apariţia 
Documentelor continuităţii, un subterfugiu în faţa 
constrângerilor perioadei. Apariţia acestui supliment a 
fost o probă de inteligenţă şi de pragmatism redacţional, 
îşi aminteşte Cornel Moraru: ,,În 1974, printr-un 
ordin, s-a redus cota de hârtie pentru publicaţii şi toate 
publicaţiile şi-au micşorat numărul de pagini. Vatra 
avea 24 de pagini, un format ideal pentru ceea ce-şi 
propusese revista, ţinând seama şi de grupul redacţional 
restrâns. Cei şase-şapte redactori puteau să pregătească 
acele 24 de pagini foarte bine. După această dispoziţie 
a lui Ceauşescu, Vatra şi-a redus numărul de pagini 
de la 24 la 16, or să pierzi opt pagini dintr-o dată era 
cam mult, revista era cam subţirică. Alte reviste, cum 
a fost Astra, şi-au modificat ciclul de apariţie. Prin 
Documentele continuităţii, care la început erau doar 
două pagini, apoi patru, numerotate prin litere A, B, 
C, D, nu se schimba numerotarea revistei de la 1 la 
16 pagini. La început nu apăreau în fiecare număr, dar 
ulterior s-au generalizat şi dintr-o dată, revista câştiga 
patru pagini, ceea ce era un lucru extraordinar. Sigur, 
problema era ce se publică în aceste pagini. Titlul în 
sine era pe linia ideologiei oficiale, tema continuităţii 
era o adevărată obsesie în istoriografia şi publicistica 
vremii şi din acest punct de vedere suna foarte bine. Dar 
în Documente a fost publicat şi Mircea Vulcănescu, era 
pentru prima oară când a fost el publicat în perioada 
comunistă, de asemenea, Memoriile lui Vasile Netea, 
prin care Vatra a fost singura publicaţie din România 
care înainte de 1989 a publicat un portret al lui Corneliu 
Coposu. Unele texte erau dificile iar cei de la cenzură se 
speriau şi nu mai dădeau ei aprobarea ci Documentele 
continuităţii mergeau la Comitetul Central unde însă, 
niciodată n-am avut nici o problemă.”12

Iniţial, între 1974-1976, paginile suplimentare 
aveau un conţinut publicitar şi o apariţie neregulată. 
De la sfârşitul anului 1977, redacţia a încercat cu 
succes un truc de transformare a acestor pagini 
suplimentare comerciale în unele artistice sau sociale, 
printr-o tematică acordată sonorităţii vremii: Cântarea 
României13, Festivalul European al prieteniei14, Salonul 
de umor Târgu Mureş 197715, Ce este caricatura16. 
Abia din mai 1978 acest supliment devenea, printr-un 
Document epigrafic în limba română din secolul al 

IX-lea, suplimentul care mai târziu va căpăta numele 
de Documentele continuităţii începând din august 
1978, odată cu paginile intitulate Un document al 
continuităţii: aşezarea de la Cristeşti-Mureş. Ulterior, 
Documentele continuităţii vor îmbina necesarul cu 
autenticitatea, răspunzând atât nevoii de menajare a 
susceptibilităţii cenzurii cât şi responsabilităţii asumate 
de a furniza posterităţii analize istorice-reper, inedite, 
precum ancheta despre tragedia petrecută la Moisei în 
toamna anului 1944, soldată cu 29 de victime în rândul 
românilor de aici, cu doar câteva zile înaintea eliberării 
Ardealului.17 Rămase la statutul de pagini suplimentare 
până la căderea comunismului, Documentele 
continuităţii vor fi incluse în numerotarea paginilor 
revistei Vatra în februarie 1990.

În 1975 ancheta recuperează ceva din spaţiul 
pierdut, prin apariţia Colocviului Vetrei, care găzduia 
dezbateri (prelungite uneori de-a lungul mai multor 
numere) pe teme precum raportul ştiinţă-arte18, nevoia 
de proză scurtă19, vârsta maturizării science-fiction-
ului românesc20. Însă după câteva astfel de experienţe, 
rubrica devine la rândul său strict ideologică, deci 
longevivă. În spaţiul literaturii, analizând modul în 
care poetica lărgeşte domeniul criticii, Cornel Moraru 
atrage atenţia asupra poeticii prozei ca element 
necesar în demersul general de reevaluare a prozei 
româneşti21, iar Mihai Sin semnalează pericolul 
perpetuării unanimităţii în opiniile criticii literare.22 
Istoria e găzduită acum de pagina Sentimentul istoriei 
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iar ilustraţia grafică recuperează de asemenea în anul 
următor o parte din spaţiul pierdut începând din 1973. 

Anul 1977 deschide tradiţia numerelor tematice 
şi a portretelor revistei, prin texte precum cele dedicate 
artistului plastic Ion Nicodim23, lui Anton Cosma24 sau 
Procesului lui Gheorghe Şincai25, Vatra înscriindu-se 
astfel într-o tendinţă pe care de altfel, nu o agrea: ,,În 
mare vogă sunt numerele tematice a căror ambiţie de 
a epuiza un subiect este vană, deşi probabil această 
ambiţie nu există peste tot. Numerele tematice însă 
uşurează mult alcătuirea sumarelor – avem atâţia 
specialişti şi amatori în te-miri-ce-teme – încât aflarea 
colaboratorilor zeloşi întru limpezirea neclarităţilor 
este doar o problemă de alegere.”26 Mai târziu, opţiunea 
pentru acest tip de construcţie tematică a apariţiilor 
devine mai complexă prin numerele de autor de după 
1990 ,,în tentativa de a trasa harta sigură – pe cât 
posibil în relief – a valorilor noastre contemporane”, 
după explicaţia lui Cornel Moraru.27 

De remarcat faptul că această perioadă de 
intensificare a presiunilor doctrinare asupra revistei 
Vatra, ca şi o a doua perioadă similară în existenţa 
revistei între anii 1983-1989, n-au însemnat şi o 
îndoctrinare a gândirii redactorilor, dovadă fiind 
credibilitatea cu care publicaţia şi redactorii săi vor 
păşi după 1989 în etapa libertăţii de exprimare.

Perioada manipulării manipulatorilor (1979-
1982) 

Sintagma caracterizează o perioadă considerată 
de Cornel Moraru momentul cel mai bun al revistei 
Vatra: ,,Între anii 1979 – 1982 n-a funcţionat cenzura, 
este o perioadă despre care se vorbeşte puţin dar în 
care nu s-a mai făcut lectura dinainte, se făcea doar 
postlectura, cenzorul primea revista tipărită şi deja 
difuzată. Atunci s-a şi văzut de fapt, verticalitatea 
conducerii revistei, a redactorilor, pentru că atunci 
puteai să rişti sau nu. Această perioadă iese în evidenţă 
şi prin ceea ce a fost înainte şi după, fiindcă se vede că 
nu mai exista intruziunea directă a factorului politic.”28 

În plan literar, în decembrie 1979 se constituie 
cenaclul Vatra al Uniunii Scriitorilor din Târgu-
Mureş, cu întâlniri lunare la sediul redacţiei29, 
care impulsionează în cadrul echipei atmosfera de 
recuperare a spiritului începuturilor. Cronica literară 
e realizată de Dan Culcer şi de Cornel Moraru, iar 
ilustraţia continuă să recâştige teren. La rândul său, 
Colocviul Vetrei se afirmă drept un spaţiu al dezbaterii 
autentice. Până şi poşta redacţiei, Scrisori deschise, 
ilustrează un dialog intens al redacţiei atât cu lumea 
literară cât şi cu colaboratorii şi cititorii. Rubrica 
Radar, destinată iniţial poeziei, traducerilor sau 
portretelor unor personalităţi, acoperă între 1977-1980 
domeniul criticii literare sub semnătura lui Mihai Sin, 
compensând lipsa unui editorial real.

