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în curând lumea se va umple de oameni. 
oameni până şi în crăpăturile pereţilor, 
în fisurile asfaltului, sub prag, în tivul rochiei. 
ca o furtună de nisip
acoperind spaţiile şi spaţiile dintre spaţii.

şi unde înainte era un pahar gol, 
acum e un pahar plin
cu oameni înghesuiţi.

şi unde înainte era un tobogan ruginit, 
acum e un morman
rostogolit de oameni.

şi unde înainte era un sertar cu linguri,
acum e un vagon de oameni stând 
cu gurile larg deschise. 

apoi oamenii se vor umple de oameni.

în ridul de tristeţe, în cicatricea de pe genunchi, 
în cuta burţii,
bucheţele multicolore de foarte mulţi oameni
încălecându-se, muşcându-se, 
înălţându-se în mici muşuroaie.

şi nu apucă bine să se termine un om că începe altul.
abia se iveşte celălalt om că imediat e acoperit de altul,
într-o revărsare tulbure a cărnurilor.

şi sunt atât de întrepătrunşi că se văd doar câteva
fâşii înnodate de piele. 

fluvii de oameni, blocuri uriaşe de oameni.
unii mulţumiţi şi livizi, alţii izbindu-se cu furie 
de singurul loc rămas gol.

Teodor DUNĂ
vărsare de oameni
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Alexandru VLAD 
Inedite

 Nota red.: Aceste însemnări disparate erau 
strînse într-un fişier pe care Alexandru Vlad l-a intitulat 
„Eventual.” Ele sunt de felul celor pe care şi le nota 
oricînd în carneţelul lui cu pătrăţele şi pe care, de la o 
vreme, le transcria în computer, urmînd să-şi găsească 
loc fie în vreo proză, fie în vreun articol. Mulţumiri 
Marianei Vlad pentru bunăvoinţa cu care ni le-a 
încredinţat. 

* * *

De câte ori împlinim o vârstă rotundă, avem 
impresia că a mai căzut o monedă în contor. Ne scuturăm 
buzunarul plin de mărunţiş – mai avem câteva, monede 
tot mai mici, oxidate. Prietenii închină câte un pahar, ne 
scutură mâna, cântă „La mulţi ani” şi noi îi privim cu 
suspiciune. Hmmm. 

Ziua următoare senzaţia apăsătoare începe să 
dispară întrucâtva şi totul pare a fi ca înainte. 

 
* * *

– Cum e romanul?
– Profesionist. Adică cu toate paginile în plus 

care rezultă dintr-un plan bine întocmit.

* * *

Nu scriem la fel. Ea expune emoţiile, stările, eu 
încerc să le creez, să le induc cititorului.

* * *
Tot comportamentul lor e determinat de faptul că noi 

le dorim, şi ele trebuie să administreze dorinţa noastră, 

s-o amâne, s-o amplifice, s-o transforme într-un atu, s-o 
refuze, să n-o piardă, s-o transfere în cuvinte care spun 
aparent altceva, să se cântărească potenţialul (social şi 
financiar), să-i facă pe alţii să înţeleagă licitaţia care se 

desfăşoară tacit. 

* * *

Istoria literaturii (1, 2, 3 etc.) cum am ajuns să 
debutez şi mai apoi, mult mai apoi, membru al US.

Apăreai din neant – că aşa apar talentele – şi 
constatai că oraşul avea deja toţi scriitorii.

Singurul mediu literar (şi atent supravegheat) era 
acela al cafenelelor, deci trebuia început de aici. 

* * *

Titlu: Vara în care am văzut o sută de filme.

* * *

A scos din magazie cutii de scule peste cutii 
de scule. Truse complete. I-a explicat la ce foloseşte 
fiecare. Dulgherul se scărpina în cap. La sfârşitul zilei 
n-a ştiut să le aşeze la loc. Când a venit a doua zi, l-a 
concediat pentru că n-a pus sculele la locul lor.

* * *

În gara aceea suntem tot mai puţini şi tot mai 
jerpeliţi, pentru că refuzasem să ne urcăm în trenurile 
despre care am crezut că nu sunt pentru noi. 

* * *

Copilăria se depărtează tot mai mult, ca o gară 
lăsată în urmă, şi el, copil, era tot mai mic pe peron. 
Nu o dată avusese imaginea asta. De câte ori veneau 
prietenii să-l sărbătorească de ziua lui şi apoi plecau, el 
îi conducea până la poartă şi toate maşinile demarau şi 
apoi se înscriau în traficul de pe şosea, mai rămânea o 
clipă şi în aceasta avea viziunea acelei gări.

* * *

Unii oameni se îmbracă în maro, lucru greu de 
înţeles.

* * *

Cererea şi oferta ar trebui să regleze piaţa, să 
dicteze chiar schimbările, dar de multă vreme cererea 
este indusă. 
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* * *

Faptele noastre au consecinţe – o constatare 
simplă la care ajunsese târziu. Dacă ţi le asumi, viaţa ta 
capătă sens, abia atunci. 

* * *

Scund, cu braţe atât de puternice încât la statura 
lui păreau cleştii supradimensionaţi ai unui crab.

* * *

Nici să cauţi umbra vreunei sălcii nu era o soluţie. 
Nu te mai ardea atât de tare pielea prin cămaşă, dar aerul 
era la fel de încins încât îţi ardea bronhiile, părea oricum 
cu totul lipsit de oxigen. Aveai permanent impresia că 
urmează să leşini peste câteva minute. 

* * *

Pilozitate abundentă în urechi. Cu cât se bărbierea 
mai bine, cu atât ieşea aceasta mai puternic în evidenţă: 
două smocuri vag roşcovane care nu mai aveau loc în 
nişele lor. Probabil îi cauzau la auz, ori dimpotrivă, 
preluau şi amplificau cele mai vagi vibraţii. 

* * *

– Scopul scuză mijloacele.
– Numai cel bun.
– Poftim? 
– Numai scopul bun scuză mijloacele. 

* * *

Bărbaţii sunt cu ochii pe noi, nu avem voie să 
stăm în poziţii inestetice, nu ne aplecăm cu genunchii 
despărţiţi. (depărtaţi)

* * *

Un băiat şi o fată sortează sticlă şi plastic în 
faţa tomberoanelor speciale. El e un puşti, ea aproape 
adolescentă. El întreabă:

– S-a îndrăgostit cineva de tine?
– Da.
– Super! Cine?

* * *

Eram corector la editura aceea. Să citeşti o carte 
pentru a găsi greşeli de tipar e un motiv la fel de bun ca 
oricare altul pentru care e citită. Aveam talent la asta, 
greşelile nu-mi scăpau, le pescuiam cu uşurinţă, eram 
curios care va fi următoarea, cum va încerca ea să scape 
atenţiei. Găseam greşeli cu plăcerea cu care alţii rezolvă 
cuvinte încrucişate. 

* * *

Fervenţa luptelor politice arată faptul că binele 
societăţii nu este punctul comun al politicienilor. 

* * *
Ne-am făcut ucenicia la Echinox în climatul acesta de 
farse elaborate puse la cale de Vartic, farse cu sfârşit 
incert. Ne jenam să mărturisim victimelor c-a fost 
vorba de o farsă, şi lăsam lucrurile să evolueze etc.

* * *

Întotdeauna i-am învăţat pe copiii noştri partea 
idealistă a vieţii, asta este în basme şi în literatură mai 
apoi, ceea ce le-a dat un răgaz până să constate că aceasta 
nu există sau abia arareori, dar probabil fără aceasta nu 
se poate trăi. 

* * *

La vârsta asta, a scepticismelor, trebuie să 
recunosc că prefer lumea din filme şi din cărţi lumii pe 
care am cunoscut-o nemijlocit. 

* * *

Sigur că viaţa nu o fi mare lucru, cum spui tu, dar 
asta este tot ce avem. Nimic altceva. Şi ca să dovedească 
faptul că are sens, omul a făcut tot ce a făcut, toată 
comoara omenirii. 
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Alexandru MUŞINA

Jurnal 
(continuare)

11.XII.1989

No chance! Ştiu, simt precis cum trebuie scris 
romanul, dar nu-s în stare să scriu. De ce? Naiba ştie! 
Nu-s temerile lui Caius (cred că un „contact” – pe care 
nu-l doresc – cu Secu m-ar întărîta (...) şi sînt gata să 
merg pînă-n pînzele albe dacă se leagă cineva de mine 
– asta au înţeles-o prea bine, e drept, după trei ani, 
cei de la şcoală). Poate dintr-o aberantă „pudoare”. 
Chiar şi-n acest „Registru...” falsific: accentuez latura 
„intelectuală” şi cea „slobod la gură”, deşi sînt un 
sentimental nenorocit. La cele mai jalnice filme, la 
cele mai stupide cărţi, plîng (sau îmi vine să plîng) 
la scenele siropoase. Cînd sînt cu alţii, o trag pe 
umorul agresiv, pe grotesc, ca să nu se-observe că-
mi dau lacrimile. Poate nu sînt eu convins de scenele 
respective, îmi dau seama că-s confecţionate (şi încă 
prost), dar cert e că-mi vine să plîng. La fel cu Alu şi 
Piuţa: par ursuz şi nepăsător, îi tratez cu – relativă, 
deliberată – severitate, dar ei m-au simţit, mai ales 
Piuţa, şi-şi cam fac „jocurile”. Rar – cînd mă gîndesc 
că se-nvaţă rău într-o privinţă sau alta – mă înfurii cu 
adevărat şi devin „eficient” ca educator.

Asta-i una. Apoi: citesc tot timpul, nevrotic, 
şi – astfel – am tot timpul mintea împrăştiată în zece 
locuri deodată. Îmi tot propun să nu mai citesc – e şi 
nesănătos, dăunător mai ales la boala mea, ieri am stat 
pînă la 2 noaptea – dar... Prea multe „dar”-uri.

Sentimentalismul, însă, e combinat cu un real 
egoism: nu sînt realmente atent cu cei din jur; sînt şi 
„lăcrimos-participativ” şi excesiv de „autocentrat”. 
Plus, sterilizanta obsesie de a deveni scriitor, care 
tinde s-o anihileze chiar pe aceea de a scrie.

Plus: obsesia că-s superdeştept, că le ştiu cam 
pe toate... dar n-a venit timpul să le exprim (?!?). În 

fond, o reacţie normală: mi-e teamă să descopăr că una 
e senzaţia că ştii, că eşti în stare şi alta e să o dovedeşti 
scriind. E diferenţa între senzaţia că ştii un lucru, un 
număr de telefon şi posibilitatea de a le spune, de a le 
actualiza. Poate că întreg sistemul meu intelectual e 
„fisurat”, poate că chiar am atins limita posibilităţilor 
mele şi, încercînd să trec dincolo, totul s-a pulverizat 
şi nimic nu se mai încheagă.

În fine, teorii, teorii, teorii...

15.XII

Adevărata treabă a unui scriitor este literatura, 
nu jurnalul (cu excepţia, desigur, cînd vrea să facă din 
jurnal o formă literară, o ficţiune – ceea ce nu e cazul 
la mine; jurnalele care devin involuntar literatură cu 
o valoare minimă – poate cu excepţia unui Tolstoi, 
care era scriitor în „orice”, iarăşi nu e cazul la mine). 
De ce mai scriu aici? Ca un fel de terapie, ca să-mi 
demonstrez mie însumi că exist, că am existat. De 
sinceritate excesivă – singura „salvatoare” în plan 
psihic – nu e în nici un caz vorba aici: e un jurnal de 
întreţinere (a unei minime iluzii de existenţă).

Oricum, scris cu conştiinţa că oricînd poate 
fi citit de imbecili incompetenţi, care vor căuta în el 
„probe”, nu-mi permit să trec decît opiniile mele, nu şi 
discuţiile cu ceilalţi, lucrul cel mai interesant în ce mă 
priveşte (m-ar plictisi un fel de „jurnal al corpului”, 
cum face George, iar fantasmele şi ideile – niciodată 
perfect „dezlipite” – mor în chiar momentul în care 
se nasc, sau nu aşteaptă pînă am eu timpul să le trec 
aici; cred că „fantasmele literare” – literatura sînt, deşi 
înrudite, de cu totul altă natură cu cele „reale”, nescrise, 
care se „nasc” şi „trăiesc” mai repede şi mai uşor, sînt 
mult mai complexe şi „depline” – fantasmele scrise 
sînt o împietrire a lor, o încercare de a le surprinde, 
care însă trebuie să ţină seama, vrea-nu vrea, de 
material (de limbă), de fantasmele tribului (deja 
materializate de alţii) etc. Literatura e mai trainică, dar 
şi mai schematică şi cumva lentă, bleagă. Şi jurnalul? 
Nicăieri. Un hibrid al hibridului.

Ieri a fost Andrei pe la mine. Vag în curs de 
îmburghezire. Alaltăieri, George (cu Mana) şi Toma 
(cu Ioana şi Andrei): a fost ziua Taniei (33 ani). O 
discuţie tensionată vag, dar care nu se lega. Senzaţia 
că fiecare e pe drumul lui, că avem prea puţine lucruri 
în comun. Ce e cu Toma? La un moment dat vorbea 
ca un propagandist, deşi n-are mania microfoanelor. 
Chiar e prins de jumătăţile de adevăr, de sofismele 
ieftine vizavi de ce aduce şi nu bunăstare, chiar crede 
semi-semi-semi-semilumea care ni se propune? Asta 
cînd toţi îngheaţă, cînd au, de zile întregi, 3-4 grade 
în apartament, cînd toţi sînt terminaţi fizic şi psihic. 
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Dar eu ştiu ce vreau? Un activ pentru cauzele drepte 
nu prea-s. Dar nici conformist, aşa încît forţele răului 
se cam uită chiorîş la mine, nu ştiu la ce să se-aştepte. 
Evident, adevărul e unul şi-atît de clar! Dar nimeni nu 
mişcă! Ce aşteptăm, ce aştept? Psihologie de popor 
amărăştean, a cărui soartă au decis-o mereu alţii. Ştii 
şi-asta „Si, Monsieur Muşina?!?” „Păi eu, să vedeţi, 
eu, scriitor, cu ale literaturii...” De-aia n-are ursul 
coadă şi noi puţină libertate. Oricum, ce să te-aştepţi 
de la un produs 100% comunist. Celui-là c’est moi.

17.XII

Aflu, de la „Vocea Americii”, că ieri a fost o 
mare demonstraţie la Timişoara; aproape nu mai pot 
să mă emoţionez. Sînt prea obosit chiar pentru a mai 
avea speranţe. Dar şi pentru a-mi fi frică: joi mi-a 
spus cineva că „băieţii” (adică Securitatea) iar s-au 
interesat de mine, iar unul dintre ei – care se-ocupă de 
Muzeul Judeţean de Istorie – şi-a exprimat „dorinţa” 
să stea de vorbă cu mine. Ieri, după-amiază, a apărut 
Călin Duma şi cînd m-a văzut la uşă (Tania-i pe la 
Lujerdiul ei ca s-aducă o parte din porcul crescut de 
rude) a fost vizibil uşurat: la Întorsură s-a zvonit că 
aş fi murit (?!?) Ce să mai cred? Un individ atît de 
alienat ca mine nu mai reacţionează în nici un fel, 
fiindcă nu mai simte nimic. Azi a fost Caius pe la mine 
şi am discutat despre responsabilităţile „sociale” ale 
scriitorilor şi despre frică – n-am stat să-i explic că sînt 
pasiv şi pentru că-s atît de epuizat şi nepăsător încît 
nici frică nu prea mai îmi e.

Iar s-a făcut tîrziu – e trecut de 11 seara. Am 
avut tot soiul de vise cu carne (care vrea să zică 
boală), dar nu era foarte clar că o să mă-mbolnăvesc. 
Nu mă simt grozav, dar sper să treacă şi asta cu 
bine. Lîncezesc – sindrom specific socialismului 
multilateral dezvoltat. Memoria mi-e la pămînt. N-ar 
trebui să mai citesc deloc, dar citesc ca un apucat 
(ieri, de exemplu, „Megatendinţe” a lui Naisbitt – la 
ce mi-o mai fi folosind?). De fumat, am reuşit să mă 
abţin, începînd cu 14 curent (o excepţie, ieri, cînd „am 
tras” două ţigări cu M.D. Popescu, june poet student 
silvicultor, suflet de aur şi o mare figură). Scîrboşenia 
asta de situaţie, în care nici în jurnalul propriu nu poţi 
scrie degajat! Am senzaţia că nu numai eu, dar chiar şi 
un muncitor oarecare e „blocat”, nu mai poate – psihic 
– munci din cauza situaţiei prezente: exasperare, 
aşteptare. (Sînt atît de cretinizat, încît singurul lucru 
ce mă obsedează realmente e să fac rost de cerneală 
chinezească: au adus prin papetării, dar în cantităţi atît 
de mici, încît se dau exclusiv „pe sub mînă”).

19.XII

Astăzi, la B.B.C. au anunţat că la Timişoara, 
duminică, Securitatea a tras în mulţime, la întîmplare, 
omorînd peste 200 de oameni. Un masacru pe care-l 
credeam posibil doar în Africa, America de Sud sau 
China. În faţa unei asemenea crime, ce să mai zic? Şi 
ce să fac? Aproape am plîns cînd am auzit şi, pe urmă, 
pe stradă, îmi venea să plîng de unul singur aiurea. 
Orice acceptare, fie şi tacită, a crimei e descalificantă. 
Cum să înfrunţi, totuşi, monştri în aşa fel încît să fie 
cît mai eficientă acţiunea? Vorbesc – scriu aici – prea 
mult şi nu fac nimic. Au murit sute de oameni! Femei 
şi copii! Neînarmaţi! Împuşcaţi în stradă, străpunşi 
cu baionetele! Şi asta la noi, în Timişoara. Ne putem 
aştepta la orice de la monştri ăştia. La Braşov, parcă nu 
s-ar fi întîmplat nimic (doar patrule de 7-8 miliţieni cu 
automate şi cîini peste tot).

Criminali, criminali, criminali! Ce să mai 
aştepţi de la ei? Ce să mai discuţi cu ei? Voi accepta 
pasiv situaţia? Cum să nu ţi se facă ruşine de tine dacă 
nu faci nimic, dar ce faci cu familia şi ambiţiile...?

9.09.1991

Am recitit, ore întregi, din „Registru” Concluzia: 
merită să mai scriu în el. Îmi face bine (inclusiv lectura 
la tot ce am scris înainte – ca să reiau o metaforă, cînd 
scociorăşti prin hainele vechi dintr-o debara, redevii, 
pentru un scurt timp, mai tînăr; obiectele conţin în ele 
şi o bucăţică de timp, dintr-un anume timp).

Cum să continui? Cel mai simplu ar fi să-i dau 
înainte! Dar nu azi, e prea tîrziu şi mi-e somn.

Totuşi:
- să nu mai fumez (ha! ha!)
- să fiu mai bun şi mai calm cu cei din jur (ha! 

ha!)
- să mă apuc de scris, măcar de pus la punct 

volumele şi antologiile pe care acum le pot publica 
(ha! ha!)

Iată-mă-s şi personaj public. Redactor-şef 
etc. Mai perfid nu se putea. Generos (mulţumesc 
Domnului!, am scăpat, totuşi, de dictatura pe faţă), 
dar tot perfid. Pentru că, iată, de aproape 2 ani nu am 
mai scris nimic şi am citit realmente maximum 4 cărţi 
(?!! Munţi vă cutremuraţi, oameni vă miraţi, de ce azi 
aflaţi!)

Nani, geniule braşovean redactor-şef!
Dar nu înainte de a vă readuce aminte: orice 

cititor al acestui „Registru...” e un imbecil. Pe bune! 
Im-be-cil! Imbecil.



6 epica magna
28.04.1992

E primăvară. Ca şi cum nimic nu s-ar fi întîmplat. 
Dar s-a întîmplat, oare, ceva? Stau în dormitor, sub 
plapumă, ca de obicei, şi scriu. De ce scriu? Urmează, 
ar trebui să urmeze un răspuns:

a) existenţial, sau
b) ironic, sau
c) ironic-existenţial, sau
d) textuant – textuat – taxtualizat ş.a.m.d.
Mai bine s-o iau prin păpuşoi (moldovenism 

– mai nou, la marea filologie braşoveană, ţin cursul 
de „Dialectologie” !?! Zeii au umor, nu glumă. În 
principiu, orice aberaţie aş putea imagina în scrisul 
meu „ficţional” ar fi o jucărie faţă de ce se-ntîmplă 
„de-adevă’” – ar trebui să fiu dezinhibat! Dar nu sînt! 
O.K.?)

Deci: am un cerc baban de folclor, în care 
studiem mai ales „Oracolele” şi „Caietele de amintiri”. 
Avînd nostalgia „originilor” (vezi „mitul eternei 
reîntoarceri”) am proiectat o expediţie folclorică în 
judeţul Sălaj. Deie Domnul să reuşesc! Deşi... Deşi 
parcă refac acelaşi circuit. Mai urmează să m-apuc, 
cam într-un an, iar de poezie şi totu-i pe roate: id est, 
o maşinărie. O Muşinărie! (joc de cuvinte idiot, dar 
necesar – înţelept oriental cum tind să devin, încep 
să înţeleg locul şi rolul tîmpeniei în lume. Fără asta, 
zău, ne-ar fi tare greu, dom’ cititor imbecil al acestui 
„registru”).

Acuş, o întrebare: sînt eu acileaşi „textualist”? 
Răspuns: rahat, sînt doar disperat-plictisit. Singura 
asemănare: am, uneori, ambiţia în sine de a scrie, de a 
umple şi a umple pagini, à la butoiul Danaidelor (sau 
care naiba o fi! Stai liniştit, la anul o să ştii din nou, că 
o să predai la comparată, literatura antică!)

Deci, puţină acţiune: am luat concursul, 
în ianuarie, şi sînt lector universitar!!!??? 
Deocamdată!?!?!? În februarie am fost în Franţa (pe 
banii lor, invitat şi cu „Air France”) la Paris şi la 
Royaumont, unde s-au tot căznit (vreo 4-5 zile) să 
traducă din capodoperele subsemnatului care, cică, 
vor fi şi editate în volum (Bravos, nea Săndele, o 
luaşi pe urma lui Zaharia Stancu şi Marin Sorescu!) 
Prin cea bunăstare franceză întîlniţi: Ghiu (nevrotic, 
neras-cărunt şi tapeur – ca în ţară), Vişniec (crispat-
interesat, finuţ-angoasat – ca în ţară), Magda Cârneci 
(vioaie, brunetă, băgăcioasă şi angoasată că nu e 
destul de băgată în seamă, altminteri fată bună şi care, 
dacă ai „poziţie”, te chiar „are la inimă” – ca în ţară). 
Întrebare patriotic-demnă: de ce te mai cari pînă-acolo 
(exceptînd mîncarea şi mici facilităţi), dacă măcar mai 
degajat nu devii? Nu zic să fii fericit sau să te schimbi... 
nu... să fii degajat. Fac pe moralistul şi de oftică, voi/
vei zice, că după zece zile m-au expediat „chez soi” 

(e drept, elegant, tot cu „Air France” şi n-am prins şi 
eu măcar o bursă, colea... Ba, sincer să fiu, poate-o 
să am una la toamnă, de vreo trei luni... atunci să te 
văd iubite Diogene de pe Calea Bucureşti!?! Să vedem 
cît de degajat eşti. Oricum, drag cititor imbecil, de-un 
lucru sînt mîndru: cît am stat la Paris, am dormit tot cît 
acasă (cam 14 ore pe zi), n-am făcut vizite (exceptînd 
una la Victor – bursier, desigur, pe-un an, la Pasigi şi 
una – penibilă – la „Centrul Cultural Român” ca să 
primesc o recomandaţie pentru bursă de la un sobru şi 
afectat Béart, specialist în dadaism şi suprarealism, se 
pare. Biet Tzara, te-ai agitat degeaba, că sistemu-i mai 
tare şi te-au editat, ediţie Béart, în 6 volume!)

      *

Iar stau pînă la ore tîrzii. Azi m-am uitat la 
scîrboase „actualităţi” şi la o finală a Cupei U.E.F.A. 
la fotbal: pentru posteritatea critică – F.C. Torino-Ajax 
Amsterdam 2-2; noroc cu comentatorul, care mi-a 
explicat (ne-a explicat) că numele de Ajax vine de 
la numele zeului vîntului la Homer, care l-a salvat în 
luptă pe Ahile (?!?) Să tot trăieşti şi să nu-mbătrîneşti! 
Ar trebui să las baltă orice iluzii literare şi intelectuale 
şi să trec pe droguri: S.F. fantasy, poliţiste. Nimeni 
nu poate, pînă la urmă, înţelege o inimă fină de poet. 
Nani! Că mîine iar muncim de ne spetim.
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KOCSIS Francisko

After you, mister Coleridge

Ţin minte totul până la amănunte care ar putea să pară 
pură invenţie pentru orice sceptic, nu şi pentru mine,
pentru că eu am avut parte de cea mai mare uimire
în după-amiaza aceea târzie,
la ora când lumina deschide privelişti fantaste,

ne-am pomenit brusc alături, aproape umăr la umăr,
mergând în aceeaşi direcţie nu foarte clară,
el ţinea în mână un trandafir din soiul peace 
ce-şi schimba nuanţa petalelor grele în roşcat pal
şi galben de lumină filtrată ca un ten
colorat de emoţii, gânduri, senzaţii, pudoare –

şi i-am vorbit curat, fără accent şi fără greşeală
într-o limbă pe care n-o cunoşteam
şi-n care n-am mai comunicat niciodată,
era atât de curtenitor şi de distins încât îmi părea
prea fragil pentru o boemă atât de îndelungată,
dar mă înşelam, pentru că nimeni n-ar fi îndrăznit
vreodată să agreseze seninătatea aceea de zeu,
n-ar fi cutezat să tulbure alura de arhanghel;

în timpul acesta scurt, ne-am apropiat de locul
acela ce părea o intrare, cu cuvinte rostite 
întâia oară în viaţă l-am poftit s-o ia înainte:
After you, mister Coleridge, după dumneavoastră,
e o mare onoare să vă-nsoţesc în acest vis,
să trecem împreună prin această poartă
ca un univers întredeschis...

Abia dac-am terminat ce-avem de zis şi am sărit
din aţipeală buimac, răvăşit:
în vaza de pe masă aveam un trandafir alb
identic întru totul cu cel din mâna lui Coleridge
şi pe jos o petală cu vagi nuanţe galben-rubinii.

Cârteală

Doamne, nu fi supărat pe sentimentele mele
şi să nu faci din asta o problemă de viaţă şi moarte;

sunt convins fără urmă de îndoială că înţelegerea ta 
nu va descreşte pentru nimicuri pământeşti
nici dacă ele sunt ticălos de neprietenoase cu tine
în momentele de supărare, când nu doar cuvintele s-au 
tulburat
în felul lor prostesc de şicanare,
ci chiar în inimă m-am poticnit, la pietate am făcut 
infarct;

nu fi supărat, Doamne, că şi gândurile o iau razna
uneori după suflet ca nişte biete animale speriate
de furtună şi de lipsa unui ocol care să le ţină laolaltă,
ţine cont că nu-i uşor să te stăpâneşti când te frigi prea 
des,
de prea multe ori ai impresia că eşti tratat 
ca unul care o dă în mod repetat în bară;

nu fi supărat pentru răbufniri, revolte, reproşuri, acuze
şi alte tertipuri de-a fi băgat în seamă
când sunt la strânsoare şi vreau să-ţi pese răspicat,
căci în afară de cârteala mea – oricât de mare –
aici n-ar trebui să intre-n discuţie nici o altă supărare
ori vreun alt fir de despicat.

Am văzut un cimitir...

Am văzut un cimitir invadat de floarea-soarelui,
de parcă la iluminatul din anul trecut
toţi viii s-ar fi dus cu buzunarele pline de seminţe –
sau poate vreun sucit, vreun rebel mânat de-un straniu 
gând
ori tulburat presentiment a semănat lumină;

am văzut un cimitir invadat de floarea-soarelui –
printre stâlpii funerari, un lan de lumânări
pâlpâite uşor de adierea dimineţii – părea aproape un 
ison
foşnetul de frunze şi glasul ierbii pe pământ,
părea de-a dreptul peisajul fantastic de dedesubt
împins afară, la vedere;

ai fi zis că mai mult decât văzutul se află dincolo de 
flori,
mai mult decât ştiutul în ceea ce întrece uluirea,
făcând din fantezie un simplu amănunt,
făcând din suflet un vajnic gură-cască –;

o, cu ce neînchipuit fior metafizic a reuşit un zăpăcit, 
un hoinar mâncător de seminţe
să lege între ele lumi despărţite de morminte
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Înserare lină

În pragul amurgului, tăcerea dintre arbori
e linişte sau resemnare?

Pe-un buştean putred cotropit de licheni
şade un bătrân ostenit, fără vlagă,
şi-a pus clopul alături
şi pufăie pierdut din lulea;

atât de lin îl cuprinde înserarea
de parcă s-ar teme de la geana jarului
să nu-şi aprindă pulpana,
să nu strice cu graba petala amară de cicoare 
răsfrântă-n albastrul de fum.

Un ţipăt de pasăre clatină aerul umbros,
adierea stârneşte un foşnet de tun –
bătrânul şterge cu batista muştiucul de os,
se ridică anevoie şi porneşte spre liziera
aflată la câţiva paşi depărtare,
dar îl întrece întunericul pe cărare.

Lampyris noctiluca

Oho, ce luciu rece de cuţit ori de alt metal ascuţit 
sclipeşte noaptea pe cărarea ca un şarpe descolăcit,
lumina puţină întoarsă din drum înfiorează
orice călător prin ţinutul ce pare bântuit,
nimeni nu se-aventurează să afle cine luminează locul 
c-un felinar şi ce caută cu-atâta obstinare
tocmai în locul în care nici ziua nu găseşti
mai mult de câţiva ciulini şi câteva smocuri de iarbă
adăpostite de tufa de măceş;

omul fascinant de pastelul nocturn, 
citit şi răscitit de departe de lună,
îşi trimite imaginaţia să vadă ce se întâmplă
şi să pună-n poveste ce-a aflat,

dar nu-l poartă nimeni, se poartă singur, 
un ghem de licurici se rostogoleşte înainte şi-napoi 
într-un fantastic, încins dans nupţial,
se opreşte din când în când ca un om care caută ceva
pierdut mai înainte sau mai dinainte de fi
nevoie să se facă lumină,
pâlpâie apoi ca suflat de-o adiere fără vlagă
şi se-ntoarce de unde-a plecat,

stăruitor ca o obsesie,
ca un gând delabrat.

Eu n-am ce să-i spun lui Richard

Eu n-am ce să-i spun lui Richard, iar ce-mi spune el
ori e şaradă, ori aiureală pură,

cuvântul lui îmi pare un strigăt anemic 
de târgoveţ păcălit la marfă de geambaşi abili 
ori tras pe sfoară de saltimbanci de duzină,

nici tragicul negru nu mă convinge că-l resimte,
încearcă să-mi arate terifiantul hău de disperare
în care se zbate stârnind vârtejul de ecouri,
dar eu nu văd decât tărăboiul pe care-l face
un ins care ar trebui să fie un pic mai la locul lui,
să-şi respecte cât de cât blazonul;

cred că are motivele lui, dar n-am ce să-i spun –
eu stau şi aştept în alte culise,
sunt tăcut, senin şi joc rolul altui nebun.

Octombrie 2015, ziua 5 

Când am trecut în seara aceea ploioasă de octombrie
prin centrul oraşului,
am văzut deodată vitraliile puternic iluminate
de la Palatul Culturii şi m-am oprit în loc la vederea
umbrei dense cocoţate pe pervazul umed, alunecos;

îmi părea că privirea îmi joacă feste, m-am frecat la 
ochi
şi i-am mijit cât am putut de tare,
căci nu puteam crede cu nici un chip că acolo sus
ar fi putut ajunge ceva apropiat de-o formă de om,
credeam că lumina din interior aruncă în afară 
o pată atât de bizară şi abia perceptibil mişcătoare,

dar atunci uluirea a devenit şi mai mare, când am văzut
că în basorelieful de dedesubt s-a produs o schimbare
nu imposibilă, dar cu totul năucitoare,
căci micul Bolyai a fugit de la ora de geometrie,
s-a căţărat pe pervazul lat şi printr-o crăpătură
a nobilei sticle trăgea cu ochiul la cei adunaţi în sală;

după cum şi-a înălţat capul, mi-am dat seama
că blajinul tată ştia ce face ştrengarul, dar nu-l certa
pe absent, îl lăsa să-şi contemple vedeniile, 
să se ducă-n timpul ce va fi cât mai departe
şi aştepta să-i povestească şi lui despre lumea de apoi
cu ştiutul amestec de gravitate, şagă, ironie şi candoare;

Doamne, cum ploua, ce de şiroaie
stricau văzul în fiecare clipă,
dar ce bine totuşi că am putut să-l văd căţărat acolo sus
şi-apoi din nou la locul lui, în bronzul de sub cornişă.

Omul

Ca să nu fie copleşit de singurătate, 
omul deapănă amintiri 
în toate limbile.
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cu Florin MANOLESCU

„Prin stil eu înţeleg nu atît felul special 
în care e scris un anumit text, cît mai ales 
întreaga lui personalitate literară”

Iulian Boldea: Existenţa, cariera, biografia dvs. 
intelectuală sunt strâns legate de spaţiul Bucureştiului. 
În ce constă, în opinia dvs., farmecul acestui oraş? Ce 
vă atrage la acest oraş, ce locuri şi străzi vă plac, ce ar 
fi de schimbat, în bine, acum, în ambianţa, mentalitatea, 
atmosfera acestui spaţiu?

Florin Manolescu: Stimate dle Iulian Boldea, am 
răspuns la această întrebare, chiar dacă indirect, în cîteva 
din prozele pe care le-am publicat în Misterul camerei 
închise şi în Mentaliştii. Ce-aş mai putea adăuga, de 
data aceasta direct? Înainte de toate, faptul că „spaţiul 
Bucureştilor“ este pentru mine prea mult spus. De ce? 
Pentru că în realitate, în afara dimensiunii lui istorice, pe 
care cred că o cunosc destul de bine, oraşul meu placentar 
se reduce la un perimetru relativ restrîns. Mai întîi cel 
din jurul Dealului Patriarhiei, cu clopotniţa din care pe 
vremea lui Cuza s-a tras în Barbu Catargiu, cînd ieşea 
din clădirea vechiului Parlament, dar şi cu vertiginoasele 
coborîri cu sania, în iernile zăpezilor de altădată. La 
egalitate simbolică şi emoţională cu el, labirinticul 
Parc Carol, amenajat cu prilejul jubileului regal din 
1906 şi dominat de flacăra aprinsă în memoria Eroului 
Necunoscut sau de Grota statuilor lui Paciurea şi Storck, 
cu cei doi Giganţi muşchiuloşi cu mîinile şi picioarele 
prinse în stînci, şi cu Frumoasa adormită întinsă la 
picioarele lor. Aşa mai arăta parcul în copilăria mea. Un 
parc conceput după modelul grandioaselor expoziţii în 
aer liber de la sfîrşitul secolului XIX, cele de la Paris 
sau de la Berlin, cu intenţia de a le oferi vizitatorilor 
de pretutindeni posibilitatea de a se familiariza rapid 
cu identitatea naţională a unui anumit stat, rezumată 
inteligent pe doar cîteva hectare plantate cu mii de copaci 
şi de flori. Un castel de apă, numit „Turnul lui Vlad 
Ţepeş“, ţine locul unei cetăţi medievală, un teatru în aer 
liber a fost construit pe modelul „Arenelor Romane“, iar 
pentru că Dobrogea turcească şi tătărască a fost atribuită 
României după Războiul de Independenţă, nu departe de 
Turn, aproape de marginea lacului, putea fi admirată o 
moschee. De cîte ori nu i-am dat tîrcoale şi de cîte ori 
n-am călărit ursul de bronz plasat în apropierea Grotei! Şi 
pentru că am adus în discuţie ideea parcului ca rezumat 
identitar, ce alegorie mai curajoasă şi mai puternică s-ar 
putea imagina pentru o ţară ca România, cu posibilităţi 
uriaşe, dar cu prea puţine oportunităţi de a şi le valorifica, 
decît Grota cu uriaşi din Parcul Carol? Astăzi puţini îşi 
mai amintesc nu numai de lucrurile astea, dar şi de faptul 
că după război, Parcul Carol a fost desfigurat parţial de 
un misterios incendiu, care pe la începutul anilor ’50 a 
distrus pînă în temelii un pavilion în care era adăpostit 
un Muzeu al Originii Omului, plin de tot felul de animale 
secţionate şi foetuşi monstruoşi păstraţi în mari borcane 
pline cu formol. Pavilionul era plasat pe aceeaşi parte 

cu Muzeul Tehnicii, plin şi el de maşinării şi de aparate 
reprezentative pentru vîrsta de aur a curentului electric 
şi a motoarelor cu benzină, adevărate minunăţii care, din 
fericire, mai pot fi văzute şi astăzi. A fost, cu siguranţă, cel 
mai uriaş incendiu pe care l-au trăit bucureştenii după cel 
de-al doilea război mondial. A durat toată noaptea, şi ca să 
poată fi stins au fost aduse maşini cu pompieri pînă şi de 
la Ploieşti. Şi a rămas întipărit în memoria mea, aşa cum 
în memoria bunicii mele rămăseseră întipărite versiunea 
din 1910 a cometei Halley, vizibilă de pe Pămînt doar o 
dată la 75 de ani, şi incendiul sondei de la Moreni, care la 
sfîrşitul anilor ’20 a ars timp de vreo doi ani şi jumătate, 
şi despre care ea îmi povestea cu documentele pe masă. 
O carte poştală ilustrată. Însă oricît de mare, catastrofa 
din anii ’50 păleşte în comparaţie cu vandalismul cu care 
a fost desfigurat Parcul Carol în anii regimul comunist, 
ca să poată fi transformat în Parcul Libertăţii. Grota a fost 
distrusă şi înlocuită cu un fel de mausoleu monumental al 
„eroilor clasei muncitoare“, moscheea a fost mutată între 
blocurile unui cartier învecinat, iar Frumoasa adormită a 
fost transportată în Parcul Herăstrău, cît mai departe de 
cei doi Giganţi care astăzi străjuiesc aleea principală a 
parcului.

La fel de pregnante pentru mine au rămas 
şi Misterele politice ale Bucureştilor, pe care le-am 
înregistrat aproape fără să vreau în anii ’50, pentru ca 
mult mai tîrziu să încep să înţeleg cu adevărat despre ce 
a fost vorba. O noapte brăzdată de fascicolele intense 
ale reflectoarelor, pentru ca artileria antiaeriană să poată 
trage, fără să-l nimerească, într-un avion care se învîrteşte 
la mare înălţime deasupra oraşului, după ce mai întîi a 
paraşutat nişte „bandiţi“. Şuşotelile părinţilor despre 
un cadavru expus pe un trotuar din apropierea Bisericii 
Sf. Gheorghe. Un tînăr care, după ce a fost vîrît cu 
forţa într-o maşină neagră, reuşeşte să iasă prin cealaltă 
portieră, după care o rupe la fugă. Sau un prizonier de 
război, eliberat din U.R.S.S. şi apărut ca din senin la noi 
acasă, pentru a sta de vorbă cu fostul lui comandant, tatăl 
meu, după ce amîndoi s-au închis într-o cameră, iar eu 
am fost trimis cu o cană uriaşă la restaurantul din capătul 
străzii, ca să cumpăr pentru ei nişte bere.

Într-un cu totul alt registru, de farmecul 
Bucureştilor mei, care astăzi nu mai există, ţin baraca 
Benzinăriei de la începutul Străzii Rădăuţi, de la care 
se cumpăra cu bidonul petrosin pentru frecat parchetul 
înaintea Sărbătorilor (prin Sărbători, cu „S“ mare, 
eu înţeleg Paştele şi Crăciunul, nu 23 august sau 7 
noiembrie), şi staţia pentru două-trei trăsuri de pe 
Bulevardul Mărăşeşti, cu birjari mustăcioşi aşteptînd 
răbdător pe capră, în dreptul unui şir de plopi bătrîni, 
înşiraţi pe trotuar, de-a lungul bordurii. Sau cofetăria de 
vis, în care dacă de dragul cataifurilor mi s-ar fi propus să 
particip la o „spargere“, nu ştiu de unde aş fi luat puterea 
să refuz. Sau simigeria şi cinematograful de pe strada 
Şerban Vodă, un mic cinematograf de cartier, în care se 
mai cînta la pian înainte de a începe proiecţia filmului. 
Şi tot pe strada Şerban Vodă, Şcoala Elementară pentru 
băieţi „Ienăchiţă Văcărescu“ (ridicată pe locul unui vechi 
Maidan Dulap, adică al unui maidan cu scrînciob) sau 
Liceul pentru fete şi băieţi „Gheorghe Şincai“, unde am 
învăţat atît cît am putut şi unde m-am îndrăgostit, spre 



10

disperarea viitorului meu socru, de o colegă de clasă care 
a devenit după cîţiva ani soţia mea. Şi să nu uit. În anii de 
liceu a mai intrat în viaţa mea şi Observatorul Astronomic 
de pe Bulevardul Ana Ipătescu, fost Lascăr Catargiu. Am 
fost un adolescent precoce. Viaţa mea de noapte a început 
foarte devreme. La Observator şi pe acoperişul casei, cu 
o lunetă confecţionată chiar de mine. Şi totuşi las mai la 
urmă locuinţa din Strada Leon Vodă nr. 15, în care am 
trăit pînă ce m-am căsătorit (de născut m-am născut în 
casa bunicului meu, în cu totul altă parte), pentru că, din 
păcate, de ea nu mă leagă cele mai frumoase amintiri. 
Ceea ce nu înseamnă că nu e fixată la maximă adîncime 
în memoria mea. Îmi place sau nu, n-am ce-i face.

Neapărat ar trebui să mai adaug la acest prim 
Bucureşti micile expediţii de vară spre ştrandurile 
oraşului. Ştrandul „Tir“, minuscul şi „elitist“, lipit de 
fostul Teatru de Operetă, sau ştrandurile foarte populare 
de la Floreasca şi din apropierea Lacului Tei. Cînd nouă, 
copiilor, ni se spunea: „Mergem la ştrand!“, ştiam că, de 
fapt, o porneam spre Paradis. Un Paradis acvatic şi solar. 
Altă variantă de Paradis pentru copii fiind Circul Krateyl, 
instalat pe terenul ocupat acum de Teatrul Naţional. 
Astăzi am impresia că acest cuvînt de origine germană, 
ştrand, nici nu se mai foloseşte.

Şi tot din orizontul aceluiaşi Bucureşti paradisiac 
fac parte şi neuitatele Campionate Internaţionale de 
Atletism de pe Stadionul A.N.E.F., devenit „Republicii“, 
cu Iolanda Balaş şi Ioan Söter sărind la înălţime, pe 
vremea cînd la noi se practica doar foarfeca dublă, nu şi 
rostogolirea ventrală. Sau cu legendarul Emil Zatopek, 
locomotiva cehoslovacă, învingîndu-l în proba de 5.000 
de metri, cu ajutorul unui întreg stadion care-i scanda 
numele, pe sovieticul Vladimir Kuţ, „evadat“ foarte 
devreme, ajuns la mare distanţă de restul plutonului, 
şi întrecut totuşi pe linia de sosire în poate cel mai 
electrizant final văzut vreodată într-o cursă de fond. Sau 
cu americanii Parry O’Brien, care arunca greutatea ca la 
disc, învîrtindu-se, şi Bob Gutowski, cîştigător la proba 
de săritură cu prăjina într-o seară magică, cu arena plină 
ochi şi luminată de jur împrejur de ziarele spectatorilor 
răsucite în torţă, ca să se vadă cît mai bine că au venit 
americanii. Cred că era prin 1957. Am fost atît de 
impresionat, încît prin 1958–59 căram şi eu pe jos, căci în 
tramvai nu încăpeam cu ea, o prăjină de bambus (cele din 
fibre sintetice nu apăruseră încă, iar cu cele de aluminiu 
nu sărea oricine), ca să ajung la timp la antrenamentele de 
pe Stadionul „Republicii“. Nici el nu mai există. Dar nu 
din cauza americanilor. A fost ras de pe faţa pămîntului 
spre sfîrşitul anilor ’80, ca să facă loc oribilei „Case a 
poporului“. O construcţie total nepotrivită, pe locul care 
fusese foarte potrivit pentru cu totul altceva.

În apropierea acestui prim Bucureşti, pe care l-am 
numit placentar, urmează pentru mine Bucureştii anilor 
petrecuţi la facultate. Cu frisonantele lor zile de lectură şi 
cu un cu totul alt gen de experienţe în bibliotecile pe care 
le-am frecventat, mai mult de plăcere decît din obligaţie. 
Biblioteca de Stat din fosta clădire a Bursei, în care, trimis 
de Nicolae Manolescu, eu student în anul II, el asistent 
la Filologie, am descifrat manuscrisul cu piesa de teatru 
compusă de Maiorescu la Viena, pe vremea cînd era elev la 
Academia Theresiană, ca să scriu apoi primul meu studiu 

foarte doct, publicat în 1967 în Analele Universităţii. Şi 
mai ales Biblioteca Centrală Universitară, ctitorie şi ea a 
Regelui Carol I, în care fascinante erau nu numai cărţile 
pline de adnotările cîte unui profesor celebru, care le-a 
donat în cele din urmă instituţiei, dar şi sistemul de tuburi 
pneumatice prin care fişele completate de cititori plecau 
după cărţi, în depozitele din subsolul clădirii. Nici ele 
nu mai sînt. Oricum, cînd pomenesc Biblioteca Centrală 
Universitară, mă refer la cea din anii ’60, nu la cea de mai 
tîrziu, cînd, dacă te apropiai de ferestrele dinspre Palat, 
cineva apărea ca din senin ca să-ţi atragă atenţia că n-ai 
voie să stai acolo.

După ce m-am căsătorit şi m-am mutat cu soţia şi 
cu copilul în partea de Nord a oraşului, am descoperit cu 
adevărat şi farmecul fostului Pod al Mogoşoaiei, pe care 
l-am parcurs de nenumărate ori pe jos, „după ore“, de la 
clădirea Facultăţii de Litere, de pe Strada Edgar Quinet, 
unde am fost oprit asistent în 1968, şi pînă dincolo de 
Piaţa Victoriei, care încă nu era împresurată de blocuri. 
Fără discuţie, cea mai reuşită carte de vizită nu numai 
a oraşului, dar şi a spiritului muntenesc, dornic să se 
sincronizeze rapid cu Occidentul, printr-un remarcabil 
efort de sinteză. Şi nu mai puţin, singurul bulevard din 
Bucureşti pe care poate fi urmărită la pas, în secţiune 
transversală, o istorie de peste două-trei sute de ani. Era 
imposibil ca pe tot acest parcurs destul de lung şi de 
animat să nu te întîlneşti cu cel puţin două-trei persoane 
cunoscute, cu care să împarţi apoi nu numai drumul, dar 
şi ultimele noutăţi din lumea scriitorilor români, atît de 
vie şi de măcinată de tot felul de conflicte, incomparabil 
mai mari şi mai grave decît cele de acum. Sau să nu te 
gîndeşti măcar din cînd în cînd la alternanţa de epoci şi 
de stiluri, curgînd ca într-o frumos ilustrată antologie de 
arhitectură în aer liber. Pasaje de legătură între străzi, 
clădiri neoclasice sau istoriste, stil brâncovenesc la 
Biserica Creţulescu, renaştere germană, Art Nouveau, 
Bauhaus, cariatide, rococo şi chiar Art Deco la Palatul 
Telefoanelor, construit de americani la începutul anilor 
’30 şi rămas mult timp cea mai înaltă clădire a capitalei. 
Teatrul Naţional din apropierea lui nu l-am mai apucat 
şi nici vremurile în care, înainte de a fi renovată pe 
timpul lui Carol II, faţada Hotelului Athenée Palace se 
prezenta în stil Art Nouveau. La Teatrul Naţional mi-ar fi 
plăcut să-i văd nu numai pe artişti, ci şi frescele pictate 
de Klimt, probabil asemănătoare cu cele din mica sală 
pentru spectacole a Castelului Peleş. Imediat după 1989, 
pe fundaţia fostului teatru, bombardat de nemţi în august 
1944, s-a ridicat, în manieră postmodernistă, un hotel 
de patru stele (mult metal şi mai ales multă sticlă), cu 
o intrare care copiază butaforic porticul fostului Teatru 
Naţional (copiat şi el, ca de altfel întreaga construcţie, 
după Scala din Milano). Prin comparaţie, în Germania, 
după ce oraşul Dresda a fost coventrizat în februarie 1945 
de britanici şi de americani, Opera (die Semperoper) a 
fost reclădită în cursul anilor ’80, iar după reunificare, 
acelaşi lucru s-a întîmplat şi cu Biserica Fecioarei Maria 
(die Frauenkirche), ale cărei ruine fuseseră conservate. 
Nici măcar comuniştii lui Walter Ulbricht sau ai lui 
Erich Honecker n-au îndrăznit să se atingă de principala 
construcţie sacrală a oraşului. La fel au procedat şi 
polonezii cu capitala lor, transformată în timpul războiului 
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în ruine. Au refăcut, după planurile vechi, minuţios 
respectate, nu o casă, ci mai toate clădirile din cartierul 
vechi al Varşoviei, cu fîntîni istorice, statui şi picturi 
murale cu tot, şi au reconstruit din temelii Palatul Regal, 
aruncat în aer de Wehrmacht în 1944. Iar UNESCO i-a 
recunoscut acestui întreg cartier statutul de monument al 
moştenirii culturale universale.

Cu o singură excepţie – oaza Bibliotecii 
Academiei, în care am conspectat ca în transă, alături 
de Ziarul ştiinţelor populare şi al călătoriilor, zeci de 
alte gazete şi de reviste, pentru a-mi scrie cărţile despre 
literatura S.F. şi despre Caragiale –, după aceste prime 
două mari segmente de Bucureşti şi după oraşul neronian 
al anilor ’80, la care nici nu vreau să mă mai gîndesc, 
pentru că atunci la noi s-a dărîmat, ca să se construiască 
prosteşte, tot ce a urmat seamănă pentru mine mai mult 
cu o acumulare de date şi de fapte adăugate, nu propriu-
zis trăite. Aşa încît nu de puţine ori mă simt aici ca un 
adevărat explorator, deci ca un străin. Şi asta mai ales 
atunci cînd răgazul mă împinge în cîte un cartier (de 
multe ori nici măcar prea departe de centrul oraşului) 
pe care îl descopăr cu surpriză şi îl înregistrez exact 
ca turiştii care nu sînt siguri că se vor mai reîntoarce 
vreodată acolo unde au fost la un moment dat. Poate şi 
pentru că sînt în situaţia de a redescoperi oraşul, după 
ce mai bine de 15 ani am trăit în Germania, unde, într-
unul din visele mele recurente apăreau tocmai Bucureştii. 
Fireşte, nu Bucureştii reali, ci un oraş fantasmatic, plin de 
tot ceea ce aş fi vrut să fie şi nu era. Clădiri monumentale 
şi curăţenie ca la Viena, statui impunătoare ca la Florenţa 
şi poduri grandioase ca la Budapesta. 

Revenind la ceea ce există în acest moment cu 
adevărat, cînd mă gîndesc la clişeul „Bucureşti, micul 
Paris“, observ că în timp ce, mai ales din punct de vedere 
arhitectonic, oraşul s-a îndepărtat tot mai mult de ceea 
ce va fi sugerat el cîndva, din perspectivă urbanistică 
am putea vorbi despre un proces care face ca acelaşi 
clişeu să redevină credibil. Creşte importanţa unor mici 
cartiere, care în Franţa au transformat Parisul într-un 
conglomerat de orăşele, fiecare cu personalitatea şi cu 
viaţa lui specifică. Nu-i mai puţin adevărat că, pe de altă 
parte, mahalaua (cea urbanistică, dar şi cea sufletească) 
s-a întins în Bucureşti mai rău decît rîia. Mai rău, pentru 
că de rîie, nu şi de mahalagism, se poate scăpa rapid. 
În directă legătură cu asta, am în depozitul personal al 
memoriei cîteva imagini foarte sigur plasate la capitolul 
mahalagism invaziv. Cu cîţiva ani în urmă, de exemplu, 
am surprins în apropierea Editurii Cartea Românească, 
pe vremea cînd ea îşi mai avea sediul pe strada General 
Berthelot, într-un cartier burghez pe care îl ştiam foarte 
onorabil, o scenă, cum să-i spun?, indimenticabilă. Un 
individ cu un uriaş casetofon în braţe, dat la maxim, 
încălecase o fereastră de la etajul întîi al unei clădiri, aşa 
încît trivialitatea manelelor înregistrate de el să poată 
fi percepută pînă departe, în Parcul Cişmigiu. Vasile 
Alecsandri a publicat la mijlocul secolului XIX un text 
memorabil, Balta-Albă, despre Ieşii lui vizitaţi de un 
aşa-zis călător străin care nu mai pridideşte să se mire de 
contrastele crase pe care le întîlneşte peste tot şi despre 
liniştea inconştientă cu care bogăţia şi bunul gust pot 
coabita cu mahalaua şi cu mizeria. A trecut de-atunci 
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peste un secol şi jumătate, la Iaşi n-am mai fost de foarte 
mulţi ani, ca să pot spune cum mai arată oraşul, însă ce 
a văzut străinul acolo, pe vremea lui Alecsandri, un alt 
călător ar putea să vadă astăzi în Bucureşti.

Şi tot de mahalagism (de data aceasta în varianta 
cinismului iresponsabil) ţine şi dispreţul practicat de 
autorităţi faţă de cîteva dintre şi aşa puţinele noastre 
clădiri cu statut de monument istoric. Din ce în ce mai 
puţine. Aici este vorba, de fapt, despre inaderenţa la 
tradiţie şi, implicit, la o identitate locală despre care de 
altminteri se vorbeşte cu mult patos găunos. Cum să-ţi 
explici altfel că în ciuda a numeroase proteste venite atît 
din partea societăţii civile, cît şi din partea unor specialişti, 
în Bucureşti se tot demolează clădiri cu trecut istoric? 
Din păcate pentru toţi cei care trăiesc după o cu totul 
altă agendă de priorităţi, dar şi pentru palmaresul nostru 
istoric, în ochii celor care administrează de vreo douăzeci 
şi ceva de ani oraşul, în comparaţie cu valoarea identitară 
a acestora, doar terenul de sub ele valorează cu adevărat. 

– Ce cărţi au avut un rol modelator în formarea 
dvs. intelectuală? Aţi avut, de-a lungul timpului, modele 
literare, repere critice, mentori?

– Am avut, înainte de toate, în vremuri extrem 
de grele, adică în anii ’50, repere de conduită zilnică şi 
modele morale. Mama şi bunica mea pe linie maternă, 
Hermina şi Martha Jochemko. Nu voi reuşi niciodată 
să spun nici cît le datorez acestor două femei aproape 
singure, imigrante în România la prima şi la cea de-a 
doua generaţie, şi nici cît de greu au dus-o. Vă dau doar 
două exemple. După ce a fost transportată la Prefectura 
Poliţiei din Bucureşti, bunica a scăpat ca prin minune de 
internarea într-un lagăr şi de deportare. Iar mama mea, 
dintr-un motiv pe care nu-l voi detalia acum, nu a avut 
voie să lucreze în Bucureşti, aşa încît ani de-a rîndul a 
trebuit să plece zilnic, cu noaptea în cap, la Ploieşti, unde 
i se fixase un post de tehnician la un institut de proiectări 
petroliere, şi să se întoarcă acasă spre seară, frîntă de 
oboseală. Iar duminicile, în loc de odihnă, urmau alte 
drumuri, e drept, ceva mai scurte, dar şi mai umilitoare. 
La Talcioc, un fel de cîmp de la marginea oraşului, unde 
se transforma în vînzătoare de ocazie a mărunţişurilor 
cît de cît valoroase din casă. De la Talcioc, de exemplu, 
„a cumpărat“ Călinescu scrinul lui negru. Mama mea 
s-a prăpădit în toamna lui 1969. Împlinise în februarie 
cincizeci de ani. După alţi şapte ani a urmat şi bunica. 
Iar mie mi se rupe inima cînd mă gîndesc cît de puţin am 
reuşit să le ofer eu lor, în comparaţie cu cît de mult mi-au 
dat ele mie.

În apropierea lor, ca prim model intelectual 
trebuie să-l amintesc pe bunicul meu pe linie paternă, 
Ion Manolescu. Dascăl prin vocaţie şi prin meserie, 
a fost, încă de pe vremea cînd eram elev de şcoală 
generală (adică exact atunci cînd trebuia), profesorul 
meu particular de istorie, de română şi de tot felul de 
poveşti captivante. Una dintre ele legată de prizonieratul 
la nemţi, în timpul primului război mondial. În prealabil 
fusese eventrat de o schijă de obuz şi, povestea el cu mult 
humor, îşi adunase de pe jos maţele cu mîna, ca să şi 
le reintroducă în burtă, ca Toma Alimoş după ce fusese 
înjunghiat mişeleşte de „Manea slutu’ şi urîtu’/ Manea 
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grosu’ şi-arţăgosu’“. Însă putea să fie şi foarte aprig, dar 
nu cu mine, pentru că plăcerea lui cea mai mare, cînd 
eram ceva mai mic, era să-l strig „Iancule!“ sau să mă 
ia pe genunchi, ca să-l trag de mustăţi, şi el să fornăie 
ca să mă sperie. În schimb, mama spunea despre el, în 
glumă, fireşte, că dacă mîncarea nu era sărată după gustul 
lui, era în stare să tragă cu pistolul! De la acest bunic al 
meu, care locuia în cartierul Cotroceni, nu prea departe 
de casa poetului Ion Barbu, plecam săptămînal cu cel 
puţin o carte primită în dar („lecţiile particulare“ aveau 
loc duminicile de la ora 10) şi, lucru curios, de la el, nu 
de la bunica mea, care venea din Silezia germană şi avea 
mica ei bibliotecă nemţească, am primit la un moment dat 
Lexiconul Meyers, despre care am mai povestit undeva 
că a fost, oricît ar părea de neobişnuit, principala mea 
„carte“ formatoare. Sînt sigur că şi de-acolo am deprins, 
de unul singur, nu doar alfabetul fracturat, pe care noi 
îl numim „gotic“, ci şi interesul pentru „mic“ şi „mare“ 
sau pentru „înalt“ şi pentru „trivial“. Cu alte cuvinte, 
m-am confruntat foarte devreme cu dilema cognitivă a 
cercului hermeneutic, potrivit căreia nu poţi avea acces 
la întreg, dacă nu i-ai înţeles părţile, dar nici la părţi, în 
afara priceperii întregului.

Însă nici bunica mea Martha, care pentru mine 
era Omi, de la cuvîntul german Omama, copilărit şi mai 
tare, nu s-a lăsat mai prejos. Eu am mai apucat timpurile 
cînd bunicile spuneau foarte pe îndelete poveşti. Şi nu se 
poate ca poveştile ei nemţeşti, cu totul speciale, să nu mă 
fi marcat în vreun fel. Erau nişte basme stranii, cu pitici 
răutăcioşi, cu un uriaş plin de toane, pe nume Rübezahl 
(adică Ribeţal) şi cu un vultur care, pentru a-l scoate pe 
erou din măruntaiele Pamîntului, printr-un fel de fîntînă 
fără fund, trebuia hrănit în zbor. Iar după ce, la doi paşi de 
ieşire, merindele din coş se terminau şi vulturul susţinea 
că e la capătul puterilor, mai primea o ultimă bucăţică de 
carne, tăiată, pardon, din chiar posteriorul aeronautului. 
Basme nemţeşti, din ţara în care ea copilărise. Un fel de 
Transilvanie a Nordului, populată mai ales pînă în 1945 
de nemţi şi de polonezi. De altminteri, într-unul din 
aceste basme depănate ca de obicei în limba germană, 
un pitic care dîrdîie de frig în toiul iernii, intră de trei ori 
într-o colibă din mijlocul unei păduri şi le cere pe rînd, în 
trei zile diferite, fiecăruia dintre cei trei fraţi care locuiesc 
acolo, să-i dea voie să se încălzească la plită. Dar nu în 
limba germană, ci cu formula poloneză „Brrr... ţo mi 
zimno !“ („Brrr... ce frig mi este !“), care pe mine mă 
dădea gata, aşa încît o rugam pe Omi s-o mai repete de 
cîteva ori. Nu mai spun că nu de încălzit îi ardea piticului, 
pentru că imediat ce primea încuviinţarea, se băga direct 
în plită, stingea focul şi arunca pe jos nu doar lemnele 
aprinse, tăciunii şi cenuşa, dar şi toate oalele cu mîncare. 
Nu pot părăsi cu inima împăcată această amintire fără 
să vă dezvălui că tocmai fratele cel mai mic, Prîslea, îi 
vine de hac sadicului pitic. Îl scoate din colibă şi îl face 
prizonier vîrîndu-i barba de-un cot în strînsoarea unei 
buturugi pe care o crapă cu o lovitură de topor.

După cum vedeţi, dragă dle Iulian Boldea, 
începutul programului meu de existenţă extraplacentară 
a fost decisiv amprentat de o nemţoaică dotată cu un 
deosebit gust artistic şi de un „român de viţă veche“. 
Sau poate de un cuman, pentru că Manoleştii mei vin din 
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Rîmnicu Vîlcea, şi după Andrei Pandrea, care a practicat 
medicina la Boişoara, în toată zona cuprinsă între acest 
oraş şi Curtea de Argeş, prezenţa cumanilor poate fi 
urmărită pînă în zilele noastre. În memoria mea, şi chiar 
în viaţa de toate zilele, alături de părinţi, ei doi ocupă 
primul loc. Iar în biblioteca de-acasă, unde sînt înconjurat 
de o parte din cărţile bunicului meu, pe un raft se sprijină 
fotografia înrămată a bunicii mele, într-un mic grup de 
turişti, pe cămile, la Piramide, iar pe un colţ de perete, dar 
la vedere, portretul mamei mele la vîrsta de 17–18 ani, 
pictat de tatăl ei, pe care eu nu l-am mai apucat. 

– Aţi publicat, în 1980, o carte de teoretizare şi 
analiză a literaturii S.F. Ultimul capitol al cărţii a fost 
inclus ca subiect de studiu într-un manual şcolar. De 
ce v-a atras literatura S.F.? Care este, acum, condiţia 
acestui tip de literatură, faţă de epoca sa de glorie (anii 
’70-’80)?

– La mijloc a fost întîmplarea, care îţi sare în ajutor 
atunci cînd nici nu te aştepţi. În 1972 am ajuns pentru 
prima dată în R.F. Germania, ca lector (Gastdozent) la 
un institut din oraşul Dortmund. Nici de data aceasta 
nu fusesem trimis acolo de Ministerul Învăţămîntului, 
ci de Institutul Român pentru Relaţiile Culturale cu 
Străinătatea, la recomandarea unuia dintre foştii mei 
profesori de la Litere, Pompiliu Marcea. Citisem pînă 
atunci destulă literatură S.F., dar cea mai mare parte a 
ei era, ca mai toată literatura de acest gen care circula 
în anii ’50 în Republica Populară Română, o literatură 
naivă sau „pe linie“, importată din U.R.S.S. sau scrisă 
ca în U.R.S.S. Păstrez şi astăzi pe un raft al bibliotecii 
de-acasă romanul lui Efremov, Plutonia (în care apar 
şi primele mele furnici aproape inteligente), primit ca 
premiu în 1956, la sfîrşitul clasei a VI-a. În Germania 
însă, descopeream un cu totul alt S.F. Cum am scris în 
prefaţa cărţii mele din 1980, constatam dintr-o dată că 
literatura aceasta era cu totul altceva decît ţineam eu 
minte. Atunci i-am citit pentru prima dată pe Orwell, 
pe Zamiatin sau pe Bradbury (care de altfel e studiat 
acolo în liceu, cu celebrul său romanul Fahrenheit 451, 
temperatura la care ard cărţile). Şi tot acolo am putut citi 
studii de teorie literară despre literatura S.F., scrise la un 
cu totul alt nivel decît ceea ce puteam citi în ţară. Dar 
mai este ceva important. În Germania am descoperit o 
cu totul altă manieră de abordare a literaturii decît cea cu 
care fusesem deprins la facultatea pe care am absolvit-o 
în România. În locul unei perspective exclusiv elitiste, 
descopeream aproape dintr-o dată un cu totul alt tip 
de interpretare. Deschisă faţă de mai toate genurile (în 
termeni nemţeşti, nu doar Hochliteratur, ci şi Trivial- 
sau Unterhaltungsliteratur, adică, în mare, literatură 
de consum) şi interesată de relaţiile funcţionale dintre 
acestea. Sau interesată de relaţia cititorilor cu literatura. 
Ajungeam în Germania în plină efervescenţă intelectuală, 
provocată, cu bune şi cu rele, şi de revolta şaizecioptiştilor, 
care plasase foarte sus, pe lista obiectivelor ei contestatare, 
Universitatea, considerată conservatoare, elitistă, ruptă 
de realitate. Una dintre lozincile cele mai cunoscute 
ale acestei mari agitaţii studenţeşti fusese cea lansată 
la Hamburg, cu ocazia numirii noului rector de-acolo: 
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„Unter den Talaren/ Muff von 1000 Jahren“ (Sub roba 
universitarilor/ Mirosul stătut a 1000 de ani). Aluzia era 
aici la anchiloza nu ştiu cît de reală a profesorilor, dar şi 
la Imperiul celor 1000 de ani, visat de Hitler. Un trecut 
de care nu puţini mai erau într-un fel sau într-altul legaţi. 
Pe urmă, chiar în 1968, la Universitatea din Freiburg, 
Leslie Fiedler ţinuse o conferinţă chiar pe tema acestei 
noi atitudini în raport cu literatura. O conferinţă pe care 
o intitulase Cross the Border, Close the Gap şi care va 
fi antologată ceva mai tîrziu printre textele seminare ale 
postmodernismului. Şi tot cam pe-atunci, prin cursul 
său inaugural (Literaturgeschichte als Provokation 
der Literaturwissenschaft), Hans Robert Jauß semna 
certificatul de naştere al Şcolii de estetică a receptării de 
la Konstanz. De altfel, tot în Germania i-am citit pentru 
prima dată şi pe formaliştii ruşi. Şi pentru că am început 
prin a vă vorbi despre rolul pe care îl poate juca hazardul, 
mai adaug ceva. După 1993, cînd am ajuns din nou în 
Germania, am realizat că, alături de Jurij Striedter, care-i 
tradusese, unul dintre cei care au jucat un rol important în 
difuzarea formaliştilor ruşi acolo a fost chiar profesorul 
Karl Maurer, pe care nu l-am cunoscut personal decît în 
1992, cînd a venit în Bucureşti ca să-mi facă invitaţia de 
a preda la Bochum. Aşadar, în aceste condiţii s-a născut 
cartea mea despre literatura S.F., urmată la scurt timp 
de cartea despre Caragiale, care face de fapt parte din 
acelaşi proiect personal pe care l-aş rezuma în doar cîteva 
cuvinte. Literatura ar trebui citită şi interpretată fără 
prejudecăţi snobistice sau elitiste. De ce? Nu pentru că 
aşa ar fi corect politic, nici pentru a fi considerat la rîndul 
tău popular sau democratic, cum s-ar putea crede, şi nici 
măcar pentru că aceasta este adevărata realitate de creaţie 
şi de lectură în care trăim, ci pentru un cu totul alt motiv, 
foarte uşor de înţeles dacă ne gîndim la rentabilitatea 
hermeneutică a acestui mod de a te poziţiona în raport 
cu literatura. Mai precis, de ce să nu ne familiarizăm şi 
cu modul de funcţionare sau de întrebuinţare a literaturii 
de consum, dacă în felul acesta vom reuşi să-i înţelegem 
mai bine pe nu puţini dintre scriitorii canonici care s-au 
aflat într-o continuă relaţie de schimb cu ea? În situaţia 
aceasta aflîndu-se la noi Caragiale de exemplu. Dar şi 
Camil Petrescu sau Mihail Sadoveanu, prin cîteva din 
romanele lor cele mai importante.

Ca să nu mă mai lungesc (şi să plictisesc), sînt 
sigur că la a doua parte a întrebării dvs. mult mai bine 
decît mine ar putea să vă răspundă Mircea Opriţă sau 
Cornel Robu, istorici şi teoreticieni cu titlu complet ai 
literaturii S.F. din România, şi nu numai.

– Activitatea dvs. critică e structurată pe mai 
multe paliere distincte. Aţi fost atras, mai întâi, de 
poezia criticilor, apoi de literatura S.F., de opera lui I.L. 
Caragiale (Caragiale şi Caragiale. Jocuri cu mai multe 
strategii), dar şi de literatura exilului (Enciclopedia 
exilului literar românesc, 1945-1989. Scriitori, reviste, 
instituţii, organizaţii). Cum explicaţi opţiunea dvs. 
pentru aceste teme? Cum explicaţi această diversitate 
a demersului hermeneutic? Aveţi vreun regret că nu aţi 
explorat o altă temă sau un alt aspect al literaturii?

– O parte scurtă din răspunsul foarte lung pe care 
l-aş putea da aici se găseşte inclusă în ceea ce tocmai 

v-am spus. Aş mai adăuga doar faptul că ceea ce dvs. 
numiţi diversitate, pentru mine reprezintă un proiect 
unitar. Nu zic că l-am avut de la început. Dimpotrivă, aşa 
mi s-a precizat el cu timpul. Dar cu siguranţă eram făcut 
pentru el. Opţiunile mele cred că au fost determinate şi 
de un fel special de simţ al dreptăţii manifestat în raport 
cu minoritarii, cu excluşii sau cu marginalii din viaţă 
şi din literatură. Din toată literatura. Sau că şi în cazul 
cărţii despre exilul literar românesc, tot hazardul a jucat 
un rol destul de important, pentru ca şi acestui segment 
de literatură română discriminată din motive politice să i 
se poată face dreptate. Deşi dacă îmi amintesc că m-am 
ocupat de Mircea Eliade încă de pe la sfîrşitul anilor 
’60, n-ar fi exclus ca la mijloc să fie vorba şi de vreo 
explicaţie care să-mi scape, şi care priveşte un motiv care 
vine de mult mai de departe. Poate faptul că eu însumi 
mă consider din cînd în cînd un imigrant asimilat abia 
în a treia generaţie? Sau poate împrejurarea că am trăit 
de mic într-un mediu bilingv? Oricum ar fi, dacă nu aş fi 
ajuns după 1989 în Germania şi dacă nu aş fi dispus acolo 
de o libertate financiară care să-mi permită, de exemplu, 
să locuiesc în mai multe rînduri la Freiburg im Breisgau, 
pentru a conspecta revistele şi cărţile din Biblioteca 
Română de-acolo (o bibliotecă a exilului, înfiinţată de 
exilaţi), nici această carte nu s-ar fi născut. Însă dacă e să 
ne întoarcem la problema diversităţii la care v-aţi referit, 
atunci trebuie să recunosc că ea există. Dar din nou, nu 
neapărat acolo unde aţi crezut dvs. că o găsiţi. Şi pentru 
că a venit vorba, m-a mirat faptul că în numeroasele 
comentarii de care s-au bucurat cele două ediţii ale 
Enciclopedei mele nu s-a observat că, în comparaţie cu 
celelalte cărţi pe care le-am publicat, aici vorbeşte o cu 
totul altă voce. O voce de notar aproape inexpresiv, în 
propoziţii şi fraze fără coloratură adjectivală, fără grade 
de comparaţie sau fără cine ştie ce alte elemente de 
coregrafie stilistică. Cînd totuşi apar şi petele de culoare, 
ele aparţin unor citate sau, pur şi simplu, fac parte din 
biografia cîte unui exilat. Aşadar, în Enciclopedia exilului 
am practicat chiar stilul aparent al unei enciclopedii, pe 
care vă mărturisesc că nu mi-a fost prea uşor să-l adopt 
de la început.