Această perioadă benefică pentru moralul 
redacţiei în vremuri tot mai restrictive înglobează 
şi o etapă importantă a serialului Târgu-Mureşul în 

amintirile mele literare semnat de Vasile Netea (1980-
1981, 1982, 1984) referitor la activitatea publicistică 
desfăşurată în tinereţe la Târgu Mureş. Botezat 
,,memorii” de Romulus Guga30, acest serial va fi 
reconstituit în volumul Vasile Netea – Memorii31 peste 
mai bine de două decenii de către Fundaţia culturală 
,,Vasile Netea”, sub îngrijirea cercetătorului Dimitrie 
Poptămaş. 

Este şi perioada în care Vatra marchează 
împlinirea a zece ani de apariţie, inclusiv printr-o serie 
de şezători culturale desfăşurate în judeţ, la care alături 
de Romulus Guga participă şi Hajdu Győző, redactor-
şef al revistei Igaz Szó şi Corneliu Sturzu, redactor-
şef al revistei Convorbiri literare.32 Tonalitatea critică 
reuşeşte din nou să răzbată printre rânduri sau deschis, 
ca în cazul unei dezbateri propuse de Vatra în mai 1981 
pe tema relaţiei istoriei cu literatura, context în care Dan 
Culcer subliniază că ,,sigur, despre patriotism, despre 
spirit civic, angajare şi alte lucruri similare se poate 
vorbi mult şi dincolo de limitele acestei întâlniri. De 
altfel se şi face în presă lucrul acesta şi în general sub 
o formă mai degrabă teoretică şi mai degrabă dopată 
cu generalităţi.”33 După zece ani, deschiderea şi curajul 
revistei rămâneau astfel nealterate, după cum scria şi 
Romulus Guga în Cuvintele de început ale revistei, 
reeditate după un deceniu: ,,Ne-am propus să vorbim 
întregii ţări […] Să nu îngăduim inerţia, falsul curaj, 
locul călduţ şi demagogia, festivismul şi conformismul 
desuet care să pângărească elanul acestor timpuri.”34 

A doua fază a dogmatizării (1983-1989) 

Etapa marchează schimbările majore survenite 
în existenţa Vetrei ca urmare a dispariţiei premature a 
redactorului-şef Romulus Guga în 1983, omul înzestrat 
cu ,,o fină intuiţie artistică”, pe care a impregnat-o şi 
revistei care ,,s-a confundat cu imaginea şi prestigiul 
redactorului şef”35 în opinia lui Cornel Moraru, cel 
ce avea să asigure continuitatea revistei ca redactor-
şef începând din aprilie 1984. Maturizat împreună 
cu revista, după cum spune Dan Culcer36, Romulus 
Guga (1939-1983) părăseşte echipa Vetrei forţat de 
destin, în octombrie 1983, la doar 44 de ani, dintre 
care aproape 13 dedicaţi revistei Vatra, al cărei profil 
a fost o proiecţie a opţiunii sale literare pentru genuri 
diverse, pentru varietate şi realism, pentru reflectarea 
unei realităţi nu doar literare, care a dat culturii 
române ,,ascuţite observaţii prin intervenţiile sale în 
presa literară, şi nu numai literară” după cum observă 
Cornel Munteanu subliniind că pentru Guga, scriitorul 
şi publicistul nu are o obligaţie doar faţă de literatura 
vremii sale ci şi faţă de societate, care îi impune un 
angajament civic ferm.37 

Dar din perspectiva lui Romulus Guga lucrurile 
păreau ceva mai simple: ,,Nu vă imaginaţi ce înfricoşat 
am fost acum zece ani când am primit această ocupaţie 
socială […] Ajutoare nu prea au fost, lumea prea multe 
speranţe nu şi-a pus, eşecul era pronosticat cam în toate 
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urbele importante ale ţării şi privită cu foarte multă 
condescendenţă întreprinderea noastră târgumureşeană. 
N-am reuşit să fim nici o revistă semănătoristă, n-am 
reuşit să fim nici una poporanistă, n-am reuşit să cădem 
în păcate prea mari, ca atare n-am fost izgoniţi şi am 
avut marea şansă de a realiza o publicaţie pe o perioadă 
de un deceniu, compactă. […] Normalitatea cred eu 
că este primul lucru pe care Vatra l-a adus în presa 
românească. Normalitatea publicisticii. Normalitatea 
literaturii, a textului scris” spunea el în 1981.38 

 Cornel Moraru prelua aşadar o moştenire 
uriaşă împreună cu responsabilitatea de a asigura 
coerenţa revistei, despre care spune că a venit de la 
sine, ca într-un mecanism bine rodat, cu piese precise 
şi performante: ,,Revista a fost foarte bine făcută încă 
de la început, ea şi-a cristalizat o formă şi din punct de 
vedere grafic şi din punctul de vedere al rubricilor care 
au rămas în continuare viabile. Când am preluat eu 
conducerea revistei în ’83-’84 nu era nimic de schimbat. 
Ar fi fost o eroare să începem să o schimbăm.”39 

Echipa Vetrei continua astfel eforturile pentru 
cultivarea şi conservarea unei minime libertăţi de 
expresie şi pentru promovarea valorilor autentice în 
ciuda intruziunii brutale a regimului comunist. ,,Sigur 
– adaugă Cornel Moraru – în condiţiile unei societăţi 
totalitariste, un program cultural nu poate fi decât unul 
defensiv, de repliere în valorile autentice. Mai aveau 
loc unele polemici dar ele erau controlate şi sugrumate 
imediat. Apoi era greu de la Târgu Mureş să intri în 
asemenea polemici culturale, noi trebuia să ne impunem 
prin altceva, prin seriozitate, prin temeinicie.”40 

În 1984 debutează ancheta Epopeea de pe 
Mureş41 dedicată de cercetătorii Grigore Ploeşteanu, 
Vasile T. Suciu şi Lazăr Lădariu bătăliei de la Oarba 
de Mureş, moment important al apărării liniei de 
graniţă care traversa judeţul Mureş după august 1944, 
text la care Romulus Guga a lucrat până în ultimele 
sale momente, bolnav fiind pe patul de spital, dar fidel 
pasiunii sale pentru istorie care îl făcea de cele mai 
multe ori să contacteze el însuşi pe unii participanţi 
sau martori la evenimente ale istoriei recente ,,pentru a 
depune mărturie publică, dreaptă.”42 

În acelaşi an apare Cuvinte uitate, o rubrică 
inedită construită pe axa mereu prezentă a tradiţiei şi 
totodată ,,o arhivă (sentimentală) în care vom aduna 
cuvintele neglijate, cuvintele ce s-au folosit de către 
părinţii şi bunicii noştri şi care astăzi ameninţă a fi 
acoperite de uitare, pietre nestemate pierdute de istorie, 
dar nu mai puţin preţioase.”43 Tot în această perioadă, 
în Documentele continuităţii apare editorialul pe teme 
de istoriografie Pietre de râu, având motto-ul ,,Apa 
trece, pietrele rămân” semnat de Dan Culcer şi Cornel 
Moraru. Creşte ponderea informaţiei sportive prin 
rubrica Despre fotbal cu adevărat semnată de Cornel 
Dinu, care aminteşte de Însemnările unui fost cronicar 
sportiv de altădată. 
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Spre finalul anilor ’80 însă, ponderea paginilor 
propagandistice creşte până la aproape o treime din 
revistă (6 din 16 pagini în ianuarie 1989). Înaintea 
căderii comunismului, structura Vetrei includea astfel 
discursul politic oficial, pagini de literatură şi critică, 
puţină informaţie din alte domenii artistice şi o pagină 
de sport. Influenţa echinoxiştilor contrabalansează însă 
acest dogmatism, mai ales prin prezenţa lui Alexandru 
Cistelecan (intrat în redacţia Vatra în 1987) care a adus 
la Târgu Mureş acel spirit graţie căruia echinoxiştii 
ajunşi în redacţii precum Vatra, Tribuna, Steaua, 
Familia, Transilvania, Amfiteatru etc. şi-au păstrat un 
Echinox propriu.44 De fapt, subliniază Aurel Pantea, 
redactor al Vetrei timp de 19 ani după 1990, revista a 
avut şi meritul de a fi fost un reflex nu prea îndepărtat al 
instituţiei culturale Echinox: ,,Câteva foarte importante 
reviste literare şi culturale din ţară sunt conduse de 
foşti echinoxişti, iar la revista Vatra au lucrat cei mai 
numeroşi echinoxişti – Alexandru Cistelecan, Virgil 
Podoabă, Iulian Boldea. Productivitatea culturală 
a acestei instituţii continuă deci, graţie spiritului 
echinoxist care a rămas acolo.”45

Simularea comunicării în spaţiul public a fost 
principala consecinţă a mesajului manipulator al 
presei perioadei comuniste. Dar la fel de importante 
s-au dovedit resursele receptorilor acestui mesaj în 
dezvoltarea unor mecanisme de apărare, chiar dacă 
presiunea politică acţiona concomitent asupra ambelor 
părţi. La mijloc, a rămas peste timp, în formă scrisă 
sau înregistrată, mesajul despre care vorbea Romulus 
Guga: ,,Poate că într-o zi alţii vor asculta vocile acestui 
timp, şi ne vor înţelege mai bine, iar pentru toate acestea 
meritele vor fi ale reporterilor şi redactorilor care au 
străbătut ţara şi sufletul acestui timp contemporan, în 
căutarea constantă a florii de colţ care dă însemnătate 
pietrei şi înălţimilor.”46

- continuare în numărul viitor -
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Dorin ŞTEFĂNESCU

Fiinţa imaginii 
(în trei ipostaze poetice)

Exilul vizibilului

Cum apare fiinţa imaginii din neantul unui 
posibil imprevizibil, acolo unde ea nu e decât 
premanifestarea unui semnificabil neajuns la vedere? 
Căci despre inaparentul fiinţării este vorba, unde onto-
fenomenul e încă învăluit în trupul poetal al inevidenţei 
şi al transparenţei. Transpare el imaginal în felul de 
a fi al unui poem precum Acolo în câmp de Andrei 
Zanca (vol. Viaţa şi moartea din glas, Ed. Galateea, 
München, 2003, p. 47)? Ceea ce se pune mai întâi în 
vedere, ca apariţie imediată, este glisarea perspectivei, 
efect de clivaj care pune înţelegerea în cumpănă: 
„dezgheţul mai dăinuie / şi nimic nu împiedică râul să 
se desprindă de acest / poem atât de zadarnic, unde / 
între glasul păsării şi colină / e o indiferenţă de pajişte”. 
Contrar aparenţei, nimic nu dăinuie, nu rămâne în 
structura unei închegări, în rama poetică a tabloului. 
Singura subzistentă – şi rezistentă – este desfacerea, 
desprinderea, decurgerea. Peisaj al derivei, scena unei 
dislocări. În chiar substanţa poemului, ceva se rupe, 
se îndepărtează, ia distanţă. Dacă râul se desprinde de 
poem, se mai arată el în chipul poetic al imaginii, mai 
este el un râu al poemului? Dar destrămarea se consumă 
în poemul însuşi, zădărnicindu-i manifestarea, căci nu 
el are ceva de spus şi de arătat. Poemul nu spune nimic, 
nu arată nimic ce ar putea fi prins în conţinutul unei 
semnificări. Ca atare, nimic nu împiedică imaginea să 
se desprindă de el, căci ea surprinde viul manifestării, 
în poem şi totuşi dincolo, în distanţa unei pajişti, de 
pildă. Poemul nu închide imaginea, nu o încremeneşte 
în limitele reprezentării; o pune în condiţia fiinţării, o 
lasă să fie. Îi oferă libertatea prin care ea se distanţează, 
creează distanţa neutră. Pajiştea nu priveşte poemul, ei 
nu îi pasă de cuvântul care o spune. Se spune singură, 
arătându-se aşa cum este, desprinsă – laolaltă cu râul 
– de preaplinul unei intenţii, al unei vizări cu privire 
la. Între glasul păsării şi colină, pajiştea e intervalul 
inaparent, golul unei transparenţe de neprivit. Spaţiul 
invizibil – invizabil – al retragerii din vedere: „pe când 

/ pădurea refuză orice refugiu, oraşul se retrage / lent 
din ochi, apele / alunecând tăcute / într-un sentiment 
de orizont al iernii”. Niciun reper stabil, niciun azil 
în care privirea s-ar putea refugia, pe care s-ar putea 
înstăpâni. Distanţă a unei priviri fără obiect pe care 
ea să se aşeze; un exil al vizibilului însuşi, şters din 
câmpul manifestării. Acesta să fie preţul imaginii 
libere, de a nu fi văzută decât în destituirea sa, efemeră 
înfiinţare într-un orizont în destrămare? Ce orizont s-ar 
putea deschide în retragere? Unul al iernii, adică al 
vederii moarte, orbite? Abia un sentiment de orizont, 
mai degrabă presimţirea – chiar ne-simţirea – unei 
absenţe. Ce e de văzut în orizontul acestei manifestări 
eclipsate? „Să rămâi undeva la o răscruce a frigului, 
întinderi / risipindu-se în jurul tău pe nesimţite / să-
ţi părăseşti acolo imaginea însingurării / derulându-
se-n gol / să oferi azil ultimelor rămăşiţe ale gerului”. 
Nimic de văzut decât indiferenţa distanţei şi distanţa 
indiferenţei, impersonalul în care vederea rămâne, 
a nimănui, stă orbită la răscrucea care o crucifică, o 
răsfrânge revelator. Undeva ori acolo, ea nu e de fapt 
nicăieri, risipită în nevăzutul care o absoarbe. Nu 
atârnă de instanţa unui subiect care o instituie. Stă în 
nevedere, în distanţa care, pe nesimţite, face posibilă 
imaginea. O imagine părăsită, lăsată în absenţă, în 
golul de vedere. Imagine care se arată în gol, în vederea 
golită de orice dorinţă, distanţată de ea însăşi. Apare în 
retragere, înaintea poemului de care s-a desprins. În 
ultimul refugiu al posibilului, ea pune începutul altei 
vederi. 