Cît priveşte regretele, doar infatuaţii cred că pot 
pretinde că nu le au. În materie de artă, am şi eu regretele 
mele, dar şi de data aceasta în cu totul altă parte decît în 
zona în care mă chestionaţi dvs. Nu cine ştie cărei alte 
teme de cercetare literară îi duc dorul. Aş fi vrut, dacă s-ar 
fi putut, să studiez pianul, sau vioara, două instrumente 
clasice, sau vreunul dintre fascinantele instrumente care 
au ajutat la clasicizarea muzicii aşa-zis necanonice. 
Saxofonul sau clarinetul. Mi-ar fi plăcut să pot cînta la 
măcar unul dintre aceste instrumente nu ca solist şi nici 
într-o orchestră, ci acasă. Nu-mi dau seama cît talent 
aş fi avut pentru aşa ceva, dar faptul că n-am putut s-o 
fac este marele meu regret. Agravat, retrospectiv, şi de 
împrejurarea că, pentru a supravieţui, familia mea a trebuit 
să vîndă la un moment dat şi pianul şi vioara din casă. Iar 
în legătură cu vioara, înainte de a se decide vînzarea ei, 
am mai şi fost întrebat dacă n-aş vrea să învăţ să cînt la ea. 
Nu cred că aveam mai mult de 7–8 ani, aşa că am răspuns 
„Nu“. Mai ales că întrebarea aceasta cădea după ce, fiind 
eu născut în ianuarie şi făcînd dovada că ştiu să scriu (cu 
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un amestec caraghios de litere mari şi mici!), pe la vîrsta 
de şase ani şi jumătate fusesem întrebat dacă n-aş vrea să 
merg din toamnă la şcoală. Şi răspunsesem tot „Nu“. În 
cazul viorii îmi închipui că doar dacă aş fi fost Enescu, 
răspunsul ar fi fost altul. Am însă şi o consolare. E drept, 
nu în viaţa de zi cu zi, ci în viaţa din vis. Din cînd în cînd, 
într-un alt foarte frumos vis recurent, cînt la saxofon sau 
la clarinet. Şi vă asigur că o fac foarte bine. Cel puţin la 
fel de bine ca Sydney Bechet sau ca Woody Allen. Încă 
n-am atacat pianul sau vioara. Dar la vîrsta pe care o am, 
aşa ceva ar fi mult mai greu. 

– Aţi scris şi proză (Misterul camerei închise. 
Nouă povestiri incredibile, Mentaliştii. Alte nouă 
povestiri incredibile). Ce strategii presupune epica, ce 
strategii înglobează demersul critic? Ce vă atrage mai 
mult, critica literară sau creaţia propriu-zisă? 

– M-am simţit foarte bine (de fapt, foarte liber) 
şi atunci cînd am găsit răgazul să scriu în Germania 
povestirile din Mentaliştii sau din Misterul camerei 
închise, dar şi atunci cînd scriu articole de critică literară 
sau eseuri sau fragmente de istorie literară. Poate şi 
pentru faptul că în toate aceste cazuri nu abuzez. Dar 
ca să mă apropii cît mai mult de un răspuns cît de cît 
exact la întrebarea pe care mi-aţi pus-o, am să mă opresc 
la un singur exemplu care se referă atît la activitatea 
mea de critic literar, cît şi la cea de prozator. Nu fără să 
observ în prealabil că problema strategiilor nu poate fi 
discutată fără legătură cu sistemul de reguli al genurilor 
şi al speciilor literare, că în cadrul fiecărui gen, printr-o 
strategie specială (conformistă sau recalcitrantă, pentru 
a numi doar extremele) regulile respective pot fi cînd 
confirmate, cînd contestate, sau că literatura de consum, 
în primul rînd romanul poliţist, respectă un număr de 
reguli mult mai stricte decît cele care pot fi identificate 
pe terenul de joc al literaturii înalte. Dar tot ca observaţie 
generală, ar mai trebui spus că tocmai regulile cele mai 
severe le pot sugera autorilor nu numai strategii cuminţi, 
dar şi strategii de-a dreptul revoluţionare. În cazul 
romanului poliţist este celebră lista celor 20 de reguli pe 
care ar trebui să le respecte toţi cei care ar intenţiona să 
se ilustreze ca autori în cadrul acestui gen de literatură. A 
întocmit-o la sfîrşitul anilor ’20 S.S. Van Dine, un gazetar 
care s-a apucat să scrie el însuşi romane poliţiste, după 
ce, obligat să se interneze într-un spital, s-a tratat mai 
mult cu lectura intensivă a cărţilor din această categorie, 
decît cu medicamente. Şi pentru că mai ales în epoca 
vîrstei sale de aur, romanul poliţist a fost considerat un 
joc intelectual, lista lui Van Dine se bazează mai ales pe 
regula de onoare a britanicul fair-play. Spre exemplu, 
pentru a-l înfunda pe criminal, autorul n-are voie să 
apeleze la dovezi scoase din mînecă, la sfîrşitul cărţii, şi 
niciodată valetul nu poate fi criminalul căutat de detectiv. 
„Delictul“ de a nu fi respectat această regulă, însă mai 
degrabă din necunoaştere, decît intenţionat, l-a comis 
Liviu Rebreanu în romanul său poliţist intitulat Amîndoi, 
în care criminalul este o servitoare. În treacăt fie spus, ar 
fi extrem de interesant un studiu care să ia la rînd regulile 
lui Van Dine şi să le explice în raport cu interesele 
genului. De exemplu, care sînt motivele pentru care nu 
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e deloc rentabil ca într-un roman poliţist criminalul să fie 
chiar valetul?

Însă nici literatura înaltă nu e scutită de tot felul 
de reguli de care un autor urmează să ţină seama. Acesta 
e cazul sonetului, exemplul cel mai simplu care se poate 
da. Şi totuşi, atît în cazul romanului poliţist, cît şi în 
cazul sonetului, autorii pot considera regulile care li se 
impun ca pe o provocare şi se pot juca cu ele, ba chiar 
le pot sfida, dezvoltînd strategii inovatoare, demne de 
invidiat. Eminescu, de exemplu, a realizat aşa-numitul 
sonet românesc, sporind în terţinele Veneţiei gradul de 
dificultate al unui foarte vechi sistem de reguli obligatorii, 
iar Patricia Highsmith, în Stengers on a train, a imaginat 
un cuplu de viitori criminali care, pentru a încurca cît mai 
bine pistele, se înţeleg să ucidă, fiecare dintre ei, persoana 
de care ar vrea să scape celălalt, aşa încît alibiurile lor să 
fie perfecte, iar detectivul să nu mai poată identifica nici 
motivul celor două crime, şi nici pe autorii lor. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că cititorul acestui roman află destul 
de repede cine a comis crima, surprizele venind dintr-o 
cu totul altă parte.

Revenind la strategiile pe care le presupun 
ficţiunile narative şi discursul critic, exemplul pe care 
l-am promis este povestirea intitulată Califat, din volumul 
Misterul camerei închise. La prima lectură, o teleportare 
în timp, dintr-un Bucureşti al viitorului, musulmanizat 
şi contrautopic, în Bucureştii sfîrşitului de secolul XIX. 
Deci o călătorie în timp, combinată cu o contrautopie şi cu 
o istorie contrafactuală. Ce s-a întîmplat, de fapt, atunci 
cînd am scris această povestire? În cartea mea despre 
literatura S.F. pomenesc la un moment dat o ficţiune 
politică intitulată Finis Rumaniae, publicată în 1873 în 
foliola, adică în foiletonul gazetei Viitorul, şi semnată de 
un oarecare Al. N. Dariu. O poveste cu personaje fictive 
sau reale, despre o revoluţie antimonarhică (visul aripii 
roşii a liberalilor lui Brătianu) izbucnită în Bucureşti 
şi înăbuşită în sînge de armatele Imperiului Austriac. 
Scriind despre această ficţiune de-a dreptul insolită 
pentru vremea ei, era firesc să mă întreb cine ar putea 
să fie acest misterios Al. N. Dariu? Şi la cîţiva ani de la 
apariţia Literaturii S.F., cu intuiţia că am de-a face nu 
numai cu un pseudonim, dar şi cu o anagramă, am luat 
cîteva probe de limbă sau de biografie, le-am verificat 
în presa timpului, şi am ajuns la concluzia că este vorba 
de Dumitru Laurian, fiul bine cunoscutului filolog latinist 
August Treboniu Laurian. Iar ca să-mi susţin ipoteza, 
aveam de ales. Fie să scriu un studiu de istorie literară 
aplicată, cu citate revelatoare, cu fragmente de text puse pe 
doua coloane (fragmente din Finis Rumaniae, comparate 
cu fragmente din articolele publicate pe vremea sa de 
Dumitru Laurian) şi, bineînţeles, cu numeroase note de 
subsol, fie s-o ficţionalizez într-o povestire care să-mi dea 
posibilitatea să mă mişc cu totul altfel. Cum în momentul 
în care mi-am propus să rezolv această dilemă eram 
angajat oricum într-un intens travaliu doct-universitar, 
pentru că lucram la Enciclopedia exilului, am ales cea 
de-a doua soluţie. Să dezvolt cu mijloacele pe care le oferă 
literatura, o ipoteză care pretinde să fie susţinută printr-o 
cît mai strînsă argumentaţie să-i spunem ştiinţifică. 
Şi cum ipoteza mea avea în vedere un autor şi un text 
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de literatură S.F., susţinerea ei urma să fie făcută chiar 
pe terenul acesteia. De unde, cred eu, şi originalitatea 
povestirii mele, care este de fapt un studiu despuiat de 
toate strategiile la care recurge un critic sau un istoric 
literar, pentru a se travesti într-o poveste despre un asistent 
universitar care se numeşte Ali Radulian (altă anagramă 
pentru D. Laurian), care trăieşte în viitorul contrautopic 
al unui Bucureşti turcit, dintr-un Califat întins în mai 
toată Europa, pînă cînd primeşte misiunea de a face o 
incursiune în realitatea unor Bucureşti ai secolului XIX, 
pentru a deveni D. Laurian şi pentru a publica în gazeta 
Viitorul ficţiunea politică intitulată Finis Rumaniae, 
pe care s-o semneze Al.N. Dariu. Cu sentimentul, care 
între timp a devenit şi al lui, că literatura sa va schimba 
lumea. Deci una şi aceeaşi persoană, Al. N. Dariu, alias 
Ali Radulian, alias D. Laurian, va reuşi în cele din urmă 
să modifice viitorul Principatelor Unite şi să le scoată 
din Califat. Nu mai vorbesc de plăcerea de a strecura 
în text mici parodii ale unor prefabricate ale literaturii 
de bas étage, cum ar fi portretul, sau mici insolenţe 
antielitiste (de exemplu, în secolul XIX, marele scriitor 
clasic, interzis în întreg califatul, este N. D. Popescu, 
nu, să zicem, Alecsandri), sau aluzii autobiografice, care 
să-l lege pe autorul povestirii Califat de personajele din 
ficţiune, de Bucureştii lui, dar şi, în mod special, de unul 
dintre scriitorii săi preferaţi, Ion Ghica.

Nu-i mai puţin adevărat că moda actuală, moda 
fiind şi ea un sistem de reguli foarte stricte, pretinde 
să recurgi la cît mai multă autobiografie chiar şi pe 
parcursul unui demers analitic. În critica literară a 
postmoderniştilor, de pildă. Invers, putem descoperi 
strategii ştiinţifice sau doar aparent ştiinţifice în ficţiunile 
literaturii S.F., pentru a-i spori credibilitatea, sau în proza 
lui Nabokov, care s-a amuzat să plaseze acolo cîteva 
specii de fluturi inventaţi, dar perfect plauzibili. Ba 
mai mult, astfel de trucaje pot fi întîlnite şi în cele mai 
pretenţios ştiinţifice lucrări. În Enciclopedia Brockhaus, 
de exemplu, în care un redactor mai glumeţ, inspirat de 
Christian Morgenstern, a introdus un animal inexistent, 
Nasobemul, cu denumirea lui latinească, Rhinogradentia, 
cu descriere şi cu bibliografie cu tot. Sau într-o versiune 
mai nouă a hipersavantei enciclopedii referitoare la 
antichitatea greco-latină, Pauly’s Realencyklopädie, 
în care un tînăr istoric de la Universitatea din Bochum 
a strecurat un articol despre Apopudobalia, un joc cu 
mingea, pe care l-ar fi practicat soldaţii unei legiuni 
romane din Britania şi care n-ar fi altceva decît strămoşul 
foarte îndepărtat al jocului nostru de fotbal. Luînd 
foarte în serios acelaşi motiv, Borges, un adevărat mare 
maestru al jocului cu strategiile credibilităţii, a inventat 
în Tlön Uqbar Orbis Tertius o intrare fictivă, Uqbar, 
într-o enciclopedie anglo-americană, pentru ca, încet-
încet, din acest submarin lexicografic (aşa se numesc 
în teoria literară intrările fictive din enciclopedii) să se 
nască realitatea unei cu totul alte lumi. Iată deci cum 
strategiile prozei şi strategiile demersului critic, sau chiar 
cele proprii celui mai sever discurs ştiinţific, pot pătrunde 
peste tot. Şi să nu uit încă ceva foarte important. Se poate 
întîmpla ca nu de puţine ori hazardul să se implice şi el şi 
să activeze strategia editorială, care joacă oricum un rol 
foarte important.

Apropo, titlul iniţial al cărţii în care a apărut 
povestirea Califat a fost chiar acesta, Califat. S-a 
întîmplat însă ca exact în septembrie 2001, cînd eu 
transmiteam Editurii Humanitas manuscrisul, un grup 
de islamişti-kamikaze, îmbarcaţi în cîteva avioane de 
pasageri, să intre cu două dintre ele în cele două turnuri 
gemene de la New York, pulverizîndu-le şi declanşînd o 
reacţie internaţională de proporţii uriaşe. Ei bine, ceea 
ce a urmat este versiunea pe dos a poveştii cu fluturele 
lui Lorenz care, după ce a început să-şi agite aripile în 
Brazilia, a declanşat un devastator uragan în Texas. În 
treacăt fie spus, pornind de la acest exemplu folosit în 
teoria haosului, Ray Bradbury a scris o extraordinară 
schiţă S.F., în care un călător temporal face o excursie 
în trecutul preistoric al Statelor Unite, se abate de la 
traseul obligatoriu, calcă un fluture şi, odată întors 
acasă, descoperă că ţara lui e condusă de un cu totul 
alt preşedinte decît cel avut la plecare. M-am ocupat de 
povestirea aceasta în cartea din 1980 despre Literatura 
S.F. Însă, repet, în cazul povestirii mele a fost invers. 
Catastrofa de la New York s-a abătut asupra „fluturelui“ 
din Bucureşti. Ca în filmele rulate de-a-ndoaselea. La 
scurt timp după atentat, editorul meu de atunci mi-a 
cerut să modific titlul volumului. Explicaţia pe care mi-a 
dat-o? În nici un caz cea legată de catastrofa de la New 
York! N-a fost nici un moment vorba de aşa ceva, ci de 
grija faţă de cititori. Califat e mult prea complicat, mi s-a 
spus atunci. Cuvîntul acesta nu mai poate fi înţeles de 
către cititorii de astăzi. Să fie ceva mai comercial. De ce 
am acceptat? Întrebarea aceasta mi-o pun şi eu astăzi, iar 
răspunsul îl las în seama dvs.

– Care e, în opinia dvs., principala calitate 
stilistică a unui text literar? De ce vă place un text? De 
ce nu vă place? Care e, în altă ordine, însuşirea unui 
critic literar pe care o apreciaţi cel mai mult?

– Iată o serie de întrebări în trepte, la care 
răspunsurile nu pot fi decît circumstanţiale. Un roman 
poliţist poate să-mi placă sau să nu-mi placă dintr-un 
cu totul alt motiv decît o poezie, un roman foileton, din 
cu totul alt motiv decît un roman psihologic, iar o proză 
realistă, din cu totul alt motiv decît o proză fantastică 
sau decît un basm. Asta presupunînd că aş avea „ureche 
muzicală“ pentru toate aceste forme de literatură atît de 
diferite, dacă nu chiar afrontate. Iar un text cu ofertă 
multiplă, aici cred că mă pricep, pentru că eu am inventat 
conceptul, îmi place din motive care, luate separat, par 
să se bată cap în cap. Şi dacă mi s-au întîmplat, toate 
lucrurile acestea mi s-au întîmplat cu totul altfel ieri, şi 
cu siguranţă că mi se vor întîmpla cu totul altfel mîine, 
dacă aş mai reciti aceleaşi cărţi. Însă dacă leg prima 
dvs. întrebare de continuarea ei, atunci pentru mine nici 
valoarea unui text literar şi nici plăcerea care decurge 
din lectura lui nu depind în primul rînd de calităţile 
sale stilistice. N-aş vrea să deduceţi de aici că ignor 
importanţa stilului, chiar dacă vorbim despre el fără să-l 
fi definit. Dar cînd înţelegem prin stil doar tropii, atunci 
cred că i se acordă o importanţă prea mare. Ceea ce în 
nici un caz n-ar vrea să însemne că stilul, înţeles chiar şi 
numai în forma aceasta elementară a lui, n-ar conta. Este 
celebru discursul naturalistului Buffon despre stil, rostit 
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în faţa Academiei Franceze, cu mult citata lui definiţie: 
„Le style c’est l’homme même“. De aici şi pînă la a crede 
că acelaşi lucru se poate spune şi despre un text literar 
(stilul este însăşi opera) n-a mai fost pentru unii decît 
un pas. De fapt nu pentru unii, ci pentru cei mai mulţi. 
Cu cîţiva ani buni în urmă, la un seminar la care urma să 
ne ocupăm de aşa-zisa proză naturalistă a lui Caragiale, 
am verificat şi eu această convingere, făcînd un mic test 
cu studenţii mei de-atunci. Le-am dictat, fără să le spun 
de unde l-am scos, un citat din Păcat (cel cu sufletul 
oamenilor, între care distanţa e la fel de mare ca între 
stele) şi le-am cerut să identifice în scris, cu argumente, 
autorul. Toţi au fost convinşi că e vorba de Eminescu, iar 
argumentele au fost mai toate stilistice.

În fine, n-am nici o dificultate să accept că în 
materie de literatură stilul joacă un rol important. Însă 
prin stil eu înţeleg nu atît felul special în care e scris un 
anumit text, cît mai ales întreaga lui personalitate literară. 
Cu psihologia, cu filosofia sau cu morala lui. Această 
personalitate este cea care mă atrage şi îmi vorbeşte în 
primul rînd. Iar natura acestei personalităţi depinde de 
foarte mulţi factori. Să luăm de exemplu poezia, pentru 
că mai ales în legătură cu ea se crede că lucrul cel mai 
important este stilul. Dar ia să vedem despre ce fel de stil 
poate fi vorba la Bacovia cînd scrie: „Amurg de toamnă 
violet... / Doi plopi în fund apar în siluete/ Apostoli în 
odăjdii violete/ Oraşul tot e violet.“ Veţi spune, desigur, 
o metaforă. Plopii deveniţi apostoli. Şi mă veţi trimite la 
insistenţa cu care e distribuită o anumită culoare, ca într-
un tablou. Deci o repetiţie. Dar oricum, nu e numai atît. 
Credeţi că e suficient să spunem că Bacovia vede altfel, 
cînd de fapt el vede altceva? În definitiv, amurg violet, 
plopi subţiri şi chiar apostoli, adică preoţi în odăjdii fie 
ele şi violete poate că am văzut şi noi. Dar legătura dintre 
toate acestea, aşa cum a înţeles-o Bacovia, este sigur 
că n-am făcut-o. Iar acest gen de legătură irepetabilă, 
stabilită între lucruri repetabile, nu mai poate fi numită 
doar stil. Citită în integralitatea ei, strofa aceasta a lui 
Bacovia este o viziune.

Sau luaţi-l pe Creangă, cel din Povestea lui Harap-
Alb, unde stilul bate atît de tare la ochi, încît mai toată 
lumea se opreşte la el. Şi pentru că majoritatea motivelor 
cu care lucrează povestitorul sînt folclorice, Creangă 
e fixat, încă de pe vremea Junimii lui Maiorescu, în 
terenul literaturii populare. Limbă plină de regionalisme, 
oralitate, abilităţi de povestitor rural etc., etc. Şi de fapt 
ne aflăm în faţa unui scriitor cu un foarte personal proiect 
ontologic, aşa cum se poate vedea şi dacă citeşti altfel 
decît doar folcloristic Povestea lui Harap-Alb. Care pe 
deasupra mai este şi un extraordinar text cu structură 
arhitectonică, încheiat bine la toţi nasturii. Construit 
adică aproape inginereşte. Nici vorbă de text baroc, în 
sensul de perlă diformă, cum credea de exemplu Zoe 
Dumitrescu Buşulenga, care îi reproşa autorului că a cam 
abuzat, lipind între ele două basme diferite. Nici vorbă 
de contradicţii sau de inadvertenţe (care l-ar caracteriza 
pe scriitorul fără conştiinţă estetică şi literară), cum 
credea Savin Bratu cînd observa că armăsarul fermecat al 
eroului ba zboară pînă în înaltul cerului, ba se comportă 
ca o gloabă, în episodul cu podul peste care trece alaiul 
furnicilor, aşa încît Harap-Alb, ca să nu le strivească, se 
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lasă transportat de acesta prin apă, pînă pe malul celălalt: 
„Să trec peste dînsele, am să omor o mulţime; să dau 
prin apă, mă tem că m-oi îneca, cu cal cu tot. Dar tot 
mai bine să dau prin apă, cum a da Dumnezeu, decît să 
curm viaţa atîtor gîzuliţe nevinovate.“ Cu peste 40 de 
ani în urmă, pe vremea cînd ţineam o rubrică în revista 
Argeş, am publicat acolo un mic eseu intitulat „Cele 
două drumuri ale lui Harap-Alb“, pentru a vorbi despre 
extraordinara coerenţă interioară a acestui text iniţiatic, 
în care fiecare episod este aşezat la locul lui, despre 
personajul lui central, atît de îndepărtat de Feţii Frumoşi 
ai basmele noastre populare (pentru că, de exemplu, care 
autentic Făt-Frumos s-ar înroşi de ruşine sau, disperat, ar 
vrea să-şi ia viaţa, ca Harap-Alb?!) sau despre proiectul 
ontologic atît de cuceritor al povestitorului, cu teza lui 
centrală care îţi recomandă să priveşti dincolo de aparenţe 
(în cazul nostru, dincolo de stil). Cîţi oameni sînt în stare 
s-o facă? Iar genul acesta de privire ar trebui practicat 
nu doar în legătura cu mai toată literatura lui Creangă, 
dar şi în legătură cu autorul ei. În nici un caz un primitiv 
cam necioplit, dotat cu talent de povestitor, cum credeau 
junimiştii (minus Eminescu), şi nici măcar un prozator pe 
care să-l compari neapărat cu Homer, cu Rabelais sau cu 
Swift, cum au procedat Ibrăileanu, Iorga şi toţi ceilalţi, 
ci un scriitor clasic, capabil să scrie de la nivelul înalt al 
unei foarte solide conştiinţe estetice.

Ce vreau să spun mai ales cu acest din urmă 
exemplu? Că lucrurile, oamenii, viaţa au o mie de feţe, 
iar scriitorul adevărat este cel care vede, înţelege şi ne 
poate comunica şi nouă măcar o parte din ceea ce noi, 
chiar dacă avem impresia că privim în aceeaşi direcţie, 
nu vedem, nu înţelegem şi nici nu putem spune. Deşi 
le-am identificat foarte repede stilul, nu i-am văzut cu 
adevărat nici pe Creangă şi nici pe Caragiale. Şi nu i-am 
luat cu adevărat în serios decît foarte tîrziu. De fapt, cînd 
scrie, un adevărat scriitor recreează sau reinventează şi 
pentru noi lumea. Şi ne transmite senzaţia că odată cu el 
putem asista şi noi la crearea, la reinventarea sau chiar 
la distrugerea ei. Şi asta într-un mod atît de convingător, 
încît după ce l-am citit sîntem în stare să exclamăm: „Da, 
exact aşa este! Cum de nu mi-am dat seama?!“. La rîndul 
său, adevăratul critic literar, care este un cititor ceva 
mai experimentat, se străduieşte să le explice cititorilor 
săi, cît mai clar şi cît mai simplu cu putinţă, cum de a 
fost posibilă această minune. Pentru ca la sfîrşit, adică 
după ce s-a familiarizat cu lumea pe care i-a propus-o 
criticul, în locul lumii propuse de scriitor criticului său, 
acesta să poată exclama la fel de surprins: „Da, exact aşa 
este! Cum de nu mi-am dat seama?!“. Exagerînd mult, aş 
spune că performanţa (nu însuşirea) cea mai importantă 
a unui critic literar este aceea de a face inutilă lectura 
unui text. Aşa gîndeam după ce am citit pentru prima dată 
Istoria lui Călinescu. Astăzi nu mai am curajul de-atunci.

– Cum priviţi sintagma „rezistenţa prin 
cultură”? Ce opinie aveţi despre literatura din perioada 
comunismului? A fost, această perioadă, o „Siberie a 
spiritului”, cum spunea Ioan Petru Culianu?

– Povestea cu „Siberia spiritului“ n-a spus-o doar 
Culianu. Ca să dau încă un exemplu, acelaşi lucru, dar cu 
alte cuvinte şi de mai multe ori l-a spus şi Vintilă Horia. 
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A fost un loc comun al retoricii exilului, în special în 
epoca războiului rece, după cum locuri comune au fost şi 
multe dintre judecăţile despre exil, formulate în România 
republicană. Vorbe spuse la supărare sau vorbe dictate de 
alţii. Însă în exil au fost şi destui scriitori care au afirmat 
contrariul. După ei, adevărata literatură s-a făcut în ţară. 
Sau în orice caz a existat şi aici o astfel de literatură. Însuşi 
Mircea Eliade, care a fost cel mai important scriitor de 
limbă română al exilului, a susţinut un asemenea punct 
de vedere. Iar într-un articol reprodus în volumul Unde 
scurte, editat la Madrid în 1978 şi reeditat în România 
imediat după 1989, Monica Lovinescu, reputată pentru 
intransigenţa ei, a întocmit chiar un clasament al primelor 
zece cărţi exemplare, apărute în ţară din 1960 pînă în 
1970. Între acestea, Moromeţii II de Marin Preda, Iona 
de Marin Sorescu, Iarna bărbaţilor de Ştefan Bănulescu, 
F de Dumitru Radu Popescu sau Poezia lui Eminescu de 
Ion Negoiţescu. E mult, e puţin? Greu de răspuns, după 
cum la fel de greu e de dat un răspuns la delicata dilemă 
a cheliei. Cîte fire de păr trebuie să-ţi lipsească, pentru a 
putea vorbi despre aşa ceva? Cum e şi firesc, literatură 

de proastă calitate s-a făcut peste tot, în toate timpurile, 
dar şi literatură adevărată, chiar şi în vremurile cele mai 
grele. S-a rezistat adică şi prin cultură. N-a scris Mihail 
Bulgakov Maestrul şi Margareta pe vremea lui Stalin? 
Şi n-a publicat Ernst Jünger Pe falezele de marmură în 
timpul uneia dintre cele mai barbare dictaturi? Aşa încît, 
chiar dacă o înregistrăm, şi trebuie s-o facem, nu e cazul 
să ne mire povestea cu Siberia culturii sau a spiritului. Cu 
atît mai mult cu cît, la supărare, retorica exilului a fost 
cam peste tot aceeaşi. În Germania postbelică s-a mers 
pînă acolo cu vehemenţa aceasta încît însuşi Thomas 
Mann a pretins din exil, într-o celebră scrisoare de 
răspuns, adresată în 1945 lui Frank Thieß şi lui Walter 
von Molo, care îi cereau să se întoarcă în ţară pentru 
a ajuta „cu vorba şi cu fapta“, ca toate cărţile care au 
apărut în perioada nazistă să fie date la topit, nu numai 
pentru că n-ar avea nici o valoare, dar mai ales pentru că 
ar mirosi, toate, a sînge şi a ruşine.

– Ce credeţi despre implicarea intelectualilor 
în politica românească? A fost, de-a lungul timpului, 
benefică această implicare?

– Nu ştiu cît de benefică poate fi orice implicare 
a oricărui intelectual în viaţa politică. În primul rînd 
pentru că nu poţi fi în acelaşi timp în mai multe locuri. 
Pe urmă, pentru că asta mai depinde şi de intelectual. 
Unii îi dau astăzi ca exemplu pe paşoptişti pentru că au 
intrat în arenă, renunţînd la operă. S-au sacrificat, adică, 
în numele binelui public. Alţii regretă opţiunea aceasta, 
ca şi cum ar fi siguri că a fost vorba de un sacrificiu sau ca 
şi cînd ar şti cum ar fi arătat opera lor, dacă ar fi procedat 
altminteri. În orice caz, dacă implicarea unor paşoptişti 
sau a unor junimişti (Carp, Maiorescu) a fost indiscutabil 
benefică, pentru perioada interbelică sînt destule exemple 
de intelectuali a căror implicare de acest tip a fost mai 
degrabă inoportună, dacă nu de-a dreptul malefică. Cînd 
spun inoportună mă gîndesc în special la Mircea Eliade, 
despre care şi pe vremea lui, dar şi mai aproape de noi, s-a 
spus că în materie de politică a fost un „sucker“, adică un 
sugaci naiv şi credul (Dumitru Danielopol), ba chiar „un 
analfabet“ (Mihai Şora). Iar cînd vine vorba despre tot 
ce s-a întîmplat în România după cel de-al doilea război 
mondial, cu intelectualii colaboratori ai sistemului, dar şi 
cu tovarăşii săi de drum, lucrurile sînt şi mai complicate. 
Sigur, în principiu, implicarea oricărui om de bună 
credinţă (nu doar a intelectualilor), mai ales atunci cînd 
el mai este şi de bună educaţie şi formaţie, nu poate fi 
decît benefică. De bună credinţă însemnînd în politică să 
pui interesul general deasupra interesului tău propriu. Pe 
de altă parte, nu cred că poţi cere tuturor să facă acest 
lucru. Cred că şi problema implicării în politică, şi în 
general, în conducerea treburilor publice, ţine de vocaţie. 
Te naşti sau nu te naşti cu vocaţia de a conduce şi de a-i 
trage după tine şi pe ceilalţi. Dacă cercetările sociologilor 
şi psihologilor sînt corecte, vocaţia aceasta se întîlneşte 
la doar 6% din oricare populaţie. Mai ales aceşti 6% 
contează. Indiferent dacă sînt sau nu sînt intelectuali. Iar 
pînă să apară sociologii cu statisticile lor pretenţioase, 
Biblia, cu vorbele pe care le spune Hristos viitorilor săi 
evanghelişti, ne-a învăţat ce se va întîmpla cu restul, dacă 
lipsesc aceşti 6%: „Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile 
turmei.“ 

– Ce apreciaţi cel mai mult la un om? Ce 
dispreţuiţi cel mai mult?

– Ce apreciez? Centrul de greutate. Să fie în el 
însuşi, nu în afara lui. Şi harul de a nu dori să trăiască 
doar pentru el. Ce dispreţuiesc? Ipocrizia, cuvîntul dat, 
dar nerespectat, incoerenţa, dubla măsură a celor care văd 
paiul din ochiul altora, nu şi bîrna din propriul ochi, şi 
nu mai puţin, răul făcut cu bună ştiinţă. Pe scurt, lipsa 
de caracter, pentru că de aici decurg şi celelalte. Cu o 
precizare totuşi. În ce mă priveşte, nu e vorba de dispreţ, 
ci, pur şi simplu, de ceea ce nu-mi place. Pentru că nu mă 
consider nici pe departe centrul de distribuţie al tuturor 
unităţilor de măsură etică sau morală şi pentru că, măcar 
din cînd în cînd, cred că sînt capabil să descopăr şi eu 
bîrna din proprii mei ochi. La eventualitatea unei proprii 
incorectitudini nici nu vreau să mă gîndesc!

– Vă mulţumesc!

Interviu realizat de Iulian Boldea
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Dana DOMSODI & 
Alex CISTELECAN
Istorie sau preistorie

Evenimentul evacuează istoria. Prin şocul pe 
care-l transmite şi reacţia emoţională pe care o provoacă, 
un eveniment de calibrul celor petrecute recent la Paris 
debordează scena reprezentaţiei istorice şi ocultează 
astfel fundalul său contextual, structura adâncă de 
cauzalitate şi hazard ce l-a produs. E greu să mai vezi 
pădurea când tocmai ai dat în copac. În încercarea de 
a preveni acest reflex amnezic, am alcătuit un fel de 
cronologie accelerată a ultimilor ani de istorie mondială. 
În devălmăşia sa, desfăşurătorul de mai jos ascultă totuşi 
de două presupoziţii. 

Mai întâi, că între evenimentele evocate aici 
nu există neapărat o relaţie de cauzalitate univocă şi 
unidirecţională, după cum nu există însă nici doar o relaţie 
de simplă simultaneitate sau vecinătate temporală. Ceea 
ce alcătuiesc sau întregesc ele este totalitatea istorică a 
unei lumi în plină mişcare şi contradicţie, o lume tot mai 
integrată la nivelul „structurii ei de bază” – modul de 
producţie şi sistemul economic –, dar tot mai dezintegrată 
la nivelul reproducerii sociale. O totalitate, aşadar o reţea 
de cauze, unele structurale, ascunse şi cu efect mediat, 
altele specifice, manifeste sau efemere, ireductibilă la 
dinamica previzibilă a unei cauze unice, dar şi imposibil 
de dizolvat într-o simplă succesiune de fapte diverse. 

În al doilea rând, o teză ceva mai pretenţioasă: 
că această totalitate istorică, chiar dacă nu ascultă de-o 
unică lege, este totuşi determinată în ultimă instanţă de 
o conjunctură specifică: criza structurală a capitalismului 
contemporan, şi modalitatea particulară în care ea se 
manifestă astăzi ca „the Great Recession”. Ceea ce nu 
înseamnă, desigur, că toate evenimentele relevante din 
istoria actuală ar trebui citite ca efecte directe ale colapsului 
pieţei imobiliare şi sistemului de credite financiare din 
SUA. Ci înseamnă în schimb că, în măsura în care, într-o 
lume capitalistă, reproducerea şi dezvoltarea socială 
depind strict de reproducerea şi acumularea capitalului, 
dezintegrarea lumii ai căror martori suntem astăzi trebuie 
văzută ca efectul mediat, supradeterminat local, politic 
şi cultural, al blocajului acestui mecanism fundamental. 
În fond, cum ştim deja de la clasici, în momentele lui 
de criză, sistemul imperialismului internaţional se rupe 
în veriga lui cea mai slabă. În chip revoluţionar, sau, 
cum vedem astăzi, în forme regresive. Şi nicăieri lanţul 
imperialismului mondial nu pare astăzi mai instabil decât 
în ceea ce desemnăm de obicei, grăbit şi impropriu, 
drept lume arabă, cea care reproduce în modul cel mai 
intens, în interiorul ei, tabloul mondial de integrare a 
dezintegrării, prinsă cum e într-o contradicţie până acum 
fără ieşire: integrată complet în sistemul mondial la 
nivelul schimburilor economice şi al diviziunii planetare 
a muncii, dar menţinută totodată (printr-o decizie de care 
lumea liberă nu e deloc inocentă, şi pe care o ia în mod 
repetat tocmai cu pretextul menţinerii acestei integrări 
economice) într-o situaţie de înapoiere acută în ce priveşte 
relaţiile sociale şi politice. 

Always historicize

15 Septembrie 2008: falimentul Lehman 
Brothers, începutul oficial al „Marii Recesiuni”. O 
criză izbucnită în SUA ca explozie a bulei de credite 
imobiliare, şi care dezvăluie bazele extrem de riscante şi 
de dereglementate pe care funcţiona de ani buni sectorul 
financiar nord-atlantic, precum şi ponderea şi influenţa 
covârşitoare pe care acesta o dobândise în raport cu 
„economia reală”. La finele lunii, un prim bail out de 700 
de miliarde de dolari este respins în Congresul american. 
Indicele Dow Jones înregistrează cea mai mare cădere 
ever. Două zile mai târziu, Congresul aprobă un bail out 
extins pentru instituţiile financiare. Toate bursele din 
lume în căderi spectaculoase. În octombrie, guvernul 
Islandei naţionalizează cele mai mari trei bănci de pe 
insulă. Pe 20 noiembrie, Congresul american refuză să 
acorde un bail out similar, dar considerabil mai mic (25 
de miliarde) coloşilor (Ford, GM, Chrysler) industriei 
auto americane. Pe 23 noiembrie, acelaşi Congres sare cu 
20 de miliarde în ajutorul Citigroup şi promite alte 800 
de miliarde băncilor pentru a susţine creditarea. O a doua 
încercare de a ajuta producătorii auto cu 17 miliarde şi 
de a-i salva astfel de la faliment cade în Congres pe 11 
decembrie. În schimb, pe 19 decembrie, Federal Reserve 
pune la dispoziţia fondurilor de investiţii şi instituţiilor 
financiare alte 200 de miliarde. 

În august, Georgia atacă Osetia de Sud, regiune 
de facto independentă din 1990, cu care au loc lupte 
sporadice deja din 2004, de când Saakashvili câştigă 
preşedinţia Georgiei. Trupe ruseşti intră în Osetia de 
Sud, Abkhazia şi părţi din teritoriul Georgiei. Saakashvili 
îşi retrage forţele şi semnează un armistiţiu. În ciuda 
încurajărilor (de dinaintea conflictului) şi a susţinerii 
verbale (din timpul lui) pentru partea georgiană, NATO 
nu intervine. În schimb, decide instalarea unui scut 
antirachetă în Polonia. 

Barack Obama este ales preşedinte al Americii 
în noiembrie. Primul preşedinte de culoare din istoria 
SUA îşi populează imediat administraţia cu figuri ale 
regimurilor precedente Bush şi Clinton. 

Pe 14 decembrie, la o conferinţă de presă în 
Bagdad, un jurnalist irakian aruncă un papuc după Bush, 
dar îl ratează la milimetru. Pe 28 decembrie, la câteva zile 
după expirarea armistiţiului cu Hamas, Israel atacă Gaza 
– 300 de morţi. Bilanţul final al „conflictului”, stabilit în 
ianuarie 2009: 1330 de palestinieni la 13 israelieni. 

În lumea liberă, 2009 se deschide cu scandalul 
Bernie Madoff (artizan al unei scheme ponzi de zeci 
de miliarde ce a funcţionat vreme de 20 de ani), şi cu 
Microsoft concediind 5000 de angajaţi. Timothy Geithner, 
proaspăt desemnatul şef al trezoreriei americane, este 
acuzat de evaziune pentru veniturile încasate în trecut de 
la FMI. Plăteşte taxele retroactiv cu dobândă, cere scuze 
şi rămâne pe post. Pe 22 ianuarie, Obama semnează un 
ordin executiv de închidere a tuturor închisorilor secrete 
administrate de CIA, printre care şi Guantanamo. Şapte 
ani mai târziu, Guantanamo funcţionează în continuare. 
600.000 de locuri de muncă pierdute în SUA numai în 
ianuarie. În februarie, Netanyahu devine prim-ministru 
al Israelului. Congresul american votează încă un 
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pachet de 800 de miliarde de dolari de bail out destinat 
capitalului, cu justificarea că „vor crea joburi”, şi alte 75 
de miliarde destinate victimelor crizei imobiliare. Japonia 
înregistrează cea mai mare cădere economică (-13% PIB) 
de după război. Obama anunţă planul bugetar, cu tăieri 
serioase la sănătate, educaţie şi energie regenerabilă, 
principalii piloni ai campaniei sale electorale. 

Pe 11 martie, un tânăr german de 17 ani ucide 15 
oameni lângă Stuttgart. Pe 31 martie, 200 de refugiaţi mor 
înecaţi încercând să ajungă în Europa din Libia. Compania 
americană de asigurări AIG raportează pierderi de 60 de 
miliarde. După ce primeşte, cumulat, 170 de miliarde de 
la guvern, compania anunţă bonusuri de 165 de milioane 
pentru managerii ei. 650.000 de locuri de muncă dispar 
în luna februarie în SUA. Guvernul cere – şi obţine – 
demisia directorului executiv GM şi presează pentru un 
gunshot wedding între Chrysler şi Fiat, recomandând 
totodată restructurarea radicală a sectorului auto. Tot în 
martie, un gunman omoară zece persoane în Alabama, iar 
altul 8 în Carolina. 

În aprilie, liderii lumii promit 1.1 mii de miliarde 
$ pentru ieşirea din criză şi se angajează, totodată, 
la restructurarea şi reglementarea strictă a sectorului 
financiar. Şapte ani mai târziu, (de)reglementarea sectorul 
financiar este, esenţialmente, neschimbată, deşi au fost 
pompate în el fonduri care au depăşit cu mult promisiunile 
iniţiale. 660.000 de joburi pierdute raportate în SUA în 
martie. Economia americană înregistrează o contracţie 
de 6,1% în primul trimestru. Goldman Sachs, JPMorgan 
şi Well Fargo raportează, în schimb, primele profituri de 
după declanşarea crizei. Albania şi Croaţia intră în NATO. 

540.000 de joburi pierdute în aprilie în SUA. 
Africa de Sud raportează o scădere a PIB-ului cu 6,4% în 
primul trimestru. Alegerile din iunie pentru Parlamentul 
European sunt câştigate de dreapta conservatoare, cu 
o participare la vot aflată la recordul negativ de 43%. 
Recordul negativ de prezenţă avea să fie bătut încă o dată 
5 ani mai târziu. Mahmoud Ahmadinejad câştigă un nou 
mandat în Iran, după alegeri contestate vehement pentru 
fraudă. Reprimarea protestelor se soldează cu 17 decese. 
Preşedintele Hondurasului, Manuel Zelaya, este înlăturat 
ca urmare a unei lovituri de stat sprijinite de SUA. 
General Motors declară faliment. Pe 3 iunie, Obama ţine 
la Cairo un speech istoric în care susţine democratizarea 
lumii arabe. O lună mai târziu, Rusia îşi deschide spaţiul 
aerian avioanelor americane care operează în Afganistan. 
467.000 de locuri de muncă se evaporă în SUA în luna 
iunie. Obama primeşte premiul Nobel pentru Pace. În 
august, Hamid Karzai câştigă alegerile în Afghanistan, 
cu susţinere puternică din partea SUA şi în mijlocul 
unui torent de acuzaţii de fraudă. În Germania, Angela 
Merkel câştigă un nou mandat de cancelar. În octombrie, 
administraţia americană raportează că, din sutele de 
miliarde de dolari pompate în economie, a reuşit să creeze 
30.000 de locuri de muncă. Planul declarat e să creeze 3.5 
milioane de joburi în doi ani. Într-un raport ONU, se arată 
că o cifră record – 1 miliard de oameni pe glob – trăiesc în 
sărăcie lucie, sub limita subzistenţei. 

În 2010, criza economică îşi mută epicentrul 
în Europa şi se metamorfozează într-o criză a datoriilor 
suverane. Măsuri de austeritate dure sunt luate în special 
în statele din sudul şi estul continentului. Rigiditatea 
politicii monetare unice, cuplată în mod contradictoriu cu 
absenţa unei politici fiscale comune, face ca decalajele să 

se adâncească între Germania şi statele nordice pe de o 
parte, şi cele Mediteraneene şi Estice, pe de altă parte. Pe 
fondul scăderii generale a cererii, măsurile de austeritate 
nu fac decât să transforme criza economică într-o criză 
socială acută. Grecia e în pragul falimentului, Irlanda, 
Spania şi Portugalia par să fie următoarele victime 
iminente. Cinci ani şi nenumărate runde de austeritate mai 
târziu, nivelul de îndatorare publică a urcat simţitor în loc 
să scadă (ca efect firesc al bail aut-ului public al băncilor 
private), condiţia materială a societăţilor s-a depreciat 
vertiginos, iar stagnarea economică (creşteri ale PIB-ului 
de 0,x pe an) pare să se fi instalat for good în zona euro. 

În ianuarie, SUA şi Marea Britanie îşi închid 
ambasadele din Yemen, ca reacţie la prezenţa Al Qaeda în 
teritoriu. În aprilie, un accident la o platformă operată de 
British Petroleum în Golful Mexicului provoacă 11 morţi 
şi un dezastru ecologic. În aceeaşi lună, 38 de mineri mor 
într-o explozie la o mină de cărbune din West Virginia, 
SUA. În mai, guvernul laburist al lui Gordon Brown îi 
face loc unui guvern de coaliţie între conservatori şi 
liberali. Începând din iunie, Wikileaks publică sute de mii 
de documente secrete legate de războaiele americane din 
Afganistan şi Irak. Fondatorul Wikileaks, Julian Assange, 
este dat în urmărire generală. Pe 31 mai, forţele armate 
israeliene atacă în apele internaţionale şase ambarcaţiuni 
civile – Gaza Freedom Flotila – ucigând 9 activişti. În 
august, Obama retrage trupele americane din Irak, dar 
păstrează 50.000 de personal non-combatant. În octombrie, 
avionul care-l transporta pe preşedintele Poloniei precum 
şi o serie de membrii ai guvernului se prăbuşeşte în 
Rusia. Angela Merkel declară că multiculturalismul a 
eşuat, afirmaţie ce avea să fie reluată mot-à-mot de David 
Cameron (ianuarie 2011) şi Nicolas Sarkozy (februarie 
2011), cam în acelaşi timp în care presau comunitatea 
internaţională pentru intervenţia militară directă în Libia. 
De-a lungul anului, în China, 14 angajaţi ai multinaţionalei 
Foxconn (producător de componente Apple, HP, Sony, 
Dell etc.) se sinucid aruncându-se de pe clădirea fabricii. 
Drept răspuns, compania instalează plase de siguranţă. 

Ianuarie 2011, masive proteste de stradă în 
Tunisia marchează începutul „Primăverii Arabe”. 
Revendicările sociale şi democratice ale străzii sunt 
întâmpinate cu violenţă – 24 de morţi. Deşi Franţa promite, 
prin glasul ministrului său de interne, că este dispusă 
să sară în ajutorul regimului şi să-i înveţe pe poliţiştii 
tunisieni cum se foloseşte forţa eficient, preşedintele Ben 
Ali fuge în Arabia Saudită, iar primul ministru Mohamed 
Ghannouchi preia conducerea tării pe 14 ianuarie. 
Hezbollah se retrage de la guvernare în Liban. Proteste 
de stradă izbucnesc şi în Egipt, unde Hosni Mubarak cere 
ajutorul armatei. Protestatarii acuză starea de sărăcie, 
corupţia şi lipsa de libertate personală. Iniţial, Occidentul 
e luat pe nepregătite: deşi conducători autoritari, atât Ben 
Ali cât şi Mubarak se bucurau de susţinerea administraţiei 
americane, făcând parte din structura ei de alianţe în 
Orientul Mijlociu. Mai puţin mediatizată, primăvara 
arabă izbucneşte şi în Bahrain, sediu al unor baze militare 
americane: revolta e înăbuşită imediat de intervenţia 
militară a Arabiei Saudite. Zece zile mai târziu, Libia 
e cuprinsă şi ea de febra evenimentelor. Doar că aici, 
protestele şi represiunea iau de la bun început o cale 
violentă, care nu va fi decât potenţată odată cu intervenţia 
occidentală. Practic, de la Egipt şi Libia încolo şi odată ce 
presupune o formă de intervenţie occidentală, protestele 
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democratice tip primăvara arabă degenerează imediat în 
război civil şi failed state. Patru ani mai târziu, Libia e un 
stat eşuat, iar Egiptul o dictatură militară. 

În Tunisia, pe 8 martie strada obţine o victorie 
instituţională, fiind dizolvat Departamentul de Stat. 
La presiunile Franţei şi Marii Britanii, începând din 19 
martie, puterile occidentale instaurează regimul de no fly 
zone deasupra Libiei. Consiliul de Securitate al ONU şi 
„comunitatea internaţională” ia partea protestatarilor, 
abandonându-l pe Gaddafi, în ciuda faptului că acesta 
devenise în ultimul timp unul din aliaţii strategici, 
reformatorii eroici şi băieţii buni ai consensului neoliberal.

Siria intră şi ea în vertijul primăverii arabe 
în mod direct violent, atunci când pe 25 martie armata 
omoară 20 protestatari pro-democraţie. Patru zile mai 
târziu, cabinetul demisionează. Pe 11 aprilie, Franţa 
interzice purtarea burka în spaţiul public. Bin Laden e ucis 
într-o operaţiune secretă a forţelor americane în Pakistan 
pe 1 mai. Câteva zile mai târziu, un atentat cu bombă în 
Shabqadar, Pakistan, lasă în urmă 80 de morţi şi 120 de 
răniţi. Procesul preşedintelui egiptean înlăturat Mubarak 
începe în august. În octombrie, Gaddafi este capturat şi 
ucis. O zi după, în Tunisia alegerile libere sunt câştigate 
de partidul islamist moderat Ennahda. În Egipt, protestele 
islamiştilor şi liberalilor faţă de noul regim militar se 
soldează cu un acord între acesta şi Frăţia Musulmană. 

Pe 14 mai, Domique Strauss Kahn, şeful FMI, e 
arestat sub acuzaţia de viol. În iulie, un fascist norvegian, 
Anders Breivik, omoară 68 de tineri social-democraţi aflaţi 
într-o tabără de vară pe insula Utoya. În Anglia, măsurile 
de austeritate ale guvernului Cameron declanşează un 
val de revolte şi ciocniri violente cu poliţia în august. 
În octombrie, încep proteste masive în Grecia împotriva 
austerităţii. Papandreu e însă ferm. Pe 26 octombrie liderii 
europeni se întâlnesc pentru a formula soluţii la criză, şi 
impun un nou pachet de austeritate Greciei. Dând dovadă 
de lipsă de fermitate în ochii instituţiilor internaţionale, 
prim-miniştrii aleşi Silvio Berlusconi şi Georgi Papandreu 
sunt înlăturaţi aproape simultan, ultimul tocmai după ce 
anunţase un referendum pe tema măsurilor de austeritate. 
În locul lor, Troika impune doi bancheri („tehnocraţi”) 
loiali: Mario Monti şi Lucas Papademos. 

SUA trece de câteva ori – pe 1 aprilie, pe 19 
iulie – la mustaţă pe lângă declanşarea închiderii parţiale 
a statului ca urmare a depăşirii limitei legale a datoriei 
publice. De fiecare dată, limita legală este ridicată în 
ultima clipă, şi doar printr-un compromis cu politica dură 
de tăieri bugetare şi reducere a deficitului promovată 
de republicani. Sub sloganul „We are the 99%”, începe 
mişcarea Occupy Wall Street, dominată de un segment 
restrâns middle class, şi care, în ciuda durabilităţii şi 
extinderii sale, nu va avea o incidenţă politică altfel 
decât cel mult la nivel de discurs. În noiembrie, într-o 
conversaţie privată scursă presei, Sarkozy şi Obama se 
plâng unul altuia de cât de mincinos şi insuportabil e 
Netanyahu. 

Ianuarie 2012, moare asasinat un om de ştiinţă 
iranian, al patrulea în doi ani. Iranul acuză SUA şi Israelul. 
UE impune un embargo pe petrolul iranian. Conflictul din 
Siria intră în al doilea său an, aducând pe scenă un nou 
actor, pe lângă regim şi opoziţie: gruparea islamistă ISIS, 
care şi-a făcut apariţia pentru prima dată în Irak, în 2006, ca 

reacţie insurgentă la politicile sectare conduse de regimul 
shiit Maliki, instalat în mod democratic de americani 
după înlăturarea lui Saddam Hussein. 80.000 de oameni 
protestează la Atena împotriva măsurilor de austeritate, 
40 de clădiri sunt incendiate. UE acordă un al doilea bail 
out Greciei, în valoare de 130 de miliarde, contra măsuri 
dure de austeritate. Un tânăr american de culoare, Travor 
Martin, este împuşcat mortal de un membru al unei 
patrule comunitare, George Zimmerman. Ucigaşul este 
găsit nevinovat şi achitat. E primul episod dintr-un lung 
lanţ de asasinări având ca victime persoane de culoare 
săvârşite în SUA, sub administraţia Obama, de forţele 
de ordine sau, pur şi simplu, conservatori îngrijoraţi. În 
martie, fostul preşedinte şi actualul prim-ministru Putin 
câştigă din nou fotoliul prezidenţial, obţinând 64% din 
voturi. Alegerile sunt puternic contestate pentru fraudă 
şi au loc largi mişcări de protest a clasei de mijloc pro-
europeene dar şi cu o prezenţă masivă a comuniştilor 
şi a claselor populare. Investirea lui Putin este marcată 
de ciocniri de stradă şi represiune a forţelor de ordine. 
Un francez de origine algeriană, membru Al Qaeda, 
ucide patru persoane la o şcoală evreiască din Toulouse. 
Lovitură de stat în Mali. În mai, François Hollande îl 
învinge pe Sarkozy şi devine preşedintele Franţei. În 
iunie, partidul de centru-dreapta Noua Democraţie câştigă 
alegerile în Grecia şi formează o coaliţie de guvernământ 
cu partidul de centru-stânga PASOK. Syriza e a doua 
forţă politică, cu 26.9%. În iulie, Mohamed Morsi 
câştigă din partea Frăţiei Musulmane primele alegerile 
prezidenţiale de după căderea lui Mubarak în Egipt. 12 
persoane mor împuşcate la cinematograful Aurora din 
Colorado. Izbucneşte scandalul LIBOR: se dovedeşte că 
rata medie a dobânzii cu care lucrează băncile londoneze, 
şi care ar trebui să fie rezultatul „competiţiei libere”, al 
jocului cererii şi ofertei acestor bănci, era stabilită prin 
aranjamente de culise. O piaţă a derivativelor de 350 000 
de miliarde funcţionează pe baza acestui coeficient. Un 
trader din interior afirmă că practica măsluirii LIBOR-
ului era curentă de prin 1991. În august, Ecuadorul îi 
acordă azil lui Julian Assange în clădirea ambasadei sale 
din Londra, după ce acesta e acuzat de viol în Suedia. 
Membrele trupei punk Pussy Riot sunt condamnate la 
doi ani închisoare pentru vandalism în Rusia. Un veteran 
american împuşcă mortal şase persoane la un templu sikh 
din Wisconsin. În septembrie, un film postat pe youtube – 
Innocence of Muslims – provoacă valuri de furie în lumea 
arabă. Mai multe ambasade americane sunt luate cu asalt 
de protestatari (în Maroc, Yemen), iar în Libia atacurile 
se soldează cu moartea ambasadorului american şi a altor 
trei oficiali. Mişcarea Occupy Wall Street aniversează 
un an de existenţă într-o insignifianţă crescândă. În 
octombrie, cu o lună înainte de dezbaterea finală Obama-
Romney, Hillary Clinton îşi asumă responsabilitatea 
pentru situaţia din Libia, afirmând că ea deţine ultimul 
cuvânt în ce priveşte securitatea diplomatică peste hotare, 
nu Obama sau Biden. Trei ani mai târziu, chestionată de 
Congres pe tema asaltului din Benghazi în timpul propriei 
sale campanii electorale, Hillary Clinton avea să paseze 
toată responsabilitatea pentru situaţia din Libia pe umerii 
lui Obama. Hugo Chavez câştigă cel de-al treilea mandat 
prezidenţial în Venezuela. Conflictul din Siria debordează 
în Turcia şi Liban, care se implică în războiul civil din 
Siria, de o parte şi cealaltă a conflictului. O epidemie 
de meningită şi uraganul Sandy lasă câte 32, respectiv 
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44 de victime în SUA. Noi ciocniri izbucnesc în Gaza, 
cu preşedintele Egiptului, Mohamed Morsi, declarându-
şi susţinerea pentru palestinieni, promiţând ridicarea 
blocajului graniţelor teritoriilor palestiniene şi încercând 
să medieze un armistiţiu. Bilanţul victimelor e de 140 
de palestinieni la 5 israelieni. În acelaşi timp, în interior, 
Morsi încearcă să încline balanţa puterii dinspre justiţie 
şi armată înspre instituţia prezidenţială, provocând noi 
demonstraţii de protest în piaţa Tahrir. Naţiunile Unite îi 
acordă Palestinei statutul de „observator non-membru”, 
ceea ce îi deschide acesteia accesul la Curtea Penală 
Internaţională. Drept răspuns, Israel refuză să transfere 
autorităţii palestiniene 100 de milioane $ care i se cuvin 
din taxe şi reia construcţia unei colonii de 3000 de unităţi 
într-un teritoriu ce desparte nordul de sudul Cisiordaniei, 
eliminând astfel posibilitatea unui stat palestinian 
contiguu. Tot în noiembrie, Barack Obama câştigă cel de-
al doilea mandat. În decembrie, un gunman ucide 26 de 
persoane, dintre care 20 de copii cu vârsta între 6 şi 7 ani, 
la o şcoală din Connecticut. 

Pe 1 ianuarie 2013, Franţa trimite trupe în 
Mali. Într-o lună, islamiştii sunt alungaţi din ultimele 
lor redute, iar Hollande face o descălecare triumfală în 
fosta sa colonie. Trei ani mai târziu, Mali e un failed 
state. Europa e traversată de scandalul cărnii de cal, şi 
descoperă cât de dificil e de stabilit responsabilitatea şi 
identificat vinovatul atunci când o conservă de lasagna 
globalizată trece printr-un lanţ de şapte producători şi şase 
ţări. Conflictul din Siria intră în al treilea său an, numărul 
victimelor ajungând la peste 60.000. Netanyahu câştigă 
un nou mandat – al treilea – de premier în Israel. În Egipt, 
protestele împotriva turnurii conservatoare şi autoritare 
a regimului Morsi se soldează cu zeci de victime 
împuşcate de forţele de ordine. Tot aici, 21 de oameni sunt 
condamnaţi la moarte pentru violenţele provocate la un 
meci de fotbal cu un an înainte. Un incendiu într-un club 
de noapte din Brazilia se soldează cu 223 de morţi. 

Papa Benedict demisionează în februarie. În 
martie, moare Hugo Chavez, după 14 ani de preşedinţie. 
Cardinalul argentinian Jorge Mario Bergoglio este ales 
ca nou papă. Xi Jinping devine preşedinte în China, cu 
o agendă de combatere a inegalităţilor şi corupţiei. UE şi 
FMI oferă un bail out Ciprului cu nişte condiţii extrem de 
severe şi inedite: prelevarea a 7.5 miliarde prin taxarea 
conturilor bancare cipriote. Parlamentul insulei respinge 
într-o primă fază pachetul de măsuri şi este ameninţat cu 
excluderea din zona euro. În Siria, regimul Assad e acuzat 
că ar fi folosit arme chimice împotriva populaţiei. Explozii 
multiple la maratonul de la Boston soldate cu trei morţi, 
realizate de o grupare cecenă. Acoperişul unui sweat shop 
de textile din Bangladesh, în care se fabricau produse ale 
unor firme occidentale celebre (Beneton, JC Penny, Cato 
Fashion etc.) se prăbuşeşte, omorând 1127 de muncitori. 
Israel lansează atacuri aeriene asupra poziţiilor lui Assad 
în Siria. În Turcia, protestele împotriva planurilor de 
restructurare a unui parc din Istanbul se transformă într-o 
vastă mişcare anti-guvernamentală, reprimată în forţă 
de Erdogan. În Iran, un reformist şi moderat, Hassan 
Rouhani, câştigă alegerile prezidenţiale din luna iunie. 
Largi mişcări de protest în Egipt împotriva lui Mohamed 
Morsi, ce reunesc clase populare, anti-islamişti, dar şi 
clasă de mijloc pro-occidentală. Un fost angajat CIA, 
Edward Snowden, dă publicităţii documente secrete 
legate de activitatea de supraveghere a NSA, ce dezvăluie 
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o extindere şi ramificare uluitoare ale agenţiei americane, 
care pare să spioneze pe toată lumea (propriii cetăţeni dar 
şi cetăţenii altor state, duşmani laolaltă cu propriii aliaţi 
internaţionali) tot timpul şi în aproape orice ipostază. 
Hăituit de braţul înarmat al „comunităţii internaţionale”, 
Snowden obţine azil în Rusia. În timpul operaţiunilor de 
urmărire a lui Snowden, avionul preşedintelui Boliviei, 
Evo Morales, este coborât forţat la sol în Austria pentru 
control, mai multe state europene refuzându-i accesul în 
spaţiul lor aerian. Evo Morales califică evenimentul drept 
„un afront adus întregii Americi Latine”. 

La 1 iulie, armata îl înlătură pe Mohamed Morsi 
de la putere în Egipt. Protestele susţinătorilor acestuia 
sunt înăbuşite în sânge de noul regim militar – 50 de morţi 
pe 8 iulie, 80 de morţi pe 26 iulie, 500 de morţi pe 14 
august. 36 de militanţi islamişti mor în custodia poliţiei 
egiptene în timpul unui transfer de la o închisoare la 
alta. În ciuda protestelor „vehemente” pentru „excesele” 
regimului militar pe care le exprimă pe căile diplomaţiei, 
puterile occidentale nu-i retrag sprijinul. Croaţia se alătură 
Uniunii Europene. Bradley Manning e condamnat la 35 
de ani de închisoare pentru că a dat publicităţii 700.000 
de documente secrete ale armatei americane. La începutul 
lui septembrie, Obama ameninţă cu o intervenţie militară 
în Siria, în cele din urmă intervenţia e evitată, iar SUA 
acceptă compromisul propus de Rusia, prin care Assad se 
angajează să renunţe la armele chimice. Exprimându-şi 
frustrarea pentru politica occidentală în Orientul Mijlociu 
şi îngrijorarea pentru recentul dezgheţ în relaţiile cu 
Iranul, Arabia Saudită refuză în octombrie statutul de 
membru non-permanent în Consiliul de Securitate al 
ONU. Ca urmare a blocajului din Congres între democraţi 
şi republicani pe marginea aşa numitei Obamacare, 
pragul legal limită al datoriei publice întârzie să fie ridicat 
la timp, astfel încât statul american e partially shut down 
pentru o perioadă de 16 zile. 359 de refugiaţi din Nordul 
Africii şi Orientul Mijlociu mor înecaţi în Mediterana pe 
3 octombrie. Libia de Est îşi declară independenţa faţă 
de guvernul din Tripoli la 2 noiembrie. Pe 25 noiembrie, 
China instituie şi revendică o nouă zonă de spaţiu aerian 
deasupra unor insule din Marea Chinei de Est. SUA, 
Japonia şi Coreea de Sud trimit avioane de luptă şi 
bombardiere în patrulare prin spaţiul aerian respectiv; 
două zile mai târziu, China face la fel. JP Morgan e de 
acord să plătească 13 miliarde $ guvernului american 
pentru a evita acuzarea penală pentru practicile sale de 
până la criza din 2008. 

În decembrie, decizia preşedintelui ucrainean 
Yanukovici de a nu semna un acord cu UE marchează 
începutul Euromaidanului şi a crizei ucrainene: sute de 
mii de manifestanţi în Kiev, cu un mesaj pro-european, 
naţionalist şi anti-rus, şi cu o prezenţa semnificativă (şi 
un rol tactic încă şi mai important) a extremei dreapta. 
SUA sprijină imediat mişcarea de protest şi, în vreme 
ce trasează viitorul guvern ucrainean într-o convorbire 
telefonică celebră, îşi exprimă totodată prin glasul 
Victoriei Nuland frustrarea pentru ezitările şi poticneala 
UE: „and the EU? Fuck the EU!”. La sfârşitul anului, 
26 de oameni mor într-o serie de atentate sinucigaşe în 
Volgograd, Rusia, cu o săptămână înainte de începerea 
Olimpiadei de iarnă de la Sochi. 

În ianuarie 2014, protestele din Ucraina 
degenerează în violenţă. Compromisul propus de 
Yanukovici, ce prevede o prezenţă a opoziţiei la putere 
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până la organizarea de noi alegeri, este acceptat de puterile 
occidentale, dar respins de protestatari. La 20 februarie, 
100 de oameni sunt ucişi în Piaţa Independenţei din Kiev. 
Protestatarii capturează 57 de poliţişti şi, în faţa escaladării 
violente a protestelor, Yanukovich fuge din ţară. Rusia îşi 
exprimă îngrijorarea pentru instabilitatea din Ucraina şi 
pentru intervenţia occidentală. Pe 27 februarie, izbucnesc 
proteste în Crimeea, unde pro-ruşii ocupă câteva clădiri 
guvernamentale şi înalţă steagul Rusiei. Pe 1 martie, 
Rusia trimite trupe în Crimeea în scopul declarat de a-i 
proteja pe etnicii ruşi de ultranaţionaliştii ucraineni. Două 
zile mai târziu, Rusia preia controlul asupra Crimeii. 
Obama îl acuză pe Putin de încălcarea normelor dreptului 
internaţional. John Kerry vine la Kiev pentru a asigura 
guvernul interimar de susţinerea SUA. Le promite bani. 
1 miliard de dolari în ajutoare. Pe 16 martie are loc un 
referendum în Crimeea care se exprimă pentru anexarea la 
Rusia. Occidentul impune sancţiuni economice împotriva 
Rusiei, iar ONU declară anexarea Crimeii ilegală. În 
aceeaşi zi, FMI e de acord să împrumute Ucrainei 18 
miliarde de dolari, iar congresul SUA aprobă un ajutor 
de 1 miliard. Toţi bani pentru plătirea datoriilor externe şi 
mărunţiş pentru sprijin economic. Pe 25 mai miliardarul 
Petro Poroshenko câştigă alegerile în Ucraina. Situaţia 
escaladează în Est, cu ciocniri între separatişti şi armata 
ucraineană. Mai mult de 40 de manifestanţi pro-ruşi 
mor incendiaţi după ce au fost blocaţi într-o clădire din 
Odessa de susţinătorii regimului de la Kiev. Pe 20 iunie, 
Poroshenko declară încetarea unilaterală a focului după 
ce rebelii doboară un avion militar ucigând 49 de oameni. 
Armistiţiul durează doar 10 zile. În iulie se înregistrează 
mai multe victorii ale armatei ucrainene şi 1130 de victime, 
din care 800 civili. În iulie, alte sancţiuni împotriva Rusiei. 
În august, un avion al companiei Malaisia Airlines este 
doborât deasupra Ucrainei, provocând 298 de victime. 
Învinuiri reciproce între Rusia şi Ucraina. Alt armistiţiu 
de scurtă durată în luna septembrie.

 
Pe 12 februarie au loc proteste violente în 

Venezuela. Preşedintele Maduro declară că e o încercare 
de lovitură de stat cu susţinere americană. Protestele vor 
continua şi în luna martie. 

Anunţul Federal Reserve că va înceta, treptat, 
programul de quantitative easing şi că va ridica rata 
dobânzii bancare de la minimul istoric la care se află 
provoacă tulburări în ţările emergente: în august, 
Argentina intră pentru a treia oară în faliment în ultimii 
25 de ani. Evo Morales recâştigă alegerile în Bolivia, al 
treilea mandat consecutiv. În Mexic, pe 16 noiembrie 
sunt răpiţi 40 de studenţi în Iguala, care vor fi asasinaţi 
în ceea ce pare a fi o operaţiune realizată cel puţin cu 
asentimentul forţelor de ordine. Vaste mişcări de protest 
împotriva cartelurilor de droguri şi a complicităţii 
statului. 

În martie, Israel anulează scutirea de la 
serviciul militar a ultra-ortodocşilor israelieni. Armata 
siriană recucereşte, cu ajutorul Hezbollah, câteva oraşe 
controlate de rebeli la graniţa cu Liban. În Egipt, în 
aceeaşi lună, 529 de oameni sunt condamnaţi la moarte 
pentru uciderea unui ofiţer de poliţie. Negocierile de pace 
dintre Palestina şi Israel, desfăşurate între 23 aprilie-30 
aprilie, eşuează. În iulie, începe un nou episod din 
conflict, soldat în luna august cu 2143 victime de partea 
palestiniană şi 100.000 persoane rămase fără adăpost, vs. 

70 de victime israeliene. Pe 30 decembrie, ca urmare a 
opoziţiei SUA şi Australiei, Consiliul de Securitate al 
ONU respinge cererea de membru cu drepturi depline a 
Palestinei.

În mai, generalul Sisi câştigă cu 96% alegerile 
prezidenţiale din Egipt, de la care este exclusă Frăţia 
Musulmană, şi care înregistrează o prezenţă la vot de 47%. 
În Nigeria, grupul islamist Boko-Haram răpeşte 280 de 
fete pe post de sclave sexuale. În Siria, pe 3 iunie, Assad 
e reales preşedinte cu 89% dintre voturi. „Comunitatea 
internaţională” nu recunoaşte validitatea scrutinului. Pe 
11 iunie ISIS preia controlul asupra oraşului Mosul în 
nordul Irakului, important centru petrolier. Militanţii 
eliberează insurgenţi sunni din închisori şi jefuiesc bănci, 
obţinând astfel 425 de milioane $. 500.000 de oameni 
fug din Mosul. Premierul irakian Maliki declară stare de 
urgenţă. Insurgenţii se îndreaptă către Bagdad, pe drum 
capturând şi oraşele Tikrit, Baiji şi rafinăriile din teritoriu. 
Marele Ayatollah Ali Sistani, şiit, cheamă lumea la luptă. 
Nefiind antrenaţi, şiiţii sunt masacraţi de către ISIS, care 
obţin noi teritorii în nordul şi vestul Irakului. Pe 1 iulie 
ISIS declară suveranitatea asupra teritoriului ocupat în 
Irak şi Siria şi îşi schimbă numele în Statul Islamic. În 
august, SUA lansează un atac aerian limitat împotriva 
ISIS în Irak, în timp ce ISIS ameninţă să omoare toţi 
rezidenţii din Mosul neconvertiţi la Islam. Back home, un 
poliţist ucide fără motiv un tânăr de culoare în Ferguson, 
SUA, declanşând protestele vehemente ale comunităţii 
locale. Drept răspuns, pe 16 august este declarată starea 
de urgenţă în Ferguson, iar oraşul intră sub controlul 
trupelor federale. 

Pe 10 noiembrie organizaţia militară egipteană 
Ansar Beit al-Maqdis îşi declară alianţa cu ISIS, care 
pătrunde astfel şi în teritoriul egiptean. Noi proteste în 
piaţa Tahrir după ce Mubarak este găsit nevinovat de către 
un tribunal egiptean. Se intensifică valurile de migraţie 
înspre Europa, pe ruta Spania sau sudul Italiei. Turcia şi 
Liban găzduiesc deja milioane de refugiaţi ai conflictului 
din Siria. În octombrie, în lipsa susţinerii din partea 
UE, Italia suspendă programul „Mare nostrum”, care 
prevedea şi misiuni umanitare de salvare a refugiaţilor; 
programul este înlocuit cu programul european Triton, ce 
prevede exclusiv misiuni de supraveghere şi combatere 
a „traficului de persoane”. Ca urmare a scăderii 
istorice a preţului petrolului şi a sancţiunilor impuse 
de occident, rubla rusească se prăbuşeşte. Izbucneşte 
scandalul LuxLeaks, din care reiese că proaspăt alesul 
preşedinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, 
le-a uşurat ani de-a rândul, în calitate de prim ministru 
al Luxemburgului, corporaţiilor multinaţionale plasarea 
profitului în ducat pentru a scăpa de taxe. 