O avanscenă a inevidentului

Poemul Clipa de aşteptare de Kocsis Francisko 
(vol. Alteritate de duminică, 2004, în Compendiu de 
melancolie, Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2013, p. 296) 
arată imaginea într-o stare de absolută destrămare, 
în natura ei perisabilă, precum modelul pe care îl 
întruchipează în sfera vizibilului. Nimic de înfăţişat, 
în acest imaginar redus, comprimat până la dispariţie, 
pentru că „Va fi o clipă când totul se va opri brusc, 
/ când nimic nu va mai avea un sens de mişcare – / 
clipa unei severe întoarceri în sine / care aspiră după 
ea / toate vecinătăţile simţurilor, / o rămânere pe loc ca 
o mumificare”. Ceea ce ni se prezintă este paradoxul 
unui nu-încă şi proiecţia într-un va fi care deja este, 
advenirea pre-venitoare a sfârşitului în prezent. Cum 
vine clipa de la capătul timpului în cea care e încă în 
curgere, substituindu-i vizibilul proxim cu invizibilul 
avut în vedere? Şi apoi, acest neajuns al clipei care 
va să fie apare el în oprirea bruscă, în carenţa unui 
prezent retezat, sau în chiar miezul mişcării căreia îi 
imprimă un alt sens? O clipă imprevizibilă care vine 
din faţă, pre-vine dintr-o exterioritate neapropriată, 
neexperiată, se arată aşa cum va fi. Dar tot ceea ce 
încă nu este se desprinde din ceea ce este, se deschide 
în corpul prezentului pe care îl aruncă în derizoriu, 
în imaginea sa inimaginabilă. Clipa care va fi este 
imaginea celei de acum, figura timpului şi a fiinţei în 
timp. Mai mult: figură a timpului sfârşit, a ieşirii din 
timp, a opririi – fără sens – în suspensia finală. Şi cum 
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s-ar putea reflecta timpul într-o imagine, dacă nu chiar 
în propria devenire, în forma pe care o desfăşoară din 
el însuşi? Însă în conştiinţa care îl acuză, el e deja 
trecerea într-un mereu altul, pre-poziţia tranzitivă, 
transformarea până în pragul deformării, al opririi în 
necunoscut. Rămânere pe loc, în nelocul evacuării. 
Totuşi, aici, din lipsă de timp, e loc de întoarcere, de 
reculegere, la fel cum imaginea oglindită în sfârşit se 
întoarce în conştiinţa care se vede. Se vede întoarsă 
în sine, căci – în pustiul sfârşitului – doar pe ea se 
vede, respiră aerul care încă nu e. Coboară în propria 
imagine, iar ceea ce se arată dinspre sfârşit se pune în 
vederea începutului, deschide perspectiva unui acum 
în aşteptare: „compoziţii stranii de sunete se vor aşeza 
/ pe nisipul lucios al aşteptării / şi nu vor avea înţelesul 
cuvintelor / şi nu vor aminti nici de armonii muzicale: 
/ o ecolalie a unei lumi / care a plecat fără tine mai 
departe”. Suspensia realizează astfel survenirea 
neaşteptată a ceea ce – în timp – este inaparent: scena 
nevăzută pe care joacă imaginile fără referent real, în 
pofida timpului – acum – epuizat. Pe nisipul lucios 
al aşteptării are loc – în chiar locul de întoarcere şi 
de răsfrângere – uvertura unui spectacol, deschiderea 
vederii. O avanscenă a inevidentului care se expune, 
se spune în pre-dicţiunea posibilului. Şi în răspărul 
lumii care îşi face sieşi ecou, în ritmul nesfârşitei 
sale petreceri. Clipa aceasta supremă te arată întors 
până în ungherul cel mai intim al fiinţei, totuşi nu o 
beatitudine, nu extazul desprinderii. „Vei şti totul 
despre tine / în acea ultimă şi nemăsurată aşteptare / 
în care vei sta cu toată intimitatea ta, / speriat doar 
la gândul / că ai putea învia / înainte de moarte”. O 
aşteptare suspendată în gol, ultimă şi nemăsurată, căci 
nimic nu îi dă măsura unui conţinut de sens. Veghe 
tensionată în faţa imaginii care supraveghează, o clipă 
de răsuflu pe muchie. Aici imaginea stă în aşteptare, 
stă să dispară, se arată în sclipirea reflectării. Dar în 
răstimpul acestei întoarceri, preţ de o clipă, ea pune în 
vedere imprezentabilul pe care timpul nu-l vede. 

Nevăzutul zidirii

La nivel formal, poemul Atitudini de Zeno 
Ghiţulescu (vol. Memoria frunzelor, Ed. Ardealul, 
Târgu-Mureş, 2010, p. 31) pune antitetic două ipostaze 
ale creativităţii, materială şi spirituală. Dar cezura e 
doar aparentă, întrucât, pe cei doi versanţi, înregistrăm 
o creştere de potenţial comparabil, măsurabil în sfera 
comună a naturii. Neavând principiul mişcării în sine, 
materia e pasivitatea care rămâne la sine, inanimatul 
obscur al prefabricatului sau al deja-datului. Totuşi, 
ea e materia prima, temelie a zidirii, căci unde am 
putea zidi ceva durabil dacă nu pe solul ferm care 
susţine, dă loc creşterii? Pe de o parte, aşadar, „Lenea 
materiei ademenind / visul zidirii / mai puternic 
decât betonul armat / decât moartea”. A face, pornind 
de la acest fundament, pune natura în posibil, în 
pozitivul arătării. Ceea ce se face şi creşte din materie 
devine în vizibil, apare din necesitatea imperioasă a 

manifestării. Dacă lenea ademeneşte visul, aceasta în 
virtutea disponibilităţii sale, nu de a face, ci de a se 
da prefacerii. Lenea materiei e poziţie şi dispoziţie 
totodată; poziţia pe care o ia e un dat imanent, căci 
ea se pune în propria punere de sine, stă în ea însăşi, 
se închide în punere. În stagnare, materia e noaptea 
naturii, nevăzutul fără fereastră, fenomenul ratat. Dar 
acest a-fi-pus cuprinde în sine germenele dispunerii, 
al dispoziţiei deschiderii. Materia este receptacolul 
formei, desăvârşindu-se într-o apariţie imaginală. 
Visul zidirii aici se iveşte, în pre-manifestarea a ceea 
ce începe să crească, mai puternic decât moartea, să 
se arate în vizibilul posibil. Este poemul o astfel de 
zidire, care porneşte din materia cuvântului şi se face 
lucru crescut, ca orice viu care are puterea dispunerii 
şi a înălţării? Căci stând în deschis, poemul stă în 
vedere, în raza privirii. Se arată de la sine întrucât vine 
de la sine. Are darul fiinţării, împlinindu-şi facerea în 
orizontul înţelegerii. Iar ceea ce se face este o zidire de 
imagini, arhitectura însufleţită de visul creşterii. Astfel 
încât, pe de altă parte, „Frunziş imaginar / elixir din care 
nicicând / nu s-a adăpat / conjuraţia nisipului”. Să fie 
atât de străină imaginaţia spirituală de materia în care 
ea visează? Aparent, niciun raport de conaturalitate 
între frunzişul imaginar şi nisipul sterp. Distanţa nu 
e însă aici ruptură, falie în sânul naturii. E o distanţă 
care uneşte, reface întregul, arată natura nu în dubla 
ei „atitudine” disjunctivă, ci în conjuncţia elementelor 
zidirii pe care ne-o prezintă. Liant nevăzut, pus în 
distanţa care ne ia ochii, ne îndepărtează de ceea 
ce stă totuşi sub ochi. Vedem zidirea, dar ne scapă 
lucrarea zidirii, creşterea ei în visul creaţiei. Lucrare 
ce pune materia în dispoziţia prefacerii, în orizontul 
desăvârşirii naturale. Altfel spus, o imagine ascunsă 
între frunziş şi nisip, ca un fir străveziu întins între 
spirit şi materie. Elixirul prin care degustăm poemul. 

metamorfozele cercului

Spălând podeaua Casei Tranzit, 2004-2013
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BELFERILOR!
   „O, tablou 

măreţ, fantastic !...” 
     

 V. Alecsandri
Vă salut optzecişti îndrăzneţi, generaţia mea 

albastră, mai ieri eraţi tineri de crăpau trotuarele 
sub adidaşii voştri obosiţi, („Sunt şi eu un june. 

Hei, fraţilor”, uitaţi-vă şi la mine!”)
fremătau reliefurile patriei la auzul numelor 

voastre de poeţi boemi, inteligenţi, insolenţi, 
bubuiau depărtările la rostirea mândrelor voastre 
poeme coborâte în stradă 
(„Nu am decât o singură prejudecată – realitatea”) 

şi Doamne, frumoşi mai eraţi pe atunci, 
stahanovişti ai versului inspirat,

zilieri ai cuvântului frumos, proletari ai 
existenţelor precare („Din bătaia inimilor noastre 

se naşte plusprodusul”), 
dăscăleaţi prin coclauri în amărâte şcoli comunale, 

vă câştigaţi pâinea neagră, munceaţi la clasicii literaturii 
române în săli cu miros de petroxin şi putregai,

(„Şi citesc cum Nică pleacă la Socola/ Că-l 
predau pe Creangă astăzi la amiază”),

iarna în paltoane, lipiţi cu spatele de sobe 
afumate şi reci, vara în tricouri colorate privind 
pierduţi tractoarele şi căruţele ceapeurilor muribunde, 
sau pulpele rumene ale tinerelor măritate de curând, 

mai mereu cu ochii pe ceas, spre disperarea 
directoarelor isterice, a mahărilor locali, 
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să nu pierdeţi trenurile de Budila („Budila-Expres, 

garnitură cu bou-vagoane/ Iute şi verde-murdară printre 
grămezile de cartofi/ Putrezind pe câmpuri”) 

sau maşinile de ocazie („Şi dintr-o dată să te 
trezeşti într-un camion hodorogit/ care merge înainte 
spre propria ta biografie”) -

bieţi navetişti de duzină visând prin halte uitate 
de lume, autogări jegoase, personale mizere, 

pline cu oameni în salopete decolorate, autobuze 
tixite cu agronomi, învăţătoare, precupeţe, 

veterinari, orăşeni de o zi, 
respiraţi numai aer cu diamante, rafinaţilor, trăiaţi 

la cea mai înaltă ficţiune, vă jucaţi 
de-a „waţi” ascunselea cu voi înşivă printre 

vitrine, faruri, fotografii, şi făceaţi mici pauze de 
respiraţie doar în bătaia unor vânturi potrivite până la 
tare, 

clamaţi bucuria anonimatului deşi mai publicaţi 
câte o carte, un eseu, mai un premiu, 

mai un festival, mai o iubire ascunsă, şi aşa vă 
petreceaţi nemaisperând mare lucru de la viaţă

(„Nu mă speriaţi cu bătrînii maeştrii,/ îi cunosc 
prea bine,/ sunt prietenii mei,/ oameni şi ei acolo”) - 
optzeciştii mei dragi, unica mea generaţie. 

Astăzi v-aţi ajuns, răsfăţaţilor, sunteţi pedanţi 
universitari, aveţi parte de învăţăcei elevaţi, 

de studente apetisante care vă fac avansuri, v-aţi 
dat doctorate, aveţi funcţii importante, 

şefi de reviste şi ziare, nu mai mirosiţi a petroxin 
şi a fum, frumoşilor, mirosiţi a şpreiuri

rare şi scumpe, purtaţi costume la patru ace, ce 
blugi! ce adidaşi! („Nimic din noi n-a rămas.

 Un avort./ Rapid. Aseptic. Elegant.”), 
aţi uitat de expresul de Budila şi de toate cele 

(„Şi tot ce a fost mi se pare un vis”), 
aveţi maşini, case, neveste elegante, timpul vă 

este măsurat cu echerul exigenţei,
de! examene grele, restanţe, obligaţii, v-aţi 

canonizat rafinaţii mei optzecişţi, scumpii mei domni, 
cu voluptatea cu care odinioară intraţi în realitate 

veţi intra ca mâine în academia română, 

mândri, făloşi, importanţi,
din bucuria anonimatului vostru s-a ales praful şi 

pulberea, colbul şi tina, praful! 
„Iată gloria. O piele bine întinsă”.

Notă: Citatele sunt din M. Cărtărescu, Al. Muşina, Traian 
T. Coşovei, Marta Petreu, Petru Romoşanu, Florin laru, Marius 
Oprea, Lucian Scurtu.