Anul 2015 debutează cu atacul terorist de pe 
7 ianuarie din redacţia Charlie Hebdo. 12 oameni ucişi 
în redacţie, iar alţi 4 ucişi după ce au fost luaţi ostatici. 
Al-Qaeda din Yemen îşi asumă responsabilitatea pentru 
atac. Şocul conduce la o vastă şi emoţionantă reconciliere 
naţională sub sloganul Je suis Charlie. Măcinată de 
tensiuni sociale şi economice, Europa îşi regăseşte 
consensul în crisparea securitară. Pe 20 ianuarie rebelii 
şiiţi Houthi ocupă capitala Yemenului. În martie, Arabia 
Saudită intervine militar în Yemen, pentru a bloca 
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extinderea influenţei Iranului în regiune. La rândul 
său, ISIS lansează atacuri în Yemen împotriva rebelilor 
houthis. Beneficiind de susţinere iraniană, în Irak forţele 
guvernamentale încep pe 2 martie ofensiva împotriva 
ISIS. În aprilie armata nigeriană reuşeşte să elibereze 
700 de prizonieri capturaţi de Boko Haram. Aliatul 
strategic SUA, Arabia Saudită îşi doboară pentru a doua 
oară consecutiv recordul de execuţii într-un an. Un raport 
OXFAM arată că averea celor mai bogaţi 1% a crescut 
în timpul crizei de la 44% în 2009 la 48% în 2014 din 
bogăţia mondială, în timp ce cei mai săraci 80% deţin 
doar 5%.

Pe 25 ianuarie, SYRIZA câştigă alegerile în 
Grecia promiţând anularea măsurilor de austeritate dar 
totodată şi rămânerea în zona euro. Cele două opţiuni aveau 
să se dovedească incompatibile. Urmează un skanderberg 
de luni de zile de negocieri dure cu instituţiile troicii. 
În prag de faliment, şi refuzând să se supună cererilor 
creditorilor internaţionali, Tsipras anunţă un referendum. 
Pe 5 iulie, câştigă detaşat opţiunea de respingere a 
politicilor de austeritate. Confruntat cu poziţia fermă a 
liderilor europeni, ameninţat cu excluderea din zona euro 
şi cu perspectiva extrem de iminentă a dispariţiei monezii 
de pe piaţă, Tsipras revine asupra poziţiei şi acceptă un 
alt pachet – mult mai sever decât cel respins la începutul 
anului – de fonduri contra austeritate. Syriza se rupe între 
o facţiune pro-guvernamentală şi o platformă de stânga 
opusă măsurilor de austeritate. Tsipras demisionează 
pe 20 august, organizează alegeri anticipate şi revine 
ca premier pe 21 septembrie. Austeritatea continuă 
în Grecia, ca şi postura imposibilă în care rigoarea 
neoliberală a instituţiilor internaţionale au împins Syriza: 
în noiembrie, guvernul îşi declară susţinerea pentru greva 
generală declanşată împotriva propriilor sale măsuri de 
austeritate. În august, în schimb, instituţiile internaţionale 
îi iartă Ucrainei 18 miliarde $ din datoria externă, ceea ce 
e un fel de a recunoaşte falimentul tehnic, şi practic, în 
care a împins-o intervenţia occidentală. 

Pe 4 ianuarie, poliţia din New York intră în 
grevă, declarându-se ofensată de afirmaţia primarului 
de Blasio conform căreia ar fi făcut uz excesiv de forţă 
împotriva persoanelor de culoare. Cât a durat protestul, 
nimeni, se pare, nu i-a dus lipsa. Ca reacţie la sancţiunile 
impuse de SUA, preşedintele Venezuelei îi dă afară din 
ţară pe diplomaţii americani. Pe 27 februarie liderul 
opoziţiei ruse, Boris Y. Nemtsov, este asasinat. Proteste 
în Moscova. Putin neagă implicarea în atentat. Obama se 
adresează Congresului american pentru a cere aprobarea 
unei intervenţii aeriene împotriva ISIS în Siria. În martie, 
într-un gest de sfidare pentru politica faţă de Iran a lui 
Obama, Netanyahu vine în faţa Congresului american 
ca invitat al republicanilor. Nu are loc o întâlnire cu 
Obama. Întors acasă, în Israel, Netanyahu şi partidul 
său Likud câştigă alegerile pe 17 martie. Pe 2 aprilie, 
se semnează pactul nuclear iranian. În SUA, un atac 
terorist asupra unei biserici metodiste din Carolina de 
Sud provoacă moartea a 20 de persoane de culoare. Pe 6 
august, miliardarul Donald Trump îşi anunţă candidatura 
pentru preşedinţia americană. Pe 9 august este declarată 
din nou stare de urgenţă în Ferguson, unde protestelor 
faţă de brutalitatea poliţiei li se răspunde cu altă violenţă 
poliţienească. 12.000 de persoane mor anual în SUA „in 
gun related crimes”. 

Turcia expulzează ambasadorul Vaticanului, 
după ce Papa Francisc defineşte masacrul armenilor din 
1915 primul genocid al secolului 20. Pe 7 iunie, Erdogan 
pierde majoritatea în parlamentul turc. Partidul pro-kurd 
câştigă 13% dintre voturi. Pe 10 octombrie, mai multe 
explozii provoacă moartea a 100 de manifestanţi pro-
kurzi în Ankara. Guvernul învinuieşte ISIS şi profită 
de situaţie pentru a institui noi măsuri de securitate şi a 
înăspri condiţia minorităţii kurde. În alegerile generale 
din noiembrie, partidul Dreptate şi Dezvoltare al lui 
Erdogan recâştigă majoritatea pierdută patru luni mai 
devreme. 

Pe 8 mai, David Cameron câştigă cel de-al 
doilea mandat de premier în Marea Britanie. În august se 
intensifică criza refugiaţilor în Europa. Ruta balcanică o 
înlocuieşte pe cea Mediteraneană. Ungaria construieşte 
garduri de sârmă ghimpată la graniţa cu Serbia. Pe cât 
e de contestată la nivelul declaraţiilor decizia maghiară, 
pe atât tinde să fie imitată la nivelul faptelor: garduri 
ghimpate încep să apară între tot mai multe state 
europene. Într-o desfăşurare de poticneală şi meschinărie, 
liderii europeni nu reuşesc în repetate rânduri să se pună 
de acord pe marginea unor cote – oricum insuficiente 
– de refugiaţi pe teritoriile lor. Din septembrie încoace 
cam 3000 de refugiaţi traversează zilnic Balcanii. Iniţial, 
afgani, sirieni, irakieni şi nord africani. Autoritarismul lui 
Orban fură scena discuţiilor politice, Merkel face iniţial 
figură de umanism şi ospitalitate, după care intră şi ea 
în rând cu politica generală europeană de respingere a 
refugiaţilor. 

Pe 16 septembrie, o comisie de investigaţie 
a Congresului american descoperă că, din cele 500 de 
milioane $ destinate pregătirii trupelor de opoziţie din 
Siria, s-a reuşit antrenarea a 4-5 oameni. La sfârşitul lunii, 
SUA bombardează un spital al Medecins sans frontières 
în Afganistan. Un scandal de proporţii afectează 
compania germană Volkswagen, care se dovedeşte a fi 
trişat pentru a ocoli limitele legale de poluare admisă. 
Practica celor de la VW pare să se regăsească şi la alţi 
producători auto. După ani de susţinere a regimului lui 
Assad, Rusia decide să intervină militar direct în Siria 
împotriva ISIS. Armata liberă siriană, precum şi alianţa 
occidentală care o sprijină, susţine că ţinta atacurilor 
ruseşti este de fapt ea însăşi, nu ISIS. În octombrie 
izbucneşte un nou conflict între Palestina şi Israel în 
care sunt ucişi 77 de palestinieni şi 10 israelieni. La 
sfârşitul lunii, un avion rusesc cu pasageri este doborât 
deasupra Egiptului de către gruparea ISIS, lăsând 224 
de victime. Pe 12 noiembrie, un atac ISIS în cartierele 
susţinătorilor Hezbollah din Beirut provoacă 43 de 
morţi. Nici una din aceste tragedii nu trezeşte vreo 
emoţie profundă a „comunităţii internaţionale” şi nici 
nu conduce la o schimbare a relaţiei Occidentului cu 
aliaţii săi strategici din Orientul Mijlociu – Arabia 
Saudită, Turcia şi emiratele din Golf, care sunt totodată 
şi principalii furnizori de fonduri, arme, ideologie sau 
puncte deschise de trafic pentru ISIS. O zi mai târziu, o 
serie de atacuri ISIS la Paris lasă 129 de victime. Drept 
răspuns, Franţa şi Occidentul declară război istoriei 
contemporane. 
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Marius JUCAN

CAFÉ CENTRAL
(fragment)

În faţa hotelului, nu era nimeni. 
Justin porni în jos, spre Gară.
Nu ajunse prea departe, trotuarul se scufunda într-o 

groapă pe marginea căreia câţiva şobolani chiţăiau, 
strânşi unul în altul, o mică legiune, mirosind pământul, 
ridicându-şi şi coborându-şi boturile negre, din aproape 
în aproape.

Lângă o grămadă de zdrenţe zăcea o umflătură albă, 
zemuind, o burtă de animal ori spinarea unui nou-născut, 
lepădat.

Trecu pe partea cealaltă a străzii, se întoarse spre 
Piaţa de Sus, ocolind o stradă la intrarea căreia scria 
„dezmembrări”. 

În faţa lui, un bărbat şi o femeie se certau, umerii lor 
se atingeau, zvâcneau, se trăgeau înapoi, arşi. Şoldurile 
revărsate de sub scurtele de piele identice se frecau 
molcome, lipindu-se unul de celălalt. Umărul ei, mai 
scund, rotund, era puternic; al lui, înalt, subţire, era slab, 
cocârjat. Şoldul ei se lipea de al lui, mai des decât al lui 
de al ei. Bărbatul o împingea pe femeie, ţipa că nu o mai 
suportă, nu te suport, femeie, zicea. Umerii se loveau, 
tresăreau, şoldurile se sudau pentru un timp, cei doi se 
rezemau unul de celălalt în mers legănat, tăcând. Apoi, 
începeau să se certe iar, umerii se atingeau, şoldurile 
se mângâiau, bărbatul o îmbrâncea pe femeie, umerii 
tresăltau, şoldurile se dezmierdau, scurtele de piele 
tremurau, umerii, şoldurile, umerii, până când bărbatul se 
opri să tragă aer în piept, să ţipe iar, nu te mai suport. 

Atunci, femeia făcu repede doi paşi înainte, se 
întoarse, zicându-i peste umăr, ‘te dracului, prostule. 

Merse printr-un gang ce mirosea a hazna. Pe ziduri 
erau afişele străvechi ale unor politicieni, toţi la fel, guri 
crăpate, ochi scoşi, urechi sfârtecate şi cu surâsurile 
victorioase ale muşchilor feţelor impregnate de murdărie. 

O luă pe o străduţă îngustă, pe lângă un poştaş 
cocoţat pe o bicicletă, bicicleta făcea opturi, zgâlţâindu-se 
peste ridicăturile din asfalt, geanta se bălăbănea pe spatele 
poştaşului care fluiera nepăsător, şi o haită de jigodii se luă 
după el, ieşind din curtea unui bloc cufundat în întuneric; 
întunericul era fosforescent, ameninţător, alunecând 

dintr-o spărtură a orizontului, spărtura se lărgea, înghiţea 
aproape tot orizontul, ca şi când un alt orizont s-ar fi 
decantat din primul, iar la un moment dat decantarea s-ar 
fi oprit, erau două orizonturi, iar la mijlocul lor, blocul 
plutea ca un stâlp de fum ridicat în pustiu. 

Câinii săreau la călcâie, apoi la geantă, poştaşul 
înjura, claxona, înjura, dar fără să fie de fel speriat, nu se 
zorea, pedala şi înjura, când, deodată, pe urma câinilor, se 
ivi un dulău cu gura plină de bale; înfundându-şi şapca pe 
cap, poştaşul începu să pedaleze grăbit. 

Urcă spre strada Republicii, mergând alături de o 
bătrână care suspina la fiecare pas, ţinând în mâini o pâine 
şi o sticlă de lapte. Femeia îl întrebă cât mai era ceasul, 
Justin îi spuse cât, dar ea nu înţelese. Era surdă, surdă 
de-a binelea. Se apropie de ea, îi arătă cadranul ceasului, 
ridicând braţul în dreptul ochilor ei, ea îi mulţumi, 
rugându-l să-i mai arate o dată ceasul, ora exactă, văzuse 
bine oare, se întrebă ea, şi călcând strâmb, se împiedecă; 
îi întinse lui Justin, iute, pâinea, se ţinu caraghios de sticla 
de lapte ca de un capăt de baston ridicat în aer şi căzu.

Justin apucă pâinea, nu însă şi sticla de lapte. 
Bătrâna se rostogoli, ţipând scurt, sticla se sparse, laptele 
curse gâlgâind într-un pârâiaş cu trei braţe, dintre care 
unul se prelinse spre gura femeii ce se văieta cu ochii daţi 
peste cap. 

Justin o ridică, îi dădu pâinea, ea, gâtul sticlei de 
lapte, pe care îl mai ţinea încleştat în palmă, cu capacul 
de staniol cu tot. 

Femeia îi mulţumi, din nou, scuturându-se mărunt, 
ca de friguri, şi el aruncă cât colo gâtul sticlei.

Ajunse în vechea piaţă a Armoniei, prin poarta 
păzită de doi dragoni cu feţe desfigurate, braţe ciuntite, 
umeri străpunşi până la armătura de fier, mânere boante în 
loc de săbii, jumătăţi de cai cu sferturi de cozi, stindarde 
jefuite de embleme, cizme retezate ca nişte labe dinţate, 
înfipte în soclul de pe care soldaţii dădeau impresia că 
veacul nu le trecuse încă şi, conştiincioşi, mai ţineau în 
cârcă poarta pieţii, uitându-se orbi după schimbul care nu 
mai venea, dragoni credincioşi aşteptând să vină cineva 
să-i scoată din postul în care muriseră de atâtea ori şi 
înviaseră, fără să ştie pentru ce. 

Merse agale până la mijlocul pieţii, acolo unde 
se înălţau, de o parte, Casa Brutarului, de cealaltă Casa 
Armurierului.

Ca de fiecare dată când trecea prin piaţă, printre 
cele două Case, Justin îşi spunea că nu aflase nimic 
precis despre acel brutar şi acel armurier. Atât doar, cei 
doi trăiseră acolo. Acel brutar care făcuse pâini cât roata 
carului şi pâinile ţineau mai bine de o lună. Acel armurier 
care forjase săbii de o rezistenţă neîntrecută, neasemuită, 
cum se spunea în Cartea Muzeului Local, nu doar săbiile, 
ci şi coasele, securile şi bărzile late, foarfecele de tuns lâna 
oilor, cuţitele lungi cu lamă lungă, dreaptă ori uşor curbată 
spre vârf, alunecând dinspre mijlocul ridicat, o dată cu 
semnătura Armurierului, spre ambele tăişuri. Gustul 
pâinilor era mereu proaspăt, miezul dens, coaja rumenă, 
până în ultima zi, până la ultima bucăţică, iar reţeta 
drojdiei, felul făinii, durata coacerii, prepararea lutului 
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pentru cărămizile cuptorului, din care se mai păstrase una, 
ca un lingou înnegrit, la Muzeul Local, neştiută, la fel ca 
şi compoziţia oţelului, despre care evident nu se scria nici 
un rând în Cartea Muzeului Local. 

De cealaltă parte a pieţii, în Casa Brutarului, locuiau 
zeci de cerşetori. 

Casa devenise sediul lui Moo, cerşetorul cel mai 
respectat din oraş. Moo era un bărbat încă tânăr, un 
uriaş blând şi lipsit de grai. Comunica prin semne foarte 
expresive, inventate spontan, după oameni şi împrejurări. 
Numele de Moo îi fusese dat de cerşetori, pentru sunetele 
pe care uriaşul le scotea, revoltat că nu putea articula 
nici un cuvânt, nu izbutea să se facă auzit decât nişte 
strigăte nătânge, mooo, mooo, mooo!, mugea el, ca o 
sirenă de navigaţie, când situaţia o cerea, ajutându-şi 
gesturile pricepute, dar incongruente. Faima lui Moo se 
consolidase nu doar din pricina staturii şi vocii sinistre, 
ci constanţei neîntrecute cu care îi apăra pe cerşetori, el 
fiind singurul cerşetor care nu cerşea. Oraşul trepidase 
de curiozitate în zilele când Moo negociase (aproape o 
săptămână, prin strigăte şi semne) cu motocicliştii de la 
Cazarma Veche, pentru răscumpărarea câtorva cerşetoare 
tinere, furate de motociclişti de la Gară. Moo le redase 
fetelor libertatea şi demnitatea, cerând o suma modică 
pentru perioada cât fuseseră găzduite la Cazarma Veche; 
motocicliştii refuzaseră, argumentând că avuseseră 
cheltuieli cu fetele, chemaseră de câteva ori un medic, pe 
Fabini, recunoscut pentru onorariile defel modeste. Ei, 
bine! intenţionă să spună Moo şi desenă repede un semn 
complicat, cu palmele întredeschise, închipuind o mică 
urnă, al cărei conţinut dădea peste margini, iar degetele 
lungi şi frumoase ale lui Moo tremurară fin, nedorind să 
lase să se risipească nimic din acel ceva din urnă, ceva 
foarte preţios, ei bine, vru să spună uriaşul, coborând urna 
palmelor spre Rudolf Kucinski, şeful motocicliştilor, şi 
rămânând aşa o clipă; dar Rudi îl întrebă, ei bine, şi ce? 
Eşti dator! Şi Moo fu nevoit să cedeze pentru cerşetoarele 
lui, moo, moo, făcu el, abătut; plăti, şi pe deasupra 
îşi dădu cuvântul că fetele lui vor sta cuminţi acasă, 
în piaţa Armoniei, şi nu vor mai bate zona Gării, care 
revenea motocicliştilor, după ce motocicliştii şi cerşetorii 
împărţiseră în jumătăţi aproape egale oraşul.

De cealaltă parte a pieţii, Casa Armurierului era 
sumbră şi pustie. 

Înăuntrul ei, într-unul din fostele ateliere cu 
tavane boltite, mai trăia un bătrân, ultimul descendent 
al faimosului Armurier. Bătrânul, bolnav de nervi, ieşea 
pe la amiază în piaţă să tragă cu praştia în ciorile de pe 
Casa Brutarului, izbucnind în hohote de plâns, jurând 
că se va sinucide în seara aceea chiar, dar nimeni nu îl 
credea, fiindcă bătrânul nu putea decât să plângă, cam un 
minut, după care râdea, ca orice nebun tipic, amintindu-
şi, alandala, tot ce i se întâmplase neamului lui, de parcă 
toţi cei ce îi alcătuiseră neamul veniseră să vadă lumea 
iar, în suspinele ciclice ale nebunului şi în hohotele de râs 
nesimţite.

Ciorile zăceau în piaţă, unele peste altele, răsaduri 
negre de pene şi carne, gunoierii oraşului nu urcau 

niciodată în partea de sus a oraşului decât dacă primeau 
bacşiş, oasele albe se iţeau prin hoiturile sticloase, iarna 
trecea, primăvara venea, iarba ţâşnea în toată piaţa, iarbă 
de soi necunoscut, fiindcă, aşa cum îi spusese inginerul 
Macarie, proprietarul cimitirului „Anubis”, pe locul 
acela fusese cândva târgul de vite, acolo se sacrificaseră 
secole la rând animale, iarba se cosea anevoie, sârmoasă 
şi ascuţită, însă adunată şi răsfirată pe aleile cimitirului 
„Anubis” era balsam, nu alta, orăşenii o căutau la poarta 
cimitirului pentru infuzii, ori ca supliment alimentar, îi 
informase Macarie, nemaipunând la socoteală că aleile 
cimitirului deveniseră singurul lor loc paşnic de plimbare 
din oraş.

Din turnul bisericii luterane, se auzi bătaia scurtă, 
una singură, înainte de opt. 

Porumbeii zburară, aşteptând în înaltul cerului, 
loviturile orei pline. 

Justin porni pe strada Fagilor. 
Strada cea mai curată din oraş, unde se ridica 

biserica luterană. 
Trecu pe lângă gardul bisericii, ascultând glasurile 

care intonau un imn religios. Apoi, sunetul orgii, curgând 
circular, prin zidurile topite în aburii de ceaţă. Nu se omora 
după muzica aceea, dar o ascultă, îi sugera ceva vag, habar 
nu avea ce, ceva extraordinar de vechi de care nici nu se 
mai simţea legat, de care nu se putea totuşi despărţi, la fel 
ca în copilărie, când urca în turnul pompierilor din Cluj, şi 
le făcea cu mâna părinţilor rămaşi jos, aplecându-se peste 
grilajul metalic, presupunând că în viitor ei vor dispărea, 
şi simţea deja greutatea acelei despărţiri viitoare, deşi ei 
erau încă acolo, de aceea el le făcea din mână repede-
repede, ca şi cum ar fi dorit să scape de ea, de greutatea 
despărţirii viitoare, pentru care se pregătea, privind din 
turn, peste oraş, şi oarecum în viitor.

Înconjură biserica, căută rândurile de crizanteme 
albe, perfect aliniate, mai frumoase decât oricând, atunci, 
înainte de moarte, palide din cauza brumei, dar atât de 
vii, încă vii, şi doar pentru o dimineaţă, şiruri aliniate 
de crizanteme de brumă, ce se grăbeau să moară, dar 
întârziau, încă, frumoase, palide şi vii. Mai merse puţin 
şi îl cuprinse toropeala, curgând fierbinte din creştet în 
vârful degetelor. Respiraţia i se iuţi, ca într-un puseu 
de febră. Ar fi băut o cafea, dar nu era nici un automat 
de cafea pe strada aceea, desigur, şi ce impropriu ar fi 
fost, un automat de cafea, pe cea mai curată stradă din 
oraş, chiar lângă biserică, un automat. Mai dădu un ocol 
bisericii, gândindu-se la cafeaua pe care nu o putea bea, 
apoi începu să se frământe, cum ar fi fost să fie acasă, la 
Cluj, la ora aceea, stând cu fetiţele în bucătărie, dându-
le ceva de mâncare, tocmai le terminase ceva, şi se văzu 
luând tigaia de pe foc, de câte ori el lua tigaia, ah, de câte 
ori, era la fel, îi trece prin minte, când o lua, să o dea de 
pereţi, să spargă cu ea pereţii! Marinela şi Marisela erau 
deja gata îmbrăcate de şcoală, Felicia întârzia nepermis 
de mult la baie, să nu o apuce pe drum, şi Justin încetini 
ritmul amintirii de la Cluj, se aşeză pe gardul bisericii 
într-o scobitură săpată de generaţii care stătuseră ca şi el, 
acolo, întrebându-se cum ar fi fost să fie şi acolo, şi în altă 
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parte.
Felicia tocmai îi spusese ceva în baie, spusese sau 

făcuse, fetiţele râdeau, lăsă tigaia, şi îşi dădu seama că 
nu dorise să plece cu gândul acasă, nu, nicidecum, dar 
gândul zburase, se duse, gândul zboară, gândul zboară, îşi 
repetă, învins de toropeală şi de cheful unei cafele, stând 
în scobitura aceea, şlefuită de veacuri, un loc, minunat, în 
grosimea pietrei din gardul bisericii.

Era iar la Cluj, deşi nu dorea, lângă fetiţele lui, în 
bucătărie era, şi ar fi trebuit să se bucure, în dimineaţa 
aceea, era din nou cu ele, ca să…

… să dezlipească de pe fundul tigăii pojghiţa 
omletei făcute dintr-un singur ou, un ou făcut plat, plat 
de tigaie, peste care Maricela îşi înălţase deja năsucul, 
adulmecând flămândă, cerând o coajă de caşcaval, o 
dunguliţă de şuncă, cât scăpa cuţitul oprindu-se în capul 
osului dezgolit de aproape un an, dar nu era nici de una, 
nici de alta, şi…

… şi Marinela râdea răutăcioasă, după ce băuse 
două pahare cu apă rece, râgâise lung, făcându-i cu ochiul 
Maricelei, cere tu, că mie nu-mi dă, Maricela cea cuminte 
nu cerea, doar adulmeca, dar până la urmă striga spre baie, 
mami, tati nu-mi dă, Felicia stătea de o jumătate de oră, 
avea un fel de tensiune în intestine, măi Maricela, zicea el, 
iar Feli, din baie, Justin, dragă, dă-i ceva…

… ceva-ce, ceva-ce, se hlizea Marinela, vezi cum 
vorbeşti, Marinela!, ştia ea că era degeaba, nu mai era 
nimic în frigider, eventual punga goală de hârtie cerată 
din care dispăruseră feliile de mezel, le pusese Felicia în 
rondele străvezii în sendvişuri, şi… 

… şi Marinela mirosise înainte de a veni la masă 
hârtia şi, aşa cum făcea de obicei, îşi sufla nasul în ea, şi 
pe deasupra scuipa…

… şi o întreba pe Felicia, ce naiba, de o jumătate de 
oră în baie, pe veceu, Feli, mai e şuncă… 

… şuncă? Visezi? mormăia Feli, forţându-se… 
…şi atunci scotea din frigider un borcan de gem, 

aproape îngheţat, scobea cu cuţitul o aşchie lată de gel 
roz, cu care ungea omleta, să-i schimbe culoarea, adaugă 
un pic de sare, fetiţelor le plăcea la nebunie gustul dulce-
sărat, dar Maricela îşi ridica năsucul iar, şi lui i se rupea 
inima, borcanul era tot mai uşor, fetiţele râgâiau pe rând, 
le mai dădea fiecăreia câte un pahar mare de apă, înainte 
să plece la şcoală, Felicia le zorea din baie, de pe veceu, 
hai, fetele, pe cai, acum, acum, uite-acum sunt gata şi eu, 
şi se dădea cu cremă înăuntru şi pe mâini, hai că sunt gata, 
gata fetele, zicea ieşind victorioasă, şi…

Deodată, muzica orgii se auzi, asurzitor. 
Vocile unor credincioşi urcaseră sus, inuman de 

sus, iar orga coborâse pe praguri moi şi lichide de sunete 
cavernoase, bolboroseau aşa, scăzând, şi Justin îşi dădu 
seama că nu era la Cluj, dar nici în orăşelul de munte, 
lângă biserica luterană, ci departe, peste coroanele goale 
ale fagilor, departe, undeva pe un tărâm care tocmai atunci 
se năştea, se alcătuia din nimic pentru el, tărâmul pe 
care nu se aflase niciodată, fiindcă nu se închegase încă, 
dar venise vremea, venise, îşi spuse Justin, surprins, pe 
măsură ce străbătea tărâmul, tărâmul, ce vorbă de basm, 

tărâmul vremii, nu tărâmul, ci teritoriul timpului, suna 
mai abstract, mai plin, teritoriul timpului ce i se dădea, 
i se tot dădea, era doar al lui, şi din cauza încordării, a 
toropelii de dinainte, Justin se simţi deopotrivă obosit şi 
fericit. 

Ar fi băut, totuşi, o cafea.
Se ridică din culcuşul cald, de piatră, şi se miră, cald 

şi de piatră. 
Porni spre Piaţa de Sus, la Café Central.
Se opri pe strada Planorului, în faţa magazinului 

de jucării vechi, „Pinocchio”, de unde cumpăra jucării 
la mâna a doua, pentru Marinela şi Maricela, iar când 
nu avea bani, trecea pe acolo să prindă licurici din piaţa 
Armoniei, ori cărăbuşi din grădina Colegiului de Artă, pe 
care îi strângea în cutiile de ţigări de foi ale doctorului 
Fabini (Upmann şi Partagas), iar aceştia ajungeau la 
destinaţie ameţiţi de mirosul havanelor, nu mai puteau 
zbura, Maricela şi Marisela zgâlţâiau disperate cutiile, hei, 
cărăbuşilor, hei! şi apoi le aruncau de pe balcon, privind 
cum în cădere cărăbuşii învăţau iar să zboare, dar foarte 
puţin, plutind zăpăciţi, rostogolindu-se năuci, lovindu-
se unul de altul, apoi de copaci, de maşini, de trecători, 
fetiţele aplaudau fericite, tati, tati, mai vrem cărăbuşi, nu 
ne mai aduce jucării, mulţi, mulţi cărăbuşi! 

Le trimisese apoi fluturi uriaşi în plicurile cu bule de 
aer, o broască ţestoasă, dintr-una din livezile avocatului 
Jorza, cea mai mare, din spatele vilei lui, spre râu, şi tot 
de acolo le adusese un şarpe verzui, inofensiv, despre 
care Felicia îi spunea că era nemaipomenit de inteligent 
şi că, de câte ori se ducea în boxa blocului, şerpişorul se 
încolăcea de glezna ei, îi intra pe sub şosetă, avea un cap 
îngust, fin şi jucăuş, ce o gâdila gingaş în talpă, şi ea râdea, 
transpira de atâta râs, şerpişorului îi convenea de minune 
căldura pielii, se prindea de gleznă, brăţară de smarald se 
făcea, dar, fiind atât de jucăuş, de nestăpânit, îl strivi, din 
neatenţie, când o gâdilase mai tare, şi degeaba îl frecă şi îl 
încălzi la piept, o zi întreagă, trebui să-l arunce la ghenă, 
iar apoi îi păru rău, ar fi trebuit să-l îngroape.

Café Central nu se deschidea decât la zece. La 
zece şi ceva, îşi zise, privindu-se în vitrina magazinului, 
încruntat, indecis.

Îşi trecu degetele prin păr, avea fire albe. Câteva, 
nu multe.

Din două în două zile, Moţolea deschidea cafeneaua 
doar după amiaza. Juca pocher toată noaptea.

Doar dacă, Miruna, doar dacă ea nu sosea mai 
devreme. 

I-ar fi adus cafeaua, chiar ea, în persoană.
Coniac, din partea casei, într-un pahar încălzit, 

acoperit cu o pălărioară de hârtie arămie mătăsoasă, 
pe care erau câteva boabe de cafea braziliană, mari şi 
lucioase.

Justin jucase şi el pocher. Cu Bimbi Moţolea, Marcel 
şi Olga Ioanoviciu, Ciarli Racovitză, uneori, iar când 
acesta lipsea, cu Rudolf Kucinski, şeful motocicliştilor. 
Pe rând, cu câte trei.

Miruna l-ar întreba dacă se simţea bine.
Moderat, ar spune Justin. Moderat. 
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Marcel şi Olga aveau afaceri cu haine second, în 
toată ţara. Ciarli murea să ia femeile altora. 

Rudi, motociclistul, era cel mai serios, deşi foarte 
straniu. Avea la el un cuţit foarte mare. Cu arc. 

Justin juca rar, câştiga câteva zile. Apoi pierdea 
constant.

Năprasnic pierdea, zicea Ioanoviciu. Şi o pupa pe 
nevastă-sa.

Ioanoviciu, cel mai bogat din oraş, bogat din boarfe.
Mă bucur că te simţi bine, ar zice Miruna, coborându-

şi uşor pleoapele, arătându-şi simpatia neoprită pentru 
starea lui de bine. 

Nu înţelegea de ce pierdea, după ce la început 
câştiga. Careva trişa. 

Ciarli? El şi Olga? Ciarli fusese cu ea, înainte ca 
Olga să se combine cu Marcel Ioanoviciu. Să fi fost ea?

Ciudat, când pierdea, Ciarli şi Olga erau totdeauna 
la masă. Lipseau Bimbi Moţolea şi Rudolf Kucinski. 
Ziceau că pun lucruri la cale.

Să se ducă la Café Central. Nu ar fi avut nimic de 
pierdut. 

Miruna îşi cobora întotdeauna pleoapele, surâzând, 
atotştiutoare.

Mă bucur, zicea, legănându-se spre bar, după ce îi 
aducea coniacul.

Era, totuşi, prea devreme.
La ora aceea, la cafenea nu era nici unul din vechii 

lui cunoscuţi, profesorul, maiorul, doctorul, avocatul; 
nu veniseră nici unul pentru o cafea inteligentă, cu 
o conversaţie alături, cum spunea avocatul Jorza; o 
conversaţie în care se schimbau idei sub învelişul unor 
cuvinte banale; un fel de contrabandă superioară cu 
bunuri rare, de calitate, pe care doar cei pricepuţi le 
sesizează, zicea avocatul, care nu venea la cafenea decât 
pentru clienţi, dar se alătura celorlalţi prieteni, pentru a nu 
lăsa să se înţeleagă că venea din interes. 

În conversaţiile de la cafenea, i se adresă profesorul 
Petrusse, când Justin ajunsese prima oară la cafenea, 
trebuie să te asiguri mereu de acordul celor cu care 
conversezi. Altfel, apar rupturi inerente, unele definitive. 
Conversaţiile permit distanţe negociabile, dar şi pentru 
acestea ai nevoie de un acord. Nu cere niciodată un acord, 
de la prima conversaţie, îl sfătui profesorul, şi nu crede, 
tot aşa, de la început, că cei care nu intră imediat în vorbă 
nu vor interveni la un moment dat, o, şi încă cum, decisiv! 

Cu decenii în urmă, îi relată profesorul, după ce 
asculta la tranzistorul lui vechi „teze-şi-antiteze-la-
Paris”, emisiunea Monicăi Lovinescu, ieşea din casă în 
întunericul primitiv de afară (curentul se întrerupea uneori 
înainte de zece, şi ce şansă să ai un tranzistor cu baterii), 
o lua spre Café Central, cu chef de conversaţie, după ce 
Monica şi Virgil, invitaţii lor de la Paris, München ori 
Washington încheiau emisiunea, şi se auzea studiul de 
Chopin, opus 10, numărul 12, iar pe drum, era pace şi 
linişte, pace cu câte o patrulă mixtă de miliţieni, gărzi 
patriotice şi utecişti, obscuritate cu haite de câini excitaţi 
de pustietatea în care ardeau ici şi colo focuri din roţi mari 
de cauciucuri, la care veneau beţivi lălăind în paşi legănaţi, 

linişte şi beznă în care defilau autobuze fantomatice, 
deşertând ciorchini umani de diferite mărimi, pace 
peste tot, întunecime caldă, cu muncitoare tinere ce se 
întorceau în cartiere, cârduri, cârduri, le aşteptau soţii şi 
copiii cu felinare, pace, şi iar patrule, se înnopta parcă 
dublu, iar el, profesorul se gândea doar la acordul pe care 
avea să-l reînnoiască cu prietenii de la cafenea. 

De departe, vitrina cafenelei strălucea de lumânări 
de diferite grosimi, mici catarge cu vârfuri luminoase 
îi semnalau că trebuiau să se strângă în cerc, îi povesti 
Petrusse, în lanţul cognitiv şi emotiv al conversaţiei, în 
care se influenţau reciproc, unii dintre ei spuneau, mai 
mult emoţional decât cognitiv, în fine, chiar dacă erau 
ascultaţi, ştiau toţi că erau, dar intuiau nu vor sta toată 
viaţa de vorbă noaptea, şi va veni ziua să-şi dea acordul 
pe faţă; însă până una, până alta, sosea o patrulă de miliţie 
condusă de locotenentul major Bujor Moţolea, Bimbi al 
nostru, Bimbi-retard, Bimbi cel leneş, Bimbi lentul, care 
pe atunci habar nu avea că urma să fie patronul Cafenelei 
Central, cu ajutorul neprecupeţit al lui Jorza, aşadar, pe 
scurt, venea Moţolea şi ne întreba politicos cu ce treabă 
pe acolo, cuviincios ne legitima, curtenitor şi prompt, 
ne trimitea acasă, căci ne cunoştea, şi noi îl cunoşteam, 
dar nu vorbiserăm mai nimic cu el, nu aveam un acord 
cu el, cine ştie, poate Jorza? Bimbi ne ruga să stingem 
lumânările şi să plecăm. Le stingeam şi plecam. Bine că 
era Bimbi şi nu altul, răsuflam uşuraţi, spuse Petrusse.

Stingeau lumânările, ieşeau, ştiau că acordul lor 
şoptit nu le folosise decât la lanţul cognitiv-emotiv al 
conversaţiei, plecau împreună spre case, se adaptau la 
noua situaţie, pipăind mucurile calde ale lumânărilor, 
fuseseră cât pe ce să, şi totuşi, nu, nu, de ce nu? cum, 
totuşi, nu? se întrebau, dar dacă, da, să ce? îşi repetau 
obosiţi, lipsea ceva din acordul lor, o verigă despre care 
nici Monica, nici Virgil, nici invitaţii lor de la Paris, 
München ori Washington, nu ştiau, cu toată solicitudinea 
lor binefăcătoare, lipsea partea aceea cu ce să facă după 
ce cădeau de acord, partea despre care ştia doar Bimbi 
Moţolea, dar el nu intervenise niciodată în conversaţie, 
fiindcă nu căzuse încă de acord, decât, poate, cu avocatul 
Jorza.

Acum vremurile se schimbaseră, şi era bine să fii 
de acord cu toată lumea, îl consiliase profesorul.

Justin se împrietenise cu un saxofonist ce purta 
papion, care îi vorbise despre stilul scat în jazz, stilul în care 
vocea interpretului devine ea instrumentală, interpretul 
renunţând benevol la text din cuvinte, improvizând un 
altul, din sunete aduse din hazard la diverse semnificaţii, 
reliefând muzicalitatea pură a cântecului, spunea el, şi 
îi dădea mostre de voce instrumentală, ba-badaba-bada-
dabada, ori dubi-dubi-duuu-bii-biidu, dabadabada, şi 
bibiduu-bibiduu, şi îl întreba, cu un aer de profesionist, 
dacă sesizase schimbarea.

Conversase despre criza economică cu o doamnă 
grasă, între două vârste, care avea un medalion uriaş ca 
o cădelniţă proptită între sânii ei revărsaţi; îl scotea de 
acolo, de îndată ce se aşeza la masă, iar când pleca îl 
punea la loc, la adăpost, fiindcă cerşetorii oraşului nu 

epica magna



28

erau tocmai paşnici. Trăim o confuzie primejdioasă, îi 
spunea ea. Factorul politic fusese înghiţit de cel economic, 
cel economic se umflase de retorica politicului, iar 
politicul, sarea pământului, cum credeau vechii filosofi, se 
dizolvase într-o administraţie apoasă, care se revarsă de la 
un guvern la altul, ducând la apariţia tot mai numeroasă a 
unor smârcuri în care oamenii se afundau copleşiţi de dări, 
biruri şi legi, sub apăsarea politicului combinat într-un hal 
fără de hal cu administrativul, aşa încât fiecare individ 
realizează inutilitatea votului liber. Ceea ce dusese la o 
încrâncenare melancolică şi la o disperare veselă, care în 
circumstanţele date ar avea ca singură soluţie încrederea 
crescândă în Agenţia de Pariuri unde lucra ea, spunea 
grasa, invitându-l să intre pe acolo.

Ar fi băut o cafea cu cineva, nu de unul singur. 
Justin urcă şirul de trepte de pe strada Şoimului, 

peste care se prelingeau pârâiaşe subţiri, nervuri moarte 
de apă ruginie. 

Culoarea le trăda provenienţa, tunelul de sub 
restaurantul „Millenium”, care s-ar fi legat, la câţiva 
metri mai adânc, nimeni nu ştia la câţi, de o galeria de 
mină, iar aceasta cu una despre care se ştia exact pe unde 
trecea spre mina de plumb, dinafara oraşului, trecea exact 
pe sub casa Liviei Rad, directoarea Colegiului de Artă, 
care se mutase în mansarda Colegiului, nu atât din pricina 
galeriei şi a igrasiei, ci la îndemnurile fratelui ei, maiorul 
(r) Iuliu Rad, care o speriase cu prăbuşirea gardului 
din spatele grădinii, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple 
când ar fi început consolidarea galeriei din fosta mină de 
plumb dinafara orăşelului, cea de pe vremea dragonilor 
aflaţi la post în piaţa Armoniei; iar atunci, când va începe 
consolidarea, o ameninţa maiorul, va fi prea târziu, pentru 
liniştea ta, Livia! Vor aduce utilaj greu, şi a doua zi după, 
spunea Iuliu, gardul se va dărâma, cerşetorii vor da iar 
buzna în grădina ta, bătându-ţi la uşă, cerându-ţi să le 
găzduieşti măcar femeile cu copii, peste iarnă. 

Livia se instalase de un an şi mai bine în mansarda 
Colegiului, unde îşi continuase lectura, plângându-se, 
din când în când, s-ar fi întors acasă, să se plimbe în 
grădină, după câte o sută de pagini, făcea obligatoriu, 
cum se obişnuise, o plimbare, dar grădina Colegiului îi 
era atât de străină, iar când fratele ei, maiorul, aflase că 
nu se mai plimba nici după două sute de pagini, o certase, 
implacabil, cum era natura lui, vrei să te stingi ca mama? 
Făcea o legătură nepotrivită între citit şi moarte, ceea ce 
o exaspera pe Livia, lasă-mă, Iuliu, ţi-am mai spus, lasă-
mă pe seama mea!, iar el insista, nu-ţi uita obiceiurile, 
ele sunt baza comportamentului social, Livia, la o sută de 
pagini, o plimbare. 

Consolidarea galeriei se amânase din lipsă de 
fonduri, lipsă cronică, şi de când locuia la Colegiu, Livia 
se simţea un pic exilată, dar, totuşi, din cauza acelei 
constrângeri exterioare (interioare, de asemenea, din 
pricina poziţiei casei, deasupra galeriei), nu încerca prea 
mari regrete, paradoxal, citea mult mai sistematic decât 
citise vreodată.

Se ştia în oraş că, în afară de citit, Livia nu era bună 
de nimic altceva.

Prânzul i-l aducea maiorul, un sufertaş supraîncărcat 
de la Cercul Militar, Livia nu se opunea, dar îl cicălea, te 
faci de minune, dragule, cu sufertaşul şi cu pasul tău atât 
de glorios, şi râdea inocent.

La cei patruzeci şi cinci de ani ai ei, directoarea 
era fecioară şi nu mai dorea, sub nici un pretext, să se 
schimbe. 

Virginitatea nu era cauza extravaganţei atractive cu 
care directoarea se îmbrăca, haine fine, transparente, pe 
sub care erau nişte desuuri fine, spumoase, şi prin acestea, 
nurii ei zglobii şi consistenţi, în ciuda vârstei, precum 
virginitatea, în ciuda vârstei, îşi dăduse cu părerea Fabiola, 
cea mai bună prietenă a Liviei Rad, cu care directoarea se 
plimba câte puţin, prin noua grădină, un mic exerciţiu, 
efemer; nu castitatea era motivul stranietăţii perfide cu 
care Livia se purta cu bărbaţii aduşi în vizite de curtoazie 
de Iuliu, medici, avocaţi stagiari, ingineri, pe care Livia 
nu îi respingea de la început, ci puţin mai târziu, după 
ieşiri prin parcul oraşului, plecări prin ţară, scurte sejururi 
la Budapesta, excursii cu vaporaşul la Viena, Anul Nou 
la Veneţia, o croazieră de la Rjeka în Sardinia, de Paşti, 
nu şi nu, îi respingea; dar nu fecioria era de vină, ci un 
fel de bucurie răutăcioasă de a-i da speranţe fratelui ei, 
maiorului, că va întemeia în cele din urmă un cămin, 
burghez şi foarte aşezat, un cămin solid, din cauza căruia, 
credea Livia, mama lor murise.

Nu era din cauza fecioriei târzii, îl asigurase Fabiola, 
la un prânz în trei, cu Petrusse, care se juca enervant de 
mult cu tacâmurile, ci doar fermentaţia creierelor istovite 
de monotonia vieţii din acest orăşel care gândeşte atât de 
trivial. Îţi închipui ce pot gândi despre virginitatea ei! îi 
zise ea lui Justin.

Ferestrele Colegiului de Artă luceau fumurii, când 
Justin ajunse în dreptul lor. 

Sus, la geamul mansardei, era Livia, într-o vestă 
groasă, kaki şi în pantaloni de camuflaj mulaţi. 

Citise iar toată noaptea.
Justin!
Era somnoroasă. Mii de rânduri citite îi jucau, 

parcă, pe buze.
Făcu un gest graţios de la mansardă, peste stradă. 

Frunzele adunate deasupra streşinilor porniră spre el, în 
jos, şuvoi auriu şi umed, mirosind a ceva crud, sălbatic, 
inexorabil.

Ce spui? Doreşti să-mi spui ceva? întrebă Justin, 
nesigur. 

Ea tăcu uimită, puţin tristă. 
Îi zâmbi, „nu e nimic”. 
Ar putea să urce la ea, dacă dorea, spuse tare Justin, 

atât de tare că strada răsuna de ecoul ultimului cuvânt pe 
care Justin îl regretă, dacă dorea.

Nuu, nuu, zise ea, foarte încet, Juustin, nuu. Nuu aii 
înţeleees, şi închise fereastra.

Un gând trivial îl făcu pe Justin să roşească.
De acolo, din faţa Colegiului, nu-i luă decât minut 

să ajungă la Café Central.
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Mihai DRAGOLEA

 Din viaţa lui Octavian Îndelete, 
între staţiune şi cabană

motto: „Eu stau călare pe viaţă ca cel 
mai prost călăreţ pe cal. Şi datorez doar 
bunăvoinţei calului faptul că nu sunt trântit 
jos.” (Ludwig Wittgenstein, Însemnări 
postume, 1914-1951, Humanitas, 2005, 
pag.79)

 „...literatura este o doamnă cu moravuri severe 
şi nu se cuvine s-o ciupeşti prin colţurile încăperii.”
(Witold Gombrowicz, Jurnal, vol.I, Ed. Rao, 2010, pag. 
19)

A condus tot traseul din staţiune până în comună cu 
viteză, a avut noroc de vreme bună şi de circulaţie deloc 
aglomerată, bănuia el că în mijlocul săptămânii, miercuri, 
lumea nu e foarte agitată, cum se întâmplă, de obicei, la 
sfârşit de săptămână, în weekend. Dar acum, în comuna 
natală, trebuia să încetinească şi asta nu-i convenea deloc, 
de când încheiase povestea cu primăria nu-i mai plăcea 
să stea în mediul rural, să se întâlnească şi să mai şi 
vorbească frumos cu bandiţii ăştia, care după ce le-a făcut 
atâta bine, s-au înhăitat ca să-l dea jos din funcţie, îl urau 
că e inteligent şi ştie să se descurce, singurul om de succes 
din zonă.

Pornise devreme de la hotel, asta după întâlnirea 
scurtă cu Adina Carabă, achiziţia lui cea mai recentă, dar 
răcoarea matinală se topise deja, degeaba, vara îşi spunea 
cuvântul îndesat. Ar fi scurtat drumul, să ajungă mai repede 
la cabană, dar şi-a amintit că n-are pâine şi apă minerală 
rece, trebuia să oprească la magazin, în centru, să se 
aprovizioneze. Trăgând cu ochiul la oglinda retrovizoare, 
şi-a netezit cu o mână şuviţele care îi acopereau cu greu 
chelia tot mai întinsă. Dădea scurt din cap când trecea pe 
lângă oamenii apăruţi în cale, unii grăbind cine ştie unde, 
alţii stând pe trotuar şi povestind. Da, stau pe trotuarele 
făcute de el, încă în vremea primului mandat de primar. 
Îl salută toţi, vai de capul lor, dar el, inginerul Octavian 
Îndelete, ştie că o fac de formă, toţi sunt mincinoşi şi 
făţarnici, a văzut cu ochii lui câte proteste şi reclamaţii 

au semnat până l-au dat jos de la primărie. N-a contat 
cât s-a luptat el să asfalteze toate străzile, să introducă şi 
canalizare şi să le facă nespălaţilor ăştia bază de agrement, 
nimic, s-au dat de ceasu’ morţii numai ca să-l trântească 
pe el, le sta în gât ce făcea el ca primar. Dar, lasă, nu-i 
nimic, majoritatea au contracte semnate cu asociaţia lui, 
or să vadă recolte bogate numai în poze, îi aranjează el pe 
toţi! Unii dintre ei par chiar speriaţi când îl văd trecând 
cu maşina, de când stă mai mult în oraş, s-au dezobişnuit 
să-l întâlnească, vine rar, doar să mai verifice cum stau 
treburile la fermă, oricum îl fură, măcar aşa, că apare pe 
nepregătite, mai le e ceva frică, putorile şi hoţii dracului!

Dar uite că a ajuns deja în dreptul magazinului, 
peste drum de primăria care i-a mâncat zilele opt ani mari 
şi laţi. Domnul inginer nici nu se dă jos din maşina lui 
cafenie, un excelent Audi, pentru care îl invidiază toţi, nu 
numai comuna asta amărâtă, dar şi prin oraş. A şi oprit 
motorul văzând o fată cu plasa într-o mână, sigur merge 
să cumpere ceva. O strigă, fata încremeneşte şi îi spune 
poruncitor să o cheme pe Leana, vânzătoarea. Cu un 
„Săru’ mâna, bine, bine!”, fata a grăbit pasul şi a dispărut 
în magazin. Nici n-are timp să privească atent primăria, 
să vadă dacă au schimbat ceva bandiţii lui Cozonac, a şi 
apărut Lenuţa. Şi pe asta, deşi îi este rudă de departe, tot el 
a angajat-o, că era vai şi-amar de capul ei, cine s-o angajeze 
la oraş, cu aşa mutră de proastă?! Da’ pe câţi nenorociţi nu 
i-a ajutat el, pe gratis, nu le-a cerut nimic şi ei, astă vară, 
s-au făcut că uită, l-au votat pe Marinică Cozonac, lingăul 
care l-a săpat chiar acolo, în primărie! Lenuţa vine cu paşi 
mărunţi spre maşină. Deşi încă tânără, are ceva de babă 
în mişcări şi e îmbrăcată aiurea, degeaba a instruit-o cum 
să se poarte, n-ai cu cine te înţelege, e îngrămădită rău. 
Cum se apropie, fără să fie întrebată, începe să turuie un 
fel de raport cu ceea ce s-a întâmplat la magazin în cele 
două săptămâni cât a fost el plecat în staţiune, la tratament. 
Îndelete n-are răbdare s-o asculte, o întrerupe brusc şi-i 
spune ce să-i aducă rapid din magazin, n-are timp, e obosit 
de atâta drum, se grăbeşte. Speriată, femeia nu mai scoate 
nici un cuvânt, aleargă să-l servească şi revine cu două 
plase încărcate. Fără să coboare din limuzină, domnul 
patron le preia şi le aşează pe scaunul din dreapta, porneşte 
motorul şi dispare bălmăjind un soi de salut. N-a oprit nici 
la casa propriului său fiu, deşi Iulica, nora, era pe la florile 
din curte, pe lângă căruciorul în care dormea Alex Darius, 
nepotul lui de opt luni, argumentul viu cum că a îmbătrânit. 
Nu e deloc corect, s-a mai stricat câte ceva la caroserie, dar 
sufleteşte, şi-a păstrat tinereţea. Nu i-a plăcut nora Iulia de 
cum a văzut-o, ca o scândură, cu obiceiul de a-şi muşca 
într-una buzele prea subţiri, de femeie rea. Degeaba a 
încercat să-l educe pe Tăviţă în materie de femei, nu s-a 
prins nimic de el, i-a căzut pata pe uscata asta şi, gata! 
Cu ea a rămas fraierul. În zona asta specială nu-i seamănă 
deloc, e fiul Marianei, nevastă-sa, un îngâmfat şi jumătate, 
fără alte perspective decât să-i toace lui banii. Bine măcar 
că e harnic, cuminte, trebuie să recunoască cinstit că n-are 
iniţiative, dar a învăţat bine câteva chestii administrative, 
se poate baza pe el.

„Să trăiască dom’ inginer Îndelete”, aude dintr-o 
dată fostul primar, era concentrat la condus şi cu gândul 
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la propriul fiu, nici nu şi-ar fi dat seama că trece pe lângă 
casa lui, casa bătrânilor, unde s-a născut şi a crescut. Îi 
răspunde cu o fluturare de mână lui nea Sandu, vecinul 
acum foarte bătrân, stă toată ziua pe banca de la poartă, 
nu mişcă decât ochii în cap, să vadă cine trece, ce se mai 
întâmplă. Ăsta e bătrân cât casa lui, a fost şi în război, 
nimeni nu mai ştie câţi ani are, l-au uitat până şi fetele, 
mai trece pe-acolo, rar de tot, numai Catarina. Ce fată de 
viaţă era odată şi-acum e ca o babă, mai să n-o recunoască 
atunci când s-a pomenit cu ea la primărie, să ia pensia lui 
nea Sandu. Dar să uite el, unicul proprietar, că trece pe 
lângă propria casă şi nici măcar nu-şi dă seama, asta nu i 
s-a mai întâmplat! Şi nici nu sunt prea mulţi ani de când 
a băgat o căruţă de bani în ea, s-o refacă total, a tras apă 
şi canalizare, a făcut baie ca lumea, a zugrăvit şi a pus 
termopane, parchet, a schimbat tot mobilierul, că totul a 
fost praf după incendiul făcut de Îndelete cel bătrân, bine 
că l-a luat Cel de Sus! Şi uite că totul a fost degeaba, 
bătrânul s-a dus, Mariana n-a vrut să rămână şi s-a mutat 
la oraş, la apartament, n-a mai venit nici măcar în vizită, 
Tăviţă cu Iulica stă în cealaltă casă, pe care tot cu banii lui 
a pus-o la punct. Adevărul e că, de când şi-a pus la punct 
cabana, nici el măcar nu mai doarme acolo, că e plină de 
praf. Mai bine o înghiţea incendiul cu totul, scotea el banii 
de la asigurare, făcea altceva. Aşa, dă-i cu lucrări, reparaţii 
şi cheltuieli degeaba, îl mai şi plăteşte pe amărâtul ăsta de 
nepot, Dorin, să păzească gospodăria. Ei, dacă trage linie 
şi adună, trebuie să recunoască în secret că i-a adus numai 
belele, nici un câştig, nici măcar o mulţumire.

Alungă tot vălmăşagul de gânduri cum iese din sat, 
trece de ultima casă, unde stă verişoara Bebe cu bărbatu-
său, Valentin, pe ăsta ar fi putut conta, e om de treabă, dar, 
de când i-au amputat picioarele, e alt om, bea toată ziua. 
În câteva minute va ajunge la cabana lui, singura reşedinţă 
unde se simte în largul lui, liniştit, aici e el stăpân. Asta da 
investiţie, cea mai nimerită şi profitabilă din câte a făcut el 
de-a lungul vremii. Gata, e acasă, iese din şosea, pe aleea 
care duce până la domeniul lui. Da, şi pentru aleea asta a 
avut scandal, că a asfaltat-o pe bani publici. A încetinit, 
trece pe lângă lacul lui, trei ani de zile s-a muncit cu el din 
greu, dar n-a fost degeaba, are apa limpede, e ca oglinda, 

tufele de tuia cu care l-a împrejmuit se văd în luciul apei. 
Gata, parchează lin la capătul aleii lângă cabană. Iese 
din maşină, să-şi tragă sufletul, să se dezmorţească, să se 
relaxeze.

Într-o clipă e înconjurat de patru dintre cei şapte 
câini care păzesc domeniul. Ăştia chiar sunt fericiţi 
că s-a întors, latră puternic, sar cu labele pe el, să-i 
mângâie, să-l lingă pe mâini, pe piept, se agită, încearcă 
parcă să-l îmbrăţişeze, sar să-i atingă faţa cu boturile 
lor negre, umede, abia îi potoleşte. Îndelete urcă cele 
patru trepte de piatră până pe prispa de lemn a cabanei, 
largă, cuprinde faţada şi cei doi pereţi laterali, este ca la 
reşedinţa episcopului prieten, de la el a luat modelul, să fie 
totul numai din piatră şi lemn masiv, de esenţă tare. Dar a 
meritat să umble atât şi să cheltuiască mult, o groază de 
bani, a durat mult şi a avut multe probleme, dar nimeni 
în zonă nu deţine asemenea bijuterie. Ştia el bine că mai 
marii de la judeţ nu-l scoteau din „bădăran” şi „nesimţit”, 
dar, după ce numai pe unii i-a invitat pe aici, au rămas cu 
gura căscată, se vedea că nu le venea să creadă ce văd cu 
ochii lor. I-a mai şi lăsat să pescuiască, asta până a aflat 
că doi dintre ei l-au reclamat, că de unde a avut el bani 
să construiască aşa ceva, să trăiască în lux. De atunci a 
terminat cu pescuitul, profitau de bunătatea lui şi apoi se 
trezea cu tot felul de controale pe cap, numai bandiţii ăia 
îi făceau zile negre.

Bine că nu s-a zgârcit la lăţimea prispei, a terasei, 
cum a auzit că se spun mai nou, au avut loc destul masa 
joasă, fotoliile, cele două şezlonguri, toate din nuiele 
împletite. Îndelete mai întârzie puţin, se plimbă cât de 
lungă e terasa. Nuţu, paznicul lui de nădejde, ştia de la 
Dorina că urma să se întoarcă, omul a făcut ordine, a curăţat 
peste tot, să nu rămână fir de praf, a dat cu peria şi cârpa tot 
lemnul, de la podele până la grinzile de la acoperiş. De, să 
nu-i pară rău de porcul pe care i l-a dat gratis, de Crăciun. 
E mulţumit de ceea ce vede, totul arată ca şi cum n-ar fi 
absentat două săptămâni. Mai are de examinat interiorul, 
domeniul Dorinei, aici numai ea are acces, ea ştie locul şi 
rostul fiecărui lucru, ea deţine întregul inventar, doar ea 
cunoaşte ordinea obiectelor, poziţia şi însemnătatea lor, ea 
aranjează şi păstrează tot.

Fostul primar deschide uşa, păşeşte încet, privirea 
alunecă atent pe suprafeţe, volume, contururi, verifică, 
de fapt, starea încăperii, vânează semnele eventualelor 
schimbări, modificări operate în absenţa lui. S-a liniştit, 
totul e în ordine, nu degeaba a făcut-o el pe Dorina 
stăpâna locului, este cadoul pe care i l-a făcut pentru 
zecile de ani de când i-a rămas fidelă, de când îi suportă 
capriciile, deloc puţine. Ce mai încoace şi-ncolo, dincolo 
de toate necazurile şi greutăţile îndurate, de înfruntări şi 
scandaluri cu cei bătrâni, cu Mariana şi rudele tâmpite, 
Dorina rămâne femeia vieţii lui. Câţi şi câte n-au încercat 
să-i despartă, dar nu le-a mers. Singura noutate, la care 
se aştepta, de fapt, e pe biroul masiv, între televizor şi 
computer: un teanc de plicuri şi hârtii, corespondenţa care 
s-a strâns cât a fost el plecat în staţiune, la tratament. Şi, 
chiar în dreptul jilţului pe care l-a recuperat când a părăsit 
primăria, că era cumpărat cu banii lui, se vede un bilet. 
Se aşează şi îl citeşte fără ochelari, i-a lăsat în maşină, 
reuşeşte fără să-l atingă, să-l apropie de ochi: „Tavi dragă, 
sper că ai ajuns cu bine. Vezi că am făcut mâncare, e în 
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frigider. Să te odihneşti până ajung şi eu, după şase. Dacă e 
nevoie de ceva, sună-mă, sunt la fermă. Te sărut, Dorina”. 
Da, e totul în ordine, şi iată că la depărtare vede mai bine 
ca la apropiere! Mulţumit, domnul Îndelete iese din nou 
în pridvorul cabanei lui dragi. E linişte deplină, doar din 
depărtare, dinspre sediul asociaţiei lui, se aude un fel de 
zumzet, ca şi lângă stupii albinelor. Coboară treptele şi, 
însoţit de câinii lui credincioşi, acum ca loviţi de veselie, 
dă un ocol cabanei, să verifice şi pivniţa răcoroasă. Uşa e 
încuiată, lacătul mare pus. A uitat, însă, cheile pe birou, va 
trebui să mai facă un drum, să deschidă şi să scoată o sticlă 
cu vin, merită acum, că s-a întors cu bine pe domeniu. Are 
dreptul, dacă nu chiar obligaţia de a sărbători evenimentul 
întoarcerii acasă! Şi-a adus aminte că mai are de dus în 
cabană şi bagajul din portbagaj, pâinea, apa minerală, 
nimicurile înghesuite în bord. Toate trebuie să le facă 
încet, calm, cu răbdare, să-şi respecte propriul nume şi 
renume, oricum e ziua lui liberă cu totul, acum fără nici un 
tratament, fără masă la oră fixă, fără întâlniri, probleme, 
hârtii şi calcule, fără lume proastă şi telefoane enervante.

Gata, a reuşit de-a cărat totul în casă, nu 
despachetează nimic, de asta se va ocupa Dorina, pe 
seară. Al doilea ocol, la pivniţă, să scoată sticla de vin, 
acum poate bea şi el, liniştit. De la intrarea în pivniţă se 
vede livada, numai pomi şi gazon, e ca-n reviste. N-o 
mai inspectează, a cam transpirat, să facă repede un 
duş, să stea şi el relaxat. Cei patru dulăi, ca aliniaţi, îl 
urmăresc cu privirile dinaintea treptelor, a dracu’ pielea 
pe ei! îşi aşteaptă cadoul, fiarele au învăţat şi ştiu că nu 
se întoarce niciodată cu mâna goală. Şi ei chiar merită, 
că-s mai buni şi inteligenţi decât majoritatea oamenilor, 
pe ei te poţi baza, nu te trădează, cum fac mincinoşii şi 
profitorii care îl înconjoară, de care se loveşte mereu, l-au 
furat şi atacat cât au putut. De câini însă n-a uitat, chiar 
înainte să părăsească staţiunea a oprit la măcelăria dinspre 
ieşire şi le-a cumpărat o plasă întreagă cu oase afumate, 
măcelarul s-a arătat mirat când i-a spus pentru ce cumpără 
atâtea oase, tâmpitul credea că le ia pentru ciorbă, la ceva 
petrecere în familie. Generos, le oferă jumătate din oasele 
înghesuite în pungă, să se sature, poate apar şi ceilalţi trei 
golani. Îi priveşte cum ronţăie fericiţi, dar numai câteva 
clipe, a venit rândul duşului.

După un sfert de oră, când se arată în cadrul 
uşii, Îndelete e schimbat şi proaspăt, doar în bermude şi 
cămaşă vioi colorată, combinaţie de maro şi portocaliu, 
n-a încheiat nici un nasture, e foarte cald. Câinii au mâncat 
tot, nu mai era nici urmă de os, acum stau lungiţi la soare 
toţi patru, dormitează sătui. Meticulos, domnul Îndelete a 
pus sticla cu vin şi cea cu apă minerală lângă un picior 
al mesei, a adus corespondenţa şi ţigările, n-a uitat nici 
ochelarii de soare şi pălăria uşoară de pai până la a se 
tolăni pe fotoliu. Acum ar trebui să fie liniştit şi mulţumit, 
dar n-are cum să fie aşa! Asta e din cauza vremurilor, te 
lasă nenorocita asta de tranziţie să dormi liniştit măcar o 
noapte? Nici pomeneală! Ar fi ceva şi din cauza lui, dar 
nu cine ştie ce. Sigur, chiar numele de familie a contat 
destul de mult, încă din anii de şcoală. Nimeni altcineva nu 
mai avea numele ăsta, copiii, colegii, mai ales la început, 
când se striga catalogul sau când îl chemau dascălii la 
tablă, râdeau înfundat prin bănci, nici la joacă nu-l strigau 
„Tavi” sau „Tăviţă”, numai „Îndelete”, sau „Melcul”, 

sau „Lene”. Le plăcea, ai dracu’, să pună pe seama lui 
tot felul de porcării şi prostii, datorită numelui lui găseau 
explicaţii, justificări propriilor lor greşeli şi tâmpenii. Ei, 
s-au schimbat lucrurile când a început şi el să priceapă câte 
ceva, problema numelui l-a îndârjit puternic, a învăţat că 
se şi poate profita de ciudăţenia asta cu „Îndelete”. Cel mai 
mult a profitat de numele lui în studenţie, mai ales la gagici, 
la femei, până şi la poker. Pe femei le agăţa uşor, le stârnea 
curiozitatea. Conta faptul că era un brunet atrăgător, cu păr 
bogat, ondulat (cine şi-ar fi închipuit atunci că va ajunge 
chel nenorocit pe viaţă?!), dar avea succes mai ales datorită 
numelui, inventase şi o poveste cu istoria lui „Îndelete”, 
începea de la bunicul dinspre ăl bătrân (pe care nici măcar 
nu l-a cunoscut!) şi, desigur, ajungea la el şi suferinţele pe 
care le îndura. Minţea de îngheţau apele, fetele nu aveau 
cum să verifice dacă spunea sau nu adevărul, lui chiar îi 
plăcea când, pe unele, le apuca plânsul, astea cedau sigur. 
Una n-a rezistat scornelilor lui pe bază de „Îndelete”. Da, 
a avut parte şi de foloase, nu numai de ponoase din cauza 
numelui, trebuie să recunoască! Păi ce, ajungea el în lumea 
bună fără numele ăsta ciudat?! Aşa i-a spus Violeta, la 
primul dans! S-a dus cu doi colegi de la agronomie la un 
bal al bobocilor, doar dă Cel de Sus să prindă şi ei ceva 
prospătură, aveau şanse, ştiau că erau destul de puţini 
băieţi în seria lor. Nici nu mai conta dacă sunt frumoase 
sau urâte, chestia importantă era să agaţe ceva.

Aşa a invitat-o el la dans pe Violeta, că mai întâi 
studia oferta, nu se repezea ca prostul. Fata, cu forme 
pline, atrăgătoare, nu era o frumuseţe, şatenă mai mult 
stătea pe margine şi-i privea pe dansatori, părea modestă şi 
singură. El, liber, cam transpirat după destulă bâţâială, cum 
a auzit că începe un blues, cum s-a repezit la ea, să nu i-o 
sufle vreun şmecher. Domnişoara a acceptat invitaţia, dar 
atenţionându-l că nu e deloc talentată la dans, îl urmărise 
şi văzuse că se pricepe. I-a plăcut că l-a remarcat şi, aşa, 
încântat, s-a prezentat cu numele întreg, altfel obişnuia, 
din prudenţă, să-şi spună doar prenumele, Octavian. Când 
a zis Îndelete, Violeta a cam încurcat paşii, chiar s-a oprit 
din legănatul leneş şi privindu-l bănuitoare, l-a rugat să 
nu-şi bată joc de ea, crezuse că e serios. Noroc că şi-a 
adus aminte ca are la el legitimaţia de student, a prins-o de 
mână şi a tras-o la margine, să se convingă cu ochii ei că 
nu e un derbedeu, un escroc sentimental. Cu legitimaţia în 
mână, evident nervos, a făcut-o praf, nu se mai oprea cu 
scuzele şi părerile de rău. Şi-a dat seama imediat că, gata!, 
a agăţat-o, nici nu s-au mai întors să danseze, au ieşit în 
curte cât un parc a facultăţii, s-au şi aşezat pe o bancă mai 
ferită şi el i-a recitat un şir de minciuni legate de necazurile 
provocate de numele de familie, inventa tot felul de 
suferinţe şi neajunsuri care să-i chinuie viaţa. Verificase el 
în câteva cazuri că minciunile astea impresionează foarte 
tare şi Violeta Velceanu a avut aceeaşi reacţie, a început 
să-şi povestească existenţa. Destul că, uitându-se din 
când în când la ceas, la un moment dat s-a ridicat brusc 
de pe bancă, i-a zis că trebuie să plece acasă repede, deja 
întârziase şi iar o să facă maică-sa scandal. Deştept, s-a 
oferit s-o conducă spre casă, ea a acceptat imediat, au mers 
pe străzi pe unde el nu fusese niciodată, toate numai cu 
vile şi case arătoase, era limpede că acolo locuiau numai 
oameni foarte bogaţi. Violeta s-a oprit în dreptul unei porţi 
de metal, care da într-o curte plină cu flori, se vedea şi 
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o alee care ducea la casa ei, foarte mare, cu trei ferestre 
luminate. La despărţire, cam fâstâcită, Violeta i-a propus 
să se mai întâlnească, chiar a doua zi, s-o aştepte după 
ceva cursuri. Şi aşa s-a şi întâmplat o vreme, ajunsese s-o 
mozolească peste tot, avea tot ce trebuie, sâni mari şi tari, 
pietroşi, cu sfârcurile ridicate, burtă netedă şi spinare ca o 
vioară, mai mare plăcerea s-o mângâi încet, încet, cu de-
amănuntul! Dar Violeta îl şi enerva, destul de des, parcă 
ştia prea multe, citea toată ziua şi-i povestea lucruri de care 
el habar n-avea şi nici nu l-au interesat vreodată. Pe el îl 
chinuia faptul că nu găseşte un loc, o împrejurare în care să 
se culce cu ea. L-a invitat şi acasă, l-a prezentat părinţilor 
şi surorii, mai mică cu doi ani, era bună şi aia. Silvana, dar 
degeaba. L-a pus să asculte muzică simfonică, nişte aiureli 
care îl plictiseau grozav, ba îi mai şi împrumuta cărţi, să se 
cultive. A avut destulă răbdare, dar nu-i convenea că-l ia 
de ţăran prost. De-aia a şi rărit-o cu plimbările şi vizitele, 
nu se arăta nici o ocazie de finalizare. Praful s-a ales chiar 
de ziua lui de naştere: se aştepta la un cadou consistent, 
văzuse el că sunt foarte bogaţi, plini de bani. Pe dracu’ gol! 
În ziua cu pricina i-a zis, după ce s-au întâlnit, să meargă la 
ea acasă, că vor sărbători evenimentul numai ei doi, acolo 
îi va oferi şi surpriza pregătită. Şi mare fraier, s-a dus: într-
adevăr, părinţii Violetei nu erau acasă, în schimb auzea 
cum se tot foiesc prin alte încăperi soră-sa şi o bunică, 
foarte sprintenă, o ştia şi pe asta. Dezamăgit, a găsit un 
motiv să scurteze vizita, că-l aşteaptă colegii de cameră, să 
dea o bere, n-avea rost s-o mai lungească. Chiar la plecare, 
Violeta l-a rugat să aştepte puţin pe aleea care dădea în 
stradă, ea s-a întors în casă, să-i aducă darul pregătit. Şi 
a revenit repede, cu un pachet, i l-a pus în braţe şi i-a zis 
să-l desfacă numai când va ajunge la cămin. Ceva temeri a 
avut încă pe drum, când, pipăind pachetul, şi-a dat seama 
că ar putea conţine cărţi. N-a mai avut răbdare să ajungă în 
cameră, când a trecut prin parc a rupt învelitoarea de hârtie 
şi a văzut despre ce era vorba: într-adevăr, nu erau decât 
două cărţi, una cu coperta neagră, a doua cu una galbenă. 
La lumina chioară a unui felinar, a reuşit să citească ce i-a 
scris pe prima pagină a volumului negru: „Lui Octavian 
Îndelete cel unic şi simpatic, această carte despre nume! 
Cu mult drag, Violeta!”. Le-a înfăşurat în hârtia colorată, 
nici nu le-a arătat colegilor de cameră, s-a băgat şi el la 
canastă şi-au topit vinul e care i-l adusese taică-său. La 
scurtă vreme au şi rupt relaţia, ea a avut probleme de 
sănătate, sta mai mult prin spitale, el nu mai avea chef s-o 
întâlnească. A şi găsit o vânzătoare tare simpatică, foarte 
buna la pat. Mai şi lucra la magazinul de firmă Guban, 
mamă-mamă, ce încălţări de lux îi aducea Elvira! Păcat că 
a plecat din oraş, era o fată bună de tot! A uitat de Violeta 
şi de cărţile ei, e o porcărie, n-a citit nici zece pagini, dacă 
n-a aruncat-o, o mai fi prin casa bătrânească. Dar a fost şi o 
ciudăţenie: după câţiva ani buni, el era deja inginer, se afla 
în capitală, la nişte cursuri. Atunci, absolut întâmplător, a 
văzut-o pe Violeta chiar în faţă la hotelul Lido, venea de 
la serviciu şi mergea spre casă repede, părea că va ploua. 
Surpriza revederii i-a încremenit pe trotuar, nici nu ştiau 
ce să-şi spună mai întâi. Veselă nevoie mare, Violeta l-a 
invitat la ea acasă, să povestească „pe îndelete”, i-a spus 
râzând. S-a dus destul de departe, locuia singură într-un 
apartament obişnuit, fostul soţ o părăsise pentru o artistă. 
Ea a încropit o cină şi s-au pus pe povestit, au băut vin şi 
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au fumat până târziu, după miezul nopţii. Nu mai avea cu 
ce să se întoarcă la hotel şi au hotărât să rămână la Violeta 
până dimineaţa. Atunci a şi finalizat-o, n-a fost cine ştie 
ce, dorinţa din vremea studenţiei dispăruse. Dimineaţa 
au plecat împreună, şi-au luat rămas bun într-un autobuz 
aglomerat. Cu trecerea anilor a şi uitat cum arată, n-a mai 
auzit nimic despre Violeta, dar ţine minte şi acum o vorbă 
pe care i-a spus-o în zori, la o cafea veritabilă: „Hai, mă 
Îndelete, recunoaşte şi tu, potenţialul tău erotic a crescut 
nu de la pastile, n-ai cheltuit un leu ca să-l sporeşti, ţi-a 
venit de la nume, asta e!”. Una peste alta, atât a mai rămas 
din Violeta.

E din ce în ce mai cald şi domnul Îndelete nu 
mai are voie demult să se expună la soare, aşa i-au spus 
doctorii la care s-a dus, lua-i-ar dracu’ să-i ia, că bani le-a 
dat cu carul, în prostie, dar n-a cunoscut mare lucru, inima 
îi face mereu figuri. Ştiu toţi că are bani, e proprietar mare, 
ba şi primar (două mandate), îl pasează de la unul la altul, 
se ştiu bine între ei, specialiştii lu’ peşte, şi-a dat seama ce 
relaţii au, afaceri cu farmaciştii, cu ăia de la laboratoarele 
private, cu cei din staţiuni, la tratament. Ce mai, o mafie 
întreagă, peste tot! Ba, unii mai şi fac pe nebunii, ca 
nesuferitul şi nemernicul de Lucian Mănescu. O fi el 
prof. univ. celebru, mare somitate în cardiologie, mereu 
pe-afară, invitat la tot felul de congrese, simpozioane, dar 
numai papagalul de el, la ăsta nici nu-i pasă de bolnav, îşi 
bate joc de om cu zâmbetul pe buze. Că abia ajungi la el, 
trebuie să ai pile serioase şi bani, numai valută primeşte, 
ca să te programeze la o consultaţie! Plăteşti ca prostul, ca 
să-şi bată joc de tine, pacient serios! Cum a fost şi în cazul 
lui: când, în sfârşit! l-a primit la consultaţie, l-a măsurat 
din creştet până în tălpi, cum a intrat în cabinet; l-a invitat 
să şadă pe o canapea şi să se dezbrace, timp în care 
Mănescu a răsfoit dosarul lui medical. Nu i s-a părut nimic 
deosebit când l-a consultat şi, din când în când, mai dicta 
rezidentei prezente (bună bucată!) câte ceva în păsăreasca 
lor, din care nu puteai pricepe nimic. Şi, după ce femeia a 
ieşit din cabinet, i-a zis să se îmbarce şi să stea pe scaunul 
dinaintea biroului lui. Şi, în loc să-i explice situaţia, ce are, 
ce şi cum e de făcut în continuare, l-a surprins vorbind 
despre vârsta critică la bărbaţi, că ar fi bine s-o lase mai 
moale cu femeile, că astea pot provoca emoţii periculoase, 
să rărească paharele cu vin şi să termine cu fumatul, să 
respecte un regim alimentar riguros, să nu se mai implice 
prea mult în afaceri, „să reducă turaţia”. Şi râdea ca un 
prost când îi zicea că a fost destul, că „vârsta îşi spune 
cuvântul”, trebuie să fie prudent, cumpătat, că şi el a simţit, 
pe pielea lui, că îl cam lasă puterile, a renunţat la amantă, 
îi era frică să nu se facă de râs. A mai zis că sfaturile i 
le-a dat prieteneşte, gratis şi l-a expediat la rezidentă, să-i 
dea reţeta. Ce „gratis”, că a pus într-un sertar plicul gros, 
pe care i-l pregătise chiar aici, la cabană, s-a ridicat şi i-a 
întins mâna, asigurându-l că-l primeşte oricând simte el că 
ar fi nevoie. Păi, cam tot aşa păţise şi cu ceilalţi medici pe la 
care s-a dus! Măcar la ăia n-au fost plicurile atât de groase, 
dar nici n-au îndrăznit să se lege de vârstă, nici unul nu i-a 
zis, râzând, o concluzie mai tâmpită ca aia spusă de marele 
specialist Mănescu: „Bătrâneţe, coaie creţe!”. Pentru asta 
i-a dat el o grămadă de euroi?! S-a şi jurat atunci că nu-i 
mai calcă pragul şi uite că s-a ţinut de cuvânt!

Tavi Îndelete se ridică încet de pe şezlong, va 
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trebui să-l mute, măcar până la brâu să stea la umbră, e 
prea fierbinte soarele de la orele amiezii. Rămâne în 
picioare, să-şi pregătească al doilea pahar cu şpriţ uşor, 
rece. Ezită câteva momente, până la urmă tot aprinde un 
Kent, azi, cu plecarea, cu drumul, a şi uitat să mai numere 
câte ţigări a fumat. A redus mult la acest capitol, nici când 
îl enervează tâmpiţii din jur nu mai fumează mult. Şi în 
staţiune a fumat puţin, n-a făcut-o decât la întâlnirile cu 
Adina Carabă („Carabina”, cum o porecliseră asistentele 
şi vânzătoarele). Tare şuie femeie, a avut el parte de 
destule nebune, obsedate şi duse cu pluta, dar nu-şi aduce 
aminte de vreuna aşa de năroadă precum Adina Carabina. 
Uite că şi la asta a contat numele, porecla, de fapt. Cum a 
ajuns în staţiune, cum a auzit de ea: după ce s-a cazat, ca 
de obicei, la hotelul cel mai bun, „Dacia”, a ieşit puţin, era 
curios să vadă ce s-a mai schimbat, nu mai fusese la Vaţa 
de opt ani, cât a fost primar n-a mai fost, că sta, ca prostul, 
să rezolve problemele comunităţii, vezi Doamne. Era 
normal să constate modificări, s-a şi construit mult, mai 
ales în jurul lacului din parc. Se plimba alene pe străzile 
scurte şi înguste, care duceau, mai toate, către ştrandul cu 
băi termale, inima staţiunii. Până să ajungă primar, venea 
des în Vaţa, chiar de două-trei ori pe an, era şi a rămas 
staţiunea lui preferată, locul multor aventuri de tot felul. 
Ajunsese de cunoştea destui localnici, pe când se plimba 
se uita să recunoască vreo figură, dar n-a avut noroc, cui 
îi ardea de plimbare acolo, după-amiaza!? Pe când dădea 
să se întoarcă la hotel, a intrat într-un magazin ABC 
mic, de unde obişnuia să cumpere ţigări, era foarte bine 
aprovizionat. Acum, în magazin erau doar două femei, 
vânzătoarea tânără, alta decât aceea pe care o ştia el, şi 
o clientă, probabil o localnică, povesteau. Cum a deschis 
uşa, cum au tăcut amândouă şi se uitau la el; când a întrebat 
dacă au Kent albastru, pe cele două le-a pufnit râsul, asta 
până când, cerându-şi scuze, l-a lămurit vânzătoarea: „Da, 
domnu’, avem, dar pe noi ne-a luat râsul când aţi pomenit 
de ţigările astea, mai avem o singură clientă care fumează 
aşa ceva. E mare figură, vine aici de vreo doi ani, e ceva 
profesoară la oraş, la Liteni. Pe doamna profesoară o 
cheamă Adina Carabă, da’ elevii, ea ne-a spus, îi zic Adina 
Carabina! Dacă n-aţi mai fost pe la noi, la tratament, sigur 
o s-o cunoaşteţi acum, toată ziua se fâţâie, de aici mai 
înainte a plecat, şi ea şi-a luat ţigări de-astea! Nu există 
să n-o remarcaţi, nimeni nu poartă la vârsta ei, aşa rochii 
şi fuste scurte!”. Fără să comenteze ceva, Tavi şi-a luat 
ţigările, a plătit şi s-a întors la hotel, să se odihnească.

Ferestrele şi balconul camerei dau spre ştrand şi 
împrejurimi, cuprind bine o panoramă aproape întreagă a 
staţiunii pe care domnul Îndelete o cunoaşte în amănunt, 
vine aici cu plăcere, încă din vesela lui studenţie. Şi totuşi, 
acum, după plimbare, a rămas cu senzaţia că Vaţa nu mai 
este aceeaşi, s-au schimbat destule în nouă ani, nu numai 
peisajul, dar şi oamenii. Bine că a rămas în zonă amicul 
lui, maseurul orb, Viorel Podosu, chiar un fel de şef al 
echipei de maseuri din staţiune. Viorel, om de familie, 
nevastă şi doi băieţi, pe lângă meserie, unde era de departe 
cel mai bun, ştia o groază de lucruri, citea foarte mult şi 
avea o memorie extraordinară. Deşi orb de la vreo zece 
ani, făcuse facultatea de istorie dar n-a rămas dascăl, s-a 
însurat cu o femeie foarte de treabă, Garofiţa, şi s-a stabilit 
în staţiune, ca maseur. Garofiţa, contabilă la bază, ţinea 

casa,când venea în vizită la ei era o gazdă excelentă, uitai 
că e o femeie cam urâtă. Da, aşa i-ar fi plăcut să fie şi 
nevasta lui, nu ca morocănoasa şi umflata de Mariana, 
mereu nemulţumită şi geloasă, mereu pe urmele lui, 
reclamându-l la cei bătrâni, când trăiau, cu scandaluri din 
cauza relaţiei lui cu Dorina. Bine că s-au separat măcar, a 
mutat-o în apartamentul din Lita încă de când era primar, 
măcar are şi el linişte, altă viaţă!

Şi-a mai preparat un şpriţ, e deja al treilea, ultimul, 
să vadă repede ce hârtii s-au mai adunat şi să tragă un 
pui de somn până vine Dorina de la fermă. Luciul apei 
lacului se mai sparge din când în când, semn că balta lui 
are peşte, cine ştie câţi s-or mai fi strâns, că nimeni n-are 
voie să pescuiască fără aprobarea lui. El nu e mare amator 
de peşte, rar îi mai găteşte Nuţu o ciorbă sau îi face la 
grătar, asta numai de când l-au bătut la cap doctorii că 
e cea mai bună carne, mai sănătoasă. Şi Tavi Îndelete se 
tolăneşte din nou, la umbră, schimbă ochelarii de soare 
cu nesuferiţii de vedere, că nu mai poate citi altfel. Trece 
repede peste plicurile cu antet, nu vrea să se indispună 
chiar de la început cu facturi nenorocite. La fel de repede 
pune deoparte şi somaţiile, şi citaţiile la tribunal, nu-l mai 
slăbesc bandiţii cărora el le-a dat să mănânce o pâine bună 
de când nu era încă primar. Nişte ordinari nerecunoscători, 
acum îl târâie prin procese tocmai ei, care altădată îi 
spuneau „Săru’ mâna, coane Tavi!”. Iar va trebui să discute 
cu avocatul Costică Băţilă, mare şmecher, îl costă o avere, 
dar ce e drept, l-a salvat de câteva ori la limită, fără el 
ajungea dracu’ prin puşcărie, trebuie să recunoască! Da, 
a avut noroc cu Costică Băţilă, cu el şi cu doamna notar 
Luiza Măghiran, ce femeie!, cât va trăi îşi va reproşa că 
n-a apăsat pe pedală la momentul potrivit, n-a văzut, boul 
boilor, că femeia asta deşteaptă, bine croită şi aşa de fină 
îl dorea, abia aştepta să-l primească în patul ei, cum i-a 
mărturisit la dans, la ziua judecătorului Ghiţă Drăghici! 
Acum gata, s-a dus dracului baba cu colacii, Luiza trăieşte 
cu un patron putred de bogat, ăla are şi două blocuri, de la 
el a cumpărat apartamentul în care stă Mariana. 

Între plicurile de pe la instituţii şi organe găseşte 
şi unul cu o scrisoare, asta sigur a trimis-o nesuferitul de 
văru-său, Bebe Frăţilă. Tipul nu e bun de nimic, dar ştie să 
facă pe nebunul. Citeşte ce a înşirat Bebe pe jumătate de 
pagină, e exact ceea ce se aştepta să fie, că tot aşa i-a mai 
scris, un fel de cerere, să trimită banii pentru amărâtele 
de trei hectare pe care le are tanti Floarea la asociaţia lui, 
încă de pe ultimii doi ani. Bandit mare, Bebe! Îi tot dă 
cu legea, drepturile şi obligaţiile, cu bolile bătrânei, că e 
ultima mătuşă, sora lui ăl bătrân. Să-i ia dracu’ pe toţi! 
Trăiesc bine prin oraşe mari, nu fac nimic putorile, habar 
n-au cât de greu e să câştigi din agricultură, stau şi aşteaptă 
să le dea el bucate şi bani. Unul măcar nu-l întreabă ce 
probleme are, cât de greu este să le lucreze pământul, nu-i 
interesează cât trebuie să se chinuiască el, zi şi noapte, 
tot anul, câte sunt de rezolvat ca să câştige, cât de cât! 
Îl cheamă pe el Îndelete, dar el s-a mişcat cel mai repede 
în zonă, numai el a reuşit să pună pe picioare asociaţia, 
el a fost şi a rămas numărul unu! Ce făceau toţi tâmpiţii 
ăştia fără el, dacă n-ar fi avut el iniţiativa rămâneau să se 
uite la pârloagă, nenorociţii! N-ar fi făcut nimic, că nu-s în 
stare decât de bârfe şi ticăloşii. Aşa a văzut nemaivăzutul 
cu ochii lui: toţi puturoşii care l-au rugat să le lucreze 
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pământul la asociaţia lui, toţi au scris împotriva lui cât a 
fost primar, îl pândeau toate mişcările, afacerile şi una-
două îl reclamau, nenorociţii, că alde Octavian Îndelete 
a furat, a măsluit, că nu-i pasă de oameni şi că banii care 
li se cuvin lor ajung la curvele pe care le ţine. Din cauza 
necazurilor pe care i le-au făcut tot timpul s-a îmbolnăvit 
el de inimă şi de stomac, de-asta a încărunţit şi i-a căzut 
mândreţea de păr negru şi ondulat natural, aşa s-a certat 
şi cu Îndelete cel bătrân, cu vărul Nelu Teică, chiar şi cu 
bleaga de Mariana. De nervi, de mai multe ori i-a spus 
Dorinei că s-a scârbit de toţi şi de toate, că abandonează 
şi asociaţia, şi primăria, vinde tot şi-i ies destui bani ca să 
trăiască liniştiţi chiar şi în capitală. Poate că ar fi renunţat la 
asociaţie şi casă, la cele două magazine şi la brutărie, vindea 
şi turma de o sută de capre, dar cabana?

Se ridică într-un cot, să privească lacul lui liniştit. 
Da, locul acesta, în întregime făcut de el, l-a ţinut aici, l-a 
făcut să rămână. E adevărat, nici n-ar fi putut lăsa toate 
lucrurile pe mâna lui Tăviţă, e fiul lui, dar e un îngălat, nu 
se ştie la oameni, cum l-ai scos din birou e vai şi-amar, dă 
din colţ în colţ, se pierde, n-are iniţiativă, cum să fie altfel 
când seamănă cu maică-sa?! Parcă l-ar fi făcut singură! Dar, 
trebuie să recunoască, nici el însuşi nu mai dă randament ca 
altădată, nici măcar la femei! De fapt, acolo e nenorocirea, 
chiar dacă nu se lasă şi are, încă, succes. Uite şi-acum, cu 
nebuna asta de Adina Carabina: cam trecută ea, mai ales la 
faţă, dar ce corp are, de la gât în jos e ca-n reviste! De, e 
profesoară de biologie, ştie cum să se păstreze. Corect, ea l-a 
agăţat, chiar în prima seară, la barul hotelului. El sta singur 
la o masă mai retrasă, studia terenul, era destul de multă 
lume, ca la club, gălăgie, se şi dansa, mulţi tineri veniţi în 
grup, puşi pe distracţie maximă. Privea calm vânzoleala, 
mai sorbea din vinul roşu comandat, mai fuma şi studia 
materialul, să vadă ce s-a schimbat în cei nouă ani de când 
nu mai fusese acolo. Din senin a apărut nebuna, l-a văzut 
singur la masă, ţintă la el a venit, zâmbind. L-a întrebat dacă 
mai e cineva cu el, că ar sta şi ea, e aglomerat, că a văzut 
că şi el fumează şi n-o să-l enerveze cu ţigările ei. Nici n-a 
apucat să scoată p vorbă că femeia s-a şi aşezat pe singurul 
taburet liber, a pus pe masa joasă o poşetă mică, i-a întins 
mâna şi râzând, s-a recomandat. „Bioloaga”, că aşa se alinta 
Adina Carabă, turuia într-una, nu înţelegea fiecare cuvânt, 
dar era clar că e obsedată sexual, ea stă în staţiune de trei 
zile mari şi late, şi „iubi” al ei de-acum, Victoraş, nu reuşeşte 
să vină, îi e teamă că a lăsat-o pentru alta. Şi ea a venit să 
se distreze şi să se relaxeze, că nu-l mai suportă pe Cioca, 
soţul lăsat acasă. Pe ăsta l-a făcut troacă de porci, impotent, 
moale ca o cârpă, un „delabrat”. Cum Adina a repetat acest 
cuvânt total necunoscut lui, când s-a dus la maseur acasă a 
cerut un dicţionar şi a citit în DEX că a „delabra” înseamnă 
a „deteriora, a strica, a ruina”. Deci coana Adina îl făcea pe 
soţul nenorocit un stricat, bun numai de pagubă. Dar asta a 
citit după vreo două zile, atunci, la bar, Carabina i-a povestit 
şi de unica ei fiică, ea s-a ocupat de creşterea şi educaţia ei, 
ea i-a deschis ochii şi rezultatele se văd, acum e tocmai în 
Japonia, trăieşte cu un om de afaceri foarte generos, îi mai 
trimite şi ei bani, Miada singură a înţeles ce viaţă tristă are 
alături de Cioca, câtă viaţă clocoteşte în ea degeaba, câtă 
nevoie are ea de iubire, de pasiune. Şi dă-i şi dă-i, sărea de 
la una la alta, vorbea numai de ea. I-a spus că i-a remarcat 
vitalitatea şi virilitatea de cum l-a văzut acolo, la masă, că 

le-a perceput datorită vârstei lor apropiate (aiurea, era mai 
tânără decât el cu cel puţin zece ani!), că a citit pe chipul 
lui, imediat, experienţa, greutăţile învinse de maturitate, 
de bărbăţia aspră care îl caracteriza, dar şi singurătatea. I-a 
cerut şi numărul de mobil, i l-a scris pe nota de plată pe al ei. 
Dar ştie şi acum că l-a obosit rău, până către miezul nopţii, 
când sătul de atâta gălăgie şi pălăvrăgeală, a dat să plece. 
Adina nu s-a dat dusă până ce nu i-a promis o întâlnire, 
dimineaţa, la ştrand, la bazinul olimpic.

Cum-necum, l-a luat valul, a doua zi s-a întâlnit 
cu nebuna la ştrand şi, seara, n-a mai pierdut vremea s-o 
asculte la bar, a dus-o destul de repede în camera lui şi a 
raşchetat-o încet, deşi ea făcea în pat ca toţi dracii, ştia că 
are picioarele frumoase şi da din ele ca o morişcă. A lăsat-o 
să facă ce vrea, că era pornită rău. Abia a aşteptat dimineaţa, 
să plece la hotelul ei, deja se săturase, nu-i mai trebuia, 
vorbea prea mult şi nici nu-l excita ca lumea. Şi mai era şi 
foarte insistentă, dacă te lua în colimator, nu mai scăpai de 
ea. O evita cât şi cum putea, dacă nu răspundea la telefon, 
nebuna lăsa la recepţie plicuri cu mesaje, toate la fel: „Te 
rog să mă cauţi, că iar mă faci să am fluturi în stomac! 
Adina”. Măcar de-ar fi fost mai tânără şi mai potolită, dar 
nu, se îmbrăca ţipător, ca o pupăză, se ţinea că are sângele şi 
sufletul proaspete, cum e cântecul, „ca la douăzeci de ani”. 
L-a salvat omul lui, orbul Viorel: după ce s-a dus în vizită şi 
le-a povestit cum l-a făcut pe soţul Cioca „delabrat” şi are 
ea „fluturi în stomac”, de-au râs să se spargă, Viorel l-a pus 
s-o ducă pe Carabina la el, la cabinet, şi s-o lase pe mâna 
lui. A masat-o cu mâinile şi vorbele de-a mai liniştit-o, după 
şedinţă i-a zis că trebuie să devină mai reţinută emoţional, 
maseurul a lămurit-o, o intensitate prea mare a trăirilor 
amoroase duce la atrofierea ţesuturilor, la crisparea unor 
muşchi şi a pielii, există pericolul de a se zbârci prematur. 
A renunţat să-ţi petreacă seara la discotecă, simţea nevoia 
să rămână singură, să mediteze. Tavi, în schimb, a luat o 
sticlă de whisky şi s-a dus la Viorel, au lichidat-o seara, 
când orbul a imitat-o extraordinar pe Carabină, au râs pe 
cinste toţi, inclusiv nevasta maseurului.

Tavi Îndelete aruncă scrisoarea vărului nemulţumit 
lângă celelalte, nu mai are chef de citit porcării, e şi mult 
prea cald, ar fi cazul să intre în cabană, la răcoare, să tragă 
un pui de somn. După cum se ridică de pe şezlong, e un 
Îndelete adevărat, autentic, mişcările sunt încete, leneşe de-a 
dreptul. Toţi câinii dorm, la soare, lor nu le pasă de tensiune, 
n-au ei treabă, sunt sătui şi mulţumiţi că s-a întors el acasă, 
nu le pasă cât arată ceasul. Rămâne doar în bermude când 
se întinde pe canapeaua desfăcută, moale şi marea, cum a 
vrut Dorina. E rost de somn bun, adânc, în absenţa lui nu 
par să fi apărut probleme noi, necazuri la care, de fapt, se 
aştepta. Dar sigur apar după această vacanţă, către sfârşitul 
verii, când se cam termină concediile. Deocamdată e linişte 
şi pace, fapt care e foarte rar la el şi nici nu durează mult. 
Scapă el cumva şi de insistentul ăsta de Bebe Frăţilă, o s-o 
pună pe Dorina să-i trimită bătrânei ceva bani, să nu-l mai 
sâcâie, să nu se zică despre el că nu-i pasă de neamuri, cum 
zvoneau tâmpiţii când era primar, ca să-i facă rău erau în 
stare să se agaţe de orice rahat. De fapt, închipuitul ăsta 
de Sebastian (zice că Bebe e numit numai de prietenii 
foarte apropiaţi, mare brânză!) nu merită nici un leu, n-a 
venit măcar la nunta lui Tăviţă. În schimb, el s-a dus la a 
lui, pe vremuri. Când nu era decât un biet inginer agronom 
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prin Bărăgan, fără nici o avere. A uitat, pârlitul dracului, 
cum l-a primit când s-a trezit cu el aici, era cu sclifosita de 
nevastă-sa cu tot, care zicea că a venit pentru că dorea să 
cunoască rudele lui Sebastian chiar la ele acasă, concret, 
la faţa locului, nu doar din poveştile vărului. O săptămână 
întreagă i-au chinuit pe toţi, mai ales cu pretenţiile ei de 
mare cucoană de la oraş. Nu era urâtă, dar nesuferită cât 
cuprinde şi la toţi, cei bătrâni şi la tot neamul lor numeros, 
nu le venea să creadă cum l-a schimbat în rău pe nenorocitul 
ăsta de Sebastian, ajunsese ca o cârpă, nu mai semăna 
deloc cu băiatul care venea în vacanţe şi-i înveselea pe 
toţi, că juca teatru pe prispă şi cânta frumos. Otreapa aia 
veninoasă şi acră îl purta ca pe un câine în lesă, îşi bătea 
joc de el în văzul lumii şi Sebastian înghiţea tot, nu era în 
stare, tâmpitul, să-i dea măcar o palmă, s-o pună la punct. Îi 
enerva pe toţi, râdea pe faţă de numele neamului, Îndelete, 
făcea nazuri la mâncare, la condiţiile de igienă, mereu găsea 
ceva nepotrivit în purtarea oamenilor, nimic nu-i era pe 
plac, de parcă ea trăia într-un palat. Prostul de Sebastian 
le mai şoptea ce zicea nesuferita aia, asta numai după ce – 
aşa zicea! – „ea se retrage la culcare”. Dacă ar fi fost după 
mintea lui, i-ar fi dat afară urgent, dar n-avea cum, că erau 
toţi în casa bătrânilor, făcută de bunicul Ilarion, om mare, 
respectat în tot ţinutul, şi el fusese primar pe vremuri, se 
zice că l-a cunoscut şi pe istoricul Nicolae Iorga, l-ar fi adus 
acolo unchiul Aurică, ofiţer în garda regală.

Încă nu-i vine somnul, se uită la grinzile afumate ale 
tavanului. Lui, deşi nici nu visa atunci că va ajunge primar, 
pe cine i-a adus ameţitul de văru-său, Sebastian? Pe împuţita 
aia de Sidonia, să-i chinuiască o săptămână întreagă! Dar 
tot el, Tavi Îndelete, i-a răzbunat pe toţi! Asta s-a întâmplat 
când, într-o zi, era tot în august, ca acum, nenorocitul de 
Sebastian i-a zis că scârboasa lui nevastă ar vrea să vadă 
ceva deosebit, prin împrejurimi, că se plictiseşte să stea 
numai în casă. Atunci i-a piuit lui ideea să-i ducă în excursie 
la Băile Ionele! I-a explicat fraierului de Sebastian că e o 
staţiune deosebită, cam izolată, dar destul de aproape, la 
vreo treizeci de kilometri, îi duce el acolo, cunoaşte locul 
destul de bine. Vărul s-a şi repezit să-i spună Sidoniei 
propunerea, el nu credea că aia va accepta, dar Sebastian a 

venit vesel nevoie mare, să-i dea de veste că nesuferita abia 
aşteaptă să plece în excursie. Şi-a dat seama imediat că a 
greşit cu invitaţia, s-a grăbit, dar nu mai era cale de-ntors, 
trebuia să se descurce cumva şi nu era uşor deloc. Asta mai 
ales din cauza maşinii, atunci avea o Dacie galbenă; dracul 
l-a pus s-o împrumute vărului Nelu Teică, la ăsta veniseră 
în vizită naşii, el avea număr fără soţ, şi i s-a făcut lui milă 
de Nelu, i-a dat Dacia lui, să-şi plimbe naşii pe la canal, că 
nu-l văzuseră de când a fost dat în funcţiune. Dar acolo, 
dând prostul de Nelu să parcheze chiar la mal, cu spatele, 
a dat prea mult înapoi, a alunecat tâmpitul în canal, s-a dus 
maşina în apă, noroc că nu era adâncă, şi acolo a rămas. A 
venit într-un suflet la el, să-i spună păţania. Când l-a auzit 
pe Nelu, îi venea să-l strângă de gât, să-l ia la palme şi să-l 
calce în picioare, ca pe un vierme. A umblat destul până când 
a găsit un tractorist treaz cât de cât, să vină ăla cu tractorul, 
să scoată maşina din canal. Abia au reuşit s-o scoată la mal, 
pe iarbă. A tras-o până la sediul CAP-ului, în curte, s-o lase 
la uscat, nu se stricase nimic, dar scaunele şi bancheta din 
spate mai ales, erau pline de apă, erau căptuşite cu burete, se 
uscau foarte greu, că nu erau cârpe întinse la soare. Nu le-a 
zis nimic de întâmplare nici bătrânilor, nici măcar Marianei, 
le spunea că are ceva la motor, că n-o mişcă din loc până 
nu vine s-o repare Nicu Pancea, cel mai priceput mecanic.

Când i-a propus sclifositului ăsta de Sebastian 
excursia la Băile Ionele nu s-a gândit că scaunele şi bancheta 
sunt încă umede şi vor simţi ceva ud la spate şi la picioare, 
dar era prea târziu să le mai povestească întâmplarea, 
se făcea de baftă, că pe însurăţei îi luase flama, erau 
entuziasmaţi. În dimineaţa excursiei, cu două pături făcute 
sul sub braţ, s-a dus, foarte devreme, la sediul CAP, unde nu 
era decât paznicul adormit. A întins păturile pe banchetă, să 
nu se prindă cei doi de starea adevărată a maşinii, a verificat 
motorul şi s-a întors acasă, să aştepte deşteptarea celor doi 
musafiri. N-a durat mult, ăştia au ieşit din cameră proaspeţi, 
veseli, gata de excursie. N-au stat nici să mănânce, erau 
nerăbdători să pornească la drum. Care era numai gropi şi 
hârtoape pe atunci. A încercat el să conducă atent, încet, dar 
atât de tare i-a zgâlţâit şi zdruncinat încât, după vreo zece 
kilometri, îi vedea cum se foiesc pe banchetă, cum se uită 
la pături şi le pipăie. Tot scârboasa aia de Sidonia i-a spus 
că ceva nu e în regulă, că e cam udă bancheta. Ce s-o mai 
aburească el cu bancuri cu Bulă şi Ceauşescu, cu peisajul, 
n-a avut încotro şi le-a povestit ce i-a făcut văru’ Nelu Teică, 
ce spaimă a tras. A încercat s-o dea pe glumă, dar le vedea 
în oglinda retrovizoare mutrele dezamăgite şi îngrijorate, 
degeaba se străduia să fie vesel şi le povestea tot felul de 
aiureli, să uite dracu’ de umezeală. Ăştia nu ştiau de glumă, 
s-au cătrănit amândoi, mai ales vaca aia de Sidonia, aşa au 
rămas până au ajuns la gardul de sârmă din faţa staţiunii. 
Cum a parcat, cum au sărit amândoi din maşină, îşi pipăiau 
dosurile grase, singura lor grijă fiind să dezlipească hainele 
ude de piele. El, Tavi, era un sac de nervi, nu mai scotea o 
vorbă, şi-a aprins o ţigară şi mătura cu privirea staţiunea. 
Ghinion mare, nici soare nu mai era, chiar atunci se 
adunaseră deasupra nişte nori, nu erau de ploaie, dar totul 
părea cenuşiu, pustiu de-a dreptul. Cinstit, a recunoscut în 
sinea lui că totul arăta ca dracu’, îi părea rău şi îi era ciudă 
că i-a cărat până acolo, adevărul e că nu era nici o scofală 
în zonă, a stricat benzina şi şi-a schimbat programul zilei 
degeaba! Şi nici nu semăna deloc, chiar deloc, cu ceea ce a 
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fost când fusese el ultima oară la Băile Ionele. E adevărat, 
atunci nimerise într-o zi de duminică, lume multă, soare, 
mirosea a mici şi fleici peste tot, veselie cât cuprinde, era 
şi muzică, greu găseai un loc unde să întinzi cearceaful. 
Atunci a fost cu prietenul lui bun, Sandu Păvăloiu, ăla 
adusese şi două muncitoare de la fabrica unde lucra, două 
curve mai trecute,dar foc de simpatice!

Acum Sandu Păvăloiu are restaurant în Lita, 
o duce bine, e tot singur, se ţine cu o fostă studentă a 
lui taică-său, buna de tot, i-a zis că e de aceeaşi vârstă 
cu fiica-sa! Când au fost cu muncitoarele s-au distrat 
pe cinste, s-a ameţit bine, nu mai ţinea minte câte beri 
a băut. Şi când tocmai i-a adus în staţiune pe cei doi 
nesuferiţi, jale! Nimeni, ţipenie, nici o muzică, nici o 
mişcare pe mal sau în apă, şi asta părea mai puţină şi 
mai neagră. Şi, la urma urmei, ce mişcare, ce atmosferă 
să fi fost în zi de joi, în mijlocul săptămânii, oamenii 
erau la muncă, nu aveau vreme de băi şi distracţie! Când 
i s-a părut că însurăţeii şi-au mai revenit, i-a invitat să 
viziteze incinta staţiunii. Cu feţele alungite parcă de 
necaz şi dezamăgire, Sebastian şi Sidonia l-au urmat 
într-o tăcere ca de mormânt. Cât de mare era brâul de 
nisip care înconjura balta, nu se vedeau decât câţiva 
bătrâni, sigur pensionari veniţi prin sindicat. Moţăiau pe 
pături, amărâţii! Nici o mişcare la cele vreo zece căsuţe 
de lemn, nici la mal (că bătrânii stau încremeniţi, păreau 
ca împăiaţi), ce să mai vorbim în apă! Careva, parcă în 
bătaie de joc, lăsase să intre, de cealaltă parte a bălţii, un 
cârd mare de gâşte, numai astea pluteau leneş de colo-
colo. Chiar dăduse cu bâta-n baltă cu excursia la Băile 
Ionele. Când a văzut un firicel de fum la singura terasa 
amenajată, i-a dus acolo, unde o chelneriţă croşeta sau 
cârpea ceva, chiar lângă grătarul tare ruginit, fără nimic 
pus la fript. El, Tavi Îndelete, le-a spus că face cinste cu 
mici şi bere şi a dezmorţit-o pe femeie cu o comandă 
substanţială. Pe Sebastian şi Sidonia lui i-a trimis să se 
plimbe, el rămâne la terasă, să supravegheze pregătirile. 
Adevărul e că se săturase de mofturoşii ăia, fierbea de 
nervi că nimerise aşa de prost, îi venea să urle de ciudă.

Se tot foieşte pe canapea, somnul întârzie, alungat 
de gândul că, atunci, când au fost în staţiune, nimeni nu 
visa măcar că vor apare telefoane mobile! Câte n-ar fi 
rezolvat, dacă ar fi avut lumea aşa ceva, ar fi comandat 
totul de acasă, să fie sigur că vor fi bine primiţi. Aşa, 
atunci a rămas el pe lângă bleaga aia de chelneriţă, să 
aştepte să frigă micii. S-a şi grăbit să-i ceară o bere, îi era 
cald la nervi şi sete de la ţigări. Plimbarea celor doi n-a 
durat mult, cinstit, ce să vadă şi ăia?! S-au aşezat toţi trei 
în jurul unei mese de tablă, la fel ca şi scaunele vopsite 
albastru. În aşteptarea mititeilor, cu sticlele de bere în 
faţă, cei doi porumbei tăceau în duşmănie, el încerca să le 
explice motivele pentru care staţiunea Băile Ionele arăta 
cum arăta, ca şi cum ar fi fost abandonată, părăsită, lăsată 
în voia cerului. Că nu era destul, când femeia a adus cele 
trei cartoane cu mici, muştar şi câteva felii subţiri de 
franzelă, el a observat culoarea cam verzuie a mititeilor, 
pe care, din păcate, au remarcat-o şi cei doi. De comentat, 
n-au comentat, doar Sidonia le-a spus că ea nu poate 
mânca la ora aia, mai bine se mai mişcă puţin. Rămaşi 
singuri, nici ei nu s-au atins de cartoane. La un moment 
dat, fumând şi înghiţind bere, cu ochii tot la nevastă, 
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Sebastian i-a spus că micii au o culoare suspectă, ca nu 
prea e mişcare prin Băile Ionele, că ar fi mai bine să facă 
paşi, să se întoarcă. Ce să mai comenteze, că fierbea de 
nervi! S-a dus la chelneriţă, s-a răţoit la amărâtă şi a plătit. 
Sebastian părăsise deja terasa şi-i făcea semne nevestei 
să se întoarcă. L-a ajuns din urmă şi, cum stau să aştepte 
podoaba, vărul i-a şoptit doar atât: „Băi, să vezi tu ce-o 
să-mi aud eu acasă, asta singur o să facă pe loc bagajele, 
să plecăm! Da’ şi tu, lua-le-ar dracu’ de Băi Ionele!” Ce 
să zică, nu mai suporta nici el situaţia mizerabilă pe care a 
creat-o, deşi avusese cele mai bune intenţii. Când a venit 
Sidonia, fără alte explicaţii, le-a spus celor doi că e timpul 
să se întoarcă, păcat că au nimerit aşa vreme urâtă. Atât 
au aşteptat să audă porumbeii, s-au repezit la maşină. Cât 
a fost drumul, a condus ca un nebun, nu i-a mai păsat 
de gropi, de nimic. Cum au ajuns în curte, cei doi s-au 
refugiat urgent în camera lor, să se schimbe şi să-şi revină. 
Cum au dispărut, cum s-a dus şi el în pivniţă, să scoată 
vin. I-a spus bătrânei să frigă doi pui mari, ca lumea, să 
pună masa pentru cină pe prispă, afară nu în bucătărie. S-a 
răcorit, s-a schimbat şi el, i-a spus Marianei ce porcărie 
a ieşit cu excursia la Băile Ionele. S-a mai liniştit după 
câteva pahare cu vin. Au mai apărut în curte şi proastele 
de Marcela, soră-sa şi Catarina, verişoara cam ţicnită. 
Când pregătirile au fost terminate, bătrâna le-a bătut la 
uşă şi, fără s-o deschidă, i-a chemat pe cei doi mofturoşi la 
cină. Nu i-au aşteptat mult, s-au arătat destul de repede, că 
le era foame nenorociţilor. Printre înghiţituri de friptură şi 
vin, Sebastian i-a surprins anunţând că sunt obligaţi să-
şi scurteze vizita, că regretă mult de tot că trebuie să-i 
părăsească, au tot felul de urgenţe care nu suferă amânare. 
Ce s-au mai necăjit tâmpitele de Marcela şi Catarina, 
astea veniseră să-i invite pe cei doi nesuferiţi în vizită, 
să le vadă şi lor gospodăriile. Sigur el, Tavi, ştia că, de 
fapt, au hotărât plecarea mai devreme datorita excursiei 
nereuşite la Băile Ionele. Asta era, nu-l fraiereau pe el, 
pe Îndelete. În sine, socotea că, la urma urmei, excursia 
a fost un succes, aşa scăpau mai repede de toate figurile 
şi pretenţiile celor doi! La auzul veştii cu plecarea a băut 
din greu şi le-a povestit el cum a fost la Băile Ionele, i-a 
înveselit pe toţi, chiar şi pe nenorocitul de Sebastian. 
Era clar că ăstuia îi convenea să plece mai repede scăpa 
dracului de gura Sidoniei. I-a făcut un serviciu, pe banii 
şi nervii lui.

Şi nesimţitul ăsta de Sebastian vrea acuma bani, îl 
ia pe el, Tavi Îndelete, cu drepturile bătrânei, cu obligaţiile 
cei îi revin, parcă n-ar şti, tocmai el, cel mai mare 
proprietar din zonă! Dacă mai apare vreodată pe acolo, îi 
arata el drepturi, pune câinii pe el, nu trece de poartă, nu 
vede un peşte măcar din lacul lui... La el, la Îndelete, nu 
este ca la Băile Ionele... Măcar să mai fi făcut şi ăia ceva, 
tot nu se poate compara cu ceea ce este la Vaţa...Adina 
Carabina zicea că din cauza lui, a lui Octavian Îndelete, 
are fluturi în stomac... Bine că a scăpat de vagaboandă... 
Câinii îl păzesc, e linişte... Degeaba, cabana lui e cea mai 
frumoasă...Va veni Dorina, să-i arate cum îi făcea masaj 
lui Viorel... Sigur nu ştie ce înseamnă cuvântul „delabrat”, 
îi explică el... Din şosea se va vedea firma „Pensiunea La 
Îndelete”... E prea cald... 
 

Petroşani, 20 ianuarie 2015
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Radu MAREŞ

M.P. - 85
 
Ca şi pentru alţi politici ieşiţi pe porţile 

puşcăriei în 1964, observaţia mea e că, pentru Marcel 
Petrişor, primul deceniu şi jumătate de libertate de după 
aceea a fost de maximă productivitate. Observaţia e şi 
a cititorului de literatură atent cu ce se întâmplă, însă 
mai mult a admiratorului care-şi rezervă şi calitatea mai 
specială de prieten. Socotind şi volumul de povestiri cu 
care Marcel Petrişor debutase, un jurnal de călătorie, 
plus mai multe traduceri sunt de consemnat cinci 
romane. Nu-i puţin deloc! Toată această producţie 
scriitoricească ar fi trebuit să-l situeze într-un loc 
vizibil în evidenţele curente ale breslei. S-a întâmplat 
însă cu el ceva special: ca scriitor prezent printre noi, 
el inspiră infinite şi nenumite cu voce tare rezerve. 
Am observat asta chiar şi recent. Acţionează ca o 
comandă sau, mai bine spus, ca o telecomandă. În zona 
de public unde, la o ocazie, se află şi Marcel Petrişor, 
şi va vorbi, se va manifesta, se instituie ca un cerc de 
gheaţă, de care ceilalţi, confraţii, refuză să întindă mâna 
şi să se apropie. Se asistă, pentru că asta spun regulile 
minimale ale civilităţii, de care totuşi se mai ţine cont 
şi azi, dar de la o distanţă marcată ferm. Am înregistrat 
toate astea de aproape, ca martor. O succintă dare de 
seamă va încerca să explice ce a înţeles până la urmă 
martorul-scriitor, confrate şi prieten care sunt în raport 
cu subiectul naraţiunii de faţă.

Am avut marele noroc să câştig prietenia lui 
MP încă din anii ’70 – anii, cum spuneam, maximei sale 
productivităţi la masa de scris - , cu precizarea că era 
altceva decât relaţia scriitoricească de pahar şi şuetă (şi 
de interese, adesea!). Marcel nu se comporta şi nu se 
comportă nici azi ca un scriitor, nu purta la vedere eul 
dilatat al literatorului. Nu făcea paradă de ce ştie, cu 
toate că ştia foarte multe. În comunicarea curentă, cu 
el se instituia cumva spontan o egalitate soldăţească. 
Bărbatul tânăr, în putere se mişca, vorbea totuşi ca 
un stăpân, cu o autoritate imediat seducătoare la care, 
dacă nu-l evitai cu prudenţă, ştiindu-l fost puşcăriaş, 
nu se putea rezista. Oricum, fostul puşcăriaş la care 
recunosc a fi fost foarte atent, cu o lacomă curiozitate 
scriitoricească, nu ieşea la iveală prin absolut nimic. 
Doar ceva mai târziu am aflat că lumea redacţiilor pe 
unde trecea şi unde ne încrucişasem era secundară în 
sejururile lui clujene: de la Bucureşti, el venea de fapt 
să-şi vadă foştii tovarăşi de puşcărie după care dispărea 
săptămâni în Apuseni la Ocişorul lui fabulos, de unde-şi 
avea rădăcinile fizice şi metafizice.

Omul Petrişor, pe care am avut ocazia să-l 
studiez de aproape, nu seamănă cu nimic din ce ştiam, 
contrazicea tot ce reprezenta pentru mine experienţă 
de cunoaştere. În primul rând, nu-i era frică. Într-o 
perioadă când ameninţările securităţii, reale sau 
imaginate, erau subiect permanent de preocupare, el 
avea degajarea omului liber, absolut liber. A invoca 
credinţele legionare implica - şi azi e la fel – riscuri 
enorme. El nu şi le punea pe tapet, aceste credinţe, 
dar nici nu făcea un mare secret din ele, dacă găsea 
de cuviinţă. Generozitatea, din aceeaşi categorie de 
calităţi, una aproape nefirească, egala încrederea totală 
pe care o acorda, dacă şi când era cazul. La el acasă, 
pe Ştirbei Vodă, se dormea ca la han, foşti puşcăriaşi 
veniţi cu treburi în Capitală, scriitori tineri, debarcaţi 
din provincie, moţi de-ai lui: era totdeauna un loc pe 
divanul din bibliotecă să te întinzi şi ceva în frigider 
pentru flămânziţi. Am stat nopţi întregi de vorbă şi e un 
fapt: mereu cu folos, cu un câştig în ordinea sufletului 
de neobţinut altfel sau cu altcineva. Când mi-a apărut 
Caii sălbatici i-am oferit amicalmente un exemplar cu 
dedicaţie. Şi, deşi nu obişnuia să facă critică literară, 
nici măcar ocazional, a scris despre acest roman şi 
încă elogios. (Am descoperit atunci că un text de MP 
frige, nu se prea înghesuie nimeni să-l publice.) L-am 
însoţit, într-o noapte, la Petre Ţuţea, în garsoniera lui 
de la nu ştiu ce etaj. Acestuia, Marcel trebuia să-i ducă 
mâncarea în sufertaş, dar şi să-i facă masaj la picioarele 
deformate, umflate cu o alifie trimisă din străinătate. 
Ca martor tăcut, acceptat, am încercat să înţeleg acest 
tip de relaţii umane necomune: nu era simplu de înţeles. 
Nici definiţia prieteniei în accepţiunea lui MP nu era 
una îndeobşte. Murise în Statele Unite fostul ambasador 
Aurel Dragoş Munteanu şi văduva sa s-a străduit să 
reediteze în ţară câteva din textele sale inedite, lansarea 
urmând să se facă la Cluj. Ne-am trezit cu acea ocazie, 
într-o librărie improvizată, cei câţiva foşti colegi şi 
alţi prieteni mobilizaţi, cu Marcel Petrişor: aflând de 
lansarea cărţii fostului său prieten, se urcase la volan 
şi trecuse munţii încoace. Într-o altă zi, asta în anii 
80, m-am trezit că îmi bate la uşă, însoţit de Ciabua 
Amiredjibi, scriitor gruzin, os de prinţ şi cu un stagiu 
în gulagul siberian, ambii înfriguraţi şi rupţi de foame 
după o raită prin Clujul neospitalier, în drum, evident, 
spre Ocişor. Aveam în casă înafară de nişte murături 
strategice bucovinene şi pâine, doar un laboş cu fasole 
cu carne, preparată picant, ardeleneşte. Şi ca şi carnea, 
obţinută ilicit, aveam şi un vin nu rău. La toate astea, 
oaspeţii n-au zis nu, ba s-au arătat chiar încântaţi, aşa 
că am lungit-o până târziu, necruţând nicio fărămitură.

Discuţia din acea seară, imposibil de uitat, 
a fost despre Varlam Şalamov. Prinţul gruzin ştia din 
auzite de Şalamov, ale cărui proze circulau în samizdat 
la Moscova, dar n-ajunseseră la Tbilisi. Marcel însă, 
pe filiera lui, primise şi citise Kolîma în traducere 
franţuzească şi, cu memoria lui de elefant, nu uitase 
nimic: ne-a povestit, bucată cu bucată, toată cartea. 
L-am citit pe colosalul Şalamov şi eu, mai târziu, ca şi 
alte câteva cărţi fundamentale ale secolului XX datorită 
generozităţii lui Marcel. Erau cărţi interzise, a căror 
deţinere era un delict, Luca Piţu a păţit-o la Iaşi, unde 
l-au turnat colegele filoloage. Cărţi care, cu atât mai 
mult, nu se împrumută şi nici nu se ţin în raft la vedere, 
era un risc să le rosteşti titlul faţă de martori. Marcel 

portret



38

avea însă tipul de curaj care alungă sau ţine la distanţă 
duhurile rele.

De ce povestesc toate astea? Sper să se fi 
înţeles că de o prietenie necomună e vorba şi asta într-o 
perioadă când nimeni n-avea încredere în nimeni şi 
orice apropiere putea fi bănuită ca suspectă, mai ales 
în lumea literatorilor. M-am gândit ulterior: un singur 
lucru nu mi l-a spus – nici n-aş fi încercat să-l descos 
– Marcel Petrişor şi anume despre cartea la care scria 
pentru sertar, fără speranţa de a o vedea publicată. O 
asemenea carte de dare de seamă trebuia, logic, să 
existe. Atât că preferabil era, pentru toată lumea, să nu 
se vorbească despre ea. 

Scos din ascunzătoare, manuscrisul secret 
intitulat Fortul 13 va fi editat abia la sfârşitul toamnei 
lui 1991. Am citit, fireşte, pe loc, această primă variantă, 
pentru că ,înţeleg, au fost scoase în ultimii ani una sau 
două alte ediţii. Cum se întâmplă la lectura cărţilor cu 
autori cunoscuţi, mai ales prieteni, eşti atent după vocea 
familiară care „sună” în text. De data asta era un efect 
straniu: se deschidea parcă uşă magică, păşeai crispat în 
necunoscut, în beznă, nu era nimic de recunoscut.

După toate indiciile, textul probabil terminat 
înainte, a fost finisat, pregătit pentru tipar abia după 
lunile de nebunie de imediat după 1990, când Marcel 
Petrişor, prezent în emisiuni de televiziune, dar şi în 
prima „constituantă”, avea şi alte preocupări presante 
decât literatura şi nu era cel mai acribios redactor 
al propriei cărţi. Aceasta are supratitlul Memorii I. 
Dezvoltarea textului spune însă altceva: e vorba de un 
roman, după toate regulile genului deşi există pasaje 
extinse cu factologie memorialistică. Cititorul va fi un 
pic deconcertat de rupturile de perspectivă narativă şi 
critica i-a şi reproşat asta. Memorii sau roman, aşadar? 
Ascuns sub masca personajului principal Mircea Petre, 
autorul evită, se sustrage, dintr-un motiv care poate fi şi 
de ordin nedivulgabil, de la răspunsul tranşant. 

Important însă e că Fortul 13, ca dare de seamă 
privind închisorile comuniste, răspundea unei datorii 
asumate. Ca să fie mai clar: o calitate a lui MP, mai puţin 
cunoscută, fusese vocaţia pedagogică a subversiunii 
intelectuale. Puţini intelectuali au avut ca el nu doar 
curajul dar şi talentul sau pur şi simplu generozitatea 
de a aduna pe lângă el tineri şi de a întreţine cu fiecare 
în parte, dacă nu cu mai mulţi (în simpozioane ad hoc) 
o stare de insurgenţă în raporturile cu sistemul, dar şi o 
necesară informare, în condiţiile de clandestinitate, cu 
ceea ce reprezenta literatura, politica, istoria interzise 
– de fapt, inaccesibile. Era dator acum cu o carte care 
să circule liber însă pe care, aşa cum s-a văzut în multe 
cazuri, n-o putea scrie oricine, e necesar un condei 
profesionist.

A scris-o, această carte-mărturie, a publicat-o, 
a avut şi succes cu ea, chiar dacă neînregistrat de 
critica de la centru. Curând însă interesul iniţial pentru 
tabuizata înainte literatură de închisoare şi, mai ales, 
odată cu epuizarea câtorva nume importante, de la Paul 
Goma, Steinhardt, Teohar Mihadaş, Remus Radina 
etc. s-a diminuat. A şi fost deturnat printr-o campanie 
susţinută, foarte subtilă ( Sebastian e mai important 
decât Steinhardt, Grossman e superior lui Soljeniţîn, 
ca să dau doar două exemple) dar şi prin torentul 
memorialisticii scrise de D. Popescu (Dumnezeu), 
Ştefan Andrei, Curticeanu etc., etc. Dificil, dacă nu 

imposibil de evaluat, azi, impactul real al literaturii 
„universului concentraţionar”, cum a fost numită. 
Numeroase titluri sunt memorialistică şi nimic mai 
mult, strict cu interes documentar pentru specialişti. 
Kolîma lui Şalamov, carte fundamentală, a apărut cu 
o mare întârziere – pronosticul meu scris şi tipărit că 
n-o să apară niciodată în româneşte s-a infirmat – cu 
o singură consemnare, cea a lui Horasangian. Pe scurt, 
golul anterior din literatura română, cel al temelor 
prohibite, îl pot umple, în condiţiile noi, cu generaţii noi 
de cititori, doar cărţile care satisfac condiţie literarităţii 
şi exigenţele ei.

După părerea mea, Fortul 13 e una dintre ele. 
Am reciti-o recent, după două decenii, şi voi transcrie 
mai departe câteva note pe marginea acestei re-lecturi. 

Avem, aşadar, un roman, pentru că aşa l-a 
vrut autorul. Toposul său este celula. Cu inevitabilii 
săi patru pereţi care reprezintă orizontul, eliminând 
aproape integral descrierea şi, în general, aventura, 
este un topos foarte ingrat pentru construcţia epică. 
Aici sunt constrânşi să convieţuiască patru personaje: 
Mircea Petre, Gore Bolovan, Costache Oprişan şi Iosif 
V. Iosif. Primul e cel mai tânăr şi, cum menţionam 
mai sus, el e travestiul autorului. El este novicele, cel 
care parcurge dubla experienţă a iniţierii în anticamera 
morţii: şi nemijlocită, prin trăirea personală, şi 
indirectă, ascultând confesiunile celorlalţi trei şi luând 
act de experienţa lor. Un alt personaj pe care l-am 
identificat e, sub nume schimbat, părintele Calciu-
Dumitreasa, figură proeminentă (în viitor) a emigraţiei 
anticomuniste dar care şi în ţară, înainte de a emigra, în 
anii 80, a angajat un conflict deschis cu sistemul, fiind 
trădat, repudiat, renegat de ierarhii BOR. L-am cunoscut 
personal după revenirea în patrie, când i-am tipărit la 
Editura Dacia articolele publicate în SUA: era o figură 
cu un magnetism ieşit din comun, anturat în permanenţă 
de credincioşii pe care-i păstorise şi îi rămăseseră tot 
timpul fideli. (Stau şi mă întreb: şi totuşi, azi, pentru 
generaţiile mai tinere şi nu numai ce reprezintă numele 
Calciu-Dumitreasa?)

Revenind la Fortul 13: treptat, din alternanţa 
trecut-prezent, cu numeroase inserturi explicative, care 
rup fluxul epic, se desenează tot mai pregnant „celula 
morţii”. Monotonia, care e regulă de existenţă în condiţii 
de claustrare forţată, nu e deloc un obstacol. Osândite 
la nemişcare nu doar de cuşca prea strâmtă în care sunt 
obligaţi să convieţuiască, cei patru povestesc pe rând 
dar şi cad în rememorare, într-un monolog interior 
desfăşurat pe cont propriu. Dialogurile şi monologurile, 
explică vocea auctorială, conţin „coşmaruri, obsesii, 
remuşcări şi răzbunări” şi totodată reconstituie şi 
explică, modul cum cei patru au ajuns „mumii sau 
hoituri cugetătoare”. Explicaţia e reluată într-un alt loc 
cu un plus de precizie: „Şi fiecare răgaz, oră, noapte, 
zi sau clipă se destrăma în discuţii, certuri, reproşuri, 
povestiri sau visări, în planuri, regrete sau făgăduinţe 
făcute lor înşile sau lui Dumnezeu, cu glas tare sau mai 
încet...”

Pas cu pas, într-o proză minimalistă, e 
rememorată şi transcrisă o lume a ororii. Nu e 
coşmarul suprarealist al agoniilor onirice şi nici 
un delir cu oglinzile lui paralele în care subiectul se 
pierde în abisuri. Avem, dimpotrivă, darea de seamă 
cea mai scrupuloasă, atentă la toate detaliile, în sens 
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realistic, începând cu particularităţile infinitezimale ale 
infernului. Mărturisesc că, deşi nu sunt o natură care să 
nu reziste la şocuri, am dat de pagini care pun la grea 
încercare fantezia cititorului, dificil, pagini aproape 
imposibil de citit cuvânt cu cuvânt.

Odată în plus, se dovedeşte că experienţa 
umană a închisorii comuniste cu regim de exterminare 
a fost cu totul excepţională. Puţine alte situaţii de viaţă 
pun într-o lumină atât de crudă valenţele ascunse ale 
spiritului, de la abisurile unde zace fiara aţipită, până 
la sfinţenie şi sublim. Tema ca atare poate fi ratată 
tocmai pentru miza ei uriaşă şi pentru obstacolele de 
artă narativă care sunt la tot pasul. Relevanţa artistică 
nu e obligatorie prin acumulare de atrocităţi, de pildă. 
Conflictul unic: victimă-călău, chiar şi dacă victimele 
între ele devin călăi, are un singur sens de desfăşurare, 
poate deveni monoton, redundant. S-ar zice că însăşi 
condiţia umană, tradusă în limbaj artistic, se dovedeşte 
refractară literaturizării odată ce expoziţiunea depăşeşte 
un anumit prag de suportabilitate. Vreau să spun cu 
asta că Fortul 13 parcurge o foarte dificilă cursă cu 
obstacole.

Pe de altă parte, literatura spaţiului 
concentraţionar e cea a unei lumi cu o extremă 
particularizare. Lumea închisorilor e plină de legi şi 
regulamente, de cutume care reclamă explicaţii la 
fiecare pas. În închisoare, totul e codificat, comunicarea 
se face printr-un jargon de neînţeles fără „glosar”. 
Sunt mereu două nivele ale discursului, traducerea e 
mereu necesară. Mircea Petre, de pildă, „n-a cunoscut 
Piteştiul”, faimoasa „reeducare” de la Piteşti, notează 
la un moment dat autorul. Pentru a defini raporturile 
sale cu camarazii de celulă, care au trecut pe acolo, 
naraţiunea iese din celula morţii din Fortul 13 în pasaje 
retrospective extinse. Şi dintr-odată realismul naraţiunii 
devine unul înfricoşător.

Celula e spaţiul unde cei patru sunt duşi să 
moară, „să crape”, spune într-un loc, sec, unul din 
gardieni, un topos fără speranţă ca infernul lui Dante. 
În paranteză fie spus, datele sunt strict autentice, 
verificabile cu documente. Autorul rememorează 
fotografic, fără să se piardă nimic. Şi tocmai această 
precizie e înfricoşătoare. Cum să spun altfel? În vasta, 
imensa bibliografie a acestei teme s-a spus – ai putea 
zice – aproape totul. Şi totuşi, de la Dostoievski, 
la ruşi, cu lumea ocnelor siberiene, sau de la Stere 
al nostru, trecând prin bibliotecile întregi care au 
descrise lagărele naziste, şi până la recentele romane 
cu închisori chinezeşti sau cubaneze, lumea puşcăriilor 
comuniste româneşti ocupă un loc care e doar al său 
şi e inconfundabil. Peste tot apare la un moment dat o 
rază de lumină, fie ea cât de firavă. Chiar şi la Şalamov, 
autor al uneia din cele mai negre cărţi despre universul 
deţinuţilor, scânteiază fulgurant soarele Siberiei 
într-o picătură de apă, primăvara, când se dezgheaţă 
permafrostul. Există, chiar şi subînţeleasă, o speranţă 
în mântuire, umanul n-a fost distrus în totalitate. Pentru 
cei din Fortul 13 negrul e însă absolut. Oroarea e fără 
rest. (Îmi reprim ispita de a da câteva citate.)

 x
Pentru învingători, închisoarea e soluţia de 

a-i izola pe învinşi, posibil încă periculoşi, şi de a-i 
strivi, dacă e cazul: aceeaşi partidă se joacă după reguli 
identice de secole. La limită, soluţiile sunt ghilotina sau 

plutonul de execuţie, cele 9 grame de plumb în ceafă ale 
lui Stalin, mai rapide şi economice. Pentru comuniştii 
români cu care a avut de a face Marcel Petrişor, 
numărul duşmanilor de clasă de neutralizat era prea 
mare, închisorile au fost repede ticsite, au fost ocupate 
cu lagăre şi Bărăganul, şi Dobrogea, şi Delta, şi apărea 
necesitatea unei calificări speciale, cea a călăului. Aşa 
au fost inventate, la Piteşti, spre exemplu, soluţii de o 
originalitate frapantă, după unii unice, şi cu uneltele 
naraţiunii de rememorare în Fortul 13 acestea sunt 
descrise cu toate tehnicalităţile lor infernale.

Nemila – faţă de inamicul fost sau virtual – 
intră cumva în logica represiunii. Cruzimea torturii 
care trebuie prelungită are însă un scop, obţinerea, 
smulgerea unui rezultat anume de la victimă şi e o formă 
„canonică” de funcţionare a relaţiei călău-victimă peste 
tot, şi, azi, la Guantanamo şi la chinezi, cu milenii în 
urmă. Înfometarea, privarea de cele necesare vieţii 
sunt, şi ele, de rigoare. Cine nu rezistă şi moare, la fel. 
În închisorile pe unde au trecut personajele din Fortul 
13 e însă altceva. Nu prezidează nimic de tipul crimă 
şi pedeapsă. Dimpotrivă, vidul de sens e total. Peste 
acesta vine în plus o revărsare, o explozie de abjecţie 
care întunecă orizontul. Cruzimea e sălbatică, dar şi ea 
deturnată de la un scop, atrocitatea gesturilor rituale în 
spectacol e insuportabilă dar şi gratuită, absurdă, totul 
trece dincolo de limitele la care am putea să avem acces 
forţând fantezia. Fiara slobozită vrea parcă altceva decât 
sânge, ceva pentru care a fost inventat cuvântul nu fără 
conotaţii sarcastice „reeducare”. De aici mai departe 
nu există nicio treaptă coborâtoare. Hârdăul cu fecale 
ca element obligatoriu de decor nu l-am mai întâlnit în 
nicio carte din numeroasele pe care le-am citit dedicate 
închisorilor. Scufundată silit cu capul acolo - şi nu o 
dată – în victimă se aneantizează tot ce e uman, restul 
păstrat în cută a sufletului. După cum plăcerea dementă 
de a obliga o fiinţă să mănânce excrementele altora e şi 
ea extrasă dintr-o zonă misterioasă a umanului.

Toate astea au ca efect, în text, o asfixie a 
funcţiei cathartice din conflictul tragic care are nevoie 
de un orizont. Or, dincoace, macabrul pestilenţial ridicat 
la putere paralizează spiritul, scânteia moare înainte de 
a se naşte. Întrebarea care se pune e dacă există totuşi 
salvare şi răspunsul e incert. Pare-se că ceea ce poezia 
a găsit, în câteva certe capodopere de închisoare, ale 
lui Radu Gyr, de pildă, dar şi ale altora, prozei încă i 
se refuză. Chiar şi pentru autor, şi se simte imediat la 
lectură, nu e simplu: operaţiunea aşternerii pe hârtie a 
ororilor pretinde o anume amputare mentală, o lungă 
pauză de venire în fire după fiecare paragraf scris. Nu 
se poate salva nimic esenţial.

În fine, impresia mea e că nu s-a discutat ce 
trebuie, sau s-a evitat din necuraj, în ciuda reproşurilor 
prosteşti ale unora că literatura de închisoare a devenit 
cantitativ abuzivă şi că efectul e de suprasaturaţie şi 
redundanţă. Nu s-a lămurit, de pildă, de unde şi cum 
a apărut „originala” reeducare de la Piteşti. Cine a 
elaborat-o, ca scenariu, pentru că sunt aici o minte 
creatoare, o fantezie necomună. Pare, la o analiză 
atentă, şi un tip divers de gândire, al unei alte culturi, al 
unui trib străin, poate al unei rase extraterestre. Fortul 
13 pune pe tapet aceste întrebări neliniştitoare. Acesta 
e meritul romancierului Marcel Petrişor: provoacă, deşi 
fără mari şanse.
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Liviu ANTONESEI

 Insula mea

M-a primit ca o iubită nărăvaşă, cu soarele-n flăcări
ieşind de sub norii plumburii, împinşi
de vîntul dimineţii dinspre vîrfurile munţilor
înspre marea în trufaşa ei răscoală – 
valuri înspumate izbind ca un bici stîncile 
multicolore...

Începe lungul drum al îmblînzirii scorpiei –
şi la capătul său, altă plecare, altă despărţire.
Violentă, cumplită, dar poate mai calmă.

E un mare noroc să nu călătoreşti neînsoţit!
E o ca o pavăză de azbest, ca o armură invizibilă.
Ridicaţi matrozi mîndrele noastre flamuri!

Un poet liber

Un poet liber pe insula lui liberă,
cu flamura alb-albastră fluturînd
precum în cer, aşa şi pre pămînt, 
pe tricoul lui ce va pătrunde dincolo de piele,
dincolo de lumea aceasta dantelărită
în piatră de apa nebună de la începuturi –
dincolo de toate lumile posibile.

Un poet liber nu e întrutotul liber
cîtă vreme e dependent de atenţie,
fie şi numai de atenţia ei!

Cameristele ciripesc dincolo de uşa balconului
mai gureşe decît vrăbiile locului.

Scena balconului. O fabulă

Din pragul dimineţii, poate de dinaintea trezirii,
scena obsesivă, scena obsedantă a balconului –
dar nu cea cunoscută de toţi!

Una proapătă, de ieri, din amurgul de foc –
fulgerătoare şi plină de sens ca un act de donaţie
către celălalt sine. Mereu şi mereu, celălalt
este un efect al sinelui nostru. Sau este şi asta!

De undeva din memorie, un cimitir de la Nord
şi parfumul unei magnolii uriaşe, dar de aici,
de undeva din stînga – sau dreapta? – hotelului.

Memoria e uneori generoasă, reuneşte ceea ce e
departe în spaţiu şi timp, imagini, extaze,
în minunatul sentiment al abandonului.

Şi soarele a urcat la trei suliţe pe cer!

Klaus Elsberg 

Zburător fără voie cale de nouă etaje,
o pată enormă de sînge pe asfalt. 
Aşa cum, mai tîrziu, roşcovanul Rolf, 
de bună voie şi nesilit de nimeni,
a plecat în eterna sa logodnă...
Zi după zi, Cercul Poeţilor Dispăruţi
sporeşte. Ca şi cel al călăilor –
cu voie sau fără voie, de o cruzime
nemăsurată sau blînzi ca nişte căprioare
văzute cîndva la intrarea în podişul de aici...

De ce acum, de ce aici, pe aceste calme
şi aspre tărîmuri, acest gînd? Cînd soarele
nici măcar nu se arată. E o dimineaţă
născîndă, o zi în auroră, poate e vremea
propice unui asemenea gînd...

Şi mai departe, gîndul că poezia nu arde,
nu e combustibilă şi cel simetric, al
călătoriei călăilor spre desăvîrşita uitare
Dinspre munţi, despre sărata mare,
se anunţă un nou răsărit.

Autism...

O stare de absenţă, de distanţare,
aici pe insula mea pentru stările bune –
un fel de autism în graniţa normalului –
obiecte de care mă lovesc fără voie,
închis ca într-o carapace. Comunic
doar prin priviri leneşe şi gesturi uşoare,
ca şi cum cuvintele ar presupune
un efort peste puterile mele...

Şi totul din jur ajunge la mine
ca printr-un perete gros de sticlă,
o sticlă limpede şi moale
care estompează sunetele lumii.
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Şi ea, care este aici şi care nu este.
Din cercul percepţiilor diminuate,
O văd ca şi cum ar fi la mii de ani
lumină depărtare. Şi asta provoacă
un nod dureros în fundul gurii,
o sufocare catifelată...

Am fost odată...

Am fost odată ca niciodată un băiat
în pantaloni albaştri de doc şi o cămaşă albă,
de parcă grec m-aş fi trezit de la bun început –
dar mai singur ca astăzi şi perfect izolat
nu cred să fi fost nici atunci, nici altădată.
Dacă las la o parte insula mea zdrenţuită, 
Înfiptă ca un topor în carnea acestei mări primitoare...
O lungă plimbare de seară, de noapte
pe bulevardul central, cu întoarcerea
pe aglomerata faleză – sute, mii de fiinţe
în taverne şi pe terase flecărind
în toate limbile pămîntului, explodînd
la marcarea unui gol pe ecranele uriaşe.
Lumini prea puternice, stroboscoape,
ecrane mişcînd colorate şi de undeva
foşnetul estompat al mării dintîi...

Apoi, într-un colţ ascuns al portului,
cu sticla de vin roşu şi aspru alături,
cu ţigara lipită etanş de buze...
Însoţit, dar atît de perfect singur.
De ieri, de două zile, de acum patru mii de ani,
Dintotdeauna.

Exilul şi insula 

De după coamele munţilor aspri,
se ridică altă dimineaţă purpurie,
forfota îşi exhibă primele semne – 
mi-o pot imagina sub cîmpia de bumbac,
alungînd umbrele grele ale somnului.
Azi, e ziua comemorării – mîine
o pasăre de metal ne va duce în Nord,
departe de casă. Va începe
lungul exil al fiecărui an...
Şi dintre toate, ziua aceasta va bîntui
prin minţile noastre, prin trupuri.
Detest plecările, despărţirile, 
detest plecarea de aici, de pe insulă.
Va fi o zi lungă şi plină, să ne bîntuie 
memoria cale de un an nesfîrşit.
Detest cu putere exilul!

24 august – 7 septembrie 2015, Hersonissos, 
Heraklion, Sissi

(Din „Poveşti filosofice cretane din A. D. 2015”) 

Mariana CODRUŢ

în rest, totul e bine

câteodată, scot mâna pe fereastră 
ca de sub iarbă, 
semne să fac spre trenul 
în chiote trecând călare pe orizont.

la răstimpuri, cuvinte simple 
mi se desprind din gât 
şi doar plasa lor roşie, 
placenta asta maternă 
mă apără de cădere...

în rest, totul e bine – chiar dacă,  
strângându-mi tâmplele-n palme, 
simt sângele rostogolind în viteză
prin puzderia drumurilor de sub piele
un cap cu doi ochi plini de dispreţ.

arc voltaic 

ştiu bine: în România
mersul contra curentului
şi însingurarea voită sunt
doi poli ai morţii sociale.

printre ei ţâşneşte însă 
libertatea mea – 
scânteietor arc voltaic.

cum curge ploaia

ascult darabana ploii pe blocuri, francheţea ei pură. 
francheţea ei absurdă într-o ţară unde până şi moartea 
e un politician: nu-i pasă de aparenţe, nici de ce se 
ascunde sub ele, un singur ţel pompându-i sângele-n 
inimă – să învingă. 
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cum curge ploaia într-o ţară de politicieni, un teatru în 
care personajelor de prim-plan le-au luat locul maimuţele 
cu funduri roşii... că-i iarnă, că-i vară, fug maimuţele de 
lumină: jos, în cuibul şobolanilor. sus, în podul cu molii 
drogate de aburi de făină. dar teamă n-au: steaguri ale 
dezastrului, pe acoperişuri flutură pieile nobile puse pe 
beţe.

juni români,

care au de partea lor teoremele învăţate în şcoli regale 
în timp ce părinţii lor le-au învăţat în frig, pe întuneric 
şi cu vărguţa peste degete; care au de partea lor jocurile 
iubirii deprinse pe plajele lumii, în timp ce părinţii le-au 
învăţat sub pături, pe furiş, să nu le audă partidul chiotul 
orgasmului; care au de partea lor toate personajele, 
goale-goluţe, în timp ce părinţii le-au smuls pe ascuns 
dintre croşete; care au de partea lor bărbile şi mustăţile 
à la Beatles, fără teama ca tovarăşul responsabil cu 
decenţa să le radă cum li se întâmpla părinţilor; care au 
de partea lor libertatea de a da cu căciula în câini, de 
a şuiera în biserică, de a spune nu, în timp ce părinţii 
trebuiau să spună mereu da, ştergându-şi scuipatul de 
pe faţă,

ăşti juni români, frumoşi, deştepţi şi liberi, au nostalgii 
după vremea părinţilor lor.

libertatea noastră aurie 

libertatea noastră postrevoluţionară e aurie. şi duhneşte 
ca lada cu mălai uitată-n pod în care şobolanca fată mulţi 
pui. libertatea noastră aurie ne iubeşte mult. nu contează 
că iubirea ei reneagă tot ce o poate exila din pământurile 
romantice şi ignoră tot ce o poate coborî din cerurile 
abstracte – noi suntem fericiţi.
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Călătorind

În caşeta de melasă
tău adânc ochiu-şi desface
se deschide, adumbrită
pleoapa lumilor, vorace,
              să ne-nghită.
Nu te teme! Iezeru-i iluzia unde mă scufund
şi respir vocalele laolaltă cu ploaia
              din raiul duminicii
merg mai adânc peste şinele încinse
                           de dogoarea
                           tălpilor mele
           carne vie răzuită în colţii
                           cuvintelor călătoare
În căsuţa de melasă gara mică îşi smulge inima
     şi şuieră de dor
     şi scrijeleşte dulci cântări
peste pereţii umbrei, tremurători
Tu nu lua seama la bocetul inimii sale
sapă-nainte, tu nu eşti prada ispitei,
         taie precis o copcă rotundă
         în gheaţa sângerândă
forează gang înţelept în muntele acestor nelămurite 
plecări.     
            