AVATARII FARAONULUI GREGOR SAMSA
Ani de-a rândul n-am înţeles limaxul care rătăcea 

conştient pe podea
Până ce a subţiat-o a făcut-o oglindă să se poată 

recunoaşte tavanul în ea
Am visat oare ce importanţă am eu pentru acea 

micuţă vietate
Ce mi-a lins tălpile pe săturate ?
De ce să treacă ea din natura ei în natura mea
Adaptarea aceasta fără de lege şi fără de chin oare n-o 

va durea ?
Aşa am spus eu muritorul şi trăitorul aici în partea 

de vest a ţării
Îngreţoşat de visare precum salcia plângătoare 

crescută întâmplător la ţărmurile mării
Fermentare de eu într-o matrice pură, ideală şi rece
Viaţă de om ce peste viaţă de câine se suprapune şi se 

petrece
Sinteză a învăţăturilor tatălui cerescu către cel 

pământescu păcătosul, tiranul
În care nu mai ştii care sunt pereţii, podeaua, 

tavanul
Lucrurile care ţi-au aparţinut şi-ţi vor aparţine să le 

pui unul peste altul 
să faci din ele o coloană un castel 
Iar din cele în care îţi aparţin să dai conturul 

divinităţii la care să te rogi 
Înduioşat cu pocăitul Viorel
Şi cu copiii lui deştepţii şi proştii iosifi ştefani 

antonomi domnici şi marii
Până se tocesc genunchii, palmele nu se mai dezlipesc 

iar buzele înlemnesc în sfinte iconarii 
Lacrima pură a Fecioarei să îmi brăzdeze obrazul 

gâtul pieptul picioarele şi călcâiul
Să le ardă până la scrum să pot deveni între tot ceea 

ce mişcă întâiul 
Pentru că întâia lacrimă a Doamnei este bună şi dulce 

ca laptele şi ca mierea 
Atunci când voi fi mort pentru Ea voi înţelege dacă 

va fi să fie învierea 
Dintre cei somnolenţi adormiţi şi robi ai păcatelor 

prea pământeşti 
Iartă-i Doamne şi trece-i în slava firii tale 

dumnezeieşti
Chiar şi limaxul acesta stupid şi slinos cu formă 

şi fond de omidă
Acopere-1 cu o piramidă.

Jargon de penitenciar 2, 2013
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Mihaela ROTARU

Cercetare privind fiinţarea ca ceremonial.
În atelierul redactării după osteneala 

culegerii

În demersurile noastre, consacrate naşterii 
(mai întâi, urmate de ritualul nupţial, cu ale sale etape 
anticipative, dimensiuni tranziţionale şi de încorporare, 
apoi, în mod firesc, finalizate prin credinţele, obiceiurile 
şi manifestările generate de proximitatea morţii) am 
supus sondării principalele rituri legate de această primă 
treaptă a existenţei umane, în diversitatea pe care o 
presupun acestea: perioada prenatală, rituri de separare, 
cele de trecere propriu-zise, aici s-ar putea aminti 
credinţe legate de placentă şi de buric, urmate de cele 
de integrare, cu accentuarea secvenţei botezului. Nunta 
a surprins, printre altele, finalitatea şi vârsta căsătoriei, 
oprelişti în faţa căsătoriei, raptul miresei, paractici 
divinatorii sau distructive, peţitul, zestrea, „mărsul 
pă videre”, secvenţele nunţii şi cele ce compun cadrul 
postnupţial. Punctul terminus al fiinţării (impropriu 
spus ultim, ştim cu toţii...) aduce în discuţie momente 
de dinainte de moarte, din momentul trecerii şi apoi, pe 
cele de separare şi de integrare. 

De fiecare dată, este necesar să se surprindă 
particularităţile zonelor studiate, cu înglobarea acestora 
în peisajul amplu al culturii noastre tradiţionale, odată cu 
semnificaţiile multiple pe care le au în aria problematicii 
legate de existenţa umană; ideea dominantă care se 
desprinde din capul locului, este una legată de bogăţia, 
de diversitatea acestor manifestări, unele rămase 
intacte, altele supuse unei reabordări, din perspectivă 
modernă – amintim doar multiplele oportunităţi, larga 
deschidere a spaţiului rural înspre modern şi nou, 
accesul la informare şi educaţie, care determină, într-o 
mare măsură, repoziţionarea în faţa vechilor credinţe, 
obiceiuri şi comportamente. Viaţa omului, în întregul ei, 
se înscrie într-o societate organizată nu doar după legile 
profane, ce structurează comportamente, dar şi într-o 
arie de cultură şi de credinţe străvechi, care ne însoţesc 
existenţa de la naştere şi până la moarte. 

Preluând cuvintele lui Arnold Van Gennep, viaţa 
individului constă dintr-o succesiune de etape ale căror 
începuturi şi sfârşituri formează ansambluri cu aceeaşi 
ordine: naştere, pubertate socială, căsătorie, paternitate, 
ascensiune de clasă, specializare ocupaţională, moarte. 
Fiecăruia din aceste ansambluri îi corespund ceremonii 
al căror obiectiv este acelaşi: să-l facă pe individ să 
treacă de la o situaţie determinată la o altă situaţie, 
la fel de determinată. (Van Gennep, 1996: 16) Drept 
urmare, ritualurile de trecere privesc existenţa umană în 
componenta ei sacră, şi, ca atare, tot ce înseamnă etape 

ale vieţii se constituie în ceremonii care amintesc de 
legătura omului cu un ansamblu mai vast, cosmic. Altfel 
spus, riturile de trecere sunt legate indisolubil de o serie 
de obiceiuri ancestrale, pe care cultura noastră le-a 
păstrat de-a lungul timpului, dar se asociază totodată 
şi unui anume comportament al fiinţei umane ce ţine 
de rostul său în lumea pământeană şi de ancorarea sa 
dintotdeauna într-o translaţie a cosmicului, în afara 
căruia existenţa ar fi lipsită de orice sens. 

În sfârşit, trebuie să avem în vedere contextul 
actual pe care ni-l impun noile timpuri – marcat de 
mutaţii profunde. Mai clar spus, trăim în ceea ce 
teoreticienii numesc, cel puţin pentru spaţiul european, 
într-o postmodernitate, a cărei poziţionare faţă de 
societatea tradiţională impune o regândire, nu doar a 
componentelor structurale ale acesteia, inclusiv în ceea 
ce ţine de tradiţiile şi obiceiurile ce o însoţesc, ci şi o 
nouă reflecţie a destinului fiinţei umane. Este nevoie 
să ne reinterogăm sensul nostru existenţial, legătura 
dintotdeauna cu natura şi cu macrouniversul, în spaţiul 
unei noi paradigme a existenţei umane. Într-o perioadă 
în care vorbim despre globalizare şi despre un nou tip 
de cunoaştere, în care tradiţii şi obiceiuri străvechi tind 
să fie marginalizate, va trebui să reflectăm serios la 
faptul dacă nu cumva lezăm însăşi profunzimea fiinţei 
noastre. Tocmai în acest sens, studiind riturile legate 
de naştere, apoi cele nupţiale şi cele funerare, ne-am 
propus totodată evidenţierea fără dubiu a faptului că, 
indiferent de timpul istoric în care ne plasăm, indiferent 
de contextul pe care îl cuprindem ca indivizi, existenţa 
noastră nu poate eluda ciclurile existenţiale ancestrale şi 
semnificaţiile acestora, în afara cărora fiinţa umană n-ar 
mai putea fi definită.
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ILUŢ, Petru, Abordarea calitativă a 
socioumanului, Ed. Polirom, Iaşi, 1997.

VAN GENNEP, Arnold, Riturile de trecere, Ed. 
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Fabrica de pensule, 2013
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Fă-mi o favoare: Arena 

naţională sau bancomatul

Când are voie artistul să se urce pe 
scenă şi în compania cui? Prezenţa lui 
Radu Beligan la lansarea faraonică a 
candidaturii lui Victor Ponta de pe Arena 
Naţională a produs un interesant schimb 
de replici între Andrei Pleşu şi Adrian 
Paul Iliescu pe marginea însărcinărilor 
politice legitime sau nelegitime ale 
marilor oameni de cultură.  