Real                     

Am privit, prin golul cuvintelor,
        orbitele desfundate ale oraşului meu subteran
unde forfotesc larvele, bulbii zambilelor bleumarin, 
crinii şi pietrişul Timişului
Prin lanul de sârmă ghimpată
        am zburat, cu sufletul visător subţiat
Fâşii din realitatea poeziilor mele
                fumegă
           agăţate de vânt -
Prin sârma ghimpată a memoriei
trece dimineaţa cu picioare de rouă
         până la genunchi verde
         şi aproape imponderabilă
în transparenţa cuvintelor luminoase
topite în dreptul  adevărului cu sâmburi de foc
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Trandafirul din creştet se roteşte azvârlind
                    mii şi mii de petale
miliarde de lacrimi luminiscente
pe câmpul netulburat al vederii dintâi

Şi din nou am privit, cu luare-aminte,
lumea „reală” surpată în golul dintre cuvinte.

            Ademeniri

Ca un scai negru zgârie încheieturile mele
                  şi se agaţă de tivul fiecărei zile
cheagul sângelui înnegrit e o ancoră cu miriapode 
cârlige
aşa se arată omniprezenta
      în cina surâsului apus, şi-n sarea dimineţii
ea se tânguie dulceag şi greţos
         dulce îngreţoşat este bocetul ei
care unge obloanele şi odăile se deschid
                  înaintea nopţii eterne
aşa se arată Moartea, numele ei nu mă 
                   cutremură, nici odihneşte
globul păpădiei cât botoşeii pisoiului
           peste pământul reavăn
           şi peste pielea albastră a cerului
îmi este la fel de aproape
loveşte egal, în aceeaşi inimă
umple cu sânge călduţ jumătatea voioasă,
afluentul de mătase al fluviului îngheţat...

            Armură 

În pielea ta m-am învelit,
armură din pielea ta mi-am croit,
adăpostitu-m-am în tine, moarte,
de nu mă mai recunoşti

dar să ştii: nu mi-e bine
oboseala mea surpă înlăuntrul sticlos
oboseala sapă galerii prin ruine

mă trezesc, iar şi iar,
într-un tunel nesfârşit de oglinzi
unde nu-i chip de ieşire-n afară
neostenito, oare nu aţipeşti vreodată 
măcar cât să-mi pot lepăda haina ta?

    ZIC / ZAC

Zic că zac
drept zic
zac în odaia
cu privelişti
zilele nopţile
toate-s la fel

plantele susură
cresc susurând
zilnic şi noptic retez
şuşotelile verzi
seva lor luminoasă 
se-ncheagă la loc
Drept zac
prin tălpi urcă spre creştet
frunzişul din care
cântătoarele zburătoare-or zbura
în desmărginită privelişte
Zic din nou:
zac în spirala unei cochilii
unde clipocind marea
loveşte uşor din palmele-i răcoroase
tic tac... zig zag...
ceasul cosmic regenerează
zic zac... tic tac...

   Arca

Într-o linişte mare începuse lentoarea
fulgii oraşului se cojeau de pe trupul păsării uriaşe
se desprindeau agale din privirile dansatorilor osteniţi
apele cerului scăldau duminici tihnite
                      asemeni zeppelinelor
                      împăcate plutind
           printre norişori muzicali,
           plauri înfloriţi,
nuferi din care se va scutura luminoasă ploaia.
Sosise ziua aceea fără nume
           ca o fereastră goală în calendar
şi ne-am adunat toţi cei rămaşi
               în dreptul ferestrei
şi ne-am aruncat sufletele prin rana ei
uimindu-ne de atâta blândeţe
şi calmă înţelepciune în plutirea lor deplin fericită.
Într-o pace fără de margini
          începuse dimineaţa
soarele nou era ochiul ei răcoros
revărsat peste slava cetăţii...

Înnămoliri

Iată-i! Stăruitori, genunchii însângeraţi ai binelui
ca o casă de pâine rămasă-n privirea cerului
dospind parfumul primilor zori.
Pe aici am trecut cu inima sălbăticită şi vie
muşcând smoc de aer crud.
Acum iarba mucegăieşte şi stă în calea
convoaielor de vorbe scrâşnite,
verdele fraged cândva 
se-ntinde păstos înspre mlaştina democratică.
Teamă mi-e deseori când zăresc galeş lucind
viclenia aceluia zornăitor, în colan diafan
atârnat la gâtul adolescenţilor visători.

chintă roială
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Discursul curge gros şi neşovăielnic
sporind albia de smoală
unde nu se vor mai scălda conceptele limpezi, unde
pentru vecie va putrezi rădăcina iubirii.
(Nuferi de păcură înspre cer s-ar aprinde cerându-şi 
iertare?)

Genunchii arşi ai binelui
stăruie vrednici
în lumina de-odinioară.

            Rugăciune imperativă      (Să nu...!)

Să nu-mi piară auzul întâi
prin stufărişul unde pândeşte ţiuind
respiraţia cu bronhii labirintice,
                aspiratoare de var
                în metropola crinilor.

Deschid sertarele şi se revarsă muzici
precum aş atinge nervii unui pian
cu terminaţiile în fibra sensibilă
     din ţeasta universului.

Să nu-mi rănească văzul auzului
                de atâta arsură
     să nu întunece închipuirea lucidă
     în care dansul sunetului pur
zămisleşte fără-de-moartea...
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 „poɘtic incorəct” 
(ciclu de poeme)

Poem scris după Auschwitz1

Doar rubricile de cancan scrise direct 
în esperanto vor îndrăzni să relateze 
în acea vreme cum Brigitte Bardot a ajuns 

să adopte finalmente
un animăluţ sintetic Nauga2. Faţa sa 
elastică şi necoşuroasă precum petele 

enigmatice de pe lună, în caz 
de nefericire3 îţi va spune 
o poveste de dragoste 

neîmpărtăşită sau va ascunde o crimă
ratată: un crîmpei plauzibil 
dintr-o viitoare Istorie 

a Extratereştrilor. La moartea 
mea un Monstru Sacru 
Nauga Uriaş va fi găsit îngheţat bocnă 

cu globul pămîntesc nedigerat 
în stomacul său insaţiabil
din policlorură de vinil

E.ON Gaz4 vs Akademia lui Platon5

aştept 
de multă vreme ca producătorii de materiale 

de construcţie să facă un clip 
de publicitate cu singura replică posibil 
imaginabilă: „Pentru o Soartă 
cu final fericit, lui Icar şi Dedalus le-a lipsit 

exact adezivul nostru 
marca X”! Ba chiar „Comunică 

sau mori” nu e deloc o exagerare 
de piar modernă. Cine să-i mai explice cititorului 
din antichitate şi consumatorului 
de artă nesatisfăcut de azi 
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cruzimea 
neîntemeiată faţă de site-urile 

culturale lăsate în paragină şi conturile 
de autor în viaţă 
abandonate pe reţelele de socializare 
publică. Mi-e frică 

de instalaţia artistică unde vizitatorii sunt 
şpreiaţi gratis cu gazele rămase nefolosite 

la Auschwitz, aşa cum ştie cel mai bine 
să se răzbune 
un Fan Club profesionist 
pe Eroul său idolatrizat înainte de vreme

Poşta Română

Nu poţi lăsa toate cele 
cinci „Scrisori” ale poetului 
Eminescu pe mîna curierilor 

privaţi zonali. Văzîndu-i înarmaţi 
pînă în dinţi cu pachete ambalate suspect
de grijuliu şi dubiţe 

performante cît să poată declanşa războaie 
regionale fulger, sunt sigur
că nici măcar pictorul Victor Brauner6 nu le-ar fi 

încredinţat transportarea ochiului 
personal pierdut definitiv într-o încăierare
suprarealistă. De linguriţa 

de argint primită de la prietenul 
său de cataramă Samuel 
Beckett nu mai zic. La acest gen 

de transport nu au trecere nici măcar 
telegramele scurte în aşteptarea 
lui Godot. Cultura personală se decantează 

mai dureros decît un ciclu 
gonadic cu voie de la Primărie. E mult 
mai înţelept să te încrezi agentului 

coloanei a cincea7 ca unui sol 
psihopomp8 ideal. Recunosc în bătrînul 
factor poştal pe inginerul sufletelor 

moarte pe care tot nu reuşea 
să le găsească detectivul Gogol, pămîntean
autodidact şi el

United Collors Of Benettton

Doar cerneala neagră îmbibată pînă la sînge 
pe amprente e singura mărturie incriminatorie 

a legăturilor dintre poeţi şi condamnaţii 
de drept comun. Ea leagă cu un fir
de catgut transparent părţile ruşinoase 
ale naturii necucerite decît prin forţa 
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minţii. Poetul, chiar şi în postmodernitate, se 
clasicizează imediat ce e declarat mort 

de-a binelea: avuţia sa e dată 
de suflet celor săraci 
cu duhul. Interlopului nu îi rămîne 
decît să fie vizionarul care prevăzător ia cu sine 

în sicriul de aur dotat cu aer 
condiţionat neapărat un celular touchscreen 

cu sim triplu şi conexiune 
omniwireless. Speranţa tehnologiilor de ultimă oră 
se menţine constant în marja intangibilă 
a Trinităţii. Toţi poeţii 

basarabeni9 care au refuzat să iasă 
din „Mantaua” lui Nicolai Gogol10 şi 

din „Cămăşile” lui Grigore Vieru11, 
au trebuit să îşi plătească propria 
cezariană în avans, folosind 
spaţiul şi timpul rămas 

exact cît le-ar fi luat robilor eleni să cureţe 
unica pelerină a lui Epaminondas12 

_________________
1 „Se mai poate scrie poezie după Auschwitz”? Întrebare 

retorică avansată în contextul holocaustului european de către 
flozoful culturii Theodor Adorno, care lansează critici dure în adresa 
idealismului hegelian şi a existenţialismului francez, considerate a fi 
matrici ale „culturii industriale” alienatoare

2 Brand de piele artificială în industria americană a capitonării 
(compozit din stofă de tricot acoperit cu clorură de polivinil, PVC). 
Campania de marketing din anii 1960 a transformat păpuşile 
Nauga™ într-un fetiş al mitologiei urbane

3 Numele omonim al filmului „En cas de malheur”, avînd-o 
ca protagonistă pe Brigitte Bardot, fostă actriţă, cîntăreaţă şi 
model playboy, actualmente unul dintre activiştii cei mai vocali 
pentru protecţia animalelor, intervenind inclusiv financiar în 
disputa naţională privind soarta cîinilor vagabonzi din Bucureşti 
(2013)

4 Companie monopolistă de distribuţie a gazului pe teritoriul 
României

5 Şcoală filozofică înfiinţată de idealistul Platon; ◊ (slang interlop) 
cazier de recidivist

6 Legenda spune că, imediat după faimoasa serie picturală pe 
tema mutilărilor oculare, acesta şi-ar fi pierdut propriul ochi într-o 
cafenea pariziană

7Titulatura agenturii (în perioada războiului civil spaniol, preluată 
alternativ de toate regimurile politice) pentru a califica spionii, 
teroriştii, diversioniştii, sabotorii, provocatorii şi agenţii de influenţă 

8Creatură (fiinţă, spirit ori animal) care ghidează în condiţii de 
siguranţă sufletele morţilor sau ale nou-născuţilor; ◊ (în psihologia 
jungiană) intermediari între conştient şi inconştient 

9Basarabia e, simultan, spaţiu cultural bilingval (româno-rus), 
heterotopie fanariotă, insulă a latinităţii în spaţiul slav, cap de pod 
ideologic între Vest şi Est şi, nu în ultimul rînd, avanpost geostrategic 
pentru vectorul transatlantic

10 Scriitorul Fiodor Dostoievski despre „anxietatea influenţei” 
(Harold Bloom) exercitată de înaintaşul său literar asupra generaţiilor 
tinere rusofone

11 Referindu-se la textul omonim reprezentativ al poetului 
şaicezist, criticul Eugen Lungu strămută metafora dostoievskiană pe 
tărîm cultural basarabean

12 Spartanul Epaminondas (circa 418-362 a. Chr.) a rămas în 
memoria comunităţii tebane ca filosof ce a propovăduit ascetismul 
colectiv; ◊ Prototip al frăţiilor informale moderne (inclusiv animatori 
sociali, cluburi de weekend, cenacluri poetice, grupări interlope etc.) 
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Teo CABEL 

Dialog despre ea

Printre umbre fără aripi, aprinse din cer,
Dincolo de fereastra deschisă, 
Caută cu privirea
În frunzele dimineţii.

Zidul zilei se ridica peste noapte.
Un vârf de suliţă, rupt din alte vremuri, 
Rătăcit în paşii timpului,
Îl împunge în tâmplă, în respiraţie, în ochi 
Flămând de scara lui Iacov.
În zidul zilei apar primele ferestre, ochii ei.
Prin ferestre, marea, ea.
Ţărmul mării tot ea.
La masa rotundă, faţă în faţă,
El şi cuvintele.

Insomnie 

Eu Adam, tu Evă
Fără niciun şarpe?
Soare într-o rână, cu picioarele în copaci,
Noapte, cu luni bete de mirosul teilor, 
Negăsindu-şi locul pe orbită.
Culoare lungi fără culoare,
Torent zgomotos,
Scările se derulează ca un mosor
Nu se-nfundă în nicio uşă
În niciun hău.

Filmul se rupe: am adormit!
Am adormit? Deci nu dorm
Atunci se deschide gura monstrului
Pe una din măsele, resturi de univers.

Deschid un ochi
Să mă agăţ de malul prezentului.
Mişc un deget de la picior
Aha, zic.
Închid ochiul, un punct
Se rostogoleşte pe scări interminabile
Devine ochi. 
NU!

Nu sună ceasul! 
Mă dau jos şi îl opresc,
Să doarmă liniştit în tic-tac-ul său. 
O rază loveşte ochiul ca o daltă
Tablouri căzute, secundele, pe scări,
Nu se suprapun peste niciun petec de prezent.
În prezentul acesta nu sunt Adam, nu eşti Eva
Cădem mereu din rostogolirea nopţilor 
În cascada zorilor.

La gura sobei

Poeziile iernii
Viscol topit 
În flacăra sobei, 
Mângâieri suspinate
Între pulpele nopţii,
O ie de săruturi
Cămaşa de noapte a sânilor.
Taina este între mine şi tine,
Celelalte ard 
În propriul lor viscol.

Aniversare

Draga mea, şi azi
Mânuşile albe, de dantelă, ale ochilor tăi 
Îmi aranjează papionul privirii,
Îmbrăcate în smoking.

Isaia dănţuieşte lângă noi 
Aurind inelarele.

Ai construit, în tăcere,
Din ochii tăi până în ochii mei 
Un pod
Ca Apollodor din Damasc.
Pe urmă ai trimis un zâmbet...

Stare

Dinţii strălucesc de pofta luminii
Debarcată din fereastră

Ochii gata să muşte din carnea zilei
Ca dintr-o piersică zemoasă
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Papilele înebunesc când dau de gustul dimineţii
În paharul palmei curge
Mângâierea coaptă în pulpa nopţii, 
În sânul tăcerii.

Ţipăt de lebădă
Pe oglinda ochilor tăi
Face din zâmbet un mers elegant de felină

Bună dimineaţa!
Savurezi o amintire de acum zece ani
Eu plantez un pui de amintire pentru următorii 
  Zece ani.

Îmi ascut creionul de mers pe jos
Cordul măsoară ritmul zilei
Până unde apune soarele
După ultima literă a sfântului de azi.
( în calendar Maria Magdalena) 

Dinţii strălucesc de pofta lunii.
O felie de lămâie
La ceaiul de vârstă încă verde;
Îl beau cu înghiţituri mici înainte de
 Noapte bună! 
Nu ştiu cum este în Rai
De Iad mă spăl în fiecare zi.

Mioritică

Câinele s-a pus de-a lătratul, în poartă.
Nicio stea nu a rămas nenumită
De ochii lui
Ce se loveau între urechi
De sclipirile lor efemere.
Nici zorii nu l-au mângâiat.
Poarta se mărise
Ca o intrare în cer şi el
Tot mai lătra la stele, de parcă
Le băga pe ultimele în ţarcul zilei.

Cafea cu aromă de toamnă

Frunzele salciei,
Un vals imperfect,
Peste ceaşca de cafea.

Doar umbrele lor
Se afundă în aburul, albastru,
Înserării reci.
Se aude, chitară dezacordată,
Un greier,
Norii, pudra plumbuită, fond de ten,
Lui septembrie
Şi

Uitarea
În vânt.
Ultima gură
S-a răcit.
Umbrele frunzelor
Ard într-un cer unde
Ochiul nu pătrunde.
Toate zilele trecute
Sunt seminţe
Nu frunze.

Dulcineea

Nici nu ştia aceasta creionul său,
Nărăvaşa lance, coif de Don Quijote,
Când căuta înfrigurat castelul, 
Rătăcind în cartierul de rulote.

Nici nu ştia că vânează, între
Coperte cartonate, morile de vânt,
Alerga pe câmpia paginii, 
Ritmul verde, iarba, din visul său tânt.

O, Dulcineea, imagine de voal!
Umbră furişată candid în lumină.
Sancho Panza, dezertat ca înger, 
Caută în plumb aripa de-albină.

(din volumul în pregătire „Labirintul clipei”)
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Sonia ELVIREANU

Un transfer al reflexivităţii în oniric 
Ca la vecinul bine temperat

Proza lui Florin Toma e complicată, structural şi 
ideatic. Nu se lasă descifrată la o lectură de suprafaţă. 
Imaginaţia scriitorului creează în manieră suprarealistă, 
o proză de tip oniric, un amestec staniu de real/ireal, 
generat de revelaţia că trecutul nu există, e doar o 
proiecţie mentală a iluziei. Realitatea trăită îşi pierde 
orice consistenţă prin moarte, trecutul e impalpabil, doar 
un joc al imaginaţiei.

De la debutul cu Peisaj cu fluturi noaptea (Cartea 
Românească, 1986) până la Ca la vecinul bine temperat*, 
nuvelistica sa şi-a păstrat câteva constante: construcţie 
narativă complicată, prin mixarea planurilor real/ireal, 
suprapunere de poveşti, glisare imperceptibilă din real 
în fantastic, flash-uri ale memoriei de tip proustian, 
declanşate de asocierea unor senzaţii din prezent/trecut, 
un mister nedezlegat, întreţinut de confuzia de planuri 
şi timpuri, de deplasarea elementelor reale în ireal şi 
invers, ceea ce are drept efect crearea unei suprarealităţi 
de tip oniric, ca în pictura suprarealistă. Apropierea 
de suprarealism e identificabilă şi la nivel de imagine, 
unele secvenţe narative fiind similare tablourilor, în care 
difuzarea luminii dă senzaţia de straniu, de ieşire din 
real. Prozatorul creează efecte de fantastic prin migrarea 
obiectelor şi întâmplărilor dintr-un univers în altul, dintr-
un timp în altul.

Volumul Ca la vecinul bine temperat cuprinde 
nouă nuvele de inspiraţie diferită: o stranie întâlnire în 
tren (Emoţiunea de cenzură), blestemul unui galion 
spaniol din sec. XVII (O dezvelire la fond), societatea 
contemporană (Statement), o renaştere morală (O 
dimineaţă vrăjmaşă), o maladie ciudată (Pasiunea 
domnului Jouissac, Transplant), erotismul, condiţia 
de scriitor (Ceremoniile lui Avrămuţ sau Trei nuvele 
sexemplare). 

Florin Toma mizează mereu pe universuri multiple 
în diegeză: realul, irealul, mentalul. Încorporează în 
naraţiune nu doar elemente descriptive, ci şi reflecţii, cum 

e aceea despre comunicare, ambiguitatea cuvântului, din 
Emoţiunea de cenzură: „Cuvântul. În el se găsesc stârnite 
cele mai abjecte porniri ale lui: Minciuna, Meschinăria, 
Delaţiunea, Ipocrizia, Linguşeala, Invidia... şi toate 
celelalte pe care le cunoaştem atât de bine cu toţii... Dar 
de ce vă spun eu toate acestea? Sunt deja truisme!... La 
mine însă este probabil şi un caz de exorcizare, nu ştiu, 
deşi e foarte greu să atingi sinceritatea absolută. Căci 
orice comunicare, oricât de mică, de banală, trebuie să 
aibă un suport ascuns, un mecanism sufletesc secret, aflat 
în spate, o arrière-pensée.. “ (p. 14); discursul filozofic 
al medicului din Statement referitor la fiinţa umană ori 
discursul personajului ce parafrazează o replică celebră 
din Sartre („infernul sunt ceilalţi”), modificându-i sensul: 
infernul e sinele: „Infernul – suma de diavoli, adică – 
nu se află în ceilalţi, cum spun unii, nici în neruşinarea 
logică după care este alcătuită lumea asta blestemată. 
[…] Infernul, draga mea, este aici! – şi am arătat spre 
inimă. La mine, la noi, în fiecare dintre cei care, pe 
lumea asta vie, reţine, vie, nu moartă, ne unim şi devenim 
solidari, chipurile ca să ne facem curaj şi vânt spre 
Paradis. Fiindcă, te-ai gândit vreodată dacă Pământul 
nu este altceva decât infernul altei planete? De aceea, 
visăm la Paradis.

Dacă am reţine doar stratul reflexiv al nuvelelor, 
deşi acesta e diminuat drastic în favoarea naraţiunii, am 
avea proiecţia mentalului autorului, camuflat în poveste. 
Gândul, încorporat aparent nonşalant în frază, rostit 
cu dezinvoltură de personaje marginale, reţine brusc 
atenţia lectorului. E asemenea unei străfulgerări, o altfel 
de lumină, a spiritului, în jocul de lumini/umbre ale 
peisajului natural din proza lui Florin Toma.

Punctul culminant, momentul de surpriză, e 
uneori asemenea unei convulsii ce modifică prima 
realitate, substituindu-o cu una onirică: alunecarea de pe 
vârful muntelui a galionului spaniol ce aduce molima şi 
distruge oraşul (O dezvelire la fond). Pragul între real/
ireal e uneori insesizabil, lectorul nici măcar nu realizează 
momentul glisării în oniric, plonjează pur şi simplu 
în fantastic. Alteori trecerea se face prin intermediul 
visului (O dezvelire de fond), reveriei (Ca la vecinul bine 
temperat), a unei dureri inexplicabile între omoplaţi (O 
dimineaţă vrăjmaşă). 

Naraţiunea heterodiegetică/homodiegetică 
alternează în cadrul aceleaşi nuvele. Se trece 
imperceptibil de la persoana a treia, a naratorului exterior 
diegezei, la persoana întâi, a personajului-narator, şi 
invers. Încorporează dialoguri, descrieri (peisajul), 
uneori crochiuri ale unui personaj, nu portrete propriu-
zise. Autorul creează aparenţa unei realităţi, ca punct de 
plecare, ce glisează în oniric. 

Există subliminal în nuvelele lui Florin Toma un 
complex al lui Oedip, proiectat în imaginar (Emoţiunea 
de cenzură, O dezvelire la fond), şi un erotism al 
senzualităţii într-un joc imaginar al autorului, care pune 
în scenă episoade erotice asemenea unui regizor de film 
(Ceremoniile lui Avrămuţ sau Trei nuvele sexemplare), 
cu umor şi ironie, evitând astfel tonalitatea gravă – deşi 
toată proza sa e impregnată de drame existenţiale – cu 
multiple sugestii intertextuale pentru a descrie erotismul: 
literare (Borges, Boris Vian), plastice (Douanier), istorice 
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(explicaţia numelui podului parizian Bir-Hakeim), 
muzicale (Jacques Brel, Charles Aznavour, Jacques 
Dutronc), cinematografice (actori, regizori). 

Personajele nu au consistenţă reală, sunt mai 
degrabă apariţii fantomatice, proiecţii ale imaginaţiei 
autorului dintr-un univers mai degrabă oniric decât real. 
Nu întâmplător sunt bântuite de obsesii, de halucinaţii, 
de deliruri imaginative ori verbale, de reverie, de 
hipersensibilitate olfactivă ori odorifică, „boli“ specifice 
scriitorului, al cărui destin e surprins cu ironie în nuvela 
finală : „Suntem obligaţi să avem fiecare maladia noastră 
definitorie, care să ne reprezinte, adică, într-un fel, 
curiozitatea noastră specifică, trăsătura fundamentală cu 
care ne identificăm, o boală care se numeşte vagotonie 
şi că sunt condamnat pe viaţă să resimt orice senzaţie, 
mai ales olfactivă, de câteva ori mai puternic decât o 
poate percepe un om obişnuit, adică sănătos. Şi mi-am 
dat seama atunci, târziu cum vă spun, că acea criză din 
copilărie avusese la origini o suprasolicitare senzitivă şi 
nervoasă provocată de agresiunea, ca să zic aşa, olfactivă 
produsă de un anumit amestec de mirosuri.“ (Emoţiunea 
de cenzură)

Emoţiunea de cenzură e focalizată pe o întâlnire 
stranie în tren între un bărbat şi o femeie, cu senzaţia 
de déjà-vu a bărbatului, datorită asemănării femeii cu 
o fotografie veche, găsită în copilărie în poşeta mătuşii. 
Coincidenţă stranie, fotografia din trecut se află în posesia 
doamnei din tren, e chiar fotografia ei, la fel ca parfumul 
emanat în prezent/trecut, care îi declanşează bărbatului 
amintiri de la vârsta de 8-9 ani. Octavian povesteşte 
femeii trecutul său, confesiunea fiind un fel de exorcizare 
prin cuvânt.

Autorul creează o stranie legătură între povestea 
lui Octavian şi necunoscuta din tren ce trece prin stări 
ciudate în timpul confesiunii bărbatului, ca şi cum 
povestea ar afecta-o profund, şi coincidenţe inexplicabile, 
o taină ce pare a se dezlega treptat, dar nu se dezleagă, 
rămâne doar sugestia unei posibile identităţi a femeii, dar 
se menţine ambiguitatea, specifică prozatorului.

O dezvelire la fond e povestea stranie a lui 
Emanuel, bolnavul îngrijit de Boco. Rememorările sale 
pot fi visele lui despre uriaşul galion spaniol apărut 
inexplicabil pe coama muntelui. Pe timp de furtună 
alunecă lent pe valea săpată de torenţi spre satul de la 
poale. Corabia străină, obsesia lui Emanuel, e simbolul 
maleficului, a unei forţe ucigaşe ce vine din exterior, 
distrugând o comunitate umană. E metafora răului, 
indiferent de formă, a pericolului ce pândeşte la orizont. 
Intuind riscul distrugerii, sătenii încearcă să evadeze, 
părăsindu-şi satul, dar sunt ucişi de o boală necunoscută, 
înainte de plecare. Spaţiul în care se află corabia e 
contaminat, oamenii sunt captivi, orice tentativă de 
evadare duce spre moarte. Nuvela are o mai pronunţată 
tentă onirică. Corabia poate fi o imagine obsedantă a 
alterului, infiltrat în universul familiar, încă din copilărie, 
rămasă în memoria copilului, reiterată în visul adultului, 
o metaforă a erosului, cu aceeaşi sugestie spre complexul 
lui Oedip.

Povestea imaginară a galionului ucigaş se 
suprapune cu povestea erotică a lui Emanuel/Felisia, 

Emanuel/Boco. Visul erotic al pacientului se consumă în 
momentul dezastrului provocat de pătrunderea galionului 
în oraş, apoi în spital, spintecându-l în două, într-o realitate 
onirică. Pe fundalul apocaliptic al decimării oraşului, se 
profilează apoteotic scena erotică dintre Emanuel/Boco, 
ca un triumf al bărbatului. Realul se confundă însă cu 
irealul, ambiguitatea stăruie şi în final: o poveste erotică 
din alt veac, în versuri, pe un pergament, similară cu a lui 
Emanuel, construită pe două metafore: corabia şi marea. 

În The statement, prozatorul propune lectorului 
o nuvelă impregnată de cugetări filozofice despre om 
şi condiţia sa. Poate fi o excelentă parodie a societăţii 
americane actuale. Autorul surprinde extraordinar 
depersonalizarea şi robotizarea individului într-o 
societate pragmatică, în care primează conştiinţa datoriei, 
unde orice boală e explicabilă medical, dar nu tratabilă, 
ca dovadă sinuciderile asociate construcţiilor înalte, a 
căror calitate e verificată de personajul central al nuvelei, 
de profesie evaluator în construcţii. Numele personajelor 
sunt şi ele împrumutate acestei realităţi (Molly, Priscilla, 
Gordon). Poate fi şi o satiră a societăţii româneşti 
actuale ce copiază lumea americană (mari companii 
străine în competiţie, blocurile turn de sticlă şi metal, 
depersonalizarea prin identificarea individului cu slujba, 
diplome şi recompense de faţadă, erosul liber, pervers, 
depresiile cu sfârşit tragic, mitomania, promiscuitatea, 
artificialitatea vieţii). 

Florin Toma impregnează textul nuvelei cu 
reflecţii despre fiinţa umană (discursul unui medic 
îndoielnic, un aventurier pervers, bolnav de cancer, 
care filozofează): „Noi nu suntem autentici, înţelege-
mă. Lumea asta e plină de copii ale noastre şi ale celor 
pe care îi cunoaştem ori i-am fi putut întâlni vreodată. 
Originalele au dispărut. S-au pierdut în negura vremilor, 
cum se zice!....[...] Suntem reproducerile foarte exacte 
ale bisericilor mergătoare care am fost odată, ale 
clădirilor zburătoare, ale copacilor.[...] Ştii probabil că 
nu eu am stabilit, Doamne fereşte, ci specialiştii susţin 
asta, sugarul şi copilul în primii doi-trei ani de viaţă nu 
manifestă nicio repulsie faţă de excremente. Însă rolul pe 
care-l joacă nasul în perioada formării complexului lui 
Oedip este fundamental. Olfacţia este primul simţ care 
indică înclinarea heterosexuală a copilului şi contribuie 
astfel la constituirea identităţii sexuale …antropologia 
olfacţiei este o fenomenologie a poftei, a dorinţei 
paradoxale de a-l lua în posesie pe celălalt. Mistuindu-l, 
pierzându-l. Dar şi de a i se dărui uitând de sine până la 
extincţie.” 

O dimineaţă vrăjmaşă e focalizată pe o 
metamorfoză, individuală/colectivă. Un bărbat se 
trezeşte, în starea încă confuză dintre somn/trezie simte 
o durere între omoplaţi. La atingere, resimte masa osoasă 
ca pe o pastă care se lipeşte de palme. E începutul unei 
metamorfoze, în locul respectiv creşte brusc o cocoaşă: 
„Un ciot, ca o excrescenţă cartilaginoasă, ieşise din 
coloana vertebrală, întinzându-i pielea şi subţiind-o. 
Deja, simţea cum se mărise într-un ritm uluitor.” (p.116)

Bărbatul, terorizat de diformitatea fizică, deci de 
diferenţa faţă de alţii, se îndreaptă spre piaţa oraşului, 
unde are loc o întâlnire obligatorie cu Administratorul, 
simbolul puterii absolute. Are o revelaţie: toţi oamenii 
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suferă de aceeaşi boală, tuturor le cresc în spate cioturi 
stranii din care se dezvoltă aripile. Numai el are o singură 
aripă, fiind iar diferit de ceilalţi. Prozatorul creează un 
contrast frapant între mulţimea umilă, terorizată de 
frică, obedientă, şi Administratorul, sus, la balconul 
unei clădiri vechi, decrepite, din alt timp, asemenea unui 
zeu draconic. Balconul şi discursul din ficţiune trimit 
involuntar spre o realitate istorică (decembrie 1989), un 
balcon şi un discurs ce nu mai are loc, din cauza mulţimii 
ce se trezeşte pe neaşteptate din letargie, se eliberează 
de frică, renaşte, se înalţă moral, la fel ca mulţimea 
din nuvela lui Florin Toma, metamorfozată în îngeri ce 
zboară, acoperind orizontul. 

Un final apoteotic, printr-o răsturnare neaşteptată 
de situaţie, ca în realitatea istorică trăită de prozator, 
în care se integrează şi personajul cu o singură aripă, 
incapabil să zboare, dar ridicat de oamenii-îngeri şi purtat 
în înalt. Un zbor de îngeri, deasupra unei pieţe pustii, cu 
un om singur în balcon, un tablou suprarealist cum sunt 
atâtea în proza lui Florin Toma. Excrescenţa gelatinoasă, 
metafora răului interior ce deformează, se preface în 
aripă, când sufletul se purifică, eliberându-se, înălţându-
se.

Nuvela surprinde prin voci narative distincte, 
a naratorului extradiegetic, a personajul, a mamei 
personajului, secvenţe din realitatea socialistă: 
culturalizarea oamenilor muncii numiţi în funcţii, 
examenele trecute pe criteriul primatului proletariatului 
faţă de reprezentanţii burgheziei. E reprodus şi persiflat 
limbajul de lemn al epocii din lucrarea unui reprezentant 
de la Cadre, care nu cunoaşte alt discurs decât cel 
propagandistic, pe care îl adoptă încântat la examen, la 
fizică. 

Pasiunea domnului Jouissac are în centru 
figura unui colecţionar, cu dublă infirmitate, cocoşat şi 
orb, cu o pasiune ciudată: colecţionează gânduri. Are 
nevoie de un instrument pentru a descoperi gândurile 
celorlalţi, Albertine, o copilă adoptată, ce are darul de 
a citi gândurile oamenilor. Le notează şi le transmite 
domnului Jouissac, care le citeşte în Braille, le clasează 
în biblioteca personală, cu intenţia de a-şi scrie marea 
operă. Obsesia lui tainică e să-şi recapete vederea, ceea 
ce se întâmplă în final, când are şansa să descopere 
lumea în culori inimaginabile. Un bărbat cunoaşte lumea 
secretă, invizibilă, mentală, prin intermediul unei femei, 
ignorând-o pe cea reală. E un fel de spionaj ascuns. Toate 
gândurile sunt impregnate de dorinţe erotice. Albertine 
este un simplu obiect necesar pentru colecţionar. La 
maturitate, se eliberează de datoria filială, îşi urmează 
calea independent de tatăl adoptiv. Îi lasă în dar un 
binoclu prin care bărbatul contemplă realitatea, la fel de 
singur în noul univers.

Transplant e o nuvelă aparte între celelalte, un 
aparent dialog al personajului cu un doctor, de fapt pretext 
pentru a spune o poveste, construită pe schema basmului, 
cu un împărat ce întruchipează puterea, cu aluzii la 
prezent, la orice autoritate supremă în stat. Frazele curg, 
fără oprire, un adevărat delir verbal, dar nu incoerent, căci 
există o logică în discursul personajului. Nu există punct 
de la început până la sfârşit, ci doar fluidul cuvintelor ca 

un şuvoi nestăvilit. O adevărată performanţă narativă şi 
stilistică, în care personajul-narator, mai exact pacientul 
ce urmează a fi operat, se identifică imperceptibil cu 
unul din personajele din povestea sa, ca şi cum universul 
basmului e un subterfugiu pentru a vorbi despre prezentul 
contemporan. De altfel, cele două timpuri şi universuri se 
suprapun neîncetat.

Naraţiunea homodiegetică din Ca la vecinul 
bine temperat demarează la persoana a doua, ca şi 
cum naratorul ar vorbi cu el însuşi, revăzând mental o 
secvenţă cotidiană care i-a declanşat o reverie erotică. Un 
flash al memoriei recuperează momentul, clipa de tihnă 
voluptoasă ce predispune la visare: „Totul era perfect 
posibil, amestec de bizar, real şi fantezie voluptuoasă.“ 

Privirea personajului-narator înregistrează realul, 
pe care-l suprapune irealului, într-un joc al fanteziei 
favorizat de ambiguitatea gesturilor: jocul unei fetiţe şi 
a tinerei mame ce intră în universul copilului, o legănare 
banală în doi, pe o bară metalică, surprinsă prin ochii 
bărbatului ce percepe gesturile femeii ca pe un joc erotic. 

O reverie declanşată de un element exterior. În 
preambul, imaginea observatorului, aşezat confortabil pe 
o bancă, savurând în tihnă clipa de contemplaţie dintr-
un loc predilect: turla unei biserici la capătul unui parc, 
cu o zonă de joacă pentru copii. Momentul e fixat prin 
câteva fraze descriptive ce devoalează o sensibilitate 
poetică: „într-o seară lihăită de primăvară, ce se căznea să 
buiască, aidoma unui izvor de apă în pumnul unui liman 
de nisip”.

 Remarcăm în textul lui Florin Toma rafinamentul 
stilistic, delicateţea expresiei şi stările provocate, 
transferate subtil de la bărbat la femeie, ambiguitatea, 
chiar şi în final, forţa evocării şi detaşarea de vulgaritatea 
afişată a postmoderniştilor. 

Ceremoniile lui Avrămuţ sau Trei nuvele 
sexemplare reuneşte trei texte: O vizită la castel, Camera 
407, După-amiaza unui claun. Primul, O vizită la castel, 
este o naraţiune homodiegetică, cu un personaj ce 
ratează un act erotic, din cauza unui acut simţ olfactiv, 
o disfuncţie olfactivă, ce înregistrează involuntar 
orice miros, în acest caz, combinaţia a două mirosuri 
nepotrivite pentru satisfacerea senzualităţii bărbatului: 
lavanda şi ceapa. Bărbatul îşi autoanalizează rateul, 
ridicolul situaţiei, comentându-l, rememorând scena, 
într-o confesiune făcută câinelui său Avrămuţ. Privirea 
sa se proiectează asupra lui însuşi, ca şi cum s-ar putea 
dedubla şi contempla, este subiect şi obiect deopotrivă.

În Camera 407, autorul imaginează povestea unei 
femei, întrezărită fugitiv pe stradă, încercând să-i intuiască 
condiţia socială, universul intim, comportamentul erotic, 
cu rememorări şi incursiuni pariziene, sugerând legătura 
sa aproape afectivă cu Parisul.

După-amiaza unui claun e o nuvelă despre 
scriitor, scrisă la persoana întâi, ca majoritatea nuvelelor 
lui Florin Toma. Personajul-narator îşi face ironic 
autoscopia la finele vieţii, într-un aparent dialog cu câinele 
său Avrămuţ, un pretext pentru a scormoni în trecutul său 
de creator, uzând de metafora clovnului. Discursul său 
încorporează elemente metatextuale, despre relaţia autor-
operă-public, despre limbaj şi neputinţa acestuia de a 
surprinde interioritatea, sub semnul spaimei de eşec.
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Nuvelistica lui Florin Toma aduce în prim plan 
motive tematice obsedante, decriptabile în metaforele 
sale, ceea ce ar permite o lectură psihocritică a prozei 
sale onirice. Pe de altă parte, limbajul prozatorului 
e surprinzător. Amestecă registre stilistice diverse în 
dialogul personajelor, inventează cuvinte, mai strecoară 
înjurături specifice realului sordid ori sintagme ale 
erotismului senzual, dar nu cade niciodată în vulgar, 
franţuzisme ori anglicisme, toate ingredientele picante 
pentru a te capta. Nu-ţi lasă o clipă de răgaz, ci te poartă 
prin imaginar şi lingvistic, cu surâsul celui ce te-a pus în 
dificultate, ţi-a spulberat iluzia unei lecturi confortabile. 
______
* Florin Toma, Ca la vecinul bine temperat, Timişoara, 
Brumar, 2013.

Maria Pilchin

Nopţi ale tranziţiei & distopii matinale 
interriverane într-un roman de Iulian 

Ciocan

23.00 – Anii ’90 şi „tranziţia nemiloasă”
Tema tranziţiei este una pe care scriitorul Iulian 

Ciocan o vizitează des şi aplicat în proza sa. Suntem 
siguri de faptul că în proiectul auctorial această perioadă 
de timp este considerată drept una centrală. Or, Iulian 
Ciocan este cronicarul propriului timp şi al propriului 
eu convergent acestuia (acest ego conţine o generaţie, 
o epocă şi un Zeitgeist). De aceea în vizorul prozei lui 
intră omul tranziţiei, ca să nu zicem omul provizoriu, 
aşa cum spiritul acestui timp este anume interminabila 
stare de tranzienţă.

Romanul Iar dimineaţa vor veni ruşii (Polirom, 
2015) ne convinge încă o dată de aceasta. Oamenii şi 
timpurile descrise în aceste pagini suntem noi. Un noi 
mai mult decât colectiv, aşa cum citim aici şi o proză 
de idei cu nişte stări sociale întrupate în personaje şi 

sentimente umane. Ieşit din URSS, homo sovieticus 
alunecă în sărăcie şi beţie, într-o stare intermediară pe 
care n-o acceptă şi n-o înţelege. „Cine ar fi crezut că vom 
ajunge aici acum cinci ani, când aşteptam prăbuşirea 
Uniunii Sovietice ca pe o izbăvire?” Astfel, din iluzia 
unei eliberări vine un alt jug, cel al mizeriei şi al disperării 
în „urbea cenuşie înghiţită de tranziţie”. Sedentarul om 
sovietic devine omul „transformat incredibil în negustor 
ambulant”. Mişcarea este mai puţin dialectică şi mai 
degrabă una haotică, lipsită de devenirea normală a 
lucrurilor. Se vinde totul, chiar şi oamenii, în sensul unei 
axiologii umane. Spectacolul prăbuşirii omului – iată 
una din nişele tematice ale acestei cărţi.

00.00 – Marcel Pulbere: între Eros şi Literatură
Protagonistul Marcel Pulbere este personajul care 

pare a fi o fiinţă nesemnificativă prin existenţa sa, dar 
care este acel praf de puşcă incendiar pentru realitatea pe 
care o parcurge: el le observă pe toate, le analizează şi 
sintezele nu sunt deloc cele mai plăcute. Marcel Pulbere 
este un cenzor tacit al timpului său, un Cato cel Bătrân 
la tinereţe. Observatorul din el vine şi dintr-un profund 
sentiment al solitudinii: „a simţit de timpuriu gustul 
amar al singurătăţii”. Mereu a fost „singur cuc”, aşa 
încât singurătatea „l-a împins spre universul fascinant 
al lecturilor”. Lectura cărţilor dezvoltă şi dexteritatea 
citirii oamenilor, astfel, „visam să devenim scriitori” şi 
Marcel a devenit, într-un final, acea oglindă scripturală 
a vremilor parcurse şi trăite. Dorinţa de a deveni scriitor 
este egală cu dezideratul de a schimba realitatea, de a 
interveni în ea. În acest sens, literatura este un punct 
central spre care duc toate potecile romaneşti.

Un fiasco erotic duce şi el la lecturi: „mintea 
lui obosită, ieşită niţel de sub tirania chipului drag, 
redescoperi plăcerea lecturii”, i se întâmpla personajului 
într-un orwellian an 1984, după care va urma un 
cernobâlic an 1986, cu înrolarea în armată. Ieşit dintr-o 
şcoală sovietică, personajul „şi-a băgat picioarele în 
Filologia basarabeană şi a fost inclus, în ceasul al 
doisprezecelea, în plutonul tinerilor selectaţi pentru 
universităţile româneşti”. Acolo va avea parte de alte 
lecturi ceea ce face ca devenirea veneriană să fie paralelă 
celei literare. De fapt acestea sunt cele două poteci care 
se bifurcă magistral în aceste pagini.

Din perspectiva construcţiei lor, personajele 
lui Iulian Ciocan cumulează o epocă întreagă cu toate 
manifestările ei umane, cu toate visele şi nereuşitele ei. 
În exordiul acestui roman, autorul anunţă, într-un epigraf 
din La Rochefoucauld, tema fericirii şi a nefericirii, or, 
cartea conţine în latenţă şi un autor care proiectează 
anumite stări interioare asupra personajelor şi situaţiilor 
romaneşti. Ceea ce ne face să afirmăm că tranziţia este o 
subtemă a unei teme general-umane – (ne)fericirea. Da, 
(ne)fericirea ca stare mereu dihotomică atât de necesară 
literaturii!

01.00 – Erosul devenirii şi devenirea Erosului
Parcurgi în acest roman (un bildungsroman 
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totodată) şi devenirea erotică, virilă a personajului. 
Alteritatea feminină este o imanenţă a existenţei lui şi 
apare în mai multe ipostaze: prima dragoste, infantilă, 
aproape frăţească şi care „fu un mic cataclism existenţial, 
o acutizare nemaipomenită a singurătăţii” (Mariana), 
femeia neposedată care revine mereu în memorie 
(Lenuţa), femeia care te seduce pentru propriile interese 
(Musea), femeia-fantasmă, femeia care intră în toţi porii 
şi în toate celulele viitoarei existenţe (Nicoleta). Ultima 
este marea dragoste. Deşi toate celelalte au prefigurat-o, 
au anunţat-o, prin contrast, prin asemănarea slab 
conturată: „Marcel intra, pas cu pas, pe traseul iniţiatic 
al Erosului. Timidă şi neîndemânatică la început, limba 
lui Marcel a explorat treptat întreaga cavitate bucală 
a iubitei, a mângâiat fiecare dinte, fiecare măsea, s-a 
înlănţuit într-un dans ameţitor cu limba mlădioasă ce 
avea gust inconfundabil de caisă. Mâinile lui Marcel se 
strecurau înfiorate sub bluziţa sau tricoul fetei pentru a 
pipăi sânii fragezi, cu sfârcuri ascuţite. Corpul Nicoletei 
îl electriza, îl smulgea din realitate, proiectându-l într-o 
atemporalitate paradiziacă...”

Despărţirea este marea cădere: „Marcel simţi cum 
se prăbuşeşte cerul peste el, cum o disperare imensă îi 
pătrunde în suflet. Nimic nu mai avea un rost, căci nu 
putea trăi fără ea”. Or, nu există o încarcerare mai de 
durată decât cea a iubirii din care eşti eliberat fără de 
voie, este libertatea în urma pierderii, care e echivalentă 
cu închisoarea pe viaţă: „iar el nu mai contenea să se 
chinuiască, ea fiind prezentă în adâncul fiinţei lui, orice 
ar fi făcut”. Desigur, Nicoleta este femeia-fantasmă, o 
Euridice al cărei chip te cheamă mereu înapoi şi te ţine 
captiv, deşi ţi-a anunţat slobozenia. Este eterna dilemă a 
femeii: cum să îţi păstrezi bărbatul? Fie prin mariaj, fie 
prin respingere...

Ultimele enunţuri ale romanului ne descriu un 
personaj care se gândeşte că „cei 28 de ani pe care îi 
trăise nu conţinuseră nimic notabil, absolut nimic. Poate 
numai dragostea pentru Nicoleta era o excepţie. Dar nici 
asta nu mai era sigur”.

02.00 – Literatura - o Cenuşăreasă a 
capitalismului de tranziţie

Un redactor de ziar, personaj al romanului, 
deschide o portiţă de lectură: „Voi filologii confundaţi 
viaţa cu literatura”. Această acuzaţie este una 
simptomatică şi trădează acea prejudecată încă 
vehiculată şi azi că literatura ne depărtează de viaţă prin 
ficţionare (autorul acestei cărţi anunţă literatura drept o 
dimensiune ideatică oarecum complementară existenţei 
umane şi nu în opoziţia praxisului ei). O dezvoltă şi 
prietenul lui Marcel, Blina: „Am întâlnit apoi câţiva 
literaţi extraordinari, oameni de o probitate ireproşabilă, 
care însă... nu aveau ce mânca. Am întâlnit şi o mulţime 
de indivizi care nu citiseră două cărţi în toată viaţa lor 
şi care, totuşi, învârteau afaceri şi-şi construiau castele 
faraonice”. Prozatorul conturează o lume în care valorile 
adevărate au intrat în inflaţie, iar jungla capitalistă a 
invadat axiologicul. Personajul se zbate între necesitatea 

de a supravieţui şi dorinţa de a crea, de a scrie. Acest 
conflict ca o tensiune interioară este una din axele 
acestui volum de proză. Or, cartea conţine în latenţa sa 
o încordare ideatică, Marcel mereu se întreabă hamletian 
despre (in)existenţă.

În acest sens, ar părea că universităţile, 
academiile, editurile, bibliotecile ar trebui să fie unicele 
focare de cultură şi literatură, dar şi aici vine răsturnarea 
de o manieră suprarealistă: „editurile chişinăuiene 
nu prea publică acum autori tineri şi necunoscuţi. Ele 
mai toate preferă semănătorişti zaharisiţi şi autori de 
literatură patriotică”, aşa cum se „confundă esteticul 
cu patrioticul” (aici, desigur, din spatele prozatorului 
se iţeşte şi criticul Iulian Ciocan). Autorul sugerează 
ideea că vechiul nu a fost schimbat prin nou, vechiul 
şi-a schimbat haina, adică forma, nu şi fondul. Formele 
şi esenţele noi sunt marginalizate şi chiar respinse. De 
un impact real au fost, în cazul personajului, studiile 
făcute peste Prut: „La Braşov [...], sedus de optzecişti şi 
postmodernişti, de literatura experimentală, textualistă şi 
minimalistă, Marcel nu mai dădea doi bani pe păşuniştii 
şi tradiţionaliştii veneraţi la Chişinău”.

Putem conchide: chiar şi într-o lume a crizelor de 
tot felul (politice, economice, identitare, culturale etc.), 
literatura este cea care aduce progresul, ea promovează 
ideile noi şi novatoare, ca un vaccin, care îşi face treaba 
în timp (mai ales în spaţiul basarabean unde scriitorul 
a cumulat mereu şi funcţia de filosof şi gânditor). 
Căci, după cum ne anunţa comparatistul Daniel-Henri 
Pageaux, cărţile sunt produsul unei culturi pentru ca la 
rândul lor să o (re)producă în continuare pe aceasta.

03.00 – Nicanor Turturică
Un alt personaj al cărţii este Nicanor Turturică, 

profesorul de latină, o avis rara, un „extraterestru” al 
acestei epoci mai mult decât pământeşti. Fugind dintr-o 
Moldovă ocupată de transnistreni, Turturică este nenorocit 
de birocraţia sistemului vamal, care este mai puternică 
decât frăţia. Este întors de vameşii români, pentru că 
îi expirase paşaportul românesc. Aici revin vechile 
resentimente basarabene, vechile frustrări înaintate celor 
de peste Prut care „au şterpelit-o ca în 1940!” Dar tot 
aici mă gândesc la unii intelectuali moldoveni care, după 
acelaşi 1940, au intrat în rândurile armatei roşii şi până 
în 1990 au tot dus stindardul sovietizării sus şi tare aşa 
încât şi astăzi la Chişinău unele străzi le poartă numele 
parcă aşteptând venirea transnistrenilor, cum se întâmplă 
în acest roman. Or, frustrările sunt reciproce, şi ele se 
întâlnesc pe un pod al reproşurilor din ambele părţi, pe 
Prut, acolo unde şi stă vama. Nu e deloc reconfortant 
acest subiect. Şi este un curaj vizitarea lui de către autor.

Nevoit să fie profesor de limbă moldovenească, 
„să-i oblige pe tineri să înveţe limba creată de Stalin”, 
Turturică se sinucide în timp ce este încarcerat de noile 
autorităţi într-un subsol. Personajul Turturică este în mod 
sigur unul tragic, rămas văduv, regretându-şi nevasta pe 
care a iubit-o, este concubinul unei femei pe care nu o 
iubeşte, fiind vorba de un mare decalaj intelectual între 
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ei, la vamă o cunoaşte pe femeia vieţii lui, cel puţin 
aceasta este senzaţia ulterioară, dar ea trece frontiera, 
el nu, de aici, din aceste lucruri existenţiale, aparent 
mărunte, se naşte „măreţia caracteristică tragediilor 
greceşti” a acestui roman.

Ca şi Marcel Pulbere, Nicanor Turturică este omul 
măcinat de absurd. Godot, pe care îl tot aşteaptă ambii, 
vine, în cazul unuia printr-un proces, în cazul celuilalt 
prin ocuparea ţării de către ruşi.

04.00 – Alma Mater sau Marea Târfă academică
Un motiv, la început aparent ocazional al 

romanului, este învăţământul universitar moldovenesc 
din anii ’90. Or, romanul face parte din acel corpus de 
texte al spaţiului universitar în care personajele sunt 
profesori, îşi duc existenţa la o catedră, printre studenţi 
şi printre intrigile unei catedre. Ficţionarea acestei lumi 
este una prolifică, aşa cum produce personaje groteşti, 
le produce scandalos, în maniera balzacian-zolistă, 
aşa încât pare să fie o istorie cumulantă, care adună 
în sine toate relele acelei perioade de tranziţie spre un 
învăţământ occidental. Este învăţământul trecerii la 
o economie de piaţă cu o corupţie imanentă acestuia, 
cu desfrâul şi orgiile sexuale ale epocii (probabil ca 
o refulare, o alienare umană), cu salariile mizerabile 
ale universitarilor şi cu marile frustrări intelectuale. 
Profesorii unei catedre de literatură se comportă exact 
aşa cum o fac cei care îşi petrec zilele la talcioc. Acest 
contrast dintre literatură şi vânzare anunţă marea criză 
axiologică (aproape apocaliptică) prin care trecea şi mai 
trece individul şi intelectualitatea în general, intelighenţia 
nu o mai invocăm, întrucât riscăm să constatăm fapte 
triste.

O lume de românitate interriverană (cu bunele 
şi relele ei) dispare însă şi vine una a melanjului ruso-
moldovenesc adus de la Tiraspol. Aici intervine elementul 
distopic (sau poate unul vizionar)! Limba şi literatura 
română predată în universităţi va fi înlocuită de fantoma, 
de clona-mutant cu numele de moldovenească. Pe acest 
fundal, marea nebunie a tranziţiei pare o nimica toată. 
Revine stalinismul, Marea Târfă a ideologiei. În acest 
context, micile intrigi şi deziderate academice ale omului 
tranziţiei dispar, este repusă tema unei supravieţuiri 
identitare, lingvistice şi ştiinţifice deja. Şi este curioasă 
această revenire astăzi, când ar părea că tema ocupaţiei 
sovietice a Basarabiei dispare în meandrele trecutului. 
Această insistenţă nu trebuie să mire, aşa cum Iulian 
Ciocan trage alarma: cine uită trecutul, poate avea 
surprize neplăcute în viitor, iar trecutul basarabean este 
abandonat în conul de umbră al ignoranţei şi al uitării în 
ultimul timp.

05.00 – Anatol Vulpescu sau cum visează 
editorii

Vulpescu este barosanul-editor basarabean. 
Ai bani, scoţi cărţi – acesta este principalul crez al 
editorului. Pare să fie cel mai banal afacerist în ale 
cărţilor şi ideilor culturale: aparent familist bun, acesta 

închiriază o garsonieră pentru secretara şi amanta sa 
mai tânără. Promovează doar autori afirmaţi, din a căror 
publicare ar putea scoate bani. Îşi vizitează amanta la 
modul cel mai cinic posibil, lăsându-i de fiecare dată 
bani, fără a se întreba dacă fata este fericită în această 
relaţie inegală. Totul este într-atât de banal încât, la un 
moment dat, cititorul se întreabă ce caută acest personaj 
anost în carte.

Dar, la un colţ lectural, înţelegi că este construit 
un contrast. Vulpescu trăieşte o poveste onirică, un vis 
care se repetă şi care practic îi induce o stare maladivă la 
nivel psihic. Frica, anxietatea şi apropierea morţii celor 
din jur ne prezintă un alt editor, unul metamorfozat, nu 
că ar fi mai bun, dar unul care îşi vede chipul în oglindă. 
Personajul care se întâlneşte cu sinele, un sine mizerabil! 
Catalizatorul acestor plăsmuiri onirice este tânărul 
Marcel Pulbere, care la un moment dat îi spune adevărul 
în faţă, îi pune oglinda sub nas... Capitolele cu visul 
editorului sunt de o dexteritate aparte, e ceva márquezian 
acolo, ceva care asigură doza necesară de supranatural 
în orice carte de proză. Literatura, ce poveste! Viaţa, ce 
poveste! Aceasta ne spune autorul prin acest onirism.

06.00 – 25 iunie 2020
„Transnistria a invadat ieri Moldova” – aceasta 

este alarma cărţii. „Eu fug, plec în România”, „Trebuie 
să ne cărăm din oraşul acesta [...]! Vin ruşii!” – strigă 
Nicanor Turturică. Aceste chemări anunţă un spaţiu în 
care coabitează trei state: Republica Moldova, România 
şi Rusia. Da. Toate trei stau între Nistru şi Prut. Basarabia 
este cea care conturează topografic totul. Celelalte două 
state migrează ba într-o parte, ba în alta, şi aceasta este 
o poveste mentală. Bătălia se dă mai mult în minţile 
oamenilor şi mai puţin teritorial.

Romanul ne descrie un timp când Rusia revine, 
astfel 25 iunie 2020 este un 28 iunie 1940 repetat. În 
instituţiile principale apar tablourile cu preşedintele 
Rusiei, Pufin. Această unică literă diferenţă nu face 
deloc dificilă înţelegerea ideii. „«Hoţii» înscăunaţi la 
Chişinău încă în zorii tranziţiei erau debarcaţi fulgerător 
de «bandiţii» de la Tiraspol”. „Liberali occidentaloizi”, 
conducerea va încerca să fugă şi ea cu o aeronavă, care 
va fi doborâtă de armata transnistreană, astfel fiind dat 
jos „jugul româno-occidental”, după cum crede în mare 
parte populaţia rusofonă şi rusofilă din Basarabia.

Totodată, autorul conturează un fundal istoric 
retrospectiv: foametea, prin care au trecut bunicii şi 
părinţii. Şi nu este întâmplător. Căci nu ştim ce va urma 
după acest 25 iunie...

07.00 – O poveste serală cu dimineţi antiutopice
Iulian Ciocan anunţă, la un moment dat, 

„descoperirea antiutopiei” de către Marcel: Isaac 
Asimov, Arthur Clarke, Clifford Simak, Robert 
Sheckley, Stanislaw Lem, Ivan Efremov, Kobo Abe, 
Pierre Boulle, Fraţii Strugaţki, Ray Bradbury şi George 
Orwell. De fapt, realizăm că este vorba de lecturile celui 
care scrie. Episoadele basarabene antiutopice nu întârzie 
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să vină şi ele. Numele lui Bradbury nu este întâmplător, 
aşa cum la finele romanului apare o bibliotecară căreia 
noile autorităţi îi impun să ardă toate cărţile româneşti 
în faţa elevilor. Acest autodafe este cumva scenic, ca 
un teatru în teatru, aici ca un teatru în roman, dar el îşi 
atinge din plin scopul – există mereu un pericol mai mult 
decât cultural în ideologii, unul de barbarie şi civilizaţie.

Nenea Petea, pensionarul alcoolic, strigă într-o 
staţie din roman: „Pufin n-o să ne facă viaţa mai uşoară! 
Am o vârstă, bre, şi ştiu asta! Pufin vine să ne frece bine!” 
O tribună deloc onorifică, dar şi ea spectaculoasă, cea a 
alcoolicului, este foarte la locul ei aici, aşa cum in vino 
veritas-ul acesta de Hyde Park se strigă adevărul. Astfel, 
romanul pune problema istoriei şi a memoriei, dar el ne 
îndreaptă spre o istorie a indivizilor şi nu a mulţimilor, 
spre prisma egocentrică prin care este privită, interpretată 
şi reintrepretată istoria cea mai recentă sau posibilă în 
viitor. Şi dacă civilizaţia este rezultatul intelectului 
uman, atunci acest roman este unul civilizator pentru 
spaţiul care îl produce şi pe care el la rândul său îl va 
produce ulterior.

Romanul are 30 de capitole echivalente cu cele 
3 decenii de tranziţie. Or, în carte guvernează o lege 
ternară - şi nu doar la acest nivel, ne referim şi la cele 
trei iubiri ale lui Marcel Pulbere şi ale lui Nicanor 
Turturică. Analiza şi sinteza ideatică sunt tehnicile 
muncii intelectuale ale lui Iulian Ciocan. Aceasta se vede 
din felul în care îşi construieşte scriitura şi personajele 
ei. Dar, Iulian Ciocan, pe lângă toate dexterităţile de 
prozator, o anunţă pe cea de bun observator al umanului 
şi al psihologiei acestuia. Ochiul şi mintea care scrie 
sunt fascinante! Cum fascinant ar fi şi faptul ca autorul 
să scrie în sertar nişte marginalii care ar scoate la iveală 
posterităţii geneza acestui roman.

08.00 – Kafka, lovely Kafka
Trama prozei ia o formă ciudat de dramatică 

spre sfârşitul cărţii. Din cauza romanului său, Marcel 
Pulbere va fi adus în faţa instanţei de judecată la modul 
cel mai kafkian posibil. Poliţia va veni în apartamentul 
tânărului romancier şi profesor şi va căuta tot ce poate 
fi calificat drept ceva împotriva statalităţii Republicii 
Moldova. Vor fi găsite nişte bancnote transnistrene 
care vor fi considerate drept probe. Întrebarea retorică 
este: „ai cărţi care subminează statalitatea Republicii 
Moldova?” Situaţia este absurdă până la imposibil: 
„Kafka e antistatal şefu?”, va întreba unul din păstrătorii 
ordinii publice.

Discursul avocatului la proces va aminti mai 
degrabă de un metatext, aşa cum „volumul bănuitului e 
o carte de ficţiune, plină de născociri şi fantasme, o carte 
care în mod evident nu are nicio legătură cu realitatea”. 
Procurorul va răspunde prin: „în realitate aşa-zisa 
ficţiune conţine îndemnuri clare la uzurparea puterii de 
stat”. Avocatul va da replica: „Reacţiile cititorilor pot 
fi diferite, pot fi deplasate... Or, ceea ce ar trebui să ne 
intereseze e numai textul...”

Spre marea descumpănire a cititorului, Marcel 

Pulbere va fi acuzat de activitate antistatală în favoarea 
Transnistriei. Strania ironie a faptelor romaneşti anunţă 
o proză kafkiană, una aparte în masa prozei basarabene, 
una deasupra acesteia şi făcând, în mod sigur, istorie 
literară, aşa cum cartea anunţă că îi va cam năuci pe 
critici. Avem în faţă un roman prodigios, riguros, care 
trădează o auctorialitate care nu se umple de respect în 
faţa autorităţii, din simplul motiv că aceasta stă cocoţată 
în vârful unei ierarhii. De aici şi ideea că este vorba de un 
roman-satiră, un pamflet voalat la adresa micimii umane 
de totdeauna.

Deşi autorul nu recurge la afirmaţii magistrale, din 
acest roman deducem şi întrebările retorice: Avem oare 
o istorie a literaturii sau mai degrabă una a literaţilor?! 
O istorie a felului în care ei au făcut literatură, a felului 
în care biografia lor a produs literatură în sinuozitatea 
memoriei?!

Finalul romanului, care nici pe departe nu 
poate fi numit deznodământ, mai degrabă este un 
stop cadru, care ne face să gândim mai departe soarta 
personajelor şi a Moldovei dintre Nistru şi Prut. 
Ideea este înspăimântătoare, dar şi catalizatoare, ea 
problematizează, ea pune întrebări unui cititor calm şi 
apatic. Transnistria există şi, citind, simţi groaza acestei 
prezenţe.

Desigur, este vorba de o carte combativă, 
care anunţă polemica cu noi înşine (basarabenii), cu 
românitatea din care facem parte (fără a pune neapărat 
discuţia (non)statalităţii moldoveneşti), cu europenitatea 
pe care o mimăm sau o suntem mai puţin reuşit. Pe tot 
parcursul romanului m-am întrebat de ce ni s-au întâmplat 
nouă toate acestea? Răspunsul e anevoios. Acesta iese 
ultra Tigrum et Efratum, rupe spaţiul interriveran şi 
(re)pune în discuţie problema dictaturilor, a statelor 
autoritare, a statului poliţienesc etc. şi a individului faţă 
în faţă cu toate acestea.
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Geo VASILE 

Multum in parvo

Eugen D. Popin, poet, traducător şi editor, autor a 
peste 25 de volume de poezie, eseistică şi traduceri, din 
şi în limba germană, din şi în limba italiană, stabilit acum 
la München, unde editează revista de cultură Alternanţe, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România, dar şi al 
Uniunii Scriitorilor Germani, al Exil-PEN Germania, 
aşadar un cetăţean al lumii, oferă cititorilor un nou 
volum de versuri, Convergenţe.* Dacă purcedem chiar 
de la iluminantul motto desprins din scrierile lui Meister 
Eckart: „Cu cât ceva este mai simplu, cu atât conţine 
mai multă vigoare şi intensitate”, avem deja un fel de 
semnificantă uvertură la ceea ce urmează.

77 de texte poetice, strofe din trei versuri şi 
maximum cinci, o specie literară denumită de unii critici 
francezi şi de Harold G. Henderson, referindu-se la 
Kobayashi Issa, haïku d’une autre manière, poem săvârşit 
prin sublimare şi verset în spiritul minimalismului 
universal, de la Pindar la Ungaretti, de la Matsuo Basho 
la Raymond Carver, de la Sandro Penna la Ion Pillat. 
Ele sunt tot atâtea probe de fixare a unor instantanee, a 
clipei unice, ireversibile, a epifaniilor accesibile doar 
celor aleşi, celor ce ştiu să vadă miracolul dincolo de 
aparenţele repetitive ale cotidianului. 

În alchimia creaţiei lui Eugen D. Popin, 
profunzimea îşi dă mâna cu marea simplitate, cucerire 
certă a maturităţii poetice, ingeniozitatea inspiraţiei cu 
ingenuitatea mitopoetică. Natura românească ridicată 
la puterea naturii de pretutindeni, văzută sub toate 
înfăţişările şi anotimpurile sale, cu flora şi fauna aferentă, 
natura ca peisaj şi stihie, natura în rama unei picturi 
intraverbale, efemeră şi memorabilă. Natura în feluritele 
sale interferenţe, simbioze, armonii, metamorfoze şi 
convergenţe, dar nicicând ca fenomenologie de sine 
stătătoare, ci strâns legată de aventura şi dimensiunea 
umană: în spatele camerei de luat vederi există 
întotdeauna ochiul şi fiinţa omului sensibil, a celui ce 
selectează şi eternizează clipa instantaneului: „zorile/ 
vestesc primăvara/ mărul bătrân/ deschide smerit/ porţile 

cerului“ sau „frigul iernii/ îmbrăţişează câmpia şi satul/ se 
ghemuieşte apoi/ lângă doi boboci de trandafir îngheţaţi”. 

Antropomorfismul este la el acasă, frumuseţea, 
speranţa regenerării, universul auster la răscruce cu 
înduhovnicirea. Să respirăm aceste cinci versuri sub titlul 
Perfecţiune: „între veghea lumânării/ şi ceaşca de ceai/ 
aburul fierbinte/ şi florile de gheaţă/ pe fereastra chiliei”. 

O adevărată ştiinţă a sugestiei contrastive şi 
sinestezice ridică expresivitatea la puterea unor stări 
sufleteşti şi chiar a unor concepte psiho-filosofice. 
Reproducem în acest sens trei texte: formă şi timp: „pajiştea/ 
acoperită de chiciură/ pe marginea râpei/ o salcie aplecată/ 
peste rădăcinile-i dezgolite”; îngemănare: „dimineaţă/ 
pădure pustie/ neastâmpărul fulgilor/ şi mugurii dormitând”; 
alteritate: „undeva/ în absolut/ estompat impenetrabil/ însoţit 
de umbre orfane/ Matsuo Basho”.

Şi pentru că a venit vorba de maestrul absolut al 
esenţializării cromatice a peisajului, iată-l pe poetul nostru 
în siajul celebrului pelerin nipon: „peste câmpuri/ colindul 
fulgilor/ lună plină”. Un alt exemplu demn de ochiul lui 
Luchian: „în oglinda lacului –/ salcia plângătoare/ cerul 
învolburat”. Printre nucleele semantice şi metaforice 
recurente se află luna cu raza sa neprihănită, secantă, şi 
trandafirul, acest simbol al fragilităţii şi eternei resurecţii 
a frumuseţii ce învinge stihia. Fermentul vieţii ca perenă 
curgere este prilej al unui indelebil aforism pictural: „albul 
zăpezii/ îngemănat cu unda/ pe malul pustiu“. Motivul 
zăpezii viscolite cu puritatea ei angelică revine obsedant ca şi 
în poezia regretatului Valeriu Armeanu: „afară bate crivăţul/ 
adineaori mi s-a părut/ că îngeri zboară prin preajmă”. 
Eugen D. Popin este poetul corespondenţelor, amintind de 
celebra artă poetică „les parfums, les couleurs et les sons se 
répondent”(...), între micro şi macrocosmos, aşa se face că 
felinarele caselor noastre pâlpâie asemenea lunii ce veghează 
cu lumina sa rece ninsoarea. Hulubii ignoră netulburaţi 
burniţa rece, ca şi cum ar fi parte din alt univers, ceea nu e 
departe de adevăr, a se vedea şi această terţină: „porumbei 
sălbatici/ gânguresc vesel/ pe stejarul doborât de furtună”. 

Pilde suave, frisonante de antropomorfism, oferă 
aceste două terţine demne de săpat în marmură: „zefirul 
cald/ înfiorează/ petalele macului sălbatic”; „amurgul/ 
traversează râul/ întunericul îl urmează”. Recursul la 
stilistica oximoronului este frecvent, cu rezultate dintre cele 
mai emoţionante: „un bătrân aproape orb/ aţinteşte absent/ 
lumina asfinţitului“.

Recentul volum de Convergenţe este pentru Eugen D. 
Popin încă un prilej de întoarcere acasă, aici unde înflorirea 
îşi dă mâna cu stingerea, ca în poezia lui Lucian Blaga, unde 
zorii ce iluminează cupele brânduşelor sunt un preludiu 
la melosul mierlei, unde entităţi cosmice se însoţesc cu 
căprioara setoasă, unde stihia, dezolarea sau încremenirea 
nu exclude semnele vieţii în care un ochi ager percepe 
rezonanţe cristice, de vreme ce acest genius locis, „fulgere 
luminează cerul/ cireşul bătrân/ numără liniştit tunetele”. 

Are mare dreptate poetul Andrei Zanca în lapidara 
sa postfaţă: „Rostirea lui Eugen D. Popin vibrează în 
geana sacrului. ( ...)“
________
* Eugen D. Popin, Convergenţe, Editura Limes, Cluj, 2014.
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Andreea POP

Acrobaţii la cote înalte

Cele mai multe din liricele Dianei Caragiu din 
Respiră cu mine au ţinuta unor mici montaje fanteziste, 
în care exuberanţa imaginaţiei ţine de principiu esenţial 
de coagulare a materialului poetic. E aici o poezie 
care abundă în decupaje onirice, suprarealiste chiar pe 
alocuri, şi în care jubilaţia înscenării descrie cel mai 
frecvent scene desprinse de orice coordonate materiale 
imediate. De aici impresia de plutire şi gesticulaţie 
ludică pe care o produc poemele, care iau forma unor 
piruete nonşalante chiar şi atunci când tratează tema 
gravă, cu bătaie existenţială. 

Căci nu fără o miză superioară va fi toată această 
reverie abstractă, pe fondul căreia poeta brodează cu 
dezinvoltură o serie de schiţe anatomice despre lumea 
din jur. Cel mai adesea, ele vor viza definiţia teoretică 
(mai concret, notaţiile pe marginea alterităţii temporale, 
ridicate la rang de arhi-temă a volumului), dar nu vor 
face abstracţie nici de inserţia religioasă (respiră cu 
mine, cântec neterminat), notaţia livrescă (recviem), ori 
câteva referinţe biografice difuze (ghetsimani). Cu toate 
aceste premise care ar putea gira efectul unei poezii de 
reverberaţii adânci, poemele Dianei Caragiu rămân, însă, 
în multe locuri, fără o destinaţie coerentă. Fondul sobru 
al ideii nu-şi găseşte întotdeauna o expresie adecvată, 
iar versurile alunecă uneori pe o pantă artificială; dacă 
unele produc un efect comic („îmi cade viaţa în vine/ ca 
un chilot fără elastic […]”, foc), în alte locuri logoreea 
imaginativă traduce o geografie derizorie: „[…] de sub 
unghie negrul vorbeşte/ fără şir/ vom strânge deşertul 
mai tare de gât/ şi leii din savane ne vor mânca din palme/ 
de la balconul în stil baroc se-aude o voce/ nu poţi să-
mi faci asta/ fusta mea în stil rococo/ se furlandiseşte 
într-o cracă abstractă/ aş vrea ca nisipul să nu-mi mai 
gâdile tălpile/ asta mă face să râd/ pe un pervaz un 
scaiet deprimat/ trage pe nas o linie albă/ am ochiul 
format, ţipă extaziat/ şi freza bărzăunului cade: zdrang!/ 
nu spun că nu are dreptate, dar nu sunt pregătită”, în 
căutarea titlului pierdut. Atunci când îşi asumă propria 

vulnerabilitate în chip direct, nemediat, însă, Dianei 
Caragiu îi ies nişte momente poetice autentice, de reală 
vibraţie lirică, în care angoasa personală dezvăluie fiorul 
discret al tensiunii. Astfel descrisă, lupta interioară 
capătă dimensiuni hristice: „e atâta linişte în mine de-
mi aud clipocitul sângelui/ în care mi se scaldă toţi 
adormiţii neamului/ din când în când, ei mi se-aşază 
pe mal şi-mi cântă/ un cântec de leagăn/ un fel de taci 
cu mama, las’ că trece/ eu le povestesc despre fricile 
mele/ cum nicio spaimă nu-mi seamănă una cu cealaltă 
[…]”, Dumnezeu drăguţul. Meritul întâi al viziunilor pe 
care le descifrează aceste secvenţe e dat de simplitatea 
croielii versurilor şi a racordării materialului poetic la 
posibilităţile lui efective de articulare.

Stând sub semnul unei zodii exuberante, 
adolescentine aproape şi antrenând o emisie lirică 
degajată, liberă de orice gesticulaţie convulsivă, chiar 
şi în mijlocul reportajelor de criză, poezia din Respiră 
cu mine irizează cel mai adesea în coregrafii artizanale.
__________
* Diana Caragiu, Respiră cu mine, Editura Vinea, Bucureşti, 
2014

* * *

Imaginea cea mai reprezentativă pentru 
geometria pe care o schiţează poemele lui Septimiu 
M. Cristian din debutul Amanetul femeii cu cap de 
cucuvea este aceea a unui labirint cu intrări multiple. 
Generozitatea imaginaţiei, ramificată în direcţii diferite, 
dă nota esenţială a gesticulaţiei lirice predominante în 
discurs. Poetul pare că vrea să cuprindă totul şi adună cu 
pasiunea unui colecţionar o gamă largă de „conspecte” 
pe marginea fizionomiei lumii. 

De aici frecventele poeme „vizionare”, care 
antrenează o serie de scenarii închipuite, desfăşurate 
de regulă pe spaţii ample şi care structurează materialul 
poetic sub forma unor reflecţii cosmice despre alteritate 
(Pulbere de dicţionar, Alchimistul), ori cu discret 
filament religios (Grădinarul, Fotograful etc.). Ele 
dovedesc o sensibilitate matură (chiar vetustă pentru 
un debutant de 15 ani!), predispusă la teoretizare şi 
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observaţie morală, care cultivă parabola existenţială ca 
formă de tatonare şi (re)cunoaştere a limitelor. Înzestrare 
care, în economia generală a poemelor, se dovedeşte a 
fi în mare parte deficitară, căci nu-şi găseşte măsura cea 
mai adecvată. Exersată în această direcţie, melancolia de 
fond a poetului, dublată de jongleriile cerebrale care stau 
la baza montajului tehnic al versurilor, lasă loc de prea 
multe explicaţii, definiţii uneori şcolăreşti sau observaţii 
cu caracter de evidenţă, care indică toate spre un lirism 
încă în stadiu de germinare, necopt, insuficient eclozat. 
E şi aici o poezie care preferă construcţia elaborată, 
artizanală, în detrimentul confesiunii directe, ca o soluţie 
mai accesibilă de temperare a impulsului imaginativ şi 
care indică, totodată, o carenţă în planul trăirii concrete. 

Sunt reuşite şi fac diferenţa, de aceea, cele 
câteva excepţii în care Septimiu M. Cristian îşi asumă 
la vedere bucăţi din „bagajul” personal, aşa cum se pot 
citi în Confesiunile din poemul cu acelaşi nume, de pildă 
(„Şi-mi mai pare rău/ că ştergeam de multe ori/ când 
eram mic sărutul/ lăsat de bunici pe obraji.”), ori, şi mai 
concret şi semnificativ pentru felul în care conturează 
un soi de artă poetică, în drama postmodernă a propriei 
neînsemnătăţi: „Mi-e teamă/ că tot ce am colecţionat 
într-o viaţă/ în clasorul identităţii mele/ timbre de 
amintiri, monede de emoţii/ bancnote de idei/ va putrezi 
în mormanul de hârtie/ pe care-l voi ocupa după ce voi 
pleca/ în mintea cititorului.// Mi-e teamă, da/ că tot 
ce am adunat şi cuantificat/ va fi risipit, deşi mă înşel/ 
fiindcă eu nu trăiesc în original./ Ce eu am văzut, a fost 
văzut şi de alţii./ Ce eu am auzit, şi de alţii a fost auzit./ 
Ce eu am gândit şi imaginat/ şi de alţii a fost gândit şi 
imaginat./ Eu sunt doar o copie/ o literă scrisă de mii de 
ori/ pe fruntea ta de hârtie,/ iar dacă vreun om ar îndrăzni 
să mă şteargă/ nimeni nu mi-ar regreta/ dispariţia.”, 
Mi-e teamă. Efectul de autenticitate atinge în astfel de 
episoade cote maxime. Tema livrescă va fi reluată şi cu 
alte ocazii, dar fără acelaşi impact, după cum nici cele 
câteva poeme cu nuanţă religioasă nu produc schimbări 
majore de perspectivă în volum. 

Scrisă pe un ton uşor euforic uneori, mereu cu 
vervă descriptivă (prozastică, pe alocuri), însă, poezia 
din Amanetul femeii cu cap de cucuvea descrie sondajul 
minuţios al lumii exterioare în tuşe filosofice, de orientare 
astronomică.
_________
*Septimiu M. Cristian, Amanetul femeii cu cap de cucuvea, 
Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014

* * *

Tot despre o poezie articulată pe o tonalitate 
însufleţită, de temperatură înaltă, e vorba şi în debutul 
Printre tăceri. Mai mult decât o funcţie decorativă, de 
expozeu imaginativ, verva rostirii traduce, la Isabella 
Drăghici, dorinţa ascensională, de elevare continuă spre un 
dincolo permanent, ca gesticulaţie lirică frecventă. 

Ea se explică mai ales prin fondul profund religios 
al poemelor, care „contaminează” mai toate liniile de 
semnificaţie ale volumului. O religiozitate de cele mai 
multe ori castă, descrisă în pietăţi delicate, dar care 
atinge câteodată intensităţi aproape erotice prin coregrafia 

înflăcărată pe care o articulează. Notabilă e în Alchimie, 
de pildă, unde capătă semnificaţiile unei uniri cosmice: 
„Aprinde-mă!/ Sunt... materia prima./ Calcinează-mă 
în focul iubirii pure,/ modelează-mă din albastre unde,/ 
înmiresmată să fiu de dor/ Să am forma braţelor tale,/ a 
gândurilor,/ a inimii tale./ În sus să merg,/ către Tine,/ 
dincolo de eter,/ către niciunde.” Extazul din episoadele 
de acest gen va fi egalat doar de „bucăţile” erotice, unde 
poeta operează montajul poemelor după aceeaşi tehnică 
a mirajului cosmic. De multe ori în poezia Tăcerilor cele 
două sectoare se vor intersecta până la contopire: „Vom fi 
amândoi apoi/ doar raza intensă/ a pământului/ luminând 
infinitul./ Şi-n această îngemănare de eu şi tu,/ ne vom 
aşeza,/ tăcuţi şi dilataţi de atâta iubire,/ să ne savurăm unul 
în celălalt eternitatea”, Cuplul ideal. Aici găsim cea mai 
fidelă definiţie a liricii pe care o practică Isabella Drăghici, 
situată la intersecţia aproape blasfemică dintre sacru şi 
eros, şi descrisă în tuşeuri de cochetărie feminină, care 
provoacă şi instaurează distanţa, simultan.

Celelalte preocupări ale poetei joacă mai mult un 
rol conjunctural şi nu schimbă în chip definitiv fizionomia 
volumului. Aşezate lângă versuri de natura celor de mai sus, 
câteva poeme de orientare socială, care acuză malignitatea 
spectacolului cotidian (Îngenunchere, Manifest, Înviere), 
dau o coloratură pestriţă discursului. Se reţin, în schimb, 
câteva secvenţe care derulează freamătul „războaielor” 
personale, cum se întâmplă în poemul Oglindiri, de pildă, 
şi care introduc o gamă de inflexiuni noi, ceva mai grave: 
„Între gândurile noastre au alunecat gheţari./ Nu ne-am 
mai recunoscut,/ Nu mai ştiam cine suntem./ Adormeam 
pe bancheta cu «adevăruri»,/ întunecaţi şi rătăciţi,/ şi nu 
vedeam cum inimile/ ne amorţesc în îndoială şi frică./ În 
această zbatere,/ în numele iubirii,/ ne uram,/ în numele 
libertăţii,/ ne puneam cătuşe sufletului./ Dar într-o zi, 
sfărâmaţi şi obosiţi,/ ne-am văzut mai goi ca niciodată:/ 
ne luptam fiecare cu sine însuşi.” Fără să facă abstracţie 
de unele formulări artificiale (Răsărit în oglindă, 
Eneagramă), excesiv alteori prin muzicalitatea uneori 
insistent melancolizată a frazelor, cel dintâi volum al 
Isabellei Drăghici are însă meritul de a descrie în mod 
autentic travaliul căutării de sine. 
_________
* Isabella Drăghici, Printre tăceri, Editura Tracus Arte, 
Bucureşti, 2014
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Argument

Nu sunt puţine şi nici neavizate vocile care vorbesc, de circa un deceniu, de linia neoexpresionistă ca despre 
principala formă de manifestare, valoric vorbind, din poezia română actuală. Tocmai de aceea am considerat 
util un demers care să contribuie la înţelegerea ei, într-un timp în care o descripţie, fie ea şi intermediară, e 
posibilă. Şi nu cu scopul de a consolida (ori răsturna) acum vreo ierarhie, nici comparând-o cu altă linie, nici 
strict în cadrul ei, deşi măcar acest din urmă fapt e cam inerent unui demers critic, ci pentru că o componentă 
viguroasă a poeziei noastre contemporane merită o investigaţie „aplicată” şi o ilustrare elocventă.

Întrebările adresate unui mare număr de critici au fost:
1) Prin ce credeţi că se caracterizează ori se distinge în raport cu cealaltă/celelalte poezia neoexpresionistă 
românească?
2) Care ar fi poeţii reprezentativi ai acestei linii?
3) Cum vedeţi viitorul ei?
Lor li s-a adăugat posibilitatea de a aborda critic orice aspect legat de temă, fie eseistic, fie sub forma 
recenziei. Câţi şi cum au răspuns se va vedea în dosar.

O secţiune a calupului tematic este dedicată creaţiei propriu-zise, poeziei. Sunt convins că lectura ei nu 
poate dezamăgi. Şi le mulţumesc tuturor poeţilor care au oferit câte un poem, cerându-mi iertare, însă, celor care 
ar fi meritat de asemeni să fie prezenţi, dar la care n-am putut ajunge.

Pe de altă parte, o astfel de abordare este absolut imposibilă fără apelul la cel care a girat, cu vervă şi 
autoritate, poezia neoexpresionistă. E vorba, desigur, de Al. Cistelecan. (Scuze! Aceasta a fost doar pentru cei 
mai proaspeţi novici.) Domniei sale i-am adresat alte întrebări, la care a răspuns cu generozitate, fapt pentru 
care îi sunt recunoscător.

Călin Crăciun

neoexpresionismul poetic românesc
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vatra-dialog

cu Al. CISTELECAN

Călin Crăciun: Dragă domnule Profesor, cum 
apreciaţi la mai bine de 10 ani de la Al doilea top – 
unde v-aţi exprimat clar preferinţa pentru componenta 
(neo)expresionistă a poeziei româneşti – creaţia liniei 
respective, corespunde aşteptărilor?

Al. Cistelecan: Nu de „aşteptările” mele (care, 
oricum, n-au nici o îndreptăţire; nu alta, în orice caz, 
decît a oricărui alt cititor) mă îngrijorez eu, ci mai 
degrabă de starea ca atare a principiului poetic român 
de azi. Mă simt aici în totul de partea lui Ion Pop, carele 
şi el deploră, la toate prilejurile, depresia imaginativă 
a poeziei de azi şi con/centrarea ei pe imanenţa strictă, 
fie ea biografistă, fie „realistă”, fără nici o rumoare, cît 
de discretă, care să vină dintr-o altă ordine de real – 
sau să iradieze într-acolo. Era nu doar firesc, era de-a 
dreptul necesar – şi chiar imperativ – ca după excesul 
de metaforeală făcut de poeţii generaţiei ʼ60 să urmeze 
o reacţie contrară, de retragere în concret şi-n notaţia 
imediată (ţine de eterna mişcare de pendul a poeziei), 
oarecum jurnalieră şi biografistă en gros. E ceea ce au 
încercat optzeciştii prin poezia „realistă” – sau prin 
„realismul” pe care voiau să-l recupereze în poezie, 
deodată cu contrabanda narativistă şi cu – implicit 
– marginalizarea „lirismului”. Numai că optzeciştii 
n-au renunţat la efervescenţa imaginativă a realului şi 
nici la metaforă în tentativele lor de realizare a unui 
realism holografic, deşi „jos metafora” era o propoziţie 
fundamentală în poetica lor (cît poate fi ea de admis 
ca omogenă; nu prea mult). Chiar cînd făceau şi ei 
„mizerabilism” (existenţial însă, nu poetic), îl făceau cu 
o anumită „splendoare”, cu o certă fascinaţie şi potenţare 
imaginativă. Nu-i de mirare că lipsa lor de radicalism în 
conflictul cu poetica şi poezia de metaforă i-a încurajat 
– de nu de-a dreptul obligat – pe urmaşi (care au profitat 
şi de libertăţile de limbaj venite după ’89, aşa că am 

avut – mai avem – o amplă serie de poeţi de provocare) 
să facă ei radicalismul care se cuvenea şi să treacă la 
poezia „trosc-pleosc”, de deplină redundanţă între text 
şi peisajul cotidian sau biografic. E ceea ce am numit 
odată poezia „leneşă, postmodernească” – şi nu neapărat 
şi postmodernă. Exigenţa de autenticitate – totdeauna 
activă – s-a transformat în formule de „autenticism”, a 
căror ideologie creativă a scos cu totul imaginaţia din 
rosturile poemului, înlocuind-o cu notaţia brută şi cu 
concretul de reportaj (ceva mai grotesc accentuat), în 
interminabile litanii biografice/biografiste întinse pe 
fire epice. Narativizarea a fost un bun pretext pentru 
pierderea – ca şi definitivă – a criteriului de concentrare, 
de densificare a discursului poetic şi pentru lăbărţarea 
lui fără nici o busolă. Scriitura spornică a luat locul 
scriiturii relevante iar sporovăiala pre versuri tocmită 
a luat locul conciziei iradiante. Insignifianţa a fost 
luată à la lettre, ignorîndu-se cu entuziasm faptul că ea 
trebuie să fie, totuşi, eveniment de signifianţă. Pentru 
ca lucrurile să meargă mai uşor, polemica – oricînd 
îndreptăţită – cu „metafora” s-a transformat într-o 
renegare a imaginativului. Dar nu se poate lupta (ca să 
folosesc termenul de eroizare, plăcut militanţilor) cu 
imaginaţia (şi implicit cu metafora, ca purtătoare a ei) 
prin lipsa imaginaţiei, ci doar printr-o altă imaginaţie. 
Aici mi se pare mie că poezia tînără – tînără de pe la 
2000 încoace – s-a blocat (cu excepţii, fireşte) şi s-a 
plafonat definitiv într-un fel de denotativitate cu ceva 
zvîrcoliri expresive. Pentru că poeţii n-au reuşit să 
producă o nouă imaginaţie. Şi atunci, ca să nu rămînă 
doar la scriitura de consemnare, la pura transcriere de 
real cotidian, au înlocuit principiul imaginativ cu cel 
anamnetic, imaginaţia – cu memoria; şi ne-am trezit 
astfel cu o variantă de biografism care prelucrează – cu 
cuvenita nostalgie şi candoare – amintirile din copilărie. 
Toată lumea le scrie bine, să ne-nţelegem, dar nu poţi citi 
trei astfel de poeţi la rînd fără un extenuant sentiment 
de repetitivitate – şi nu doar „tematică”. E o fundătură 
tautologică, pe de o parte, deşi, pe de altă parte, trebuie 
să fie vorba, în profunzimile motivaţiei, de o dramă (de 
vreme ce primul impuls al unor tineri poeţi e să fugă în 
copilărie înseamnă că prezentul îi ejectează, îi respinge 
sau îi întîmpină cu prea multă ostilitate).

Fireşte că pe acest fond poeţii care beneficiază de 
o imaginaţie mai eruptivă ori măcar mai scăpărătoare, 
fie că ajung, fie că nu la spasmatica imaginativă a post/
neo/expresionismului se văd numaidecît – şi se văd cum 
sar peste blazarea generală a principiului poetic şi peste 
toată strategia de minimalizare. Imaginarul efervescent 
şi trauma existenţială transpusă în incantaţii de anxii 
constituie fondul care-i uneşte; diferenţierile sunt de 
temperament imaginativ mai degrabă decît de altceva, 
dar ele sunt marcante. 

(C.C.) Tinerii pe care i-aţi girat atunci – şi care 
marcau „revanşa lui Ion Mureşan” – se bucură şi acum 
de încrederea dumneavoastră, au confirmat?

neoexpresionismul poetic românesc
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(Al. C.) Nu m-aş plînge şi nici lor nu le-aş 
reproşa ceva, deşi constat o anume derută pe lista 
asta (bine, unii s-au pierdut ori i-am pierdut eu din 
vedere) de protagonişti ai neo-expresionismului. 
Bunăoară, Dan Coman n-a mai scos un volum de o 
grămadă – şi nu chiar grămadă mică – de ani, dar 
sunt convins că e o criză (ca să zic aşa) de exigenţă, 
o autoinhibare din exces de scrupule creative (care 
rău nu pot face, o să iasă Dan cumva din şanţ). O 
pauză destul de consistentă şi-a luat şi Teodor Dună, 
dar el s-a scos iar volumul ce-i stă să apară – Obiecte 
umane – e un volum deopotrivă de forţă imaginativă 
şi de angoasă existenţială consistentă, fără nici un 
retorism de traumă. A ţinut un ritm bun Claudiu 
Komartin, deşi văd că ultimele cărţi i-au fost primite 
cu destule rezerve şi cîrteli, datorate însă – aş zice 
– nu atît poeziei pe care o scrie, cît protagonismelor 
de şef de şcoală la care s-a dedat. L-aş trece la o tot 
mai substanţială viziune şi la un ritm evolutiv de 
toată încrederea (pas cu pas, cum ar veni) pe Ştefan 
Manasia. Un caz spectacular (nici nu se putea altfel) e 
Marius Ianuş, convertit la o lirică de imne pioase şi la 
o poezie a pietăţii, dar cu impetuozităţi imaginative şi 
cu ritmuri incantatorii şi devoţionale care garantează 
un autentic poet creştin. Imaginar în febră, cu groteşti 
dureros de acute, are Rita Chirian. N-aş uita-o nici pe 
Medeea Iancu, poeta cu cea mai dramatică scriitură 
dintre tineri. Sigur mai sunt şi alţii, dar nu mulţi 
trebuie să fie, ci…  

(C.C.) Dintre cei care au parcurs 
„cantonamentul postexpresionist” au promovat în 
liga neoexpresionistă?

(Al. C.) Nu mai ţin minte pe cine trecusem 
acolo, dar important e că poeţi care angajează abrupt 
poezia în terapeutica traumei existenţiale şi care 
– fără să fie neapărat expresionişti – investesc şi în 
fondul imaginativ apar în continuare cu o frecvenţă 
îngrijorător de admirabilă (de i-aş aminti doar pe 
Radu Vancu, Laura Dan sau Roxana Cotruş). Şi mai 
ales – cred că toată lumea vede deja asta – apar tot mai 
multe poete foarte bune, astfel încît ambele balanţe – 
şi cea numerică, şi cea calitativă – par a se înclina în 
favoarea lor. Cum România n-a avut niciodată atîţia 
poeţi cîţi are azi, nu mi-aş face chiar nici o grijă.  

 (C.C.) Exceptându-vă, de astă dată, din 
calcul, se poate vorbi şi de o critică de susţinere?

(Al. C.) Asta cu siguranţă. Din cîte am 
auzit, există chiar bănuiala că tinerii se citesc şi se 
comentează doar ei între ei – dar cred că e o exagerare. 
Îngrijorător e însă aici faptul că universitatea fură 
criticii aproape în masă şi-i transformă în exegeţi de 
conferinţe (sau conferenţiari de exegeze). Pînă mai 
acum cîţiva ani se putea face faţă şi exigenţelor de 

carieră universitară şi celor ale criticii de actualitate; 
numai că de o vreme cele două nu se mai suportă şi 
tinerii trebuie să aleagă. În realitate, nu prea au de 
ales întrucît, în vreme ce universitatea le promite – 
dacă nu cumva chiar le asigură – un parcurs de carieră 
cu oarece satisfacţii social-economice, activitatea 
de critic e – aproape strict – muncă voluntară. Sunt 
deja dramatic de multe cazuri de refugiu de pe 
frontul actualităţii critice în cazarma (sau ghettoul?) 
universitar/ă. Adrian Lăcătuş, de pildă, care ar fi 
putut fi un critic extraordinar, a devenit un excelent 
universitar; cam la fel, Nicoleta Cliveţ. Ce să mai zic 
de Andrei Terian, cazul cel mai flagrant! Mai rezistă 
– cît mai rezistă – pe ambele linii Alex Goldiş, Radu 
Vancu (Vancu e, de fapt, o uzină efervescentă şi cu 
siguranţă cel mai bun critic de poezie venit cu noul 
val), Marius Miheţ… sigur şi alţii, după cum în prima 
situaţie mai sunt mulţi alţii. E drept că vin şi critici 
noi (dintre ultimii veniţi, Andreea Pop îmi pare un 
cronicar înnăscut), dar mă tem că-şi vor face prin 
critica de actualitate doar ucenicia…   
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I. ABORDĂRI CRITICE

Iulian BOLDEA

Neoexpresionismul transilvan în 
două ipostaze lirice

Ion Mureşan – între iluminare şi supliciu

În Postmodernismul românesc, Mircea 
Cărtărescu distinge trei tendinţe esenţiale ale poeziei 
optzeciste: postmodernă, în două forme (soft şi hard), 
„minimalismul poetic”, manifestat, de asemenea, în 
Cenaclul de Luni, şi o a treia tendinţă, neoexpresionistă: 
„Mai importantă – prin dimensiunea ei în provincie, dar 
mai ales prin faptul că a produs doi-trei dintre cei mai 
valoroşi poeţi ai anilor ’80 – e direcţia neoexpresionistă 
e generaţiei. E singura zonă poetică în care mai 
persistă, manifeste şi afirmate ca atare, «marile teme» 
ale modernismului: moartea, iubirea, suferinţa. Poezia 
cu majusculă, discreditată de mult în întreaga poezie 
a lumii.” Poezia lui Ion Mureşan, ca şi cea a lui Aurel 
Pantea, se încadrează în orientarea postexpresionistă, 
prin aderenţa la o poetică a spaimei şi a traumei, prin 
recursul la vizionarism şi la tensiunea limitelor, dar şi 
printr-o pendulare secretă sau manifestă între extazul 
oniric şi traumele unei ontologii dezafectate. 

Poezia lui Ion Mureşan este reputată pentru 
dificultatea sa. E o poezie ce nu se lasă citită (şi 
interpretată) cu uşurinţă. Sensul se ascunde, imaginile 
poetice sunt amăgitoare, dinamica enunţurilor primeşte 
învestitura gravă a unui ermetism lipsit de morgă, de o 
anume naturaleţe chiar. Descinzând atât din Rimbaud 
(cât s-a mai repetat asta!) cât şi din Virgil Mazilescu, 
versurile lui Ion Mureşan edifică o arhitectură lirică 
singulară, de o frapantă originalitate, din care fac 
parte integrantă spasmul şi luciditatea, fiorul morţii şi 
figuraţia onirică, dizarmoniile voite şi, oricât ar părea 
de ciudat, calofilia ilicită. Atunci când îl numeşte „cel 
mai mare poet al României de azi”, Al. Cistelecan are 
grijă să adauge că Ion Mureşan „e un nume exotic în 
peisajul literat. Atât de exotic încât aproape că nici nu 
există”. Ion Mureşan se singularizează, în interiorul 
generaţiei ’80, în primul rând prin intensitatea trăirii 
şi a expresiei lirice, în care exacerbarea vitalului nu 
exclude în nici un caz inserţiile calofiliei sau reflexele 
oniricului. De altfel, scriitura sa nu este nimic altceva, 
cum s-a şi observat, decât o neîncetată glisare între 
spaţiul poemului şi spaţiul realităţii, între gestica 
liminară a cotidianului şi ritualul elevaţiei metafizice, 
între automatismul vieţuirii şi revelaţiile imaginarului. 
Nu puţine poeme ale lui Ion Mureşan sugerează 
resurecţia fiinţei prin translaţia în domeniul atât de 

impalpabil al fantasmelor poeticităţii, revelându-se ca 
tot atâtea tentative de asumare a propriului destin prin 
intermediul imersiunii în labirintul traumelor proprii, 
al angoaselor şi extazelor cotidiene. În acelaşi timp, 
textele lui Ion Mureşan conţin, într-o măsură importantă, 
reflexe şi reprezentări sublimate ale propriei existenţe, 
după cum se constituie şi în adevărate comentarii en 
abîme ale structurării modelelor discursive. „Urmele” 
fiinţei de carne, oase şi sânge se regăsesc în relieful 
striat al textului, într-un limbaj ce alătură exacerbării 
expresioniste o simbolică a oniricului prin care datele 
realităţii îşi relativizează contururile şi prestanţa ontică. 
Un Autoportret la tinereţe recuperează tocmai o astfel 
de dispută a poetului cu propriul trecut, cu propria 
memorie, asumându-şi, totodată, şi semnificaţia unei 
reevaluări a existenţei prin prisma nevoii irepresibile de 
a-şi accesa şi accepta propria identitate: „Trebuie tată să 
rămâi între lucrurile utile,/ eu voi pleca cu nebunii pe 
malurile râului la cules de/ podbal/ eu trebuie să păstrez 
memoria în afara ordinii/ învelind-o în nisipul roşu.// 
Trebuie tată să rămâi între lucrurile utile/ eu voi locui 
în podul casei voi bea vinul tare/ eu trebuie să exprim 
acel sunet fantastic de tăios ce se naşte/ când numele se 
izbeşte deasupra lucrului pe care îl denumeşte.// Trebuie 
tată să rămâi între lucrurile utile/ eu voi dansa frumos 
în vis arătându-mi-se/ felinare umbroase”. E limpede 
că Ion Mureşan aderă la un concept de poezie în care 
simbolistica angoasei de sorginte bacoviană şi recursul la 
biografismul fantast, teatralizant ori apelul la imageriile 
grotescului se îmbină cu un anume gust pentru ludic 
şi pentru dinamica fantezistă a unui „primitivism” din 
care nu lipseşte preferinţa pentru artificialitate, pentru 
procedeul colajului, al mixturii: „Toată viaţa am adunat 
cârpe să-mi fac o sperietoare/ îmi amintesc zilele în care 
ascuns sub pat îmi desăvârşeam/ lucrarea/ grămada de 
pantofi vechi pe care îmi rezemam capul uneori/ când 
adormeam/ iar acum când e gata noapte de noapte sting 
lumina şi numai/ bănuind-o acolo/ încep să urlu de 
spaimă” (Poemul despre poezie).

Sentimentul de exasperare ce străbate adesea 
poemele lui Ion Mureşan se naşte atât dintr-o inadecvare 
a poetului la propria condiţie, dintr-o dorinţă de recuzare 
a propriului destin, cât şi din inaderenţa conştiinţei 
lirice la exigenţele şi sintaxa prost întocmită a realului. 
Sesizând dihotomiile ce alimentează pânzele freatice ale 
lirismului lui Ion Mureşan, Al. Cistelecan realizează o 
foarte credibilă definiţie a acestei poezii, dar şi un portret 
critic sugestiv al autorului Cărţii de iarnă: „Poezia lui 
(şi pentru) Ion Mureşan e o iluminare spasmatică, o 
criză de extaz suplicial. Ea se manifestă ca o epifanie a 
himerei, ca vedenie bruscă în cadrele realului; o vedenie 
ce survine spontan şi care nu doar sparge cadrul, ci 
mută cu totul acest cadru, acest «memento necesar 
al realului», într-o condiţie himerică. Imaginaţia lui 
Ion Mureşan e mai degrabă acută decât barocă şi mai 
curând acuizantă decât inflorescentă; ea operează cu o 
spontaneitate terifiantă şi în registre atît de concrete, 
încît fiecare pas ale ei devine o convulsie a textului. 
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Ion Mureşan vede în concrete, în carnale şi senzuale; 
salturile viziunii în metafizic par, din pricina acestei 
imaginaţii materializante, doar salturi într-un real şi mai 
intens. Dar de salturi în metafizic e, de regulă, vorba, de 
transpoziţii ale condiţiei, de rupturi violente ale acesteia; 
de percepţia dramatică a atrocităţii din suavitate sau, 
dimpotrivă, de cea extatică a suavităţii din atrocitate. 
Căci între extreme se mişcă acul viziunii, zgîlţîit de o 
tensiune care se manifestă printr-o succesiune de şocuri, 
printr-o suită de vertije ale imaginarului. Iar aceste 
extreme, atât de apropiate prin voltajul imaginaţiei, 
ajung să se confunde”. Experienţa tragică pe care o 
transcrie Ion Mureşan în versurile sale se leagă tocmai 
de divorţul dramatic dintre expresie şi trăire, de hiatus-
ul ce se adânceşte tot mai mult între afectele dizolvante 
ale unui eu liric bântuit de nelinişti şi fantasme ale 
neantului şi cuvântul ce şi-a pierdut, parcă, irizările 
metafizice, alura simbolică, devalorizându-se tot mai 
mult. Romulus Bucur remarcă şi el o astfel de postură 
schizoidă a lirismului: „Drama poetului este aceea a 
clivajului dintre trăire şi expresie, dintre experienţă şi 
limbaj; el trăieşte acolo, în lumea fantasmelor sale, iar 
poezia este un şir de mesaje lansate în sticle; un dulce 
épater les bourgeois îl face ca în aceste sticle să mai 
introducă şi câte un cocktail Molotov”.

Nu lipsite de rezonanţă orfică ori de inervaţiile 
gracile ale calofiliei, versurile lui Ion Mureşan au, de 
cele mai multe ori, sugestivitatea inclementă a ţipătului 
şi ţinuta oraculară a unei litanii extatice, în care transpar 
şi demonul ironiei şi revelaţiile autoreflexivităţii. 
Poetica extremelor, pe care o practică, aşa cum s-a 
observat, Ion Mureşan derivă şi dintr-o subiacentă 
adeziune la retorica fluidă a suprarealismului, prin care 
obiecte, stări şi afecte dintre cele mai disparate sunt puse 
în conjuncţie în cadrele poemului. Chiar în Izgonirea 
din poezie, considerat poemul cel mai important şi 
mai citit al lui Ion Mureşan, alături de inflexiunile de 
poietică şi de poetică ce pot fi descifrate aici, regăsim 
şi tehnica de aglutinare a sintaxei imaginarului de 
sorginte suprarealistă, distorsionarea datelor realului, 
dar şi apelul la reverberaţia simbolurilor, profunzimea 
ideatică, tensiunea interioară, elanul spre transcendent 
sau spre originaritate, specifice expresionismului: „Nu 
am decît o singură prejudecată – realitatea,/ la fel cu 
Democrit materialistul cel care şi-a scos ochii/ pentru 
a nu-l stînjeni în cercetările sale făcute cu ochii minţii,/ 
dar mi-e dat mie să văd cum galbenă şi mare ca un 
stîrv de oaie/ urechea omenirii pluteşte pe apele unei 
mlaştini/ printre albe stînci de calcar şi foşnitoare pîlcuri 
de trestii./ Zadarnic noapte de noapte cu auzul înfipt 
în urechi ca un baston pentru orbi/ pipăi crăpăturile 
memoriei,/ căci nici măcar un şobolan nu iese şi nici 
măcar un şoarece de câmp/ şi nici gândacul de bucătărie, 
răzbate vocea mea/ din care cuvântul se înalţă ca şarpele 
din ou şi se repede la lucrul denumit/ şi-l umple de bube 
şi semnificaţii./ Ay, propoziţii, propoziţii, întunecate 
smârcuri în capul omului!/ (Hi, hi, râde Psyche al meu, 
hi, hi, sunt vremuri în care ochii şi ciuma aduc aceleaşi 

foloase, după cum, când toate se pot spune cu voce tare/ 
nimeni nu-şi mai alege cuvintele!”). Poetul presimte, cu 
fervoare, existenţa unui hiatus între trăire şi expresie; 
condamnat la o dicţiune fragmentară, la o expunere 
deficientă a unui sens care se ascunde necontenit 
dedesubtul aparenţelor fenomenalităţii, autorul Cărţii 
de iarnă recurge la un limbaj alegoric, la alura (şi aura) 
simbolică a cuvântului, la dimensiunile aluziv-încifrate 
ale verbului poetic. Eugen Simion subliniază o astfel de 
ipostază lirică: „De la poeţii expresionişti a deprins Ion 
Mureşan, nu mai încape îndoială, acest limbaj aluziv, 
parabolic, deschis spre marile simboluri nedeterminate 
(...). Se pot relativ uşor observa tensiunea, discrepanţa 
care există aici între violenţa limbajului de la suprafaţa 
poemului şi ambiguitatea, indeterminarea simbolurilor 
din adâncul lui. Este un poem sarcastic, un refuz tăios 
al lucrurilor din afară şi al cauzalităţilor evidente, 
o contestare aspră a memoriei, o sugestie, în fine, a 
spaimei de cuvântul proliferant. Câteva imagini vin 
din literatură. Poetul este orb ca Demodoc la curtea 
regelui Alcinou sau ca tracul Tamiris pedepsit de 
Muzele geloase... Ca să vadă cu ochii imaginaţiei, el 
trebuie să-şi piardă vederea din afară, iar ca să poată 
comunica esenţialul, incomunicabilul, poetul nu trebuie 
să folosească limbajul transparenţei”.

În Poem pedagogic, Ion Mureşan reia, dintr-o 
perspectivă postmodernă, mitul jertfei pentru creaţie, 
refuzând orice sacralizare retorizantă şi apelând la 
procedeele deconstrucţiei textuale, ale ironiei şi parodiei, 
fără, însă, să abandoneze proiecţia realului în planul 
metafizicului ori absorbirea gesticulaţiei cotidiene într-
un miraj al originarităţii: „Ca după o lungă noapte de 
beţie/ cînd în locul soarelui răsare pe cer o glandă vînătă,/ 
cînd în locul soarelui deasupra verzilor munţi se ridică 
pe cer un ficat/ şi o secreţie luminoasă face ca lucrurile/ 
să fie nu atît limpezi cît supărător de exacte.// Un exces 
de exactitate. Trupul iubitei e ţeapăn/ şi secretă un exces 
de exactitate,/ de parcă celulele i s-au aliniat şiruri-şiruri 
sub piele/ şi au împietrit în poziţie de drepţi. Încît sare 
din pat/ (din aşternutul mototolit şi nu tocmai curat)/ şi 
se înşurubează în perete şi se înşurubează ca un burghiu 
în uşă/ şi sînii îi atîrnă neputincioşi pe planşeul lucios 
de beton.// Atunci e curată tîmpenie să vorbeşti despre 
misterele creaţiei,/ după cum curată tîmpenie este şi 
să bei în continuare// Dar, iată ce poţi face: ghemuit în 
colţul camerei pipăie-ţi cu disperare corpul/ cu ochii 
holbaţi la sfîrcurile mici şi cenuşii ca două sigilii ale 
morţii”. Dicţiunea poetică se conjugă, la Ion Mureşan, 
cu exigenţele unei etici a angajării plenare, intime, 
a fiinţei în discurs, chiar şi atunci când poetul pare a 
prefera exerciţiile ludice ori jocurile intertextualităţii. 
Excesele imaginarului, ca şi revelaţiile interiorităţii, 
sunt compensate în versurile lui Ion Mureşan de o acută 
conştiinţă a vulnerabilităţii propriei fiinţe şi a textului 
poetic ce o adăposteşte. 

Înălţarea la cer a fost considerată, pe bună 
dreptate, o adevărată artă poetică, în care reflexele 
parodice, ca şi reprimarea oricărei inflamări retorice 
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aduc în scenă un eu liric bântuit de fantasme, de 
supliciile cărnii şi de beatitudinea austeră a textului 
văzut ca redempţiune şi extaz ontic: „Fără îndoială 
acum umblu prin oraş cu demnitatea pe băţ/ îmi 
bălăcesc degetul în conştiinţă la fel de uşor ca într-un/ 
borcan cu iaurt/ şi amestec pînă se face moale, moale, 
moale./ În plină amiază un om stă gînditor se scarpină 
în cap şi/ scuipă în propria-i memorie ca într-o/ fîntînă 
părăsită: – Memorie?/ De parcă eu mi-am dorit din 
lăcomie nişte/ pleoape cu dinţi şi măsele/ ca să îmi 
rumeg toată ziua ochii!/ Îl vom mai vedea pe acest 
om mai spre sfîrşitul poemului/ sub forma unui roi de 
musculiţe de oţet (Drosophila/ melanogaster)/ cum intră 
şchiopătînd pe porţile culturii./ Oricum, eu stau în faţa 
crezului poetic ca în faţa unei femei/ fără piele/ ce îşi 
pudrează venele, iar dacă o sărut uneori cu ce sînt eu/ 
mai presus/ decît măcelarul ce după închiderea prăvăliei 
plîngînd îşi/ îngroapă faţa în hălcile de carne/ care i-au 
rămas nevîndute./ Adică eu îmi pun grumazul între 
lucru şi cauza sa/ adică grumazul meu stă între poem 
şi cauza sa cum stă uterul femeii între spermatozoid 
şi ovul./ Iar dacă prietenii mei se laudă că le-a crescut 
vreo ureche/ pe burtă/ cu burta să li se vorbească. Îi ştiu 
prea bine: ei stau cu un/ sîmbure de adevăr în gură/ şi 
îl tot sug ca pe o bomboană./ Am numărat destul, am 
mai multe încheieturi decît degete,/ În ultima vreme 
scrisori tot mai insistente îmi cer să hotărăsc/ vîrsta la 
care voi înnebuni”. În poemul Înălţarea la cer sunt de 
aflat aceleaşi trăsături ale liricii lui Ion Mureşan care 
l-au consacrat: viziunea oraculară, cu o simbolistică 
vag hieratică, limbajul aluziv, „impur”, cu termeni 
din sfere lexicale dintre cele mai disparate, proiecţia 
referentului cotidian în orizontul metafizicii etc. Prima 
parte a poeziei rezumă imaginea eului liric situat în 
propria imanenţă, ritmurile sale secrete consunând cu 
ritmurile derizoriului existenţial. Recursul la biografie, 
la gesticulaţia cotidiană este aici programatic, poetul 
focalizând întâmplări şi obiecte ale prezentului, dar şi 
ecouri ale timpului trecut, într-un exerciţiu anamnetic ce 
încearcă să refacă un contur ideal al fiinţei supuse mereu 

demoniei clipelor. Două dominante ale scriiturii se pot 
distinge aici: mai întâi, o focalizare intensă a detaliilor 
realului, prin care elementarul aparent irelevant, de 
anvergură infinitezimală e ridicat la scara monstruosului 
şi a unei viziuni de largă amplitudine şi, pe de altă 
parte, o relaţionare aproape suprarealistă a elementelor 
realului, cu asumarea unei poetici a hazardului, a unei 
sintaxe aproape aleatorii a imaginarului, prin care 
limbajul îşi trădează natura sa duală, ambivalenţa lui 
funciară: pe de parte referenţială (mimetică) şi, pe de 
altă parte, simbolic-transfiguratoare. Atent la detaliile 
realului, poetul vrea să surprindă insesizabilul mister ce 
se ascunde îndărătul gesturilor şi suprafeţelor în aparenţă 
incoerente, banale şi nesemnificative. Din acest motiv, 
expresivitatea versurilor lui Ion Mureşan provine dintr-o 
glisare permanentă între văzut şi nevăzut, din translaţiile 
rapide între registre ontice distincte sau chiar opuse, din 
ancorarea poemului în tectonica profundă, ascunsă a 
realităţii, în spaţiul originarului şi al esenţialităţii, mereu 
pus în contrast cu lumea aparentă, cu cotidianitatea, cu 
fenomenalitatea.

Simbolizarea cotidianului, refacerea 
dimensiunilor metafizice camuflate în straturile 
profanului se produce în acelaşi timp cu reacţia 
contrară, de demitizare a temelor şi „obiectelor” poetice 
consacrate. A doua secvenţă a poemului conturează 
datele esenţiale ale unei arte poetice, fundamentată pe 
legătura directă, nemediată dintre poet şi elementaritatea 
lumii. Identitatea eului liric este, aşadar, dependentă de 
gradul de asimilare a realului în structurile poemului. 
O scenografie a hilarului şi grotescului, a miraculosului 
macabru şi a infrarealităţii de cea mai acută 
concretitudine este relevată în aceste versuri nu lipsite 
de apetenţă vizionară, dar nici de o vocaţie metafizică. 
Secvenţa poetică următoare este marcată de prezenţa 
dinamizatoare a unor imagini poetice ale înălţării, 
de anumite sugestii ale depăşirii spaţiului terestru 
cvasicarceral şi de înălţare în zodia unei imagistici 
aproape transcendente. Prin intermediul scrierii, al 
claustrării în arhitectura fragilă a grafiei, concretitudinea 
existenţei capătă noi determinaţii şi contururi, o anumită 
prestanţă metafizică, o detentă simbolică şi vizionară. 
Finalul poeziei confirmă un astfel de deznodământ al 
vizunii poetice, în care eliberarea de constrângerile 
şi limitele concretitudinii se face pornindu-se de la 
detaliul aparent insignifiant, ridicat la puterea ficţiunii, 
într-un scenariu soteriologic subliminal: „He, he mîine 
dimineaţă voi prinde un cîine roşcat de un/ picior şi 
rotindu-l deasupra capului ca/ pe o elice/ cu adevărat o 
să mă înalţ la cer./ Iată ce am ştiut dintotdeauna: cei care 
îşi mărturisesc puterea/ o fac prin mirosul de animal 
sterp./ Iată ce am învăţat: încă fiind copil se prevăzuse că 
trebuie/ să trăiesc o întîmplare./ Apoi în şcoala primară 
literele înfloreau pe hîrtie la fel cu/ micile pete de 
rujeolă/ animale mici, jucăuşe schimbîndu-şi culoarea 
pe faţa colegului/ de bancă./ «Vara aceasta am fost la 
oraş unde am avut posibilitatea de/ a mă plimba foarte 
mult/ cu scopul de a respecta regulile de circulaţie. O, 
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cu cîtă/ emoţie/ traversam străzile în conformitate cu 
indicaţiile/ semaforului...»/ Ay, trup al meu astfel stai tu 
în lume ca o fiertură colorată/ clocotind într-o căldare 
de preţ!/ Şi tocmai acum raţiunea mea sîngerează peste 
singura mea/ reprezentare despre liniştea sufletească:/ 
un soldat cu părul alb pieptănîndu-se în ferestrele mici 
şi/ blînde ale băii comunale./ He, he mîine dimineaţă voi 
prinde un cîine roşcat de un/ picior şi rotindu-l deasupra 
capului ca/pe o elice/ cu adevărat o să mă înalţ la cer”.

Poetul cultivă şi viziunea delirantă, dar imaginaţia 
incongruentă, suprarealismul percepţiei se camuflează 
în spectacol tragic, ca în poemul Orfeu: „Eu am întors 
capul şi asta ar fi trebuit să fac/ de la bun început./ Prin 
aerul ca smântâna eu singur am scobit şi/ am văzut:/ până 
departe paravan după paravan./ iar deasupra fiecăruia 
zeci de capete ale ei ţinute/ între mâini/ cu mănuşi 
negre./ Oh, zecile ei de capete mici şi/ rotunde, capete 
cât bănuţii de aramă”. Resursele autospecularităţii pot 
fi regăsite şi în poemul Eu şi înecatul în care tema 
dublului e contaminată de înfiorările thanatosului, în 
versuri ce nu recurg la beneficiile metaforei calofile ori 
la exultanţa senzorialităţii. Discursul e neutru, tonul 
alb, enunţul eliberat de orice morgă a metafizicului, 
arogându-şi doar, pe alocuri, o expresivitate promptă 
a alegoriei sublimate: „Îl ţin de mînă pe înecat, să nu 
trişeze, să nu se rostogolească/ pe coasta-abruptă. 
Fluturii îmi mănîncă faţa. Mai multe insecte îmi 
mănîncă faţa./ Sînt foarte frumos./ Sîngele năvăleşte 
pe ferestre, vine pîrîiaş printre buruieni,/ face spume 
pe faţa oglinzii «Ca un vis de tinereţe...»// Totul e să 
rezist întins pe pătură. Să-l ţin de mînă pe înecat/ cît 
timp mai ţopăie broasca pe bolta cerească./ Sînt foarte 
frumos./ Apele bulbucate pleoscăie din buze./ Bolta 
cerească pleoscăie din buze./ Dumnezeu clatină amarnic 
păcatele. E prăpăd şi purpură./ Înecatul pe care îl ţin de 
mînă e un ticălos”. Spectacolul existenţei pe care ni-l 
înfăţişează Ion Mureşan în poemele sale este unul hilar 
şi fantast, grotesc, halucinant şi simbolic, iar realitatea 
în întregul ei stă sub semnul disoluţiei, al dezagregării 
ontologice. Mircea A. Diaconu surprinde cu destulă 
precizie o astfel de percepţie lirică: „Mimând ludicul 
şi miniaturizarea afectivă (de aici botişorul morţii), 
poetul descoperă în hipertrofierea cancerigenă de 
forme precaritatea materiei, transformată, ca şi sinele, 
în imagine reflectată. Fereastra, invocată şi în poemul 
citat anterior, sau hârtia fotografică motivează acest 
spectacol (suprarealist?!!) al formelor, al substituirii 
şi metamorfozării lor, şi nu întâmplător multe dintre 
poeme se organizează ca tablouri. O sugerează explicit 
şi câteva din titlurile poemelor. Totul e perceput însă 
într-un spectacol hilar, grotesc uneori, halucinant nu o 
dată (a se vedea chiar în versurile anterioare imaginea 
din fereastră şi reacţia părinţilor), scenografia aceasta 
încărcată semnificând tocmai suprapunerea de disperare 
şi burlesc”. 

În volumul Poemul care nu poate fi înţeles Ion 
Mureşan pune în mişcare aceleaşi toposuri ce l-au 
consacrat, evaluând în versurile sale tensionate, crispate, 

din care orice urmă de iluzie s-a retras, o realitate născută 
din supapele compensatorii ale unui imaginar grotesc, o 
realitate fragmentară, inclementă, arborând deopotrivă, 
în structurile ei, vasele comunicante ale visului şi ale 
uitării, dar şi pânza freatică a fantasmelor cotidiene. 
În poemul Constituirea realului prin uitare, dualitatea 
imaginar/ realitate se conjugă cu o nevoie de identitate 
a eului ce-şi făureşte interioritatea din imagini ale lumii, 
din fărâme de realitate, din fragmente de timp şi crâmpeie 
de imaginar: „Tot ce am uitat molozul, zgura, resturile/ 
constituie într-adevăr realitatea./ Lucruri şi fapte pe 
care dinţii nu le-au putut roade,/ cuţitele nu le-au putut 
înjumătăţi, din aceste/ produse ale uitării/ pe care gheare 
obosite le scot mereu din baia/ de acid a memoriei/ şi 
le aruncă cu scârbă afară, numai din acestea/ se poate 
construi cu adevărat o lume nouă”. Poetica refuzului 
şi a inclemenţei pe care o regăsim în versurile lui Ion 
Mureşan se aliază, nu de puţine ori, cu o resurecţie a 
vizionarismului şi a registrului oracular al limbajului, 
precum în Poetul. Mărturia unui copil: „Într-un târziu 
am auzit un foşnet slab pe sub uşă,/ iar el a început să 
clădească, cu mare repeziciune, în mijlocul mesei/ un 
zid alb până aproape de tavan./ Spre dimineaţă s-a oprit 
şi a cântat un cântec care/ a înnegrit zidul./ Atunci un fel 
de vietate, un fel de maimuţă i-a ieşit/ de sub haină/ şi 
s-a pornit să sară şi să cârâie prin odaie/ Dar cuvintele lui 
s-au umflat ca nişte baloane,/ cuvintele lui cârtitoare şi 
clevetitoare şi în toate/ culorile/ au înconjurat maimuţa 
şi i-au închis gura./ Când am plecat numai capul i se 
vedea dintre/ cuvinte,/ cap de om foarte bătrân, strigând 
ceva, cu totul/ nelămurit,/ în mijlocul unei cirezi de 
bivoli”. 

Revelaţiile autoscopiei ni se arată şi în textul ce 
dă titlul celui de al doilea volum al lui Ion Mureşan, 
Poemul care nu poate fi înţeles, în care e reactivată 
semantica alegorică a poetului ca purtător al unui destin 
revelator şi, în acelaşi timp, dezafectat: „Aud valurile 
mării lovindu-se de zidurile unui înalt şi galben depozit/ 
şi aproape bătrîn, aproape gîrbov,/ cu aureola împăturită 
sub braţ,/ mă aşez la rînd,/ după sute şi sute de oameni,/ 
să pot vedea şi eu, măcar spre sfîrşitul zilelor mele,/ 
poemul tămăduitor,/ poemul care nu poate fi înţeles”. 
Într-un alt poem, Convorbiri cu diavolul, e transcrisă 
întreaga dramă a poetului sfâşiat între înţelesurile 
lucrurilor şi lucruri, între spasmele interiorităţii proprii 
şi sintaxa inconsistentă a unui univers desacralizat: 
„Bucuriile tale din lacul de gheaţă, împreunarea cu 
dobitoacele/ şi că ai purtat părul morţilor – toate le-am 
scris aici./ O, Ebriesa, Ebriesa, în posteritatea neguroasă/ 
se pregăteşte un cîntec care o să-ţi mănînce capul./ 
Dar şi acela e scris aici.// Crede-mă, albinuţele astea 
ca rugina sînt fiinţe spirituale,/ nu auzi cum pocnesc 
ca dopurile cînd intră şi ies din zidul de fier?/ Ca şi 
copita despicată sînt cuvintele ce limba ta le despică:/ 
partea mustoasă, pentru rostit, ducă-se in intelectu!/ 
partea rece, metalică, e scrisă aici.// O, Ebriesa, Ebriesa, 
Domnul a chemat deja îngerul şi i-a ras părul capului,/ 
cu mîna Lui a scris Cifrul, părul deja a crescut şi el se 
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apropie tîrîndu-se prin hăţişuri./ Aici va veni, aici îl 
vom rade din nou şi pe ţeasta lui rozalie, aplecîndu-ne, 
vom citi.../ Atunci, nesfîrşitul tunel de buze din spatele 
buzelor tale/ îşi va înceta bolborositul. Şi cu distincţie va 
rosti numele Morţii”. „Implicarea” poetului în propriul 
discurs (Marin Mincu), ca şi recrudescenţa limbajului, 
ce îşi refuză ţinuta incantatorie, vibraţia calofilă ori 
gracilităţile rafinamentului, pentru a adopta un ton al 
urgenţei şi al neliniştii, al angoasei şi al supliciului fac 
din spaţiul poetic pe care îl configurează Ion Mureşan 
un loc al oglindirii de sine şi al ambivalenţelor lirice. 
Narcisismul, de care vorbea I. Negoiţescu în legătură 
cu poezia lui Ion Mureşan este, în fond, rezultatul unei 
reacţii ambigue, în care fascinaţia apropierii de propriul 
sine nu exclude în nici un fel repulsia, refuzul unei 
staze identitare, ori retranşarea în figuraţii simbolice ale 
eului. Radu G. Ţeposu precizează, de altfel, în Istoria… 
sa paradoxurile, ambiguităţile şi ambivalenţele acestui 
lirism alcătuit din contraste şi din antinomii ale 
cunoaşterii poetice: „Extazul e o formă de supliciu, 
o voluptate dureroasă. Frisonul e starea obişnuită de 
tensiune. Prin percepţia aproape delirantă a simţurilor, 
poetul se înalţă în zonele oculte ale spiritului, precum 
într-un impuls magic. Alchimia verbului declanşează 
viziuni spagirice, iluminări fantaste ale fiinţei. Întreg 
vizionarismul lui Ion Mureşan are un sens moral şi 
metafizic”. Poet al angoaselor de fiecare zi şi al reveriei 
autoscopice crepusculare, al extazului rescrierii lumii 
în cuvinte eliberate de orice umbră de retorism, al unei 
realităţi dezafectate, dar şi al elanului metafizic spre 
originaritatea lumii, Ion Mureşan e un reprezentant 
exemplar al neoexpresionismului în literatura română.

Aurel Pantea – negativitatea diafană

Aurel Pantea e una dintre vocile de cea mai 
acută pregnanţă ale poeziei româneşti de azi. La 
antipodul jubilaţiei verbale şi a vervei ironice profesate 
de optzeciştii afiliaţi Cenaclului de luni (Cărtărescu, 
Iaru, Traian T. Coşovei, Matei Vişniec), el se înscrie 
în orizontul tematic şi stilistic al postexpresionismului, 
care mizează pe gravitate, tragic, anticalofilie, pe 
apelul la originaritate şi la abisurile fiziologicului. Al. 
Cistelecan defineşte, cu pregnanţă, poezia lui Aurel 
Pantea: „Dacă e cineva care vorbeşte de Aurel Pantea 
cu o străină gură, acesta e chiar el; atât de străin de sine 
încât nu-i mai pasă de nimic; ci doar se uită, indiferent, 
cum se destramă, cum se scufundă. Poetul n-a ajuns 
doar pe punctul în care toate sunt zădărnicie; a atins 
punctul maxim al insignifianţei, al nimicniciei, din care 
şi nimicnicia e zădărnicie”. Aurel Pantea percepe realul 
ca agresiune perpetuă şi iminentă a materiei proliferante, 
incontrolabile la adresa fiinţei umane. Cuvântul şi 
senzaţia, metafora şi viaţa sunt termenii unei ecuaţii 
ontologice şi gnoseologice pe care poetul şi-o asumă 
cu decisă angajare etică, fără a recurge la concesii 
idilizante sau la compromisuri estetizante. Radicalismul 

viziunii, sensibilitatea receptivă la ultragiul realităţii, ca 
şi imersiunea în abisurile fiinţei, sunt transcrise într-un 
limbaj intransigent, neutru, dezbărat de veleităţi retorice 
ori de vertijul expresivităţii gratuite („Trupul lui acum 
şiroind în revelaţie, ca energia vitală înnebunită, vizitând/ 
ţesuturile ude şi celulele detracate,/ şi nervii întunecaţi 
şi sediile unde/ miliarde de luminiţe ancorează lumea/ 
la trup,/ ca timpul îngrozit de trezirea ideii/ eternităţii 
prin coridoare de oglinzi/ ce se apropie drăgăstoase şi-şi 
sărută/ una alteia luciul”). Nevoia legitimării identităţii 
proprii este proiectată în oglinzile necruţătoare, 
aluvionare ale poemului, autorul dovedindu-se un 
vizionar al derizoriului, al damnării şi suferinţei, în care 
revelaţia rănii şi extaza autocontemplării se intersectează 
cu privirea neconcesivă asupra lucrurilor. Lumea 
reprezentată de poet este, de altfel, intens vizualizată, 
pregnanţa reprezentărilor şi intensitatea frazării 
integrându-se într-un scenariu al iniţierii în bolgiile 
unei existenţe adesea infernale, lipsită cu totul de şansa 
redempţiunii. Materialitatea grea a imaginilor, fluenţa 
aritmică a dicţiunii, fascinaţia depoetizantă a textelor 
traduc o tentaţie a depoetizării, un dispreţ al retoricii 
calofile, o repudiere fermă a oricăror modele prestabilite, 
alienante. Din tensiunea între trăire şi imagine poetică, 
textul capătă o înfăţişare striată, tensionată la maximum, 
precum însăşi fiziologia realului înregistrat cu acuitate: 
„Că, în sfârşit, trăiesc acvatic, în pulsaţiile/ salivei, ale 
sângelui, ale sudorii, ale umerilor,/ că străbat lumea 
trupului pregătit/ pentru stupoare şi indiferenţă,/ că 
întâlnesc puncte fixe şi vârtejuri, morţi şi găuri ale 
evadaţilor (…)”. Resurecţie a unui eu neliniştit, a unei 
conştiinţe lucide, exasperată de alcătuirea realului şi de 
sintaxa textului, poezia lui Aurel Pantea contrazice, în 
ultimă instanţă, iluzia unei utopii a rostirii de sine. 

Nimicitorul (2012) e cartea care confirmă şi 
legitimează în mod decisiv scriitura traumatică a lui 
Aurel Pantea, în care revelaţiile durerii şi diseminarea 
în text a urmelor unei corporalităţi agonice se 
întretaie cu zvonuri ale transcendenţei, în poeme de o 
liminară concizie („Urme luminoase, pe aici au trecut 
contemplativii”). De altfel, discursul poetic poartă, 
adesea, amprenta sacralităţii, apelul la dumnezeire fiind, 
însă, unul convulsiv, tensionat, ireverenţios. Dumnezeu 
însuşi este unul interiorizat, subiectivizat, crescut în 
carnea şi în sufletul poetului, expresie a unei exasperări a 
vieţuirii şi a rostirii: „Se instalează în mine un om bătrân, 
ocupă treptat toate cotloanele,/ deocamdată convieţuim, 
avem aceleaşi vicii, ne plac aceleaşi femei,/ dar el creşte 
din lucrurile la care renunţ, în anumite momente,/ când 
limbajul însuşi are umbră, aud răsuflări obosite/ şi 
atunci spun:// Dumnezeul meu mă digeră, Dumnezeului 
meu îi e foame,/ Dumnezeul meu se droghează, 
Dumnezeul meu înjură, nu face raţionamente,/ e un ins 
direct, te scuipă în faţă, suferă, limbajele lui imediate 
sânt/ dispreţul, dragostea şi răzbunarea/ nu face politică, 
o suportă şi o desfide, Dumnezeul meu stă cu toate 
curvele,/ stă cu peştii şi pe toţi îi iubeşte, şi spune că 
toţi vor învia, şi tuturor/ le e un pic mai puţin teamă 
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când vor muri, Dumnezeul meu face zi de zi/ exerciţii 
de moarte şi înviere pe pielea mea, iar eu îl iubesc de 
nu mai pot,/ e nevoie să mai şi iubeşti, nu-i aşa,/ despre 
Dumnezeul meu vorbesc cei mai mulţi cu superioritate, 
e un/ Dumnezeu mai greu de îndurat, pentru că, uneori, 
pute,/ şi în plus are mulţi morţi pe conştiinţa Sa mare, 
şi nu toţi sânt împăcaţi,/ Dumnezeul meu îmi seamănă, 
poate fi urât şi agresiv, şi chiar este violent/ şi vicios, 
vorbind de el, eu îl fac asemenea mie, o fi fiind păcat, 
dar/ aşa îl simt mai aproape, el se naşte în slăbiciunile 
mele, de obicei,/ în ele locuieşte nimicul sau ceva atât de 
dezinteresat de semnificaţie,/ încât seamănă cu nimicul, 
dar el îmi iubeşte nimicul,/ cu asta m-a dat întotdeauna 
gata, el ştie că nimicul meu/ e sămânţa nimicitorului 
care vrea să mă ştie mut“. 

Desenul poemelor lui Aurel Pantea este unul 
dual: când contractat, de o mare densitate a notaţiei, 
concis, când învolburat, arborescent, convulsiv, cu 
un metabolism debordant. În ambele cazuri, însă, 
autobiograficul nu capătă contur individualizat, e desenat 
generic, în tuşe groase, crispate, spasmodice. Amprenta 
neantului este, pe de altă parte, recurentă în volum, ea 
fiind contaminată de reflexele transcendenţei, coborâte 
în cotidian, în volutele prozaicului, într-un mixaj de 
stări ce ilustrează deruta ontologică, exasperarea, 
angoasa în faţa unei existenţe lipsite de orizont, de 
lumină, de mântuire: „Moartea pentru Tine, Doamne 
Isuse Hristoase,/ e o chestiune clasată, face parte din 
inventarul problemelor/ rezolvate. Înainte de a cunoaşte 
febrele ei, sudoarea de sînge,/ pe care Tu ai cunoscut-o, 
eu Te iubesc, Doamne,/ şi cu partea din mine ce va muri, 
cu stratul gros de umanitate,/ cu omul din mine care se 
va sfîrşi. Sânt sediul Tău precar,/ Mîntuitorule, păcatul 
a construit în mine multe/ fortăreţe, în fiecare din 
acestea eu sânt soldat împotriva Ta,/ în fiecare, voi muri 
luptîndu-mă cu Tine, nu întreb,/ dar îmi pun problema 
nimicirii, ce se va întîmpla, Doamne,/ cu partea din 
mine, care Te iubeşte şi va cunoaşte nimicirea,/ şi totul 
mi-e foarte aproape/ Doamne, sânt aproape bătrân/ 
şi încă n-am învăţat să mor,/ arta asta nu e niciodată 
desăvîrşită“. Există mai multe instanţe care determină 
tensiunea lirică în poemele lui Aurel Pantea: o instanţă 
a fiziologiei, a corporalităţii şi visceralităţii, o instanţă 
a apelului la divinitate, la sacru şi o instanţă a textului, 
bazată pe instinctul autoreferenţial propriu tuturor 
poeţilor postmoderni. Relaţia dintre text şi limbaj, dintre 
trăire şi text este una, la rândul ei tensionată, după cum 
mecanismul poemului e desfăcut şi refăcut, ostentativ 
sau fără voie, hiatusul dintre viaţă şi text fiind tot mai 
acut clamat. Obsesia thanatosului, ca fractură, ca rană 
a vieţuirii, ca emblemă a unei trăiri insurmontabile, ca 
reverie a neantului creşte din chiar trupul poemului, 
în versuri dezabuzate şi agonice, cu înfiorări ale unui 
tragism liminar. Intensitatea viziunilor poetice, densa 
încărcătură reflexivă şi concentrarea substanţei lirice – 
sunt calităţile de substanţă ale acestei poezii a crizei, a 
rupturii şi damnării ontologice.

Cartea O înserare nepămînteană aduce cu sine 
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o infuzie de transparenţă în limbaj şi de serenitate 
(aparentă) în viziune, placată pe senzaţia de dezacordare 
ontică, de derealizare a unor trăiri acute, ce continuă să 
se situeze în registrul neoexpresionist al viziunii lirice. 
Angoasa se resoarbe, însă, aici, în concizie a frazării, 
într-un vers cu linii clare, tensionat şi dens, ce transcrie 
„apusul graiurilor”, dar şi „sărbătorile trupurilor”, în 
timp ce „linişti mari” şi melodii se aud cu „auzul de 
pe urmă”: „Simţi că e iarnă/ şi că se desparte suflet de 
suflet,/ iar partea din noi/ ce nu se va arăta vreodată/ se 
îndepărtează,/ fără explicaţii,/ astea, tot timpul, au avut 
ultimul cuvînt/ şi au încurcat lucrurile,/ priveşte acest 
apus al graiurilor şi taci/ pentru că, iată, vin sărbătorile 
trupurilor,/ şi rămîn linişti mari,/ şi trupurile îndură 
tăceri,/ şi pe urmă tăcerile se adaugă/ unor melodii ce 
se aud/ cu auzul nostru de pe urmă,/ cînd o divinitate 
priveşte în limbajele noastre/ cum ne prăpădim,/ cum 
ne ocupă tăceri fără îndurare,/ şi în privirile ei se aude 
un plîns fără seamăn”. Lipsite cu totul de redundanţă 
sau de exces imagistic, versurile transpun, în notaţii 
fragile, clare, nete, tensiunile şi contemplaţiile eului, 
realizându-se, astfel, o disciplinare a imaginarului 
angoasat, printr-o ritmare propice a abuliei şi a 
seninătăţii, a purităţii resemnate şi a propensiunii spre 
o metafizică a vagului, a nedefinirii ce sugerează exilul 
abrupt al corpului în cuvânt: „Intră în vieţile noastre 
ceva nelămurit,/ ne atinge, parcă în treacăt,/ în trupurile 
noastre vine atunci o nepămînteană înserare,/ parcă am 
pleca,/ dar ne însoţeşte o nehotărîre,/ lîngă noi, după 
stările astea,/ se aude, aşa, un fel de oftat/ şi o muzică”. 

E prezentă, şi aici, poetica spasmului, a rupturii, 
senzaţia de alienare în faţa unui neant cotropitor, după 
cum e prezentă negativitatea ca forţă centripetă ce 
pune în mişcare nucleul semantic al poemelor, prin 
care e refăcut traseul unei fenomenologii dereglate, 
deconstruite, aflate la limita dintre nicăieri şi niciodată, 
dintre nimicire şi tăcere („Şi tăcerea, şi corpurile ei,/ 
s-au adunat atîtea,/ prin miezul serilor,/ prin memorii 
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rătăcitoare,/ acolo se vorbeşte despre viaţă,/ ca despre 
ceva de demult,/ ca despre ceva străin, într-atît de robace 
au fost tăcerile şi corpurile lor,/ într-o seară tu cîntai,/ 
era mare pustiu şi multă înstrăinare/ în vieţile noastre,/ 
despre asta era cîntecul tău,/ pe care îl aud, acum,/ 
înainte de a pleca,/ înainte de a face promisiuni/ despre 
care se ştie/ că nu se pot onora”). Cu toate acestea, 
senzaţia dominantă este, oarecum, a unei dezangajări 
a fiinţei aflate înaintea insurmontabilului, a fiinţei ce-şi 
asumă o aspiraţie a damnării, un ideal al căderii, prin 
tensiunea, asumată, a negativităţii, care girează „crunta 
democraţie a morţii”, dar şi compromisul dintre senzaţie 
şi intelect pe care poemele îl manifestă, într-o mixtură a 
percepţiei nude şi a sugestiei cerebrale.

Un topos de prim ordin în aceste poeme e acela 
al identităţii, al asumării unei legitimităţi ontice, de 
care fiinţa agresată de timp, de istorie şi de propria 
alcătuire are din plin nevoie. Chipul, numele, trupul, 
viaţa sunt, deopotrivă, alibiuri ale unei oboseli de a 
fi şi retranşări ale eului în desenul aluziv şi atroce al 
unui destin iluzoriu: „În cele din urmă ne despărţim/ de 
numele noastre,/ dar ele continuă, cutremurate,/ să caute 
un trup,/ şi, înspăimîntate, găsesc alte nume,/ ca nişte 
neîndurători stăpîni,/ în tremurul lor se văd imagini de 
odinioară,/ depărtate, în alte vieţi, atinse de oboseli,/ 
şi încep să cînte melodii sfîşietoare,/ ca toamnele în 
care iubirile se schimbă la faţă/ şi chipurile nu se mai 
recunosc”. Sugestia parabolei nu e deloc absentă din 
versurile lui Aurel Pantea, după cum nici maniheismul 
aluziv sau elocvenţa traumei, dată de o conştiinţă fermă 
a lumii şi a istoricităţii; de aici sintagme sau cuvinte 
cu reverberaţii ale unei etici negative: „Spaima aduce 
alămuri,/ aduce fanfare,/ spaima prinde toate chipurile,/ 
şi lumea îmbătrîneşte subit,/ spaima pătrunde în oraşe şi 
glasurile scad,/ iese din limbaje muţenia,/ leşia bătrînă,/ 
eu aduc spaimă,/ dar asta se întîmpla tare demult,/ 
eu, acum, sunt vocea tîrîtoare,/ glasul ce crede că mai 
contează,/ şi nu e deloc aşa,/ pustiuri umede, doar 
pustiuri umede/ ne privesc din fiecare cuvînt”. 

Diafanul, cît este, sugerează, la Aurel Pantea, 
o lume a transparenţelor beatitudinale, în care lumina 
vine din „solitudini izbăvite”, iar seara anunţă miracole 
neauzite şi indecise: „S-ar putea ca surîsul Katiei, stă pe 
terasă, cu faţa spre grădină, să prindă ceva din seara ce 
se anunţă, lumina e subţire ca pielea de copil, dar poate 
veni din solitudini izbăvite, iar în acele singurătăţi nu se 
ştie cine şi ce hotărăşte”. Din aceste spaţii imponderabile 
ale diafanului rezultă poemele atemporale şi concise, în 
care fulguranţa e normă şi detaşarea ipoteză de lucru, 
amintind fragilitatea sobră a stampelor japoneze: „E 
o destindere mare,/ ca după o moarte/ învinsă” sau: 
„Acum, amintindu-mi-te, revăd/ lentoarea gesturilor,/ 
atît de lente că timpul devine vizibil/ şi apare chipul pur al 
absenţei”. E ca şi cum convulsiile dramatice s-ar resorbi 
în gest molatic de resemnare, iar trauma s-ar decanta 
în percepţie rafinată ce lasă, totuşi, întregi rădăcinile 
neputinţelor, ale insignifianţelor, ale neantizărilor. Aura 
lentorii, spectacolul virtualităţilor şi al contemplaţiei 

tensionate conduc poemele lui Aurel Pantea într-un 
teritoriu al însingurării esenţiale, al sacralului deprins 
în alcătuiri alegorice sau în sugestii de parabolă („Ies 
din noi negustori/ şi dispar în mesagerii opace,/ vindem 
lumină, cumpărăm lumină,/ pe chipurile noastre 
înfloresc surîsuri de cămătari,/ dintr-un cer de cifre/ cad 
peste noi fîşii de suflete numărate,/ imaginea mielului ce 
se va naşte/ se oglindeşte pe lame de cuţit”). Cu versuri 
ce distilează freneziile corporalului şi ale traumei 
în imagini mai degrabă sobre, cu cinetică restrânsă, 
poemele din O înserare nepămînteană sugerează o nouă 
vârstă lirică, dominată de iluminări subite şi decantări ale 
spasmului existenţial, de reverii cu detentă metafizică şi 
de notaţii de o puritate nelumească. 
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Vasile SPIRIDON

Expresionismul de după expresionism

Punctul de plecare al cărţii Disonanţe. 
Studii asupra expresionismului în poezia română 
contemporană (Ed. Universităţii „Transilvania” din 
Braşov, 2011), de Georgeta Moarcăs, îl constituie 
sesizarea faptului că există în poezia noastră o recurenţă 
nu doar a tematicii sau stilului expresionist, ci şi a 
unei sensibilităţi ce generează o... expresie poetică de 
factură specifică. „Disonanţele” percepute de autoare 
recompun o anumită stare de fapt: din moment ce în 
poezia expresionistă germană a începutului de veac 
XX nu se regăseşte o unitate, neexistând nici o şcoală 
corespondentă grupărilor artiştilor plastici, nu se poate 
vorbi despre o coerenţă la nivelul vreunui program 
expresionist nici în poezia românească. Mai curând 
există individualităţi distincte a căror experienţă 
interioară, expresie şi imaginar poetic au putut fi 
asimilate expresionismului. 