Într-un editorial din Adevărul, Andrei 
Pleşu se constată ajuns la limita iertării 
în ce priveşte scenele prea puţin artistice 
pe care Radu Beligan insistă să joace la 
sfârşitul carierei sale: „întregul eşafodaj, 
cu greu întreţinut, al admiraţiei mele s-a 
fisurat deunăzi, în urma unui „incident” în 
aparenţă minor. Aţi simţit nevoia, la vîrsta 
dvs., la statura dvs., să vă legaţi numele de 
un caraghios. Spectrul „stadionului” de tip 
coreean a reapărut în biografia dvs. într-
un moment în care nimic nu-l mai poate 
justifica. Asta înseamnă că m-am înşelat. 
Că, înainte de 1989, nu aţi negociat util, 
sacrificîndu-vă de dragul teatrului, ci 
că ceva inexplicabil vă atrăgea în sfera 
puterii, oricît de pătată era ea. Ca şi acum. 
Puterea talentului dvs., puterea minţii dvs. 
nu vă satisfăceau. Ca şi acum, voiaţi să 
fiţi în preajma celeilalte puteri, oricît e ea 
de trecătoare prin comparaţie cu puterea 
prestigiului dvs. profesional. Voiaţi, ca şi 
acum, să fiţi mai curînd pe scena ştabilor, 
decît pe aceea a colegilor dvs”.

În Argumente şi fapte, Adrian 
Paul Iliescu îi atrage însă atenţia lui 
Andrei Pleşu că maestrul Beligan nu e 
chiar singurul mare om de cultură care 
demonstrează slăbiciuni pentru prezenţa 
pe alte scene decât cele cultural-artistice şi 
pentru însoţirea cu puterea: „A juca rolul 
demnităţii întristate, când tu însuţi te-ai 
pretat la cele mai jalnice servicii pentru 
cei mai jalnici scamatori politici, frizează 
şarlatania. Dar poate aţi uitat aceste jalnice 
servicii. Sunt totuşi lesne de rememorat. 
Un singur exemplu va ajunge. În Dilema 
veche, nr. 281, 2-8 iulie 2009, p. 3, 
maestrul Andrei Pleşu lua apărarea uneia 
dintre cele mai lamentabile manifestări 
de sultanism băsescian: împingerea 
progeniturii prezidenţiale în Parlamentul 
european”. După care conchide furtunos: 
„Eroarea lui Radu Beligan de a-l susţine 
pe Ponta este o gingaşă şi nevinovată 
alunecare de picior, pe lângă îndelungata, 
sistematica şi neruşinata slugăreală a lui 
Pleşu la curtea băsească, concretizată în 
atâtea articole, interviuri şi gesturi publice 
jenante”. 

Nu avem aici intenţia să departajăm 
în această chestiune de distribuire a 
ruşinii culturale: ce-i mai jenant, să 
apari pe scena arenei naţionale alături de 
candidatul PSD, sau să lustruieşti în arena 
culturală imaginea familială a clanului 
prezidenţial? E de-ajuns să observăm 
doar modul în care, aşa cum se întâmplă 
de obicei, în doi timpi şi trei mişcări, o 
chestiune principială, de formă, alunecă 
într-o chestiune materială, de conţinut: de 
la problema dacă-i ok să te afişezi cu şi să 
girezi, ca mare om de cultură, un mic om 
politic, am ajuns pe nesimţite la întrebarea 
„care-i cel mai puţin compromiţător dintre 
politicienii puterii cu care s-ar putea însoţi 

marii oameni de spirit în aşa fel încât să 
sufere cele mai mici pierderi ale aurei 
lor cultural-naţionale?”. Grea întrebare, 
într-adevăr. Cel mai bine ar fi atunci s-o 
abandonăm rapid şi să mutăm discuţia. 
Cam în zona asta: oare maestrul Beligan, 
tipul care ne cere obsesiv şi monoton 
câte-o favoare de fiecare dată când avem 
treabă pe la bancomatele unei mari bănci 
transilvane, chiar trebuia să mai apară pe 
Arena Naţională în context electoral ca să 
ajungem să ne punem întrebări serioase 
despre autenticitatea şi măreţia veritabile 
ale acestei icoane culturale? (A.C.)

Scriitor şi cerşetor

Am citit cu interes, în „Ziarul 
Financiar” din 19 septembrie a.c., un 
interviu cu debutanta în critică literară 
Florina Pârjol. Autoarea a publicat, recent, 
la Cartea Românească, prima sinteză 
despre autobiografia românească de după 
1990, intitulată Carte de identităţi. Mutaţii 
ale autobiograficului în proza românească 
de după 1989. Nu atât mărturisirile despre 
carte m-au interesat – deşi subiectul 
autoficţiunii e extrem de interesant într-
un context în care au dominat „egoproza” 
şi/sau confesiunile mizerabiliste –, 
ci observaţiile autoarei cu privire la 
statutul criticului sau cercetătorului de 
azi. Printr-o delicateţe care nu exclude 
tranşanţa (provocată, ce-i drept, de Stelian  
Ţurlea!), Florina Pârjol enumeră câteva 
dintre dificultăţile cele mai acute ale 
literatului tânăr, împiedicat să-şi mai scrie 
cărţile din cauza goanei permanente după 
job-uri: „În aparenţă, lucrul într-o editură 
pare că te ajută fiindcă nu e ca şi cum ziua 
faci pantofi şi seara te întorci acasă, la scris. 
Realitatea e că, făcute împreună, ajung să 
te consume. Lucrul pe cărţile altora nu-ţi 
mai lasă energie să te ocup aşa cum trebui 
de scrisul tău. Acelaşi lucru se întâmplă cu 
oamenii care lucrează în presă. Am lucrat 
şi eu o vreme în zone diferite ale presei, 
documentându-mă, în paralel, pentru teză. 
E greu, îţi trebuie o disciplină de fier, pe 
care eu una nu o am, recunosc. La modul 
ideal, o lucrare academică se face într-un 
cadru organizat pentru cercetare, în care 
fie ai o rezidenţă de cercetare undeva în 
străinătate, fie ai o bursă, în ţară, şi poţi 
lucra fără grija zilei de mâine. Altfel, 
în lumea românească în care IT-iştii şi 
publicitarii sunt plătiţi ca în Occident, un 
profesor sau un cercetător, ca să nu mai 
spun un redactor sau un traducător sunt, 
prin comparaţie, nişte cerşetori. Trăiesc în 
fiecare zi cu frustrarea că munca noastră – 
la fel de grea, de serioasă, de importantă 
– nu valorează nimic în această din ce în 
ce mai caraghioasă ţară”. Florina Pârjol 
are dreptate; a face cercetare, în România 
de azi, a devenit tot un lux pe care tot mai 
puţini şi-l permit. (A.G.)