În privinţa stadiului cercetării actuale – de 
la încercarea monografică prudentă a lui Ov. S. 
Crohmălniceanu de a vorbi despre o structură interioară de 
tip expresionist până la desăvârşirea reuşită de reputatul 
comentator de poezie Al. Cistelecan –, analizele despre 
expresionismul în literatura română au avut în vedere 
mai ales contactul direct al unor scriitori de-ai noştri cu 
spaţiul cultural german şi implicit influenţele palpabile 
ale expresionismului de la el, de-acasă, asupra creaţiilor 
lor. Georgeta Moarcăs îşi propune să urmărească şi să 
explice nu numai rezonanţele expresionismului asupra 
poeziei noastre, începând cu aceea a generaţiei pierdute 
sau a războiului, şi până la a poeţilor de astăzi, ci mai 
ales să identifice cristalizarea unor structuri interioare 
de tip expresionist. Şi aceasta pentru că, fiind expresie 
a unui timp al crizei de după La Belle Epoque, poezia 
de această factură traduce şi o stare de criză perpetuă, 
acutizată a subiectului liric. 

Acesta este motivul pentru care cercetarea 
Disonanţe. Studii asupra expresionismului în poezia 
română contemporană îi înglobează pe diferiţi 
poeţi, indiferent de apartenenţa sau non-apartenenţa 
lor la diferitele generaţii poetice sau de trăsăturile 
vizionarismului lor. Patru dintre ei au rezervate capitole 
distincte – Ion Caraion, Mariana Marin, Ion Mureşan şi 
Ioan Es. Pop –, deoarece sunt consideraţi a fi tributari 
(în privinţa viziunilor de ansamblu, a imaginarului şi a 
reprezentărilor subiectului poetic), în grade variabile, 
discursului nihilist bacovian, experienţei infernale de 
obedienţă expresionistă pe care acesta o traduce. Este 
o ipoteză de lucru întărită şi de faptul că trăsăturile 
expresioniste care se resimt în poezia română postbelică, 
dovedindu-şi viabilitatea şi în poezia actuală, nu sunt 
cele teoretizate şi regăsibile în creaţia lui Lucian Blaga, 
ci acelea redevabile poeziei bacoviene. 
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Analiza fenomenologică întreprinsă de 
universitara braşoveancă primează asupra demersului 
istorico-tipologic, chiar dacă totul este contextualizat 
atât în privinţa evoluţiilor din spaţiul cultural germanic 
de la începutul secolului al XX-lea, cât şi în observarea 
raportării la intervalul antebelic şi interbelic al 
poeziei noastre. Inventariind trăsăturile expresioniste 
descoperite în creaţia celor patru poeţi analizaţi în 
profunzime, Georgeta Moarcăs observă treptat disjuncţii 
evidente între expresionismul metafizic blagian şi 
expresionismul nihilist bacovian. Poate că analizarea, 
inevitabil compartimentată în capitole distincte, a 
operei celor patru poeţi necesita o mai bună fluidizare 
a graniţelor, o mai deasă raportare a scrierii fiecăruia 
dintre ei la a celorlalţi (asemănări şi deosebiri în modul 
de articulare a lumii textelor, amprentarea specifică între 
limitele aceleiaşi paradigme expresioniste). În orice caz, 
defalcată separat, această problematică este minuţios 
analizată la fiecare poet în parte. 

Experienţa infernală traversată (două condamnări 
la moarte neduse până la capăt) ce-l transformă pe eul 
empiric deopotrivă în victimă şi călău, transcendenţa 
goală, stridenţele, reprezentarea sinelui mort sunt 
considerate de autoarea studiului a fi, pe bună dreptate, 
constante ale poeziei lui Ion Caraion. Nevroza încercată 
de „Ion cel negru”, spre deosebire de aceea care îl 
afectase pe George Bacovia, nu se mai consumă în 
tăcere şi într-o stare de catalepsie, ci, dusă până la 
exasperare, ameninţă mereu graniţele fragile ale fiinţei. 
Sensibilitatea ultragiată a autorului Omului profilat pe 
cer, nutrită de experienţa limită a perioadei carcerale 
şi de aceea a exilului, sunt circumscrise supratemei 
expresioniste despre lumea bolnavă. Revelarea acestei 
subiectivităţi agonizante suscită spaima de pierderea 
identităţii şi deopotrivă dorinţa eliberării (pe filieră 
argheziană, aş adăuga eu). Între aceste două impulsuri 
primare este găsită a se petrece drama existenţială, 
asemănătoare cu „sfârşitul continuu” (sintagmă din 
titlul dat de poet cunoscutei sale cărţii despre Bacovia).

În poezia Marianei Marin este sesizată o reiterată 
predispoziţie, radicalizată în scris, pentru reprezentările 
sinelui mutilat. Poeta resimte timpul în care scrie ca 
pe unul al dezastrelor exterioare (decăderea omului în 
contextul politic, social şi cultural al ultimului deceniu 
comunist), generator al surpărilor interioare şi în care 
orice eveniment nu poate aduce cu sine decât semnificaţii 
thanatice. Exersând intensitatea stărilor extreme, şi prin 
aceasta apropiindu-se de poetica expresionismului, 
Mariana Marin îşi circumscrie permanent creaţia în 
limbul morţii. Angoasa, teama încercată în faţă violenţei 
sistemului comunist, care îi supune existenţa unei (o)
presiuni constante, sunt clasate de cercetătoare într-un 
registru al protestului şi ţipătului, al „urletului îngheţat”.

Departe de a fi o simplă fază a creaţiei, 
expresionismul este regăsit drept o constantă şi a poeziei 
lui Ion Mureşan. Lumea este văzută şi de poetul clujean 
sub forma unui limb, din care se caută însă salvarea, spre 
deosebire de soluţia adoptată de eul poetic bacovian. 
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Împrumutând postura demonizatului, Ion Mureşan 
se situează în vecinătatea unor experienţe-limită, 
chiar până în vecinătatea morţii. Poezia sa, cea mai 
deschisă spre transcendent dintre cele grupate sub semn 
bacovian, reactualizează intensitatea lirismului vizionar, 
transcriind experienţe infernale în linii exagerate, 
apropiate de plastica expresionistă. Expresionismul 
poetului este văzut de Georgeta Moarcăs în primul 
rând ca implicare existenţială şi definit în funcţie de un 
vizionarism manifestat din ce în ce mai des în creaţia 
celui care a scris Poemul care nu poate fi înţeles.

Din punctul de vedere al viziunii, al stilului şi 
al sintaxei, (neo)expresionist este considerat şi Ioan Es. 
Pop. El reprezintă un caz particular de expresionism, 
care poate fi discutat atât în funcţie de modelul blagian, 
cât şi de acela bacovian. În sens blagian, autorul 
Ieudului fără ieşire este înscris de autoarea studiului 
unui tradiţionalism „à rebours”, care dezvăluie în 
poemele sale temelia erodată a lumii, toposul rural 
demonizat şi înregistrează apocalipsa stihiei. Dar este în 
acelaşi timp şi locuitorul unui spaţiu carceral bacovian. 
Imaginarul poeziei sale, fie cel rural, fie cel urban este 
unul al morţii, biografia simbolică a poetului fiind şi ea 
una a celui care a venit în contact cu moartea foarte de 
timpuriu sau care este deja mort. 

Departe de a deveni o manieră, scriitura 
expresionistă este totuşi destul de răspândită printre 
poeţii generaţiei ’80. O ultimă confirmare îi vine 
cercetătoarei din partea debutantului întârziat Liviu 
Georgescu, a cărui poezie mărturiseşte despre relaţia 
mereu tensionată, degradantă pentru om, agresivă, cu 
instanţele copleşitoare ale socialului sau cosmicului. 
Georgeta Moarcăs analizează şi încercările de (auto)
definire ale poeziei douămiiste, oricât de opuse ar fi cele 
reprezentative, prin recursul la componentele de bază 
ale imaginarului, stilului şi retoricii expresioniste. Sunt 
amintiţi Claudiu Komartin, Dan Coman, Teodor Dună, 
Miruna Vlada, Elena Vlădăreanu şi Oana Cătălina Ninu. 
Şi promoţia poeţilor mai tineri, a acelora încercaţi de 
ceea ce s-a numit deprimism, şi-a asumat drept modele 
pe George Bacovia, Angela Marinescu, Ion Mureşan, 
Mariana Marin sau Ioan Es. Pop. 

Îi este clar autoarei studiului că toţi aceşti 
poeţi expresionişti de după expresionism nu mai pot fi 
consideraţi ca fiind aparţinători ai unui curent istoric, 
că sunt individualităţi poetice care au ales contrar 
tendinţei dominante – sau poate tocmai ei constituie 
această dominanţă – un tip de poetică specific timpurilor 
crepusculare. 

Cercetarea de faţă, direcţionată radial şi în 
profunzime, de la consideraţii sintetice la aplicaţii 
analitice şi de la incursiuni panoramice în istoria poeziei 
româneşti la analiza „defalcată” pe secţiuni, printr-o 
selecţie ilustrativă a poeţilor cu textele lor, urmăreşte 
evoluţia expresionismului – considerat pe rând de 
teoreticieni drept curent literar, mişcare, stil, fenomen, 
Weltanschauung – în spaţiul poetic românesc. În acest 
sens, fiind dificil de trasat o linie definitorie de analiză, 

universitara braşoveancă şi-a elaborat o tehnică eficientă. 
Astfel, pentru a nu risca inserţia unor secvenţe teoretice 
parazitare, ea a ales să traseze iniţial contururile generale 
ale expresionismului şi dezbaterile purtate de-a lungul 
anilor, care să permită apoi încadrarea punctuală a unui 
poet sau a altuia direcţiei respective, cu personalizarea 
schemelor şi tipicităţilor aferente. 

Georgeta Moarcăs dovedeşte prin publicarea 
cărţii Disonanţe. Studii asupra expresionismului în 
poezia română contemporană că şi-a format o concepţie 
unitară despre formele literare, înţelegând fenomenul 
proliferării necurmate a acestora.

Constantin CUBLEŞAN 
Împrospătarea limbajului poetic

Ca să vorbim despre Neoexpresionism, trebuie 
obligatoriu să ne referim la Expresionism, în sine. La 
acest stil nou, cum îl numea Lucian Blaga, apărut într-
un final de experienţă avangardistă şi care a cunoscut 
perioada sa de apogeu în anii 20-30 ai secolului trecut, la 
noi. Au existat şi numeroşi teoreticieni, ca Tudor Vianu, 
Ion Sân-Georgiu, Felix Aderca, Ion Marin Sadoveanu, 
Petru Comarnescu, Camil Petrescu ş.a., practicându-l, 
cu destule particularităţi, după înţelesul fiecăruia, de 
la Lucian Blaga şi Aron Cotruş, la Adrian Maniu şi 
G. Ciprian, de la B. Fundoianu la Al. Philippide etc. 
Războiul a rupt relaţiile cu mişcările experimentale iar 
după aceea, proletcultul a interzis chiar orice raportare 
sau continuare în vreun fel la avangardă. Abia după 
1964, când o nouă generaţie de scriitori au debordat 
metoda realismului socialist, s-au făcut cunoscute, 
datorită reluării legăturilor programate cu literatura 
interbelică, rezonanţe expresioniste în scrierile unor 
Marin Sorescu, Petre Stoica, Ion Gheorghe ş.a. După 
’89, o generaţie nouă de scriitori au crezut că menirea 
lor este, între altele, şi aceea de a relua tradiţia din chiar 
punctul din care ea a fost întreruptă şi au resuscitat cu 
mare entuziasm formulele de tot felul ale avangardei, 
unii exersând chiar dadaismul. Era firesc aşadar ca 
aceştia să (re)descopere Expresionismul şi să caute 
a-l practica în noile condiţii şi în noile înţelesuri. Aşa 
a apărut, fireşte, Neoexpresionismul în care au fost 
preluate din formula Expresionistă, mai ales patetismul 
tragic, ţipătul şi profetismul, viziunile apocaliptice şi 
apetenţa pentru realităţi ale sordidului. 

E de menţionat şi faptul că, în anii ’70, 
Neoexpresionismul a cunoscut în Europa de Vest şi în 
SUA o evoluţie spectaculoasă mai ales în artele plastice. 

Revenind la literatura noastră actuală, elemente 
neoexpresioniste aflăm în poezie, mai ales, în limbajul 
poetic, căutându-se lărgirea limitelor de exprimare, 
depăşirea cadrelor logice şi raţionale ale acestuia. 
Se utilizează, poate excesiv, expresii crude, violente, 
tonalităţi morbide, cultivându-se un imaginar grotesc, 
fabulos, stihial chiar. Nu e exclus ludicul ostentativ şi 
fragmentarismul. Se practică, cu oarecare ingeniozitate, 
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colajul, în siajul, ca să zic aşa, textualismului. 
Asemenea practici aflăm la poeţi ca Ion Mircea, 

Aurel Pantea, Adrian Popescu, din vechea generaţie 
Horia Zilieru, dar reprezentativi mi se par a fi Nichita 
Danilov şi Ruxandra Cesereanu sau Arcadie Suceveanu 
şi Anatol Codru în Republica Moldova. 

Sunt de urmărit asemenea producţii întrucât orice 
experiment menit a depăşi limitele moleşite, anchilozate, 
stereotipiile limbajului artistic, nu pot decât să aducă în 
timp un câştig în exprimarea artistică, să caute soluţii 
de împrospătare ale acestuia, chiar dacă pentru mulţi 
cititori (de şcoală veche, tradiţională) soluţiile acestora 
par simple bravuri gratuite.

Emanuela ILIE

Note despre expresionismul (nu numai) 
poetic de ieri şi de azi

Şi astăzi, la aproape un secol distanţă, sunt 
greu de trecut în revistă conceptualizările cu adevărat 
importante, şi cu atât mai puţin cele indeniabile, 
ale expresionismului, aşa cum a fost el validat, prin 
numeroase limbaje, în Europa începutului de secol 
XX. Ce-i drept, majoritatea admiratorilor acestui tip 
de operă sunt familiarizaţi cu cele câteva perspective 
teoretice vehiculate, nu întotdeauna cu discernământ 
critic, în majoritatea sintezelor tip dicţionare, istorii ale 
artelor sau antologii de opere fundamentale în materie, 
din care se poate totuşi desprinde un tablou (sinoptic?) 
al trăsăturilor esenţiale ale expresionismului artistic 
aşa-zicând canonic. Spun artistic, pentru că, după cum 
se recunoştea încă din „Der Aktivismus” (revistă cât 
se poate de ... activă între 1915-1920), există diferite 
forme de expresionism, inclusiv unele politice, pentru 
unii chiar mai necesare decât cele artistice. Şi aşa-
zicând canonic pentru că, pe teritoriul artelor cel puţin, 
ideea de top imbatabil, de ierarhie inviolabilă etc. mi 
se pare absolut injustă şi inoperabilă. 

Revenind la temele de reflecţie propuse de 
ancheta dvs., să recunosc mai întâi faptul că de fiecare 
dată când mă gândesc la manifestele expresioniste cele 
mai vii, mai ardente sau mai elocvente, îmi vin în minte 
tot textele semnate de autorii în general nedreptăţiţi de 
sintezele amintite mai sus. Apoi că, în materie de texte 
programatice, îi prefer pe artişti (pictori, sculptori 
sau arhitecţi) scriitorilor expresionişti de la începutul 
secolului trecut, probabil pentru că, privindu-le opera, 
dar urmărindu-le şi biografia, am avut de la început 
senzaţia că abia majoritatea „sălbaticilor Germaniei”, 
ca să folosesc eticheta inspirată a lui Franz Marc pentru 
membrii grupării Die Brücke (extinzând-o totuşi spre 
unii dintre reprezentanţii Der blaue Reiter şi cu atât 
mai mult spre unii neafiliaţi acestora) au trăit cu o totală 
ardere la modul sau în spiritul autentic expresionist. 
Validând astfel, printr-o experienţă deopotrivă 

biografică, personală şi creatoare, artistică, dezideratul 
expus, în termeni tranşanţi, de contemporanul 
Worringer, cel care puncta, într-un studiu răsunător din 
1921, necesitatea (vitală!) a unei osmoze reale între 
viaţă şi creaţie, denunţând în acelaşi timp pericolele 
„manierismului expresionist”, gol de orice substanţă 
reală. Oricum, din astfel de manifeste, explicite sau 
implicite, se pot desprinde la fel de bine atributele 
fundamentale (nu o dată contradictorii sau paradoxale) 
care să valideze apartenenţa la expresionism a oricărei 
opere. Iată, spre exemplu, emoţia copleşitoare, dilatată 
adesea până la dimensiuni halucina(n)te, indiferent 
dacă e produsă de imaginea suferinţei individuale sau 
colective, umane ori cosmice, indiferent, apoi, dacă e 
imună la orice utopie ori e fasonată mesianic: „Trebuie 
să luăm parte la toată mizeria care va veni. Inima şi 
nervii noştri trebuie să le punem în slujba înfiorătorului 
strigăt de durere al atâtor oameni nefericiţi, induşi în 
eroare!”(Max Beckmann, fragment dintr-o Mărturie 
datată 1918). Iată, apoi, cromatica vie, stridentă, 
apăsătoare, înţeleasă ca alteritate a unei individualităţi 
tulburate, alienate: „El [expresionismul, n. mea, E.I.] 
reprezintă cromatica sufletului, care (în ceea ce-i 
priveşte pe tehnicienii literaturii) nu a fost analizată 
încă din punct de vedere chimic şi de aceea nici nu 
poartă vreun nume” (Yvan Goll, art. Expresionismul 
din 1914). Şi, apropo de cromatica violentă, ca 
reflex al unei interiorităţi deşirate, dar şi de recuzita 
specifică: „Coniac, whisky, punci suedez,/ Zăresc 
măşti înfiorătoare/ Sunt deşirat în lanţurile din coral 
ale capetelor roşii/ – Cerul este totuşi aproape –/ 
Şi îngeri de ghips au coborât din cer/ Ei suflă din 
trompete/ – Mă rog – toate dorurile unui negru,/ Au 
dinţi verzi şi undeva bronzul a sărit.” (Georg Grosz, 
poemul Cafenea, compus în 1910). În alţi termeni, 
aceeaşi omniprezenţă a suferinţei şi morţii: „Vreau 
să înfăţişez moartea. Cum îşi înalţă biciul şi cum 
oamenii – femei – copii – bărbaţi – ţipând şi gemând, 
adânc încovoiaţi, trec prin faţa ei.... Trebuie să exprim 
suferinţa oamenilor care nu ia niciodată sfârşit, iar 
acum are dimensiuni uriaşe” (Käthe Kollwitz, fragment 
de jurnal, datat 5 ianuarie 1920). Sau detaşarea de 
artificial, oriunde e identificat ca atare, şi reversul 
său, căutarea obstinată a purităţii, fie în natural, fie în 
abstract: „Contemplare, autorestrângere, conştiinţă 
ne vor salva de producţia impură... Instinctele mele 
nu m-au sfătuit prea rău, chiar dacă picturile mele 
nu sunt pure. Mă refer în special la instinctul care 
m-a condus către o înţelegere a animalelor, către 
«animalele pure». Pe oamenii lipsiţi de pietate – în 
special bărbaţi, n-am ajuns niciodată să-i simpatizez, 
să-i înţeleg. Dar animalele, cu simţul lor virginal al 
vieţii, au tot ceea ce este bun în mine. Alt instinct 
m-a îndreptat de la formele animale către abstracţie, 
ceea ce m-a însufleţit încă şi mai mult. M-a adus la 
acea «a doua vedere», în afara timpului – în înţeles 
indian –, în care emoţiile vii strălucesc în puritatea lor” 
(Franz Marc, fragment dintr-o Scrisoare de pe front, 
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trimisă pe 12 aprilie 1912). Cultivarea misterelor şi 
epifaniilor, coborârea programatică în adâncuri, cu 
mijloacele, beneficiile şi riscurile recunoscute: „Aspir 
să fiu înţeles de orice om; renunţ la adâncimile astăzi 
cerute, în care nu poţi totuşi coborî fără un costum 
veritabil de scafandru, căptuşit cu ameţeală cabalistică 
şi metafizică intelectuală.” (Georg Grosz, fragment 
confesiv intitulat În locul unei biografii, din 1923). 
Ca un corolar, triplul extaz – vizionar, senzorial şi 
psihic – datorită căruia opera devine un simbol: „... 
trei lucruri sunt cele care determină creaţia mea. 
Visul, viaţa sau cunoaşterea ori, dacă vreţi, viziunea, 
senzorialitatea, psihicul. Un triplu extaz, care face 
din operă simbol”(Ernst Ludwig Kirchner, Scrisoare 
datată 3 ianuarie 1918). Obsesia întregului organic, 
a unităţii şi totalităţii universului („În opera de artă 
sunt cuprinse simbolurile corporalităţii, sufletului şi 
spiritualităţii umane. Tot astfel, orice operă de artă 
este un simbol al totalităţii universului (Weltall) în 
care lucrurile vizibile şi invizibile sunt zidite” (Lothar 
Schreyer, art. Contemplaţie şi simbol. Prezenţa artei, 
din 1923) etc. etc.

E adevărat, mă repet, că majoritatea fragmentelor 
confesive cu intenţie programatică pe care le-am 
selectat mai sus par că validează poetica expresionistă, 
aşa cum se configura aceasta, graţie dezbaterilor (din 
nou, aprinse) dintre reprezentanţii de prim-plan sau de 
fundal ai noii mişcări conturate, mai întâi în Germania, 
în anii de dinaintea, din timpul şi imediat de după 
primul război mondial. Pentru că atunci se respira cu 
cea mai mare forţă sau... vitalism – deşi un vitalism 
provenit, cum s-a observat adesea, dintr-o apăsată 
conştiinţă a golului universal, a zădărniciei definitive 
– acel „aer al timpului nostru” identificat, între alţii, de 
Yvan Goll, autorul unui emblematic Recviem pentru 
morţii Europei (1916). De decenii întregi vorbim însă 
nu numai despre o accepţiune restrânsă a termenului, 
ci şi de una extensivă. Nu văd niciun rost în reluarea 
consistentelor puncte de vedere expuse în studiile 
celor mai cunoscuţi teoreticieni ai expresionismului 
european sau românesc (de la Dietmar Elger şi Michel 
Ragon la John Willett şi Wilhelm Worringer, de la 
Lucian Blaga şi Ovid S. Crohmălniceanu la Amelia 
Pavel şi Ion Pop). Mă limitez doar să reamintesc faptul 
că, pentru unii dintre ei, pluriformul expresionism e 
cu mult mai mult decât o mişcare ori un curent jalonat 
istoric: e un veritabil stil, un Weltgefühl, o formă de 
experienţă sau o stare de spirit specifică, dar nu neapărat 
contextualizată sau contextualizabilă, un fenomen de 
anvergură, un autentic Weltanschauung. O asemenea 
deplasare generoasă de perspectivă serveşte de minune, 
desigur, nu numai celor convinşi de permanenţa 
expresionismului ca forma mentis, ci şi celor ce 
intenţionează să identifice substanţa expresionistă 
dincolo de orice tip de ambalaj artistic. Oricum ar fi, 
apelând la asemenea asocieri sau identificări, se pot 
lesne descoperi plasmozomi expresionişti în nucleul 
fiecărei opere vibrante, pătimaşe, intens colorate (nu 

numai afectiv), spasmodice etc. Operaţie uşor de 
realizat şi pe teritoriul poeziei, fireşte. Cu observaţia 
că, şi aici, trebuie să discernem între expresionismul 
autentic şi cel de faţadă, mimat uneori fără pic de 
convingere. Mă întreb dacă nu cumva avea dreptate 
acelaşi Worringer constatând, oarecum decepţionat 
(încă din anii ’20!), că expresioniştii creatori, autentici 
(cei „care sunt condamnaţi la expresionism şi care sunt 
mari izolaţi suferinzi”, cei pentru care expresionismul 
e soartă, nu manieră sau excitaţie superficială!) sunt 
mult mai puţin numeroşi decât s-ar crede...

În sfârşit, privind strict către teritoriul poeziei 
contemporane, trebuie să recunosc că, deşi nu 
împărtăşesc 100% entuziasmul pro-expresionist al lui 
Al. Cistelecan (entuziasm altfel, contagios), am folosit 
în varii ocazii mai mult sau mai puţin critice, sintagme 
de vector expresionist. Pentru că am putut descoperi 
atitudini (predilecte sau măcar pasagere), influenţe 
(vizibile, dacă nu camuflate), ecouri (constante sau cel 
puţin intermitente) sau preluări (repetate) de teme şi 
prelucrări motivice expresioniste în poezia mai multor 
autori contemporani. Ca să nu nedreptăţesc pe nimeni 
(iar memoria unui critic de întâmpinare este, hélas!, 
mai mult decât fragilă, ca să nu spun capricioasă), mă 
voi limita la teritoriul poeziei ieşene, pe care l-am şi 
cartografiat, nu de mult, într-un dicţionar critic. Prilej 
pentru a observa că, numai în dulcea urbe „bahluviană”, 
dacă luăm în calcul atmosfera, gesticulaţia, recuzita 
sau cromatica lirică, par a pactiza (cel puţin temporar!) 
cu sensibilitatea expresionistă zeci şi zeci de autori, 
de cea mai diversă atitudine şi altitudine estetică. 
Trecând în revistă doar numele din primele două-
trei serii valorice, aş remarca faptul că în fiecare 
dintre ultimele generaţii sau promoţii poetice există 
autori care coboară mai mult sau mai puţin frecvent 
în tranşeele expresionismului aşa-zicând etern (ca să 
nu trebuiască să invoc din nou des clamatele fragilităţi 
ale prefixoidelor ştiute): Constantin Acosmei, Şerban 
Axinte, Paul Gorban, Matei Hutopilă şi Livia Iacob, 
Radu Andriescu, Michael Astner, Dan Bogdan Hanu şi 
Friedrich Michael, Mariana Codruţ, Nichita Danilov, 
Carmelia Leonte, Cassian Maria Spiridon şi Lucian 
Vasiliu, Nicolae Ionel şi Doru Scărlătescu îşi hrănesc 
adesea scriitura din fervorile, paradoxurile, pulsiunile şi 
rupturile expresioniste obişnuite. Evident, colorându-
şi-o – după caz şi identitate lirică – iconoclast, anarhic, 
apocaliptic, mesianic, epifanic etc. Cel puţin la fel 
de vizibile sunt influenţele expresioniste din artele 
plastice ieşene. Dacă mă gândesc doar la Felix Aftene, 
Smaranda Bostan, Radu Carnariu, Cristian Constantin 
Diaconescu, Bogdan Gavrilean, Bogdan Maximovici 
sau Manuell Mănăstireanu, sunt cât se poate de sigură 
că, şi în nord-estul românesc, viitorul artei de vector 
expresionist este asigurat...
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Cezar BOGHICI
Constante expresioniste

Expresionismul, fenomen estetic recurent în 
artă, îşi are de fiecare dată metafizica şi mistica sa, 
îşi are transcendenţa sa raţională, supraraţională, şi 
deopotrivă transcendenţa sa sentimentală, iraţională, 
ambele unite la acelaşi nivel al expresiei fervente, 
deplin spiritualizate. Existenţa acestui dublu joc al 
manifestării metafizice şi mistice, precum şi realizarea 
dezideratului de absolută spiritualizare a artei în vechiul 
expresionism au fost pregnant evidenţiate, la timpul 
potrivit, de către Wilhelm Worringer. Ceea ce evoluţia 
ulterioară a artelor a demonstrat a fost că respectivele 
linii de forţă ale expresionismului s-au prelungit dincolo 
de graniţele istorice ale curentului, fiind conţinute şi în 
noile sale câmpuri de expresie. Pe aceeaşi metafizică 
a spaţiului pictural din compoziţiile lui Paul Cézanne, 
ce a făcut posibilă naşterea unei noi concepţii asupra 
organizării plastice a imaginii, o vedem pusă la treabă 
în cubism, în geometria superioară a tablourilor lui 
Picasso, dar şi în neoexpresionismul german din anii 
’70 şi ’80, în imaginile fracturate ale lui Georg Baselitz. 
Tot astfel, mistica arzătoare a culorilor lui Van Gogh 
însufleţeşte şi multe din lucrările grupării „Blaue 
Reiter” – în paleta efulgurată a lui Franz Marc, de pildă, 
sunt proiectate toate elanurile ascendente ale pictorului 
–, ca şi producţiile hieratice şi simbolice ale noului 
expresionism, tocmai amintit, cel mai bun exemplu 
aici fiind Anselm Kiefer, cu ale sale viziuni alegorice, 
impregnate de mit şi de memorie, trecute prin tradiţia 
biblică şi teozofia cabalistică. 

Exigenţele expresioniste de spiritualizare a 
artei s-au realizat şi în plan literar, iar efortul de a le 
duce până la ultimele consecinţe îi apropie pe diverşi 
scriitori, precum Rainer Maria Rilke (un precursor 
al curentului), Georg Trakl (un reprezentant al 
expresionismului „clasic”) sau Leonard Nolens (un 
neoexpresionist). Acest proces spiritualist radical s-a 
desfăşurat inclusiv într-o direcţie propriu-zis religioasă, 
aşa cum reiese din opera lui Rilke, a lui Trakl ori a lui 
Paul Celan, în care există un sens adevărat al sacrului. 
După cum şi Worringer o spune, spiritul este pentru un 
expresionist implicit intervenţia lui Dumnezeu într-o 
lume mecanicistă; acestei lumi un asemenea autor îi 
opune cu vehemenţă lumea spiritualului, expresionismul 
însuşi putându-se defini ca o permanenţă a conştiinţei 
artistice din secolul al XX-lea, ca o modalitate de 
reacţie a acesteia la violenţele istoriei, la mecanicismul 
şi materialismul societăţii industriale, precum şi la 
relativismul şi pragmatismul societăţii postindustriale.

Neoexpresionismul poetic românesc din anii ’80 
şi ’90, la care mă voi referi succint în cele ce urmează, 
reprezintă o orientare, consistentă valoric, din cadrul 
poeziei generaţiei optzeciste (considerată nediscriminator 

postmodernă), cu rădăcini în expresionismul modernist 
din interbelic şi în prelungirile sale postbelice, un recul 
estetic şi ontologic, însemnând întoarcerea la o artă 
întemeiată metafizic în chiar inima osificată a societăţii 
postmetafizice, determinate de „gândirea slabă” (Gianni 
Vattimo). În ciuda caracterului său recidivant – care-l 
aseamănă cu neoexpresionismul occidental, afirmat 
cu precădere în artele vizuale, ca un nou figurativism, 
şi situat tot sub influenţa expresionismului istoric –, 
acest „neoexpresionism etic şi metafizic” autohton 
(Mircea Cărtărescu) prezintă, ca orice fenomen artistic 
de recrudescenţă, notele lui particulare, care constau, 
în cazul de faţă, într-un realism ostensiv şi comun, şi 
într-o autenticitate aproape ilustrativă, ambele opuse 
manierismului specific modernismului înalt. El se 
lasă contaminat, în rest, de ideologia artistică şi de 
procedeele lirice ale postmodernismului, rămânând însă, 
în esenţă, tributar (neo)modernismului. Având în centru 
„o problematică etică şi metafizică” (id.), surprinzătoare 
pentru respectiva ambianţă optzecistă, chiar dacă 
duritatea limbajului său duce, de multe ori, la efecte de 
o concreteţe halucinantă, ţinând de zonele suferinţei, 
abjecţiei, maleficului şi morţii, sensul îi rămâne, până 
la urmă, unul transcendent, specific expresionismului 
modernist. Reprezentanţii săi sunt, în primul rând, Nichita 
Danilov, cu obsesia lui pentru „transcendenţa goală”, şi 
Ion Mureşan, cu volutele lui vizionare.

La prima vedere, creaţia lui Nichita Danilov 
trimite la poetica postmodernă doar prin câteva procedee 
de suprafaţă; altele sunt însă dominantele universului 
său poetic. Eul este confruntat cu prezenţa obsesivă a 
neantului, în condiţiile în care arta nu mai are puterea 
de transcendere. Rescrierea psalmilor din ciclul Nouă 
variaţiuni pentru orgă (vol. Câmp negru, 1982) apare 
ca o căutare a cuvântului sacru, dar cuvântul psaltirii 
postmoderne rămâne simplu semn, fără valoare ontologică, 
de unde şi percepţiile dureroase ale eului, culminând cu 
disperarea metafizică din volumul Deasupra lucrurilor, 
neantul (1991). Poezia lui Nichita Danilov dintr-un 
volum de versuri mai recent – Imagini de pe strada 
Kanta (2011) – îşi are, la rândul ei, metafizica şi mistica 
sa, îşi are transcendenţa sa raţională, precum şi exaltarea 
ei senzorială. Ea trimite la scolastica Evului Mediu 
prin momentele sale de reflexie asupra posibilităţilor 
cunoaşterii intelectuale, Kant, gânditorul interesat direct 
de tradiţia scolastică în elaborarea propriului sistem 
filosofic, fiind, de altfel, o prezenţă statornică în paginile 
acestei cărţi. 

Lectura Cărţii de iarnă (1981) a lui Ion Mureşan 
dezvăluie o poezie vizionară, care are un sens moral şi 
metafizic, dar nu un sens religios explicit − extazul e 
trăit la modul dureros, aproape spasmodic, însă adierile 
psaltice mai sting din brutalitatea versurilor. Poetul, 
slujindu-se de o raţionalitate rece, sileşte aici viaţa 
trăită, cu incongruenţa şi cu coloraţia ei pasională, să 
încapă prin fanta strâmtă şi austeră a unei metafizici a 
discursului. Cârciuma lui Ion Mureşan, toposul liric din 
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Cartea Alcool (2010), alcătuieşte interfaţa dintre două 
niveluri de existenţă. Ea e transcendentală, în sensul în 
care se situează deasupra lumii reale, prilejuind altceva 
decât aceasta: cunoaşterea esenţelor abisale şi totodată 
a celor elevate; iar rostul său în poezie este de a evoca 
simbolic lumea gândirii.

De profunzimile poeziei neoexpresioniste s-au 
lăsat seduşi inclusiv poeţi mai apăsat postmoderni în 
intenţie. Ion Stratan rămâne, structural, chiar un poet 
(neo)modernist, lirica sa mizează pe spiritualizare, pe 
sensul metafizic al viziunii, tratat uneori cu instrumentele 
liricii postmoderne. Sugestii spiritualiste primeşte, de 
asemenea, lirica lui Lucian Vasiliu, natură împărţită 
dilematic între patosul metafizic şi neliniştea în faţa morţii 
şi a neantului. Viziunile populate cu personaje atroce, 
aparţinând unei stranii mitologii, deşi trimit la figurile 
concretului, au la acest autor în principal un sens moral, 
căci în spatele figuraţiei alegorice se conturează o idee 
mai înaltă despre raporturile fiinţei cu universul.

Poeţi precum Dorin Popa sau Ioan Pintea, care au 
debutat după ’89, sunt, de fapt, nişte optzecişti întârziaţi. 
Împărtăşind mai degrabă melancolia decât febra 
expresionistă, Dorin Popa scrie o poezie a sentimentului, 
apropiată de spovedanie, iar Ioan Pintea, poetul care a 
descris Mormântul gol (1999) şi şi-a construit un profil 
liric cu discreţie în sensul neoexpresionismului, lasă să 
se întrevadă figura unui intelectual la care evlavia apare 
ca dreaptă cumpătare în faţa imanentului, ca şi în faţa 
transcendentului. Autorul din urmă vede lucrurile în 
Dumnezeu şi îl cunoaşte pe Dumnezeu din rânduiala 
lucrurilor, după cum ne dăm seama dintr-un volum al 
său mai apropiat, Casa teslarului (2009), unde textul 
poetic devine purtătorul miracolului cristic, care-şi 
are fundamentul în natură. Metafizica primeşte acum 
mărturia credinţei, ceea ce nu înseamnă nicidecum a 
pierde raţiunea, ci a o salva, a o pune la adăpost de timp 
şi de istorie.

neoexpresionismul poetic românesc

Lucia ŢURCANU

Basarabenii şi neoexpresionismul. 
Noul val

Într-o cronică la antologia lui Dumitru Crudu Noua 
poezie basarabeană (Editura ICR, 2009), Cosmin Ciotloş 
constată, ca pe un indiciu de superioritate valorică, lipsa 
tendinţelor neoexpresioniste în poezia tânără (e vorba de 
postoptzecişti, fie ei nouăzecişti, fie douămiişti) de pe malul 
stâng al Prutului: „Ce mă surprinde cu adevărat la o privire 
globală e absenţa filonului neoexpresionist, aşa de în vogă la noi 
în anii din urmă. Cel puţin din punctul acesta de vedere, tinerii 
poeţi basarabeni sunt mai evoluaţi. Nu e neapărat un refuz la 
mijloc, ci o incompatibilitate structurală. Probabil că au sărit 
pur şi simplu peste etapa aceasta, fără a resimţi ulterior lucrul 
ca pe un handicap. I-a ferit, mă gândesc, şi atracţia constantă 
către un anume umor intimist, sesizabilă în întregul volum. În 
orice caz, chiar şi atunci când în versuri se insinuează aburii 
unei crize dizolvante, despre neoexpresionism tot nu poate fi 
vorba” (România literară, nr. 12/2010). O fi aşa, atât timp cât 
judecăm după antologie. Mare parte dintre poeţii antologaţi, 
dar şi fracturistul Dumitru Crudu fac o poezie minimalistă, 
o poezie a existenţei cotidiene, a a-poeticului, marginalului, 
banalului aparent insignifiant. Nu există crispări (cel puţin, la 
nivelul de suprafaţă al textelor), lipseşte tendinţa către absolut, 
nu se pun probleme existenţiale majore. Este o replică dată 
optzeciştilor, cu poezia faptului de cultură a unora, dar şi cu 
neoexpresionismul metafizic al altora.

În ultimii cinci ani însă, debutează editorial câţiva poeţi 
ale căror cărţi anunţă schimbarea de paradigmă. Sunt poeţi 
şcoliţi, în mare, la poezia celor pe care criticii îi numeau, acum 
şapte-opt ani, neoexpresionişti (Dan Coman, Claudiu Komartin, 
Adrian Suciu, dar şi Radu Vancu, poate mai puţin interesat 
de această poetică) şi care readuc, prin multe din textele lor, 
angoasa provocată de sentimentul precarităţii existenţiale, 
tensiunea viscerală cauzată de acutizarea reflexelor senzoriale, 
paroxismul şi spasmul ce merg mână în mână cu sentimentul 
alienării, frenezia datorată faptului că eul conştientizează 
prezenţa ubicuă a Transcendenţei. Sunt câţiva autori care, prin 
adoptarea – parţială, fireşte – a poeticii de sorginte expresionistă, 
anunţă intrarea poeziei din Basarabia într-o fază de regenerare. 

Această „promoţie” anunţă trecerea de la o poezie 
preocupată de „mica notaţie a experienţei cotidiene”, de „micul 
sentiment”, „mica disperare”, „mica gândire” (Magda Cârneci 
operează cu aceste sintagme într-un articol despre transpoezie) 
la o poezie în care banalul se vrea raportat la afectul profund 
şi la gândirea ce depăşeşte limitele cotidianului, la trans-realul 
care umple cu sens existenţa de zi cu zi. Sunt poeţi cu lecturi 
serioase, care însă nu fac paradă de erudiţie în textele lor şi 
nici nu mizează neapărat pe livresc. Mai degrabă, ei readuc, 
discret, substratul cultural-filosofic în poezie şi nu mai caută 
autenticitatea exclusiv în marginal şi a-poetic (aşa cum se 
întâmplă la cei mai mulţi dintre autorii debutaţi după 2000), ci 
în îmbinarea realului imediat cu Ideea capabilă să transpună eul 
concret în condiţia de potenţialitate.
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Ecaterina Bargan, Cântece de la şase 
(Gunivas, 2011)

Ecaterina Bargan debutează, cuminte, în 2009, cu 
volumul Între noi (Lumen), în care eul trăieşte cu frenezie 
adolescentină fiorii primelor iubiri, iar imaginile (multe 
dintre acestea, cromatice) pun accent pe diafanitate. În 
Cântece de la şase, poezia se naşte din notaţie. Nici chiar 
textele de dragoste nu sunt confesiuni, ci consemnări ale 
trăirilor alternând cu surprinderea atmosferei. Notaţia 
derizoriului cotidian este prezentă în aproape toate 
poemele. Mizerabilismul lumii din afară este redat din plin. 
Această notaţie aparţine însă, de cele mai multe ori, unui eu 
angoasat, iar cauza neliniştilor e conştientizarea precarităţii 
existenţiale şi a rolului decisiv al întâmplării/hazardului în 
fiinţarea individului în lume: „Sunt bila neagră de bowling, 
fără destinaţie” (Pe trotuarul înclinat) şi „totul e o bilă de 
bowling/ care deja a fost aruncată” (Faţă în faţă).

Dedublarea („Şi mai avea ochii injectaţi cu 
întâmplările mele”), claustrarea în derizoriu („Sunt 
blocată între prieteni de-o vară/ şi cafenele ticsite cu fum 
de ţigară”), erosul raportat la banal („Miroase a carne de 
vită şi vin de bacon,/ palmele tale îmi mângâie părul”) sunt 
temele dominante ale volumului, teme care, iarăşi, anunţă 
un eu marcat de nelinişti, aflat în căutarea identităţii sale 
existenţiale. E un fel de neoexpresionism soft în poezia 
Ecaterinei Bargan, neliniştile neajungând niciodată spasm 
sau convulsie.

Personajul poetic din Cântece de la şase descoperă 
inevitabilitatea crepusculului existenţial şi imposibilitatea 
ieşirii dincolo de limitele umanului, iar această descoperire 
provoacă tensiuni apocaliptice: „Trebuie să rezist./ 
Transparenţa putredă,/ eşecurile care mă suprimă,/ zidurile 
scorojite./ În peşteră nu mai e loc/ pentru oameni.// 
Plămânul drept se umple cu pământ/ în celălalt sare” 
(Peste tot gărduleţe de oameni care caută libertatea). E 
prezent şi „sentimentul atrocităţii imediate” (Al. Cistelecan 
utilizează această sintagmă, cu referire la poeţii tineri, pe 
care îi numeşte expresionişti, în dosarul tematic Cei ce vin 
– cei ce au venit din revista Vatra, nr. 1-2/2007), eul trăind 
o crispare interioară dramatică: „Nu am răbdare să ucid tot 
ce e mai vechi/ şi tot ce e mai întunecat în mine/ sau ceea 
ce putrezeşte sângele în inimă./ Mizeriile acestea înfipte în 
muşchi/ în nedreptăţi şi cuvinte.// Bisturiul ruginit în carne” 
(A trecut vremea când ascundeam poezii sub parchet). Se 
poate observa că Ecaterina Bargan nu foloseşte neapărat 
lexicul dur pentru a sugera agresivitatea banalului cotidian 
sau precaritatea existenţială, cum se întâmplă, bunăoară, 
la puţin mai vârstnicii săi colegi de la Human Zone 
(adevăraţii „noi barbari” ai poeziei din Basarabia). Evitând 
extravaganţele şi teribilismul, autoarea Cântece-lor de la 
şase reuşeşte să se impună în peisajul poetic actual din 
Basarabia printr-o poezie ce reflectă relaţia eului cu realul 
provocator de exasperare, într-un limbaj pe cât de explicit 
pe atât de expresiv.

neoexpresionismul poetic românesc

Anatol Grosu, epistola din filipeni (Max 
Blecher, 2012)

Anatol Grosu poate fi înscris în categoria 
neoexpresioniştilor metafizici datorită interesului 
manifestat pentru tema trecerii şi a relaţiei omului cu 
Divinitatea. Poemele din epistola din filipeni sunt evocări 
ale unor personaje (nenica e protagonistul cărţii) din 
universul familiar-rural al copilăriei, învăluit de o aură 
mistică. În această lume, prin credinţa naivă, lui Dumnezeu 
îi sunt atribuite însuşiri umane. Mai exact, Divinitatea este 
raportată la nenica, personaj care, după Dorin Mureşan: 
„devine un soi de referent al sacrului/sacralităţii. Dumnezeu 
însuşi este numit nenică, porecla aceasta fiind genericul 
lumii de dincolo, accesibilă prin rugăciune (o formă de 
expresie a procesualităţii morţii)” (http://hyperliteratura.
ro/epistola-din-filipeni): „dumnezeul lui nenica era şi el un 
nenica”.

Dumnezeu şi moartea devin realităţi palpabile în 
poezia lui Anatol Grosu, sunt de o concreteţe halucinantă 
(„când eram mic am aflat şi eu că oamenii mor/ mor de 
bătrâneţe toţi plângeau ducând-o pe mamuţa/ în sicriu tot 
drumul nu înţelegeam încotro mergem/ un hârb în care de 
regulă se aduce nisip la porţile oamenilor/ ducea sicriul 
ei şi mergeam cu toţii undeva/ undeva departe şi încet”); 
viaţa este trăită sau impusă cu zel paroxistic („el voia/ să 
se arunce de pe balcoane dar îngerii de la raion/ au zăbrelit 
geamurile au încuiat uşile/ spre acoperiş/ au tăiat copacii 
prea înalţi au nivelat dealurile/ au îngropat/ stâncile/ nenica 
trebuia să fie la îndemână// după ce şi-a pus ochelarii 
fumurii pe nas/ a venit revoluţia”); germenele dezintegrării 
se află în toate, de la naştere („odată ce vreo casă e ridicată 
în filipeni/ muştele se adună ca de paştele blajinilor/ 
când laşi picăturile de vin să curgă pe pământ/ să bem cu 
toţii// iar din ouăle roşii nu rămâne decât coaja/ pentru că 
gălbenuşul trăieşte în albuş/ şi aşa-i de bun cu sare/ şi eşti 
şi tu// în casa ta o muscă”); nesiguranţa provoacă anxietăţi, 
redate prin îmbinarea mitului mioritic cu cel cristic, 
dar şi printr-un discurs turbulent („toate oiţele îs într-o 
stână ermetică/ dacă poate ajunge la ele un lup e numai 
ciobănaşul// ciobănaş carnivor cu glugă pe cap cu flaut în 
pumn/ cu unghii curate şi faţă de lapte/ ciobănaş cu geakă 
din blană de miel cu glugă pe spate/ cu chitară în mâini cu 
unghii sparte şi faţa cacao cu/ lapte/ ciobănaşul lup care 
îşi lasă stâna de dragul mieluşelu-/ lui/ rătăcit să-l scape 
cu viaţă/ să-l scape de viaţă/ ciobănaş cu lapţi pentru toate 
bisericile/ pentru toţi credincioşii pentru toţi sărmăneii cu 
duhul/ pentru toţi copilaşii pentru toate curvele vameşii şi/ 
mardeiaşii/ din icrele mele cresc credinţe/ peştişorul tolişor 
peştişor de aur peştişor de aur”). Aşadar, este o tendinţă 
vădit neoexpresionistă de a defula „dedesubturile panicate 
ale fiinţei” (Al. Cistelecan, Vatra, nr. 1-2/2007), de a 
scoate la iveală angoasele ce planează deasupra sau chiar 
sunt insinuate în interiorul unui univers (satul copilăriei) 
aparent armonios şi securizant.
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Ion Buzu, 3 ml de Konfidor ( Casa de pariuri 
literare, 2013)

Asemenea lui Anatol Grosu, Ion Buzu reflectă, 
în volumul său de debut, universul rural, cu toate 
atrocităţile acestei lumi, cu trăirea convulsivă a emoţiilor/
sentimentelor, dar şi a dramelor existenţiale. În 3 ml de 
Konfidor, limbajul este mult diferit de limba celorlalte cărţi 
ale debutanţilor din ultimii ani: Ion Buzu are, clar, înclinaţie 
către mizerabilism, el utilizează programatic lexicul 
somatic, visceral, pentru a reda spaima eului prins într-un 
spaţiu al dezagregării continue. Moartea ca pericol imanent 
(„o arunci în văgăună şi timp de o noapte va fi devorată de 
câinii vagabonzi./ de parcă nici nu a existat /…/ Eu accept 
treaba murdară,/ în sac mi se pare ok;/ în sac te afli ca un 
mail în spam,/ în sac eşti în love quarantine,/ în sac treci 
foarte uşor dincolo de starea rigor mortis,/ în sac îţi vezi 
trupul întărit şi înmuiat înapoi,/ sacul e legat bine la gură,/ 
e umflat de la gazele eliminate în procesul descompunerii,/ 
în sac nu mai respiri, nu te mai dor muşchii, îţi pui braţul 
sub cap şi te/ odihneşti,/ în sac poţi face un cenaclu al tău,/ 
în sac eşti ţinut în braţe,/ acesta se tot rostogoleşte până se 
opreşte într-un ciot, în sac auzi câinii lătrând,/ îi auzi tot 
mai aproape”, Mail în spam – o treabă murdară), crisparea 
şi alienarea provocate de o frică ontologică („iau sacul şi 
mă furişez pe stradă în şlapi,/ nu văd nimic şi încerc să 
ghicesc drumul spre pârâu,/ merg din ce în ce mai grăbit,/ 
o maşină apare dintr-un colţ şi dă cu farurile spre mine –/ 
îmi apare brusc scenariul cum va opri/ şi tipii din ea mă vor 
prinde să încerc să scap de cadavrul acesta –/ o rup la fugă 
/…/ eu arunc trupul păsării în starea de rigor mortis /…/ 
mă ridic şi pornesc spre casă/ întrebându-mă al cui cadavru 
va fi următorul,/ aruncat în pârâu, pe furiş, la 2 noaptea”, 
Rigor mortis), răvăşirea până la convulsie a unui eu marcat 
de sentimentul perisabilităţii – toate acestea, dar şi limbajul 
agresiv fac parte din recuzita neoexpresionistă a poemelor 
lui Ion Buzu. Este o poezie în care ironia şi jemanfişismul 
sunt modalităţi de disimulare a adevăratei stări, şi anume 
trăirea paroxistă a marii drame existenţiale. Ca în Ţipătul lui 
Munch, captiv al fricii de moarte, trupul se contorsionează 
convulsiv şi apoi se diseminează: „atunci corpul se aruncă 
de la balcon,/ geamul se face ţăndări,/ apoi un urlet isteric,/ 
corpul se rostogoleşte/ şi totul se întâmplă atât de repede/ 
încât nu mai înţelegi nimic,/ corpul e ţăndări” (Născut în 
maşinăria asta). Astfel de versuri constituie piscurile cărţii 
de debut a lui Ion Buzu.

Alexandru Cosmescu, Un spaţiu blând, care 
mă primeşte cum m-ar îmbrăţişa (Cartier, 2013)

Alexandru Cosmescu a făcut parte, acum câţiva ani, 
din grupul Human Zone (destrămat, se pare, astăzi), un grup 
de poeţi foarte tineri care, după o constatare a lui Dumitru 
Crudu, „îşi extrag sevele poeziei lor din revelaţia unui 
pericol social şi metafizic omniprezent – moartea rudelor 
apropiate, bolile incurabile, sărăcia, migraţia în masă şi 
caracterul închis al lumii în care trăiesc” (vezi: prefaţa 

la antologia citată mai sus). Morbiditatea, precaritatea 
existenţială sunt reprezentate, la aproape toţi aceşti poeţi, 
prin raportare la cotidianul mărunt, fără a se face aluzie 
însă la părţile ascunse ale eului, la profunzimile bulversate 
de angoasa care este determinată de conştientizarea acestei 
condiţii fiinţiale. Totul e la suprafaţă, totul a abordat cu 
lejeritate şi ironie. 

Poezia lui Alexandru Cosmescu se deosebeşte 
de cea a tovarăşilor săi de grup anume prin înclinarea 
neoexpresionistă a autorului către metafizic şi prin 
tendinţa de absolutizare a frământărilor/căutărilor. Autorul 
volumului Un spaţiu blând, care mă primeşte cum 
m-ar îmbrăţişa nu caută autenticul în social, derizoriu 
sau trivial, ci în senzorialul sublimat, în comunicarea 
realizată prin atingere („eu nu ştiu cum să vorbesc/ îmi 
plac doar atingerile pe care le controlez”). Se produce 
o intensificare a registrului senzorial, rezultând de aici 
o poezie a tactilului: „vârful degetelor e acum la fel de 
sensibil ca scalpul/ după ce m-am ras prima dată pe cap”; 
„cuvintele tale mi/ se lipesc de piele”; „tăcerea are un 
contur pe care îl poţi atinge cum/ îmi ating pielea de pe 
umăr”; „căldura dintre noi e un corp pe care pot să-mi 
trec vârfurile/ degetelor”. Dominantele poemelor sunt 
autenticitatea şi sublimarea, adică transpunerea trăirilor 
ordinare pe un plan superior, al blândeţii şi liniştii, care, 
dintr-un anume punct, sunt sinonime cu iubirea divină. Şi 
dacă la ceilalţi autori debutaţi în ultimii cinci ani lipseşte 
dimensiunea vizionară, la Alexandru Cosmescu se produce 
o sintetizare a visceralului cu vizionarul. Angoasa e 
prezentată prin raportare la visceral: „de alţii mă tem/ e 
o încordare/ porneşte de undeva din/ abdomen şi/ se face 
un corset în jurul corpului meu/ rupe orice contact/ orice 
conexiune” (un fel de a ne lega). Totodată, autorul tinde 
să sugereze, la modul neoexpresionist, aspiraţia eului către 
absolut, nevoia şi tendinţa de spiritualizarea a trăirii. Este 
vorba de un neoexpresionism metafizic. Eul poetic caută 
eliberarea de angoasă prin comunicarea cu Transcendenţa: 
„acum trebuie să tai totul. la sânge./ frica dispare şi dacă te 
gândeşti la altceva. Frica se/ supără atunci şi se face tot mai 
mică şi pleacă şi e/ aproape umană când se îndepărtează –/ 
dar o face numai ca să vină înapoi, de fiecare dată/ când 
încep să fiu clar şi luminos înăuntru şi atunci/ stric totul –// 
am nevoie numai de un loc mic, undeva, pe marginea/ unei 
faleze, să mă aşez, să privesc în jos şi toate să fie/ egale”. 
Alexandru Cosmescu adoptă de fapt optimismul moral din 
Revelaţiile iubirii divine ale misticei Julian de Norwich, 
titlul ultimului poem din carte – all shall be well and all 
shall be well and all manner of things shall be well – fiind 
un extras din cea de-a 13-a revelaţie. 

Nu lipseşte nici neliniştea apocaliptică, multe poeme 
construindu-se în jurul unor istorii/evocări, cu personaje, 
situaţii, instantanee şi funcţionând ca adevărate parabole. 
Bunăoară, poemul vreau să faci ceva numai pentru mine 
conţine în final un expresiv tablou postapocaliptic, alcătuit, 
parcă, din cadre ale unui film gen The Road, după Cormac 
McCarthy, fireşte („ajungem într-un oraş. toate geamurile 
sunt sparte, unele/ cu urme de gloanţe în ele. ne afundăm 
până la genunchi în/ gunoiul de pe străzi cum ne afundăm 
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în nisipul din deşert./ oamenii de acolo fug în canale 
imediat ce ne văd. cerul e/ gri şi apasă. feţele oamenilor au 
o culoare gri-pământiu./ pe stradă cutii goale de conserve. 
miroase infect”), şi având o coloană sonoră cu melodia 
Providence a trupei GY!BE („«do you think the end of the/ 
world is coming?// so says the preacher man but i/ don’t 
go what he says»”). O altă parabolă, dar realizată într-un 
limbaj mimând evocarea biografică, este poemul cuţitul.

Un spaţiu blând, care mă primeşte cum m-ar 
îmbrăţişa este o carte construită palimpsestic şi manifestând 
o consistenţă rar întâlnită azi în poezia minimalistă a tinerei 
generaţii.

Virgil Botnaru, Return to Innocence (Casa 
de paruri literare, 2014)

Multe dintre poemele care alcătuiesc volumul 
de debut al lui Virgil Botnaru sunt construite pe 
principiul notaţiei. Având structura unei enumeraţii 
ascendente, poemul suspans, de exemplu, dezvăluie, la 
modul neoexpresionist, procesul reificării („densitate a 
concretului obiectual”, aceasta este, după Ion Pop, una 
din trăsăturile poeziei neoexpresioniste a douămiiştilor; 
vezi: Vatra, nr. 3/2009) şi al golirii de sens. Este surprinsă 
o atmosferă dezolantă, marcată de claustrare: „lumina 
s-a umplut cu uşi ferestre/ preşuri scaune mese// haine 
răstignite pe umeraşe/ blestemă claustra// frigiderul 
sforăie/ ca un fumător bătrân/ piunezele din pereţi/ au 
rămas fără rost”. Fiinţa umană pare să nu fie prezentă în 
acest spaţiu, starea ei însă este sugerată prin animarea 
lucrurilor şi transferul metonimic al trăirilor: „sertare 
închise în sine/ până şi singurătatea ar fugi cu altul”. 
Finalul intensifică atmosfera bacoviană ce marchează 
întreg poemul: „curând/ în dulap va începe să plouă”. 
Aşadar, nu este nevoie neapărat de un lirism confesiv 
pentru a exprima stări dintre cele mai profunde. În zile de 
naştere, locul lucrurilor îl iau fenomenele naturii/stihiile, 
pastelul învecinându-se cu poezia spargerii-ciobirii-
dezlănţuirii existenţiale: „cerul e un geam stricat de 
îngeri// ploaia se sparge/ de asfaltul plin de bube// vântul 
se grăbeşte spre staţie/ împărţind ghionturi oamenilor/ 
trecători// copii bat în ţăruşi amurgul/ şi el se rupe din 
lanţ/ ca un câine flămând”. E o alienare ce cuprinde întreg 
universul şi se răsfrânge, implicit, asupra fiinţei.

Dintre post-douămiişti, Virgil Botnaru e, cred, 
cel mai bacovian poet (dacă nu chiar singurul bacovian). 
Expresionismul înaintaşului se manifestă, în Return to 
Innocence, printr-un acut sentiment al stării de panică 
ce se declanşează atunci când stihiile sunt un catalizator 
al dezintegrării: „un august/ de combinat siderurgic /…/ 
linişte ca nicăieri// doar telefonul –/ animal flămând/ te 
trezeşte// noaptea// îţi vine să umpli frigiderul/ cu propria 
carne”.

Eul din poemele lui Virgil Botnaru nu 
întruneşte trăsăturile clasice ale eului expresionist. 
El îşi interiorizează trăirile sau le lasă să se răsfrângă, 

discret, asupra spaţiului pe care îl populează. Neliniştea 
existenţială este sugerată la modul gnomic, prin poeme 
scurte, de multe ori haikuuri, de o densitate copleşitoare, 
obţinută printr-un limbaj tranzitiv prin excelenţă. Iată, 
după mine, un foarte reuşit poem minimalist prin care 
autorul izbuteşte să dea, cu o exactitate covârşitoare şi 
fără urmă de gravitate forţată, definiţia vieţii: „de-o parte/ 
cafeneaua/ cinematograful/ mall-ul// gara/ şi cimitirul/ 
vizavi” (fermoar). Notaţia simplă, discursul sacadat, 
imaginea de o concreteţe uluitoare, toate sunt angajate 
pentru a reprezenta marea dramă ontologică.

Silvia Goteanschii, Dramaturgia lucioaselor 
funii (Vinea, 2015)

Silvia Goteanschii debuta în 2009 cu Minunea va 
veni mai târziu (Editura Feed Back), un volum eclectic 
şi foarte inegal valoric. În a doua sa carte, Dramaturgia 
lucioaselor funii, autoarea îşi centrează discursul pe un 
eu feminin a cărui aspiraţie majoră este libertatea: „sunt 
moartă şi liberă”, „intru în capul tău pe furiş,/ să măsor 
cât a mai crescut statuia libertăţii”, „nu există libertate 
în mine, siguranţa de eliberare e doar o iluzie”. Pentru a 
reda starea de eliberare, autoarea operează cu imagini de 
factură neoexpresionistă, imagini ce sugerează tensiuni 
interioare trăite până la alienare („o femeie,/ prinsă între 
uşile unui tramvai,/ de gât,/ cu pletele în vânt,/ buzele 
mult depărtate,/ deschisă toată ca un evantai,/ ca o pasăre 
spânzurată, cu ochii goi,/ goi”, iluzie) sau exaltări frenetice 
provocate de cunoaşterea interiorităţii lucrurilor („cântă, 
inima mea, cântă solemn ca la o adunare/ de preoţi, cântă 
în limba lucrurilor pe care va/ fi să le aflăm, necunoscând 
unul pe altul decât/ cu inima”, psalmul iubirii).

E, în mare, un neoexpresionism surrealist, 
imaginea născându-se din deformarea cauzată de trăirea 
paroxistică a sentimentului. Prin îmbinarea neordinară 
a unor realităţi aparent incompatibile este sugerată 
setea de absolut a eului, năzuinţa acestuia către cosmic-
spiritual: „uneori simt/ o necunoscută plinătate/ ca un 
soare plesnind/ într-un altul mai mic/ şi timpul, împins 
în pomi/ cu farul unei maşini,/ se opreşte” (până la os); 
„unele nopţi nu au lună.// din mine creşte-o funie, se 
întinde ca iedera/ până aproape de cerul stocat./ e un mod 
de a strânge informaţii,/ de a survola/ zona dintre ochi ca 
teritoriu determinat” (dress poem).

Cu cât înaintezi cu lectura, cu atât devine 
mai pregnantă ideea morţii violente şi ineluctabile. 
„Spectacolul” trecerii dincolo (mă întreb dacă nu cumva 
„lucioasele funii” sunt cele cu care cioclul coboară sicriul 
în groapă) aduce crispare: „şi tata urla iar,/ ţine lemnul, se 
strică drujba/ şi vântul bătea,/ şi uşile scârţâiau,/ mişunau 
gângănii/ care mai de care/ şi creierii ne zburau,// de-atâta 
încordare,/ ochii mi-au rămas ţintuiţi/ în tata cu drujba 
în aer// apoi, căram lemne în magazie/ şi tata ţipa:/ stai 
acolo, nu ieşi,/ în lume cineva moare,/ moare, moare,// 
taie-ţi părul,/ taie-ţi din dragoste” (tăietori de lemne). 
Rezultă o poezie a dramatismului existenţial, ce se naşte 
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din crearea unor contiguităţi neaşteptate („mama numără 
vertebrele tatei,/ în grădină e un buldozer care întoarce pe 
dos/ brazdele de pământ,/ bulgării negri îmi sar în faţă, 
/ strâng florile,/ îi deschid tatei cutia toracică/ şi le pun 
acolo ca într-o vază”, acul doamnei. cusături pe margini) 
sau din raportarea eului la precaritatea existenţială („şi 
în podul casei, sunt sigură, moartea va ajunge un/ om. 
un şoarece şi acela ştie, libertatea lui e până/ în locul în 
care îl aşteaptă capcana. până una alta,/ am să joc într-un 
film”, sub capişon). Dramaturgia lucioaselor funii este o 
carte în care existenţa cotidiană se încarcă de dramatism 
pe măsură ce ideea trecerii implacabile devine tot mai 
evidentă pentru eul poetic.

Aura Maru, du-te free (Cartier, 2015)

Chiar dacă face o poezie ancorată în biografic, 
Aura Maru nu mizează pe biografism, ci construieşte un 
eu generalizat care reflectă trepidaţiile existenţiale ale 
tânărului din Europa de Est. Libertatea de a călători şi de 
a fi tu însuţi este tema volumului, sugerată, bineînţeles, 
chiar de titlu, dar şi de versul „duty free/ no duty/ du-te 
free frate”. Este vorba de un eu în căutarea libertăţii sau a 
eliberării de propriile angoase, de „instinctele naţionale” 
sau stereotipuri, de frustrări etc. 

Aparent ludică, poezia din du-te free relevă 
un lirism al răvăşirii lăuntrice cu pronunţate accente 
neoexpresioniste. Este o poezie a stării de dualitate, a 
zbuciumului, a căutării, a sfâşierii. Foarte grăitoare în 
acest sens este prezenţa, aproape obsedantă în primul 
grupaj de versuri – pariu –, a imaginilor ce sugerează 
scindarea, deformarea, convulsia: cuţitul, voma, 
vivisecţia, sângele care „trece ca o lumină de xerox/ 
dintr-o parte în alta a gleznelor”.

Dansul devine, ca la expresioniştii începutului 
de secol XX, forma cea mai adecvată de defulare, de 
exteriorizare a patimilor şi fricilor. Dansul constituie 
laitmotivul/refrenul cărţii, fiind reluat de fiecare dată când 
eul trăieşte o intensificare a sentimentului de răvăşire 
existenţială: „un dans al căpuşelor fără amintiri” (troler); 
„pentru câteva săptămâni corpul/ e doar o pernă de 
apărat rana –/ dansează/ dansează oarbă/ fără gravitaţie” 
(manualul convalescentului); „te desparţi/ te desparţi/ tot 
ce ai crezut devine neimportant/ iar pentru o vreme în loc 
nu e decât/ vuietul motoarelor/ apoi mişcarea schematică/ 
a însoţitoarelor de bord/ care au totul/ totul pregătit în caz 
dacă/ şi în caz când/ dar tu ştii dansul” (excursionistul 
perfect); „târziu, când pe holuri mirosul de weed coboară 
spre/ duşumea, îmi vine deodată să dansez. Să dansez 
dansul/ imigrantului rătăcit. Localnicii se dau la o parte – 
ei/ ştiu că dansul se poate transforma oricând în lovituri” 
(dans).

Dansul, iar uneori şi cântarea sunt executate cu 
o intensitate maximă, toate mişcările devenind, într-
un moment, convulsii: „pun pariu că un om se poate 
spânzura cu propriul braţ/ chiar dacă celălalt/ începe să 
fluture cu disperare/ apoi strâng mâna dreaptă cu mâna 

stângă/ şi tai capul” (pariu). Suferinţa, moartea, nebunia 
sunt teme prezente în poemele din du-te free. Prezenţa 
visceralului intensifică impresia de suferinţă ontologică: 
„dar mai bine singurătatea/ copiilor spânzuraţi şi femeilor 
de 30 de ani/ toate bolile toate organele/ e tot mai rău/ 
viorile-s îmbrăcate în piele de om/ cântaţi/ cântaţi” 
(hudson). Peisajele abia conturate sunt prevestitoare de 
apocalipsă: „la fiecare oră/ de pe empire state building/ 
o lamă de abator/ un albatros” (suferinţa asta nouă 
instrumentalistă); „uneori întoarcem capul spre peretele 
din sticlă/ sunt peisaje// vânturile spiralate din uraganul 
sandy// poarta de rugby cu buturile înfipte în nori/ un H 
inutil în mijlocul mlaştinii// dovlecii împrăştiaţi pe drum 
după halloween/ ca nişte mingi dezumflate/ apoi peste 
tot/ ca raHatul” (apocalipse).

Maria Paula Erizanu, Ai grijă de tine 
(Charmides, 2015)

Notele neoexpresioniste din volumul Mariei Paula 
Erizanu (autoare care debutează în 2010 cu Aceasta e 
prima mea revoluţie. Furaţi-mi-o, o proză-mărturie 
despre evenimentele din aprilie 2009 de la Chişinău) stau 
sub semnul metafizicului, iar în acest sens pot fi stabilite 
unele tangenţe cu poezia lui Alexandru Cosmescu 
(personaj, de altfel, în Ai grijă de tine). Unul dintre 
imperativele existenţiale ale eului protagonist din această 
cartea este purificarea întru şi prin iubire. Eliberarea de 
temerile adânc ascunse în interiorul fiinţial se realizează 
la modul paroxistic (polisindetonul e un indiciu al 
intensificării emoţiei): „şi plângem şi plâng şi plângi şi 
plângeţi şi// şi plângem până devenim mici, până pleacă 
toată apa din noi şi suntem/ 30% mici şi boţiţi şi vedem 
cât de mare e pământul/ cum ne face să ne iubim şi vom 
deveni mai buni/ vom iubi vom fi recunoscători/ acum 
plângem// şi deshidrataţi vom iubi totul/ voi viaţă” (work 
in progress).

De natură neoexpresionistă par să fie şi unele 
personaje, vii, pline de lumină, pitoreşti, trăind cu 
frenezie clipa, asemeni frumoşilor nebuni ai marilor 
oraşe: „ca scaunul cu rotile/ ca doamna subţire, cu păr 
scurt, alb şi cu riduri/ frumoase chiuind prin mijlocul 
Londrei, prin/ mijlocul străzii, între maşini, alergând la 
goană/ pe scaunul cu rotile, cu 2 bastoane// ca şi chelia 
ca o aură/ a domului cu păr lung (unde îl mai are), alb, 
îmbrăcat subţire, cu o pungă,/ îi zâmbeşti, îţi surâde” (ai 
grijă de tine). 

Ai grijă de tine este o carte în care se îmbină reuşit 
scene din cotidianul banal cu momente de raportare la 
absolut. 

Dintre cărţile de poezie ale basarabenilor apărute 
în ultimii cinci-şase ani (din păcate, nu am reuşit să 
ajung la volumul de debut al lui Victor Ţvetov, în 
lipsa unor lucruri importante, Max Blecher, 2015), 
acestea mi-au părut cele mai relevante în contextul 
mutaţiilor de paradigmă pe care le anunţă reactivarea 
neoexpresionismului de către poeţii foarte tineri. 
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Laurenţiu MALOMFĂLEAN

Ceasul istoriei literare a stat

De acord, există cel puţin o linie poetică neo-
expresionistă românească. Nu ştiu însă cui foloseşte 
încadrarea. Pentru a dovedi în plus că puţine literaturi 
„naţionale” sunt la fel de ahtiate după -isme precum cea 
română? Pe de o parte asta înseamnă relansare a unor 
poetici răsuflate, parţial neasumate – şi nu mă refer 
nicidecum la critici, nu-i treaba lor să-şi asume cutare 
fel de a scrie – pe de alta neputinţă conceptuală. Chiar de 
s-ar inventa ceva cu totul nou – şi de multe ori suntem 
aproape – repede i se dă un nume deja folosit. Însă câtă 
vreme vorbim de neo-expresionism, şi nu de – horribile 
dictu – post-expresionism, o dezbatere nu poate fi decât 
binevenită. Ancheta revistei Vatra poate fi un punct de 
pornire pentru o discuţie mai largă despre direcţiile 
poeziei contemporane.

Cu riscul de a părea didactic, să ne reamintim ce 
înseamnă expresionism până la urmă. 