Despre „Estetica dincoace şi 
dincolo de gust”

În „Luceafărul de dimineaţă”, 
numărul 8, august 2014, Florin 
Mihăilescu semnează un articol (Estetica 
dincoace şi dincolo de gust) de mare 
însemnătate pentru lumea criticii literare 
actuale, ce pare scindată de divergenţa 
dintre impresionism, care îşi proclamă 

concentrarea absolută asupra criteriului 
estetic, şi instrumentalismul celor ce se 
dovedesc mai atraşi de studiile culturale. 
Bineînţeles, intervenţia sa nu e străină 
de polemica dintre Nicolae Manolescu şi 
Andrei Terian, ce se configurează – măcar 
în discursul combatanţilor – ca simptomul, 
de nu de-a dreptul dovada, unei rupturi a 
criticii tinere de generaţia înaintaşilor. 
Nu e vorba nicidecum de un studiu în 
adevăratul sens al cuvântului, ci de un 
crochiu, dar unul plin de sevă, care, deşi 
îşi ia ca temă predilectă teoria literaturii, 
nu face altceva decât să continue coerent 
ideile exprimate de critic în articolele, din 
aceeaşi publicaţie, Pentru o altă orientare 
a criticii tinere (nr. 5/2013) şi Critica şi 
ştiinţele umaniste (nr. 5-6/2012).

Florin Mihăilescu semnalează încă o 
dată că neglijarea problematicii estetice e o 
meteahnă veche a teoriei literare şi totodată 
a criticii, abia Cercul lingvistic de la Praga 
ajungând la recunoaşterea „supremaţiei 
planului estetic în raport cu oricare altele”. 
De fapt, teoria literaturii şi-a ignorat, din 
păcate, rolul de instrument al reliefării 
statutului estetic, practicând cu orgoliu 
nemăsurat teoria de dragul teoriei, căutându-
şi deci scopul în sine, nu în „înzestrarea 
criticii cu tehnicile şi instrumentele ei de 
operare” spre întemeierea judicioasă a 
verdictului axiologic. Chiar dacă elemente 
ale definirii valorii au fost recunoscute 
în cadrul discursului despre literatură, 
în evoluţia sa din Antichitate şi până 
în prezent, Florin Mihăilescu remarcă 
„absenţa corelării cunoaşterii obiective a 
fenomenului şi operei literare cu motivaţia 
judecăţii de valoare”. Tocmai de aceea teoria 
literaturii a rămas concentrată preponderent 
asupra structurii operei, pe care a înţeles-o 
mai degrabă static, ignorându-i natura 
procesuală: „/.../ opera este în realitate 
proces, atât în cursul constituirii, cât şi al 
receptării sale”. Nu miră atunci – se înţelege 
din spusele autorului – că modul în care e 
produs efectul estetic, argumentarea clară 
a acestuia deci, scapă atât teoriei, cât şi 
criticii literare. Şi dacă argumentele pe care 
se întemeiază judecata de valoare lipsesc, 
automat aceasta e expusă arbitrarului, 
simplei reacţii de gust. Florin Mihăilescu 
pledează, din nou, pentru întemeierea 
judecăţii estetice în primul rând pe mijloace 
epistemologice adecvate, construite prin 
colaborarea ori confruntarea tuturor 
achiziţiilor teoretice şi a perspectivelor 
critice existente, deşi admite că gustul e 
„condiţia preliminară a actului exegetic”. 

Am observat deja că articolul discutat 
nu e rupt de contextul unei polemici recente, 
care a pornit de la acuzaţia că noul val critic 
abandonează criteriul estetic pentru a se 
lăfăi în confortabile, dar în esenţă sterile 
abordări teoretice sau culturale, astfel 
că e vorba mai degrabă de o generaţie 
pseudocritică. Dimpotrivă, Florin 
Mihăilescu acuza tinerii în articolul din 
2013, menţionat, că sunt prea afundaţi 
într-o relaţie de tip simpatetic cu textul, 
practicând un impresionism gol-goluţ, o 
critică eminamente de gust (nerafinat). 
Pentru înaintaşi, iată, critica tânără e, 
oricum am lua-o, una falsă: ba pentru 
că are gol bagajul teoretic necesar şi se 
încrede exclusiv în propriile gusturi, 
ba că îl are prea plin de instrumentar 
conceptual şi-i lipseşte gustul.   (C.C.)
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Emilian GALAICU-PĂUN
Scrisoare din Chişinău 

                                                       
Frate Virgil,

ce ţi-e şi cu nepotismul sau cumetriile astea, cum au ajuns ele
din Bucureşti la Chişinău, peste Prut, levitând deasupra hăului,
întâi venim pe cale politică, la fix, aşa ca să înşele
vigilenţa intelectualilor, înfigându-şi apoi, tot la fix, în literatură colţii răului,
şi n-ai cum să mai mişti nimic în literatură, să iei şi tu un premiu,acolo,
dacă nu ai un părinte, un frate, un unchi sau măcar un naş
 înfipt cumva în juriu, degeaba, nu mai e chip să te afirmi solo,
chiar dacă lumina proprie, lumina geniului tău luminează în oraş.
Ai relaţii, ai ovaţii! Aşa s-ar putea sintetiza fenomenul
şi orice gesturi de revoltă sunt în zadar. Ce revoltă, că te
alegi şi cu o bătaie, mă rog, punere la punct, din partea sistemului.

                                                                        O corecţie de nici la masa de scris
n-o să mai poţi sta, să poţi descrie cum Cel bătut, un protestatar mai
vechi, l-a adus pe Cel nebătut încă, adică pe tine, direct unde să fii închis,
în loc să te avertizeze, măcar creştineşte, că doar îi erai
cunoscut, era şi el optzecist ca tine (bine spus „era”, că de atunci…!)
băteau temeinic tovarăşii aceia,că tovarăşi erau, aveau şcoală 
adevărată, bine făcută în comunism,tot înainte şi alte porunci,
te luau întâi cu binişorul, politicoşi, apoi îţi aruncau în poală
toate protestele tale scrise şi vorbite, ba la urmă îţi puneau
 şi pistolul la tâmplă, pistol adevărat, şi îţi cereau să arăţi mâna care
scrie ca să-ţi taie, chipurile, unghiile că, spuneau ei, erau

mult prea mari şi ţi le tăiau şi în ţesut viu, din întâmplare,
cam 10 cm, să fii sigur că nu îţi mai cresc.
Nu-ţi mai creşteau. Cum Doamne să-ţi mai crească?! Dragi cititori,
auditori, prieteni, confraţi, conaţionali cu sânge românesc,
din Basarabia toată, nu doar din Cartierul meu din Chişinău,
ori scăpăm de aceşti Cavaleri ai Tristei Figuri,ori scapă ei de noi,
că nu mai este cale de mijloc,trebuie să scoatem armele grăitoare
şi să-i bombardăm cu poezie peste poezie, apoi
cu poezia de după poezie, până ce vom vedea că moare
în ei toată ura, prostia şi suficienţa post-sovietică pe care o ştim!
Şi Doamne, atunci ne-am fixa ceasurile la ora zero şi am începe să trăim!

în lectura lui Lucian PERŢA 

contra-tolle