Ca termen preluat din pictura germană de la 
începutul veacului trecut, poetul expresionist „picta” 
la rândul său realitatea folosind culorile mai mult sau 
mai puţin fauve ale interiorităţii sale jignite, parcă, de la 
natură. Se manifestă, invadează tot universul, adică iese 
din el însuşi, cu toate viziunile mereu luminate de un 
soare intim. Expresionismul nu poate fi decât inversul 
– şi reversul – impresionismului: a te lăsa, tu ca subiect, 
invadat de o impresie externă. Din afară înăuntru. Ajungi 
la concluzia că, de fapt, şcoala autenticistă / mizerabilistă 
/ minimalistă, e de fapt una neo-impresionistă. La noi, 
vocabula se foloseşte – complet neavenit şi peiorativ, de 
altfel – numai când vine vorba de critica literară. Cum 
ai şi putea să vorbeşti de critică neo-expresionistă, să 
fim serioşi... Pe loc ţi s-ar spune că faci critificţiune şi 
basta. Or nu-i aşa. Cert e că ne putem juca la infinit cu 
taxinomiile şi taxările, în timp ce poeţii scriu la fel cum 
respiră şi dorm.

Tatăl absolut al neo-expresioniştilor este Ion 
Mureşan, o ştim cu toţii. Sexagenarul poet ardelean (ce 
cuvânt expresiv, am putea zice, ca pentru a confirma 
clişeul cu poezia din Ardeal funciar expresionistă, mai 
tot timpul dizidentă faţă de balcanismele sudice), care 
la recenta aniversare a fost cadorisit cu un portret în cel 
mai verde stil expresionist, nu poate fi catalogat nicicum, 
întrucât, la fel ca toţi marii poeţi, desfide absolut orice 
înregimentare. Celor mai tineri însă, imediat după debut, 
măcar, le convine de minune plasarea într-o ascendenţă. 
Şi pentru că trebuiau să poarte un nume, dincolo de-o 
cupolă douămiist-generaţionistă de milenarişti cu spaime 
apocaliptice bine jucate, cum nu li s-a putut spune (ion)
mureşeni, pentru că nu era interesul nimănui să exprime 
acel sunet fantastic de tăios care se naşte când numele se 
izbeşte pe fruntea epigonului demascat, li s-a spus neo-
expresionişti.

Pe scurt, imaginarul expres avut în vedere ne 
face să credem că poeţii mai lasă ironia deoparte şi pun 
degetul pe rană, totul ca reflex al unui teribil aut(entic)
ism interior. Nu doar zgomotul de fundal şi nimicurile 
zilei sunt proferate, cât excesiv de comentatul „visceral” 
(stupid aplicat hermeneuticii). Dar cine mai face asta 
dintre poeţii reprezentativi de astăzi? Teodor Dună, 
Cosmin Perţa, Claudiu Komartin au declanşat o polemică 
la vremea debutului – Trenul de treieşunu februarie şi 
Zorovavel (2002), respectiv Păpuşarul şi alte insomnii 
(2003) – despre un reviriment al expresionismului, ca 
revers al fracturismului social practicat de Marius Ianuş 
& Co. Despre Dan Coman critica nu s-a putut încă 
lămuri dacă e suprarealist, expresionist, başca d great 
coman. Iluminările unui Ştefan Manasia ţin de o zonă 
grunge diferită, pe când epopeea casnică semnată Radu 
Vancu se apropie mai degrabă de manierism. 

Acum, în aşteptarea celui de-al patrulea volum, 
Teodor Dună e probabil singurul poet nu doar neo-
expresionist, ci expresionist pursânge, putând sta oricând 
lângă maeştrii săi din expresionismul istoric. Autorul 
nu se sfieşte să invoce câinele negru şi caii albaştri din 
tabloul Die großen blauen Pferde (1911), aparţinând 
expresionistului german Franz Marc. În plus, Georg 
Trakl sau Gottfried Benn sunt de-a dreptul pastişaţi (în 
volumul Catafazii, de exemplu, „o mare fără uscat şi 
fără nici o apă sub piele/ o simt lovind încet dinăuntru” 
inversează perspectiva benniană din „o mare fără niciun 
uscat şi fără nicio apă/ mă acoperă ca un mâl”). Nu poţi 
„visa” decât ce-ai trăit – aviz celor care l-au „acuzat” 
pe Teodor Dună de modernism! Pentru el, diferenţa şi 
ruptura dintre irealitatea cea mai imediată şi realitatea 
nemediată nu funcţionează. Tocmai asta-l face douămiist. 
Poetul nu e deloc un simplu contemplativ secătuit, pentru 
care „cele două lumi” sunt incompatibile. Dimpotrivă, 
numai din gesturile cotidiene i se pot alimenta viziunile, 
„vizionările”.

De viitor nu poate fi vorba. În general, nu cred 
că mai sunt posibile generaţii, curente, -isme. Fiecare 
autor devine pe cont propriu. Nu ştiu dacă e bine sau nu, 
dacă merită sau nu, dar mi se pare fabulos de normal, 
orice va fi-nsemnând asta. Nu poate scrie mai departe un 
poet dacă nu-l înregimentăm? Îi dispare talentul instant? 
Chiar o fi necesar să fie încadrat în cutare paradigmă? 
N-ar fi mai nimerit să ne întoarcem la textul în sine, 
singurul care contează, şi el, autorul chinuit ori nu, la 
scris, la perpetua reinventare?

Dacă te uiţi în detaliu, nu pe fugă şi pe furiş, cum 
se procedează mai nou, la istoria literară din ultimul 
veac, marele secol al -ismelor, constaţi că toate curentele 
sunt pline de dizidenţi, că niciun grup sau generaţie 
n-au fost unite decât în intenţie, pentru infimă durată. 
Cu diferenţa că atunci poeţii se încadrau singuri, îşi 
compuneau manifestele în gaşcă (şi cam atât, ce-i drept, 
rămâne din producţia multor -isme avangardiste, mai 
ales din suprarealism). După febra iniţiată de fracturişti, 
găsim totuşi câteva revirimente, salutare, în fond, 
cum ar fi zoniştii sibieni, care, prin titulatura evident 
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ironică la adresa -ismelor din trecut, au şanse mari să 
supravieţuiască puţin, adică până după ce vor debuta cu 
toţii pe rând şi toată lumea va observa cât sunt de diferiţi, 
mirându-se cum au putut forma cândva o grupare. Încât 
mă întreb, chiar este încă nevoie să vină criticul împărţitor 
de ape dincolo sau dincoace? Poetul adevărat îşi râde în 
barbă de toate încercările astea disperate de a legitimiza 
cu orice preţ o profesie, cea de critic literar. Când el, fără 
de care celălalt nu există, n-are nevoie de nicio clasificare. 
Se gândeşte un Dan Coman când scrie că o face la modul 
neoposthiperexpresionist?! Nu cred. Se gândesc Teodor 
Dună şi Cosmin Perţa la Benn şi Trakl în timp ce scriu 
sau după? Nu prea. Se gândeşte fiecare la ritmul nebunesc 
din cap, ăla de nu-i dă pace până când nu vede hârtia. Pe 
urmă nu-l mai interesează nimic. Un alt ritm începe să-l 
agaseze, caută-i perfecta expresie, n-am stare. 

Nu poate fi vorba de linii vectoriale decât artificial 
stabilite. A trecut vremea -ismelor, a generaţiilor poetice 
strânse cu şurubul, cusute laolaltă cu aţă albă. Sigur că 
pot fi clarificate filiaţii poetice, ba chiar linii, dar mai 
degrabă m-aş declara de partea poeţilor ce stau deoparte 
şi scriu nederanjaţi, fără să ia cu totul în serios eforturile 
de sintetizare ale cutărui critic. Ele nu fac decât să-i 
ameţească, în loc să-i dezmeticească. Aşa cum a fost de 
când lumea şi poetul.

După douămiişti, care deja dădeau semne că nu mai 
dau mulţi bani pe -isme, lăsându-i pe critici să peroreze 
în gol, cred că bătălia terminologică şi nomenclaturistă 
s-a oprit. Acum poeţii se manageriază după alte criterii, 
cum ar fi succesul la public, like-ul, ziua de mâine. Ceasul 
istoriei literare a stat. 

Evelina OPREA
Răspuns

1) Autodeclaraţi sau numiţi de critica literară 
neoexpresionişti (termenul a fost brevetat de Al. 
Cistelecan), poeţii ultimei generaţii împart cu ceilalţi 
douămiişti şi alte etichete: milenarişti, apocaliptici, 
mizerabilişti. Uneori, şi-au apropriat aceste denumiri, 
alteori, le-au privit cu scrupulozitate ori mefienţă 
semantică, iar criticii au avut de asemenea rezervele 
lor în acordarea titulaturii, câtă vreme analizele au 
surprins cel mai adesea ,,o dimensiune expresionistă”, 
„elemente expresioniste”, „un filon expresionist”, 
„accente expresioniste” şi atât... Ezitările se explică 
prin absenţa în cadrul acestui fenomen viu al 
douămiismului a unei unităţi de paradigmă ce nu 
poate fi precis situată temporal, dar şi prin faptul că pe 
portativul liricii ultimelor decenii, neoexpresionismul 
înseamnă fie, în anumite situaţii, o gamă de sensibilităţi, 
frisoane, turbulenţe, fie, în altele, o atitudine, ori teme 
şi un imaginar specifice. O poetică, un loc geometric 
se pot totuşi alcătui din constantele de viziune sau 
din forţa unei senzorialităţi la vedere, astfel încât 
dincolo de expresionismul istoric pus în pericol de 

fruntarii generaţioniste nu prea stabile (cel puţin pentru 
ultimul val de scriitori), mai plauzibilă pare varianta 
unui expresionism tipologic (avansată, de exemplu de 
Georgeta Moarcăs) sau a unui expresionism căutat în 
inima poemelor fiecărui autor (după cum sugerează A. 
Cistelecan), nu în corolarul teoretic şi retoric propriu 
acestei direcţii. Indicatorii expresionismului sunt în 
viziunea ultimului exeget menţionat: „paroxismul... 
revelaţiei”, „radicalismul implicării”, „vehemenţa... 
sintaxei”, „eruptivitatea vizionară” etc. În versiunea 
şi materializarea lor neo-expresionistă, registrul 
unei intensităţi ridicate rămâne, fiind de altminteri 
unul dintre canoanele actualităţii. Nebunia, moartea, 
spaima, experienţele traumatice, blestemul suferinţei, 
scabrosul, senzaţia de crepuscul, vizionarismul, trupul 
chinuit, cotropit de un rău visceral, sufletesc, răul lumii, 
spiritul metafizic, absenţa transcendenţei, atmosfera de 
coşmar şi iminenţa Apocalipsei sunt reactivate în noul 
expresionism. 

2) Ieşiţi din mantaua unui nouăzecist 
excepţional precum Ioan Es. Pop, neoexpresioniştii 
continuă, cu voie sau fără, un model poetic statuat de o 
tradiţie ridicată pe umerii uriaşilor Blaga sau Bacovia 
şi îmbogăţită în ultimele decenii prin contribuţia 
hotărâtoare a unor autori precum Ion Caraion, Ioan 
Moldovan, Ion Mureşan, Mariana Marin, Aurel 
Pantea, Nichita Danilov, Constantin Abăluţă, Angela 
Marinescu, Liviu Ioan Stoiciu, George Vulturescu. 
Povestea este mai veche, dar haina nouă o îmbracă 
Claudiu Komartin, Dan Coman, Teodor Dună.

3) Una dintre tendinţele vizibile în lirica 
expresionistă este estetizarea, manierizarea 
expresionismului, alunecat pe panta unui textualism 
recuperator sau pus în pericol de simţul ludic şi 
ironic al poeţilor, ceea ce anulează autenticitatea 
sau dinamismul trăirii. Pe de altă parte, exprimarea 
agresivă, fascinaţia pentru morbid, vitriolul percepţiei, 
insistenţa cu care ochiul se opreşte asupra stranietăţii 
cotidianului, biograficului, obsesia corporalităţii sunt 
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în continuare nutrienţii acestei poezii. Apoi, fiind o 
poezie de viziune, chiar dacă nu va putea genera, prin 
contaminare vreo modă sau vreun reviriment care să 
ducă la coagularea unui grup numeros, ea va ecloza 
fericit în atelierele poeţilor inspiraţi, profetici, damnaţi 
şi iluminaţi, stăpâniţi de convulsii, acum şi întotdeauna. 
Aceeaşi presiune interioară poate ieşi la suprafaţă în 
limbaje poetice diferite, congruenţele ţinând însă de 
sensibilitate.

Senida POENARIU
Răspuns

1) În primul rând, cred că ar trebui foarte bine 
stabilit sistemul de raportare atunci când vorbim în 
primă instanţă de expresionism, ca să nu mai spunem 
de un neoexpresionism. Dacă luăm ca punct de referinţă 
poezia lui Bacovia şi o catalogăm drept expresionistă, 
atunci linia neoexpresionistă ar porni odată cu o ramură 
a optzecismului, continuată la rândul ei de câţiva 
reprezentanţi a ceea ce convenţional poartă numele de 
douămiism. Avem în faţă formule poetice diverse care 
prezintă puncte de confluenţă manifestate sub forma 
elementelor neoexpresioniste, însă nu cred că se poate 
vorbi de un program neoexpresionist articulat şi asumat, 
tocmai de aceea absolutizările nu sunt potrivite în acest 
context. Cât despre cealaltă poezie, formulă care cade 
în păcatul reducţiilor forţate, sau celelalte forme poetice 
de care s-ar diferenţia neoexpresionismul, nu cred că 
structura redusă a anchetei ne permite să o/le explorăm, 
dat fiind că o definire prin diferenţă necesită mult mai 
mult spaţiu decât cel permis aici. Putem menţiona însă 
câteva elemente comune ale liniei optzeciste, şi aici i-aş 
menţiona pe Aurel Pantea, Nichita Danilov, Ioan S. Pop, 

Ion Caraion, Ion Mureşan, Ioan Alexandru şi probabil 
Mariana Marin, în cazul cărora imaginarul poetic 
gravitează în jurul alienării din cadrul mediului urban, 
urmată de angoase, schizoidie, crize pe toate planurile 
existenţei provenite atât din obsesii, cât şi în urma 
unor experienţe-limită ce au loc într-o lume în derivă 
imposibil de salvat, urmărită de spaime apocaliptice. 
Adăugând la aceste elemente alte două concepte însoţite 
la rândul lor de un grad accentuat de ambiguitate, 
mizerabilism şi minimalism, deja discuţia se deplasează 
în jurul unor poeţi contemporani precum Dan Coman, 
Claudiu Komartin sau Marius Ianuş. Mi se pare foarte 
potrivită în acest context remarca pe care a făcut-o 
Daniel Cristea-Enache într-o altă anchetă a revistei 
Vatra dedicată generaţiei douămiiste: unicitatea poeziei 
milenariste ar fi dată de intersecţia dintre expresionism 
şi textul de atitudine socială, un neoexpresionism ce ia 
naştere din această intersecţie, exemplară în acest sens 
fiind poezia lui Marius Ianuş.

2) I-aş numi pe Aurel Pantea, Nichita Danilov, 
Ioan S. Pop, Ion Caraion, Ion Mureşan, Ioan Alexandru, 
Mariana Marin, Dan Coman, Claudiu Komartin, Marius 
Ianuş şi cred că lista poate continua. 

3) Întrebarea aceasta implică cel puţin două 
direcţii. Prima cred că ar fi una cât se poate de pragmatică: 
„are poezia neoexpresionistă un viitor?”. A doua ar viza 
mai degrabă capacitatea poeziei de a suporta transfigurări, 
respectiv prelungiri. Răspunsul scurt la ambele întrebări 
ar fi un „Da” hotărât, cu menţiunea că nu vorbim de o 
revendicare în bloc a poeziei neoexpresioniste, cu atât 
mai puţin de o catalogare, respectiv etichetare a poeţilor 
drept neoexpresionişti, ci de tuşe (neo)expresioniste 
particularizate ce au motivaţii mai degrabă existenţiale 
decât stilistice. 

neoexpresionismul poetic românesc
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Addenda

Mihaela HAŞU

De-a joaca prin lanul cu post-... uri. 
Abisul lui mâine.

Receptare niponă la limita 
neoexpresionismului românesc

Post-modernism, post-comunism, post-
naţionalism... post-? Intelectualism, intertextualitate, 
fragmentarism, metadiscursivism ludic. Împletim istoria, 
culturile, mentalităţile, realităţile. Plonjăm cu siguranţa 
lui „a şti” în abisul lui mâine. Neoexpresionismul poetic 
românesc asta face: plonjează cu exuberanţă într-un 
mâine blindat cu refulările lui ieri, dacă ne gândim la 
poezia Angelei Marinescu sau într-un mâine spart, 
mozaicat cu frânturi ale unui caleidoscop cultural, ca în 
poezia lui Mihai Vieru. „Stăm pe o carte” a lui Groşan 
se transformă în Aleph-ul lui Borges, în care imagistica 
extinde rolul integrator al cuvântului înspre o pluralitate 
turbionară de semnificaţii.

Neoexpresionismul deschide o paletă largă de 
manifestări poetice, iar ceea ce propunem aici este 
discutarea în ce măsură versuri ale unor poeţi încă tineri 
ca Mihai Vieru sau Edi Apostu, poeţi demult consacraţi, 
ca Florin Iaru sau Marin Sorescu, până la diletantul 
Emil Eugen Pop reuşesc să fixeze imaginea Japoniei 
într-un discurs poetic legat de neoexpresionism. O 
nişă explorată fertil de aceşti poeţi este exotismul 
Extremului Orient fie în formula fixă a haiku-ului, fie 
în referinţele nipone, pentru o expresie intelectualistă 
şi metadiscursivă reverberată inedit şi asumat simbolic. 

Mihai VIERU, poet experimentalist, a realizat 
împotriva canonului un volum de poezie, Hai-ku miki 
(2007), care nu e haiku, însă ţinteşte la acest spaţiu 
ca o înfruntare a limitei, o spargere a canonului, fără 
asumarea rigorii estetice sau cel puţin a unei direcţii 
declarate spre haiku. Jocul lingvistic din titlu este o 
invitaţie la jocul literar regăsibil în poemele scurte, cu 
impact grafic, sonor şi simbolic, deoarece fiecare poem 
are o încărcătură simbolică, intertextuală sau culturală:

„O blândeţă difuză, luminoasă
o haină ţesută într-una
ochii ei îmbrăcându-mă”1

„ea îmi zâmbea ca o floare albă de cactus”2

„Mi-e frică să mă gândesc înapoi
pentru că mă va apuca
de occipital şi voi orbi
K Milton”3.

Un alt volum-experiment este ShiNoBi (2008), 
care, după cum mărturiseşte autorul „a fost o descindere 
în sensibilitatea japoneză, dar cu referinţe pe europenism, 
livresc european şi pe impactul absolutului aşa cum 
l-am conceptualizat (noi, oamenii) asupra imediatului”4. 
Prin titlu, acesta făcând trimitere la instituţia feudală a 
spionului-mercenar – shinobi, poetul explorează spaţiul 
intertectonic, în care fragmentarismul, intelectualismul 
şi intertextualitatea conjugate într-un limbaj efervescent 
multifaţetează realitatea, Sensul şi iubirea, arătând că 
există până şi despărţiri fericite, „ba şi confuzii trăite cu 
voioşie, iar el este unul din acei poeţi decişi să facă din 
fiecare moment al existenţei un motiv de sărbătoare”5. 
Pe de altă parte, trecerea abruptă, nemarcată grafic sau 
lingvistic, ci doar subtil semnificaţional, de la o imagine 
la alta, de montaj cinematografic, îl face pe Iulian 
Boldea să asocieze în interpretarea discursului poetic 
al lui Vieru „graţia hieratică”6 dizarmoniei, violentării 
realului care nu mai are coerenţa lineară a înaintaşilor, 
ci apare sincopat de greutatea Istoriei (Eu, iată, Shinobi 
Randie, eu sînt slujbaşul împăratului):

„Portret de tînară domnişoară la Atiques 
Boutique11

Zâmbind cînd mai religios şi mai pe cînd lais12
Prinţesa la balconul unei clădiri vechi din 

Sibiu13…
Eu iată, Shinobi Randie, sînt eu14,
toboşaru lui împaratului Wu – Dang, nu mă 

ucide!
În cheie Chagall
Neaparat Pallady”7

O specie hibridă se dezvoltă în paralel, care 
reuneşte forma haiku-ului cu spiritul poeziei occidentale 
actuale, dominată de fragmentarism, joc lingvistic, 
intelectualism, care la nivel semnificaţional cere o 
receptare postmodernă. Astfel de poezie de frontieră 
scrie Edi APOSTU, în acelaşi spirit nonconformist, 
scrie Haiku sau arta de a gândi absurd (2008). Formaţia 
de plastician, îi configurează un imaginar vizual şi 
suprarealist, ce dilată realitatea, ducând-o spre absurdul 
existenţei sub constrângeri. Poemele lui cu titlu de 
haiku sunt expresia unei reacţii la – am putea spune 
– epigonismul haiku-ului japonez, care a provocat în 
spaţiul românesc o explozie de texte. Edi Apostu pare 
să ofere într-o replică neoexpresionistă deconstrucţia 
haiku-ului prin joc lingvistic:

Haiku alb

„Ploaie de ceaţă
Rândunele albe cad
Ferestre spre ieri”8

neoexpresionismul poetic românesc
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Haiku 1

„3 sidefat nul
Impar număr 2 peste
Dincolo de cer”9

Haiku metalic

„Porţelan de fier
Cer înnegurat carmin
Ploi peste cătun”10

De un nonconformism extrem dă dovadă şi 
Constantin CREŢAN, care, fără nicio legătură cu 
poietica haiku-ului, tributar al gândirii occidentale, 
scrie o serie de sms-uri, pe trei rânduri, care, însă, 
spre deosebire de poemele criptice ale lui Edi Apostu, 
conduc spre o resuscitare a poeziei româneşti actuale, 
reprezentând „un fel de scurt-circuit lingvistic, care 
eliberează brusc o mare cantitate de energie lirică”11:

Condiţie

„Să-ţi imaginezi
Că paradisul este...
iată Infernul!”

Poezia

„Cânt la un nai
Făcut din ţevile unor puşti
Încărcate.”12

Visul visurilor

„Dorm şi visez că 
Dorm şi visez că dorm şi 
Visez că dorm şi …”13

Marin SORESCU, „acceptând să facă parte 
din colegiul de redacţie al revistei Haiku”14, a încercat 
formula fixă, astfel că micropoemele acestuia, 
primind şi titlu, devin interpretare, joc metasimbolic, 
intelectualismul şi concentrarea intertextuală mutând 
accentul de pe estetica haiku pe estetica soresciană, 
neoexpresionistă:

Vânt
„Verdeaţa care schimbă sângele ...
Cad până şi frunzele
Care conţin fier”15

Hornurile

„Ah, hornurile
Prin care casele
Dau semn că şi-au tăiat venele!”16

Unghi
„Trec pe cer, în formă fixă
Cocorii,
Sonetele ţăranilor”17.

Florin IARU, poet postmodern, cochetează cu 
exoticul haiku-ului, fragmentând într-un joc lingvistic 
postmodern substanţa haiku-ului (Hai ku mine pe 
muntele Fuji). Jocul se dezvăluie ludic pe toate 
palierele, de la cel lingvistic, la unul grafic, apoi până 
la cel livresc:

„Capul meu cade
pe

maşina de scris
............................................

fruntea de rânduri mi-e plină”18.

Imaginal, putem surprinde haiku-ul, însă rândul 
de pauză doreşte să transgreseze receptarea tributară 
titlului, iar ultimul vers, vizibil trimiţând la versul 
eminescian, are şi o a doua conotaţie, aceea a experienţei 
senzoriale, fizice, a rândurilor clapelor maşinii care 
presează fruntea căzută. 

Un alt poem, ce reclamă atenţia noastră, este Hai 
ku fidelity, care trimite acum la Bacovia, consimţind 
prăpastia istorică ce cuprinde realitatea în care suntem 
prinşi ca într-o maşină de vid, metaforă a lipsei Sensului:

„Gâfâim în maşina de vid.
...................................................

Un gol istoric se întinde”19

„Imperiu al cuvintelor”20, poezia sa e un protest, 
o contestare a limitelor limbajului şi, mai ales, a limitei 
literaturii, privită din perspectivă postmodernistă.

Emil Eugen POP, traducător, interpret şi scriitor, 
seduce umorul să iasă din cele mai nebănuite unghere 
ale limbii române în volumul Criza’ teme niponoclaste 
(2006), un volum pestriţ şi fermecător, în care cititorul 
se rătăceşte zâmbind (câteodată amar) printre edificiile 
construite, unele cu capul în jos, altele lichefiate, altele 
din turtă dulce. Poezie, proză, pseudoepistole, schiţă, o 
scriitură ce se cere în mod obligatoriu citită, nu recitată, 
nu vorbită. Oximoron, fragmentarism, un dadaism 
postmodernizat prin renunţarea la tăieturile din ziar 
şi la căciulă şi prin adoptarea tăieturilor din mentalul 
cultural de veacuri al omului şi aşezarea prin permutări 
combinatorii a unui sens nou, sclipitor şi intelectualizat. 
Mobilul creaţiei, condiţia călătorului la impactul cu 
Celălalt, este expus în loc de prefaţă: 

neoexpresionismul poetic românesc
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„pseudo-epistolariu circumscris 
în bună măsură tărâmului imaginar 
demarcat de titlu (...) Direct sau 
răsfrânt în cioburile memoriei, sparte 
la impactul bing bang premergător 
crizei declanşate de contactul hodorong 
trong cu altă lume, te ridici în picioare 
din extazul în care omul tinde să cadă 
în faţa acestei zone arhifetişizate, şi 
nu-ţi poţi reprima reacţia de surpriză 
– mărturisită în prezentul volum – din 
momentul în care o descoperi pe ţărmul 
istoriei, goală puşcă, cu ţeava îndreptată 
spre un ocean de pace. Mass-turbată 
şi abandonată, Japonia îşi hohoteşte 
lacrimile prin ţeavă, iar pacea se face tot 
mai adâncă”21. 

Am reprodus întregul fragment datorită 
concentrării maxime într-o definiţie actualizată a 
receptării Japoniei de pe poziţia conştientizat dezvrăjită 
a străinului. Decriptarea mesajului ne pune în faţă 
conştienţa autorului faţă de receptarea istorică a Japoniei, 
faţă de realitatea ei de dincolo de fetiş şi faţă de condiţia 
celui de dincoace de oglindă, călătorul.

Colecţia este seva bucuriei de a citi şi a de a 
electrifica prin duh (englezescul wit, în care se reunesc 
la superlativ inteligenţa, ingeniozitatea, spiritualitatea, 
ironia fină) întreaga reţea neuronală a subconştientului 
cultural.

Spectrul vast al imaginarului artisticizat îl plimbă 
pe cititor printre aleile încurcate ale poliglotismului, ale 
realităţii ficţionalizate sau ale culturii ludice şi clişeizate. 
Trecerea din registrul grav în cel ludic se face brusc şi 
nebănuit, încât efectul de surpriză schimbă rapid sensul, 
dezvăluind mai multe etaje de semnificare/simbolizare, 
astfel că poeziile se desfăşoară în acelaşi spirit ludic, cu 
o supradoză de intelectualism, într-o paletă generoasă de 
forme, de la vers liber, la haiku, baladă. Limbajul este 
cel care se metamorfozează continuu, sparge duritatea 
cuvântului, aducând din adâncuri fluvialitatea de sensuri, 
cuvântul devenind atât de maleabil încât permite ideii 
poetice să se manifeste plenar.

Printr-o redimensionare în registru ludico-
parodic a baladei barbiene, Emil Eugen Pop conduce 
jocul atât la nivelul conţinutului, cât mai ales la nivelul 
limbajului, reuşind să dea o nouă faţă expresiei poetice:

„în grădina lui Morel
un tomnatic gogonel
chicotea
c-o pătlăgică
gălbioară pe burtică
ş-ofilită sub cercel
«nu roşi sfioasă fată
c-o să te facă salată!
stai verde ca alte cele
ş-om ajunge gogonele

neoexpresionismul poetic românesc

în acelaşi borcănaş
vin’ încoa pupa-te-aş»”, Japona Pătlăgel; 

„hormon vagabond
bate Calea Lactee
cu gândul la Calea 

Victoriei”, mormon pe căi 
greşite.22

În încercarea de a sparge limita grafică şi 
semnificaţională a demersului poetic românesc, aceşti 
poeţi transportă lumea „de la ea însăşi la ea însăşi” 
dezvrăjind depărtarea, aducând aproape pe celălalt 
cu toată diferenţa lui şi integrându-l în sistemul 
epistemologic vestic. Fondul vitalist intercultural, 
intertextual, nu doar intersemantic ca în perioada 
expresionismului, face ca poezia neoexpresionistă 
să reverbereze globalizant într-o lume care-şi şterge 
graniţele, îşi defulează trauma, îşi joacă intelectualist 
memoria, fărâmiţează realitatea şi o recompune 
mozaicat.
__________________

Note:
1 Mihai Vieru, Hai-ku miki, Editura Brumar, Timişoara, 

2007, p.13.
2 Ibidem, p. 41.
3 Ibidem, p. 66.
4 Patricia Lidia, Interviu cu poetul Mihai Vieru: 

„Trăiesc mai mult poezia decît o scriu. Scrisul ei este o 
consecinţă pe care cititorul să şi-o însuşească numai în 
funcţie de ce trăieşte el”, pe www.hyperliteratura.ro, accesat 
1.09.2015.

5 Claudiu Komartin, Poezie şi exaltare, în revista 
Tomis, martie, 2009 .

6 Iulian Boldea, Poeme thermidoriene, în revista Vatra, 
nr.10/2013, p.77.

7 Mihai Vieru, ShiNoBi, Editura Brumar, 2008.
8 Edi Apostu, Haiku sau arta de a gândi absurd, 

Editura 3D Arte, Iaşi, 2008, p. 7.
9 Ibidem, p. 9.
10 Ibidem, p. 33.
11 Alex Ştefănescu, Un big-bang al poeziei, în revista 

România literară, nr.45/2008, www.romlit.ro, accesat 
08.08.2013.

12 Ibidem.
13 Constantin Creţan, SMS-uri, Editura Pastel, 2008, 

http://www.altii.home.ro, accesat 08.08.2013.
14 Magdalaena Dale, Poemul haiku în România – 

Florin Vasiliu, pe www.poezie.ro, din 16.05.2006, accesat în 
08.08.2013.

15 Marin Sorescu, Altfel, Editura Junimea, Iaşi, 1973, 
p. 63.

16 Ibidem.
17 Idem, Drumul, Editura Minerva, Bucureşti, 1986, p. 

254.
18 Florin Iaru, Poeme alese 1975-1990, Editura Aula, 

Braşov, 2002, p. 31.
19 Ibidem, p. 190.
20 Nicolae Manolescu în cuvântul de pe coperta IV a 

ediţiei citate.
21 Emil Eugen Pop, Criza’ teme niponoclaste, Editura 

Univers, Bucureşti, 2006, p. 9.
22 Ibidem, pp. 70-72.
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II. Poezie neoexpresionistă

Romulus BUCUR

străzile lungi şi drepte
ca şi pustii
se deschid întunericului
cîte o fereastră se luminează

şi tu afară tu afară

la stînga la dreapta
oricum n-are nici o
importanţă tot acasă
ajungi

într-o ficţiune confortabilă

Dumitru CHIOARU

Seară adolescentină

Seară plină de aşteptarea cinei. 
O, curiozitatea mea trează 
în febra ultimelor ştiri de pe glob! 
Tresari la vocea mamei ca-n vis
– ceilalţi în aburi cinînd – 
ridici liniştea; plescăi puţin;
conversaţie aprinsă între părinţi; 
îţi strîngi picioarele; ţi-e urît;  
te retragi; linişte neagră-n frunziş.

Apoi te clatini slab în lumina televizorului;  
negru în colţ aşteaptă patul desfăcut 
te dezbraci; burează veioza –
o, gîndurile aiurea volbură lîngă tîmplă
cînd grăbit îţi închei nasturii şi dîrdîind
te arunci în zăpadă – sublimă
noaptea picioarelor albe!

Inima străvezie fîlfîie-n cameră;
visele ard descompunîndu-te.
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Nicolae COANDE

Teroarea unicităţii

Există o clipă în timp cînd aud cum mîrîie planetele una la alta
cu secole-n gură pe care noi nu le ştim
perseverenţa memoriei despre care învăţaţii ne spun
că poate reabilita o viaţă sau o idee
nu va reface inima obosită de atîta dezolare intens cultivată
teroarea unicităţii aceeaşi pe care Dumnezeu a simţit-o în 
clipa cînd a ştiut
că omuleţul pe care l-a scuipat cu putere afară va scrie 
acest poem 
din afara minţii sale
pe măsură ce este evacuată iar suveranitatea ei contestată
de ceva ostil ameninţător cu sînge cald.
Există un moment cînd ştii că frumuseţea merge mînă în 
mînă cu sărăcia
pînă la sfîrşitul vremurilor
dar după aceea se vor despărţi pentru a duce o existenţă tăcută 
umilă
aşa cum mîinile celor care au trăit cîndva se cunosc 
dar nu se ating niciodată.

Şi iarăşi niciodată.

Dan COMAN

Violul
 

nici o clipă nu am încetat să-mi vorbesc altfel decît 
unei femei
dar astăzi neruşinarea depăşeşte orice închipuire.
e peste miezul nopţii o oră şi eu mă rotesc în jurul meu
cu o viteză ameţitoare şi-mi tot sărut mîinile.
mi-e peste puteri să mă abţin. pînă peste puteri.
căci numai ştiind că sînt acolo, în el – şi trupul meu 
reacţionează
cum zece pisici în călduri laolaltă, cum ghinga, cum 
nimeni altcineva.
am încercat totul. pînă şi muţenia
pînă şi totala nemişcare. fără folos.
de cîte ori îmi vorbeam gura mea mai că s-ar fi devorat 
pe sine
de atîta splendoare sonoră, de atîta meşteşug.
luni de zile n-am făcut altceva decît să
mă umilesc însă fără, fără folos.
cu adevărat: niciodată n-am încetat să-mi
vorbesc altfel decît unei femei
dar astăzi neruşinarea a depăşit orice închipuire.
astăzi cînd tocmai reuşisem să-mi adorm trupul
iar tensiunea dintre mine şi el aproape că se risipise.
numai că nimic nu a fost mai puternic şi nimic nu m-a 
putut opri:
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m-am ridicat în toată splendoarea mea deasupra 
trupului meu
şi l-am ţintuit între perne
şi întocmai ca unei femei i-au fost de-ajuns
cîteva mişcări puternice şi pline de precizie
pentru ca strigătele lui înfundate să-mi acopere 
strigătele.

Ion CRISTOFOR

Seară
 
Seara tocmai s-a lăsat peste noi
ca o coală de indigo obosită.

Pe un deal de nisip din apropiere
luna descifra neliniştită versete din Coran.
O femeie tânără
amăgea senzualitatea unui bătrân
pe o străduţă în pantă.

Sub o lumină roşie, un preot cu părul vâlvoi
alerga prin curtea spitalului
în care o pisică pândea câteva vrăbii.

Şi frunzele teiului de la gardul curţii vecine
îmi miroseau a femeie.
Eram la vârsta de 30 de ani pe atunci,
fumam nepăsător în uşa bucătăriei de vară
pe care tocmai bătusem harta cerului în cuie.

Gellu DORIAN

Malaezia

Eu sunt poetul ion mureşan
şi nu o singură dată am fost obligat să-mi prepar singur 
băutura,
eu nu m-am plîns de vremuri şi vremaşi,
ce-mi păsa mie de ele, de ei,
mie îmi păsa numai de mine şi de alambicul meu 
ascuns
printre lucrurile de nimic,
deşi nu o singură dată i-am văzut pe vremaşi cărînd
în maşinile lor alambicuri peste alambicuri,
unele de tablă de alamă, cu serpentină din sticlă de 
yena,
altele improvizate din te miri ce,
că omului nevoiaş îi ardea gîtiţa mereu
şi mereu trebuia să o stingă,
dacă de la alte treburi ascunse putea fi oprit,
de la această treabă nimeni şi nimic nu-l putea opri,
aşa şi eu, poetul ion mureşan,
că aşa mi s-a zis din naştere, pentru că nu puteam fi 

oprit din plîns
decît cu un ţoc muiat în horincă,
eu nu o singură dată am fost obligat să-mi prepar 
singur horinca,
şi cum prunii se uscaseră,
merii lepădau în timpul verii, iar tescovina o dădeau la porci,
luam un sac de făină de porumb,
o opăream pînă se făcea un cir peste care turnam zece 
kilograme de zahăr,
iar cînd acesta nu era, mergea şi fără el,
aruncam peste acel borhot un pachet sau două de 
drojdie,
depinde cît de iute doream să bolborosească borhotul
şi cînd începea să înţepe nările cu mirosul lui iute,
trăgeam cu ochiul peste tot satul,
să văd de-i linişte în lanul de porumb,
şi puneam alambicul la treabă,
cu o atenţie demnă de cel mai bun soldat în plantonul 
de noapte,

pic-pic,
pic-pic – primele lacrimi le puneam într-un borcan
peste care aruncam petale de crin, mitilic
bun pentru frecţii –
şi iar, pic-pic, pic-pic, pic-pic,
pînă cînd se umpleau vasele cu un lichid uşor albăstrui 
şi plăcut,
slab ca diana,
după care îl treceam iar prin alambic
pînă ce distilarea se oprea la cincizeci de grade,
şi cum nu-i puteam spune horincă de prune
sau horincă de mere, de pere, de orice alte fructe
care-mi lipseau din grădină,
i-am spus malaezia,

vai-vai, nici nu ştiţi cîte picături şi rîuri mi-au bucurat viaţa,
de nici nu ştiu cîte ori am ascuns şi scos alambicul
pe care acum îl port glorios ca pe o cocoaşă
pe care toţi mahmurii ar dori s-o sărute,
dar eu le ofer
malaezia simplă, tare,
malaezia cu miere de albine,
malaezia cu sirop de afine, pentru cei cu vederea slabă, 
cu gust de zmeură, pentru fetele
care ştiu să iubească un om experimentat
şi atît de inventiv ca mine,
malaezia cu sirop de mentă, pentru cei cu stomacul în pioneze,
malaezia cu petale de trandafir,
pentru oricine am tot ce doreşte din lungul raft
plin de sticle cu malaezia,

numai de-ar da Dumnezeu să se facă şi anul acesta 
porumbul,
că moara e tot acolo, la vad,
iar alambicul, acum, la vedere,
ca un exponat la care vin toţi şi se roagă
să nu cadă din cuiul din peretele pe care l-am răstignit
pînă la înviere şi înălţare.
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Dinu FLĂMÂND

Libertatea tăcerii

Dragă mi-era libertatea tăcerii înainte s-o caut pe cea
a cuvintelor (dacă ele ne pot elibera oare
de altceva decât de spaima de a tăcea?) – 
şi nimic din cele transportate prin aer de sunete
sau culcate mai apoi prin reductiva rigoare a 
scrisului (dacă şi asta se întâmpla!) nu era
de natură să mă scoată din bogatele mele absenţe 
contemplative.

Vreme îndelungată uitam de mine uitând însă şi de
faptul că plonjam în adâncurile tăcerii
uneori străbătută de fulgere cataleptice – 
acolo mă obişnuiam cu prezenţa unor 
bănuite conexiuni ce irigau cumva 
intuiţia care îmi prezenta revelaţii 
inexplicabile dar posibile prin tăcere.

Ţanţoşul mers al găinilor prin curte sau rumegatul
protocolar al vacilor şi somnul colosal 
pe masivele lor picioare 
al cailor moţăind la umbră – 
influenţau imperceptibil această pierdere a mea 
(în lăuntrul meu înfăşurat 
ca panglica numitului Möbius).
 
Şi mă desfăşuram înfăşurându-mă în această buclă 
a interiorului ce dădea afară 
spre a reveni în punctul iniţial al interiorităţii
levitând la exterior-interiorul acelor absenţe
dar în tăcerea perfectă.

Sigur că lumea avea şi continuă să aibă
o singură faţă – a spaimei – unde trebuie 
să găsim cât de repede
mânerele de care ne agăţăm presimţind căderea – 
însă tăcerea cea infinit dimensionată 
mă ajuta deja să evit întrebările 
rămas plonjat în fericirea libertăţii de 
necunoaştere.

Drumul acesta chiar se dublează
(aflat-am eu mai târziu) de încerci 
să tai chiar în lungul timpului
bucla fericitului Möbius – 
dar ceea ce poate fi scris chiar pe
banda înşelătoare aproape nici nu contează
dacă ai curiozitatea să observi în ce fel
acest scris din interior se oxidează afară 
spre a deveni doar mister lăuntric.

Zile întregi palpitam în dogoarea amiezilor 
la orizontul unor ape ce levitau spre cer

şi al cerurilor care în preajma munţilor mei
îşi ridicau marginile să acopere-n zori 
misterul acelui contact.

La acea vârstă copilul nici nu are nevoie să umble 
sau să alerge pe propriile sale picioare fiindcă e destul
să tragă aer adânc în piept şi să strângă uşor din coate
spre a plana deja peste toate.

Iar acum acum stând pe malul acestei mări
unde Ovidiu se plângea că îl urmăreau
în boala lui toate cele care-i lipseau 
din anterioara lui viaţă
(şi putem presupune că era plin de cele absente) – 
îndelung privesc nişte păsări ale furtunii 
care pe stâncile artificiale puse de om să oprească
furia mării îşi desfăşoară placide aripile în vânt
pregătindu-le pentru noi zboruri.

Ele se află deja în zborul lor ne zburând
fiind în vânt şi sub vânt cu instinctul
ubicuităţii lor spaţiale
sau deja plonjând
şi spre cer şi-n adâncul mării.

Iar eu mă aflu în una din acele tăceri 
care pe aceeaşi parte conţine şi-aceste vorbe
scrise dar şi spălate deja de vânt
şi mă aflu aşa cum sunt şi cum nici nu sunt
în decalaj şi în continuitate cu propria mea tăcere
şi mă aflu mai mult ne aflându-mă însă încercând
să prind pierderea clipei mele chiar în zborul ei
repetat – 
ne înţelegând ce anume din mine zboară
şi tace cu insistenţa unei vorbiri
şi mă aflu plecat de pe acel dig cu stabilopozi
dar ne ajuns niciunde încercând totuşi
să-mi ridic aripile în vânt
să mi le zvânte timpul.

Mangalia, august 2015

neoexpresionismul poetic românesc



87

Liviu GEORGESCU

Prins

Bocitoarele bocesc urletul mucegăit în cei prinşi pe 
câmp de fulger,
de sabia retezătoare, de suliţa pătrunzătoare.
Şi petele de mâncare pe haine, şi mâinile în pergamente 
soioase,
învelind verzele zburlite în pieţe, obraznice, mai abitir 
decât măturile
şi decât tigăile cu sfârc de ulei.
Toţi uită lumina aprinsă în creier şi nu se mai întorc –
rămâne o veşnicie aprinsă şi încet se toceşte
încet se acreşte şi din ea răsare o iederă care se caţără
în sufletul călăilor, în mânecile activiştilor,
a veşnicilor activişti indiferent de epocă
gata oricând să te sfâşie
şi să facă nedreptăţi în numele nedreptăţilor.
Dar tu te duci mai departe cât mai departe de păduchii zorilor
de paraziţii care descalecă dealuri cu picioare de lemn
şi cu zâmbet viclean, descarcă furci târziu în noapte
când moartea se plimbă albă pe cerul gurii
şi cruce cu limba nu-ţi mai poţi face. 

KOCSIS Francisko

Hocus-pocus

Hocus-pocus e un alt fel de a zice 
că nu poţi să nu te pui de-a curmezişul unui gând 
care vrea să radă de pe pământ libertatea 
de a scoate iepuri şi porumbei din jobenul fermecat,

eu strig întotdeauna hocus-pocus şi abracadabra
când iluzionistul îmi cere să mă las păcălit,
când vrea să scoată din mâneci, din buzunare, din gură
panglici colorate, sfori înnodate şi la urmă un şoricel alb
cu care sperie copii şi femei,

şi strig şi mai vârtos când urmează magia cea mare,
când din jobenul fermecat apare primul iepuraş angora,
momentul irepetabil când ochii săi roşii luminează
ca două leduri aprinse brusc pe fracul uzat;

şi aştept cu sufletul la gură momentul culminant
când din fundul jobenului e scos la vedere porumbelul
ca un veritabil trofeu şi dovadă de măiestrie;

când e eliberat, când îşi ia zborul spre tărie,
când înalţ privirea şi-l urmăresc cum dispare,
mă vindec pentru o clipă de handicapul de a fi adult –
batem frenetic din palme şi râdem de parcă ne-am întrece,
iar când nepotul mă întreabă de ce strigăm abracadabra,
îi răspund simplu: o, copile, ca să fim fericiţi!

Ştefan MANASIA

Fetiţa lui Darth Vader

1.
Copiii mici sînt ca vinul. Piramida aztecă din nisip pe 
care astăzi i-am construit-o Melissei a căpătat, odată 
cu lăsarea întunericului, două ziduri concentrice de 
apărare. Şi aş fi jurat că Estera deja o dărîmase. Cum 
făcuse de atîtea ori, cînd nimic nu o bucura mai mult 
decît să provoace.

2. 
Copiii mici sînt ca vinul. Esterke plonjează în apa 
turcoaz. Lumea-i o fotografie de concediu: valurile – de 
argint, plaja – nisip alb. Debarcaderul l-au construit din 
resturile corăbiilor. Sărim unul după altul, pînă ea nu 
mai urcă la suprafaţă minute în şir. Mă scufund panicat, 
cineva ţipă. Îmi găsesc băiata-ntr-un soi de alveolă 
elastică, levitează-n poziţia fetală. Fusese mereu sub 
picioarele mele. Înot liniştit, o ridic. E toată un zîmbet: 
cald, religios, neuman.

3.
Copiii mici sînt ca vinul. Estera priveşte peste umăr 
salcîmii halucinaţi: are ochii fotografului din Blow-up, 
guriţa dulce şi nevinovată. Lansăm amîndoi particule 
de spumă poliuretană. Curenţii de aer le ridică, aproape 
instant, deasupra cartierului. Se uită la mine cu privirea 
tip „Tati, acum ce mai facem?” În grădină, motanul 
bătrîn (alb murdar) şi motanul tînăr (negru tăciune) 
pîndesc sub tufele de mirabilis: au sosit la ospăţ fluturii 
cap-de-mort şi liliecii zboară excitaţi la semiînălţime. 
Seniorul mîrîie, juniorul dă ture şi reocupă, înciudat, 
aceeaşi poziţie: aleg amîndoi liliecii, fireşte, cum am 
putut crede anul trecut că Tom vagabond duce-n botic o 
bucată de umbrelă care zvîcneşte.

4.
Copiii mici sînt ca vinul. Sînt iarăşi în lumea gotică 
şi marină, smaragdie, sinilie, viorie: călătoresc 
întotdeauna dinspre Sud către Nord, de la şantierul 
naval spre cazinou, pe faleza de marmură, apoi prin ceea 
ce fusese odată un templu sau intrarea în anticul port 
(grecii, atlanţii), pînă în nordul unde sclipesc conductele 
de aluminiu, sondele înfipte în insula reziduală. Aici e 
Recycle bin sau Fuckery. Aici ajunge totul, de aici 
pleacă totul. Energia, poluarea, hrana. Prostituate băute 
şi drogate îmi aţin calea. Le îndepărtez cu dosul palmei, 
scîrbit. Mă întorc pe faleză. Cobor cu Estera pînă la 
valurile gigantice şi inofensive, care vîntură pietricele 
şi cioburi numai pentru a le depune pe mal. Pe urmă 
căutăm, la bordul planorului electric, o adresă în oraşul 
peste care se lasă înserarea şi ploaia.

5.
Copiii mici sînt ca vinul. Alerg cu adidaşii bej, ea 
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lopătează-n cizmuliţele roşii cauciucate, pe spinarea 
bicicletei albastre, fără pedale. Înghiţim trotuarele 
umede ca liniile din palma lui (N)aum.

6.
Esterologie. Seara, în spatele blocului, sorb din ochi 
luna plină, uriaşă, înconjurată parcă de-un curcubeu. 
Are o aură formată din mai multe ape. şi nu mai ştiu 
cum să îngenunchez şi cui să mă rog. şi aş îngenunchea 
şi m-aş ruga, scrîşnind ca întotdeauna: „Numai atîta 
poţi?”

7.
N-ai să-ţi mai aminteşti, poate, întîia noastră excursie 
la Vivariu. Chipul extatic al tînărului biolog – pepene 
crem sub cîrlionţii negri interminabili –, clipa cînd, 
singură, tu ai surprins şarpele boa vînînd. Îi mai dai un 
şoricel, te rog? Uite-l că moaare de foameee... Ceilalţi 
părinţi şi-au tîrît de acolo, scandalizaţi, progeniturile. 
Noi trei am rămas – într-o solidaritate rebelă – pîndind 
secunda în care alt boa o să ţîşnească din nisip, muşcînd 
şi încolăcind şoricelul. Pentru că-i era, pur şi simplu, 
foame. Pentru că, în după-amiaza de iulie, cînd albina 
o înţepase pe prietena ta, ai plîns şi m-ai emoţionat: 
nu pentru fetiţa smiorcăindu-se în braţele bunicului, ci 
pentru-albina care, pierzîndu-şi acul, moare.

8.
Copiii mici sînt ca vinul. Du-te la mami, împac-o, i-am 
zis înainte să plec, doar tu poţi s-o împaci pentru că 
tu eşti vulpiţa, şi vulpiţa mi-a dat cutiuţă magică verde, 
cu oglinjoară şi farduri, Ţine-o cu tine cînd treci prin 
pădurea cea deasă, (n-am s-o pierd şi n-o să mă pierd). 
Printre spiriduşii din Insomnia, sub abajururile roşii cît 
hribii mutanţi. Am traversat, aproape inconştient, club 
după club. Stînga îmi transpirase tot scotocind buzunarul 
şi verificînd dacă talismanul i-acolo. Era acolo în taxi, 
acolo – pe aleile din proximitate. Le străbat din ce în ce 
mai ezitant, dilatînd timpul lipsit de calitate. şi numai 
gîndul că mîine, pe orice fel de lumină, vom ieşi amîndoi 
să construim şi să demolăm, să inventăm întîmplări, 
face totuşi să mai găsesc uşa şi cheia şi canapeaua, vidul 
domestic în care aparatele electrocasnice înalţă muzici 
spre distrugerea mea. Copiii mici sînt ca vinul, îmi spun, 
cînd te văd pregătindu-mi salată sau desert în crăticioare 
minuscule, pe iarba murdară, acolo unde răutatea şi 
sloiurile nu ajung, unde isteriile bergmaniene nu mai au 
forţă să reteze arteră după arteră. E toamnă tîrzie sau 
primăvară devreme. Copiii mici sînt ca vinul. Tu eşti 
puiul de lup şi eu căpetenia haitei, care-l salvează pe 
Mowgli. Îţi arăt norii şi dragonii, iepurii cu dinţi de 
carton, pe balaurul Giorgică şi fantomele dansatoare. 
Acum ştiu, acum ştiu de ce mai sînt aici.

9.
Cînd voi fi mare, vreau să am muuulţi copii, şi pe cel 
mai mic vreau să-l cheme Ştefan. De ce, tati? Pentru că 
tu o să fii mort, tati. şi-mi place tare mult numele Ştefan.

10.
Copiii mici sînt ca vinul. Tăiem liniile din palma lui (N)
aum cu bicicleta mea insectiformă. Cînd soarele coboară 
în smîrcul de pe Canal, eu îmi ridic şi depărtez de roţi 
picioarele, iar tu, în scăunelul alb, îndrepţi degeţelul spre 
cerul senin, ca şi cum fiinţele longiline ale văzduhului ar 
şti, într-o secundă, că venim.

(din volumul Cerul senin, în curs de apariţie la 
Editura Charmides)

Ioan MOLDOVAN

Viaţă fără nume

I

Am ieşit din camera încălzită
prin pereţii ei şoareci decalcifiaţi de iarnă
 omătul pe tufe un cîrd de rechini
  sub dud se auzea geamătul
 unei bătrîne, rapida alterare şi aburire
a cuvintelor
Picioarele în sandalele tatălui nostru măcinate de două 
veri
anterioare, oasele de sidef scoteau mici chicote, 
voluptăţi
pentru care timpul nu are dimensiuni

ninge „cum illo tempore”
printr-un labirint imaculat cu chipul necuprins în 
încruntările
zilei ce începea
 un vers dezvinovăţindu-se: „n-am nici o vină, 
n-am”
expediţia mea pe cei zece metri de ogradă la marginea 
oraşului
prin noaptea zăpezii, nu trebuia să aibă nici o
victimă!
 ca mult mai tîrziu în trei ore de santinelă să-
mi împing
pîslarii prin toate cercurile vîrstelor mele, în timp ce
prin dormitoare soldaţii demontau visul ca pe o 
mitralieră şi
îşi frecau pielea mîinilor de oţelul cotropit de frig
 pîinea în gură se-amestecă cu umezeala 
cuvintelor
nu-i aşa, Lucreţiu
uscatul şi umedul, caldul şi recele într-o iubire activă
pentru a anihila obiceiul barbar al zeului

II

scria perfect senin un poem senin
despre reflectarea apei în aer
nota lumina de pe obrazul iubitei
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clătinîndu-se încoace şi încolo
era în timpul serviciului printre colacii de sîrmă
călcînd prin troscotul ars de motorină
cerul vînăt îi împingea gîtul spre
vîlceaua cu răchite şi resturi organice

„ai terminat?”
dar el îi auzea nervii înfofoliţi în sînge
şi un mic strigăt subteran
s-a lipit de scoarţa cenuşie a unei răchite
în timp ce o săruta privea peste umărul ei
un cuvînt se scălîmbăia prin pietrişul de la mal
şi furnicile îi dădeau tîrcoale

III

 să nimeresc cu o frază în fereastra ce da
spre curtea din spate cu găini cîrîind lung
un leşin al luminii de după-amiază
pervazul albastru era o intrare în lichide
  manuscrisul lucea
cu toate ale sale trupuri într-o utopie salină
pe mîini cerneala brună a sucului de vişine
un decameron fîlfîind lent prin camera răcoroasă
 veni chipul proprietăresei în galben imperial
bătrîna cu călcîie alburii
pentru adolescentul plin de cuvinte era şi asta o viaţă

deci i-am numărat gutuiele de pe dulapul cariat
un uşor leşin ascuns verii de sidefuri
mîinile ei pergamentoase dirijau mica serenadă 
„Lubricitá”
pînă cînd te-ai umplut tot de frig („taci, taci, nu scînci
uite pune mîna pe bulbul focului de demult”)
şi nu-mi era frică de nebunia ei

IV

nu vei găsi, Lavinia, vreun câine spălat de lumina
cimitirului, să meargă înaintea ta prin inima
rece a indigoului
fîşîitul saunelor în ploaie
tu schimbi fulgerarea de trupuri

  prin pivniţe mere de iarnă zumzăie
precum incubatoarele Egipetului
te-a sărutat Herodot ţapul doamnei Salomeia
brodeusa orăşelului
şi acum îţi ştergi pojghiţa de gheaţă
o mască a lichefierii ierburilor bătrîne
 vino să-ţi arăt lingourile de stronţiu călătorind
printre uli şi vrăbii
pubelele de pe mal sunt pline de exclamaţii reziduale
şi lumina aceasta, lumina şiroind
pe sub uşi – 

trebuie să răsfoim un album cu reproduceri – 
spune-mi cu cine vorbeşte el

de îşi întorc cuvintele capul spre trupul meu
un gram de nisip pe tratatele alchimice
precum din zarzări cad între urzici grăunţele unui foc
iar mîinile copilului nostru se umplu de băşici alburii
retine umflate, ferestre în care viaţa poate începe din nou
cu proaspete masacre şi triumfuri

V

atleţii adolescenţi soseau rînd pe rînd
dinţii lor făceau o dimineaţă de jur-împrejurul
  trapezul lucea ca o flamură, călcîiele 
despicînd
materia unei aşteptări perpetui
mă pîndea un pericol
viaţa însăşi nu permite elipse
şi întrebarea dacă poemul e altceva decît viaţa
îndoiala privitoare la tine, Horaţiu („nu voi pieri întreg,
nu monument mai durabil…” etc.), nu mă împiedica
şi năuc febril intram în manuscrise
zigzag-uri cu răsuflarea gîfîitoare
pînă mă aşezam cu capul între pieile labirintului
Astfel căcîiul era împins la o parte
în hăţişul de sînge şi carbon – 
o floare pipernicită asemănătoare creierului de iepure
urca încet din pămîntul hîrtiei
 cîteva cuvinte putrezind şi cîteva cuvinte verzi 
şi
 cîteva cuvinte trandafirii 

VI

ceva profund imoral precum uleioasele priviri
ale vreunui bărbat pipăind picioarele femeilor
venite la înmormîntarea din ogradă
o libelulă deasupra unui lac sărat de cîmpie
şi ziua spartă în tot locul
umplută cu flori de cicoare şi picioarele de boi
forfecînd prin pulbere
timp umed şi timp uscat, totuna
în iubire şi în uitare carnea gîfîie
o luminiscenţă în iarba grasă cu excremente de gîşte
vuietul morţii şi frica 
în oglindă nu mai e loc pentru nici o amăgire
A plînge sub această ameninţare
memoria se încarcă precum o armă
moneda neagră a ţevii înspre trecut şi înspre viitor

 gravă responsabilitatea amintirii: mîini 
prăbuşite
în spaţiul alb
amară înghiţitură 
 nu-i dai nici o speranţă să te urască foşnind
prin camera cu doi copii şi cărnuri măcinate
cheamă-l şi spune-i o poveste nouă
amestecată cu apă şi sare, să vedem ce va mai fi, cît a 
mai
rămas, lasă-mă să cred că suntem deocamdată 
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nemuritori
animalul blînd într-o utopie plină de mîzgă şi ritm
dacă ai intra pe uşă aş alerga să mă ascund în sertarul
cu hîrtii cenuşii
nu-i pasă lui de voi, de aceea e mai întunecat decît
o piatră în pieptul îngerilor exterminatori
puneţi visele să cînte cu maximă intensitate
bucuria şi aşteptarea s-au prefăcut în ceva

despre ce-am mai putea îngăima?
sfîrşind un adevăr adormit în gură
nebună şi arsă
să nu irumpă focul, sunt nedemn să-l port, un copac
în umbra căruia amuţeşti
înaintarea e anevoioasă şi ne duce în acelaşi unghi mort
hohotul de sus, hohotul de jos

VII

tu dormi cu săgeţile înfipte în piept
ca o iarbă rece carbonizîndu-se
noaptea a amuţit în frigul coborîtor

: o alterare a lumii ce se îndepărtează
memorizate, cuvintele la ce folosesc
la ce folosesc cuvintele

să cobori în apele înspăimîntate
sîngele tău ar fi o oglindă
acoperită de un sunet continuu

se mai poate căuta un alt timp 
în afara acestuia împotmolit

„nu se mai aude strigarea prietenoasă
a înţelepciunii, înţelepciunea şi-a zidit casa
şi-a tăiat cei şapte stîlpi”

„eram datoare cu o jertfă de mulţumire
azi mi-am împlinit juruinţele
de aceea ţi-am ieşit înainte”

erau clipele începutului cînd spuneai
praf ne facem, praf ne facem
gura ta n-a minţit niciodată, mi-e frică!

VIII

 copilul singur
cum aş putea să-l aduc prin piatra albă la
ochiul acela mereu speriat ca şi cum ar fi ştiut
 nu pronunţa încă nici o sentinţă
mai lasă-ne să vedem trecerea inimii prin lume
aurul şi argintul, sulful, carbonul, noroiul şi zăpada
singurei vieţi
  fericit ca o frunză în clinurile pădurii
  trecea lumina prin mine,
  nimic nu rănea

se află oare sentinţe care ne închid
nimic nu înţelegem, acum ce mai urmează
o pasăre cît un ce acoperind steaua Orientării
 vreun sfat care să te coste prăbuşirea
rămîi şi învaţă-mă cum să vieţuiesc

nu de milă e vorba şi nu de groază
copilul e curat, cine va putea să dea în el
gura nu mai poate decît un tremur, o amuţire

toate flamurile le cobor
punctului acesta de fugă
fanta plină de vînt, prundiş viscolind în ger
deasupra o retină de iarnă cu hăuri
şi ceea ce părea un cuvînt întinde o mînă
vrînd să te smulgă, cum să nu întorc capul?!

fericiţi cu tăişurile suind spre
gîtul subţire
te pierzi tăcută 
ai început să rupi pe rînd toate firele

în adînc laptele e o piatră neagră

IX

pereţi de gheaţă groşi cît trecerea de la un cuvînt la 
altul
te bucuri? nimeni nu ne vede
merii scutură peste genunchii noştri translucide fructe
o ramură trece nestingherită printre omoplaţi
nu ştiu cum stai pe un pod de os
încît peştii se uită spre flori
şi voalaţi se adîncesc sub casa noastră

 vocea se descurcă cu profilele noastre
lamento cu salivă prelingîndu-se din gura copiilor
visînd structuri dulci şi păsări dezlegate
peste cîmpul cu iarbă înfoiată
cerul nu mi-l mai aduc aminte

spune rugină
el îşi va plimba mîna trei nopţi peste obrazul tău
şi mîna va fi albă-moale-suptă, ca de leşie
zgomotul pe care îl face

liniştit sub umbra unor solzi celeşti
printre buze îţi zăresc tăbliţa de ceară
a Mnemosynei
s-au stricat maşinăriile cu imagini
acum voi privi numai spre perete să văd
să văd cum plouă peste filmele mute din copilărie

dealtfel fericit că nu pot spune toate acestea
evitînd fervoarea labirintului în răcire
ciucuri de gheaţă atîrnă de fiecare imagine
vai, ne e teamă să amintim majusculele
dinţii se scufundă în pămînt
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acest eu alb şi singurătatea unui dihor fericit
în ploaie ca o obsesie dobîndită demult
cînd la fereastră se umflau de apă florile de salcîm
cînd din trei cuvinte unul era întotdeauna cal
şi al patrulea era pasăre
dar acum în ierbare şi-n bestiare suflă un vînt de 
indigouri:
jertfele intră în respiraţie

X

se înnorează într-o venă
mirosul de cîmpuri unde iarba dă ultima bătălie
cu neutroni de linişte e acoperit cătunul
în ţintirim jubilează vişinii tineri
 ce neorîndoială în memorie, în judecată
 poemul nu ţine nici de una nici de cealaltă

ţipari unduind în coşul de nuiele, lumina fierbinte şi 
largă
amiază uscînd trupuri şi cărămizi şi
păsări în scorburi
chipul lui Ambrozie e al unui cîine de vînătoare
acoperit de nalbă, de volbură şi
boturile boilor s-au fixat de pămînt să nu zboare
navele lor de muşchi şi tăcere
cîte o libelulă arar albăstrind în fisurile aerului

m-aş putea juca mult, pînă spre seară
dar m-am întors aici casă găsesc scheletul adevărului
nuiaua de purpură fără anotimpuri în movile de carne

ai grijă cum apropii degetele de struguri
cerul e chiar în dosul frunzelor, viu ca trupul
fetei pe care cuvintele au ameţit-o şi s-a urcat în 
podul grajdului, să fie mai aproape de semnele
vuitoare ale norilor

visa şi cerea struguri
visa şi cerşea alte poame
mîinile mele buimace i-au cuprins oasele
pata albă a frunţii, rostogolul copiilor prin iarba 
măruntă

am cîştigat pentru tine un mănunchi de vegetaţii
cu cuvinte încurcate, moalele capului – ca o curte
umezită de ploaie
ca o fereastră brună

 te-ai trezit şi ţi-am arătat pălmile cu cerneluri 
mînjite
şi pe foaie călcîiul unui zeu îndepărtîndu-se
aerul se curăţă iar
respiraţia noastră era o Utopie

XI

o dimensiune secretă

îl împiedică
se visează rece într-o seră aburită, într-o seară de 
amoniu
albindu-ne feţele
  tu nu ştii să mă încurajezi
  oasele tale cenuşii plutesc printre 
peşti
  floarea albastră a măduvei alungă 
rechinii

iarăşi şi iarăşi o liturghie de pietriş
între dinţi
balele unui zeu adormit greu
    ai ochi fără 
speranţă
   poate doar viscerele tale mai 
speră
   dar asta nu se vede cu 
ochiul liber

un poem nu destul de ferm
precum o săgeată ce se răzgîndeşte în timp ce sfîşie 
aerul
dintre călău şi călău
cade fărmicioasă în iarba regală pe o spinare moale de 
sobol
şi începe să plouă
   cu mici hărţi ale sucului de 
fructe
   furate din grădini
între buze o pojghiţă sonoră, un hublou infracosmic
prin care, vedeţi Dumneavoastră, tandreţea nu găseşte 
de lucru

XII

printre copacii atinşi de umbra ulilor
mireasmă de iepuri, mireasmă a pietrei dezvelite
surîsul tău ascunde ceva
un ascuţiş de întuneric prin care trece furnica roşie
o fantezie lichidă, rece
e liniştea care ne uneşte, astfel golul se haşurează
obţinem alchimica umbră
despre care am putea vorbi

   doi copii, unul albastru, 
celălalt albastru
  între ei încărcăturile luminoase, 
povara unei

linişti: desenează zăpada
„ziceam că-i o cetate, tu veneai să o cucereşti”

apoi se întindeau amîndoi pe albul moale şi fragil
tăceau cu ochii închişi în timp
ce sub cer treceau cîteva păsări abia vîslind

azurul neiertător e calm întins deasupra precum
o unghie lucindă himeric, sacerdotal
maxilarele ni se oglindesc, mişcarea lor lentă
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 ca şi cum nu ne-am mai putea opri din 
mestecat
  fastuoase introduceri temporale, 
sîngele
   rococco, un paradis alienant, 
oasele
    aşezate pe cărţi 
transparente

voi tot adolescenţi pe podişul de vorbe
mireasmă de iepuri
mireasmă a pietrei dezvelite
surîsul tău ocolind dîrele galbene ale gloanţelor
arabescurile unor foşti cai, unor foste vînători
o fantezie lichidă împietrind repede

în memoria simultană se ivi alchimica umbră
despre care
mai bine nu, nimic nu se încheie aici

XIII

înfăţişarea unui om în timpul vorbirii
precum o criză de aer afară unde fulgerele continui 
dezgolesc coastele unor copii
el deschide gura, maxilarele se crispează, poate
respiraţia a consumat întreaga utopie a lucrurilor
apoi mîna
se aşază în zona apropiată de faţă şi începe
un dans straniu
din cînd în cînd leşină şi cade lent spre genunchi
ca şi cum ar vrea să atingă pămîntul bun şi greu

centura zilnică de aur
înconjurînd gîtlejul, un asemenea filigran de piele
nu găseşti în palmele unui copil de trei ani

am folosit timpul alergînd
tăcut cu mîncarea în faţă
insecte de abanos prin manuscrise
o frază fertilă, o pedagogie cu precepte luminiscente

cuvintele nearticulate
fiecare e singur şi adevărat
vorbind alăturăm o partitură aluzivă: proiecţii de 
supoziţii
în care arde focul neodihnit al raiului

înfăţişarea unui om vorbind
ar visa lung şi degradat în aurul cosmic
al unei ierbi afrodisiace
africane
 zeama cuvintelor amestecată cu zeama mai 
dulce a

pîinii şi vinului

XIV

Mi-am întocmit un dosar în care povesteam visele
vanitos, creionul chimic nota data nopţii
ulterior am aflat că visul nu poate fi utilizat ca o 
amprentă, că
personificarea e un procedeu artistic, că
metafora e un procedeu artistic,
chiasmul e un procedeu artistic şi că
„un sentiment nu poate fi înlocuit decît de un alt 
sentiment
de o intensitate egală sau mai mare”

 mi-am privit mîinile: erau verzi şi vechi
 lipit de acest pămînt
 chipul mi se umplea repede cu mici vietăţi 
străvezii
am închis uşă după uşă
mai tîrziu am citit şi m-am liniştit

XV

real este spatele înnegrit de fum şi grija de a expulza o 
idee
fără malformaţii
  sunet
  sunet păgîn în ureche
  de culoarea grozamelor abia liniştite
„a trecut zăpada de pe craniile tale, Eschil?”
sub talpa dreptului e începutul morţii şi sub a stîngului 
altceva
păşind
se aude zdrăngănitul unui atelaj fabulos
ecce homo?
  pînze sîngerii umflate de vînt într-o 
imaginaţie ce nu doare
savantul tom al secundei
  îmbătrînind pînă-ţi trece din ventricul 
în auricul
  (anatomia e şi ea o licenţă poetică)
sîngele ca o elegie ca o canalie prin canalul albicios al 
timpului
murind quasi una fantasia în timp
     ce răsar
    urzicile ciupercile 
muşeţelul
    imperiile 
revoluţiile
    scriitura
    legea gravitaţiei 
legea relativităţii
    cuneiformele altor 
sori
    acel „eşti fericit” şi 
informaţia aburind pe masă
acesta este trupul meu
   comestibil ca orice vedenie.
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Viorel MUREŞAN

Pastelul de fum 

o privire fugară printr-o fereastră ce dă
spre vântul curat

acolo
scrum de ţigară pe un mormânt de copil
şi în tot aerul urme de plâns
cum rămâne gustul de lapte ars
o vreme pe limbă

stolul de ciori plutind peste cartier
pare o epigramă cioplită în piatră

panica unor dulapuri
uitate mult timp deschise

o nouă privire fugară prin fereastra
ce dă spre vântul curat

şi pe pereţi
umbra unor
cristaluri tresărind speriate

prin plopul din zare
suie un geamăt de lift

Olimpiu NUŞFELEAN

Mai sus de turla bisericii

Sirena ambulanţei scoate oraşul din rădăcină
precum dentistul măseaua de minte încă sănătoasă
fără anestezic.
Disperarea e sîngele
unei vene deschise,
se înalţă cu suflet cu tot,
deasupra caselor, mult mai sus,
unde florile scuturate de cais nu mai ajung.

Greu de dus o zi fără griji.

Zborul vrăbiilor este iute şi gol,
în lume-i urît
şi-i umezeală tăcută,
peste care trece îngheţul fiorului.
Putrezesc carii în grinzi
şi grinzile se încovoaie sub greutatea cenuşii,
iar căderea e doar ameninţare – 
nimic mai mult.

Acoperişurile înalte stau aşa,
nici prăbuşite de tot, nici agăţate de cer.

Ţipătul sirenei te urcă
mai sus de turla bisericii,
acolo unde îngerii nu mai pot bate din aripi
iar Dumnezeu n-are cel mai bun unghi de privit
din fereastra Raiului – 
aşa că-i dă drept de decizie
Liberului arbitru – 
un concept ca o fiinţă 
ce stă lîngă tine uimită
şi tu nu ştii ce să mai crezi:
mori sau trăieşti?

Greu de dus o zi fără nefericire!

Ce să pui în locul rănii sîngerînde?
Cum să-l iubeşti pe cel care te iubeşte
cu iubirea lui căreia
nu i-a găsit încă sensul?

Aurel PANTEA

* * *

Dinspre tine vin numai şoapte,
cu tine urcă în oraş amurgul,
un grai fără seamăn seamănă melodii,
că tot trupul îţi cîntă,
te-am văzut cum priveai trecătorii,
ochii tăi secerau chipuri, în vechimile serii, 
cineva a povestit odată despre cum apari în desimi de 
aparenţe,
cum pe chipuri se aşează lumini străine
şi pe străzi pluteşte o răcoare
ieşită din respiraţii de demult,
în preajma ta
toate de aici
îşi găsesc apusul,
pînă cînd mîinile tale mîngîie ceva molatic,
şi întreg oraşul se înalţă,
încît se vede surîsul crîncen,
doar el, surîsul crîncen al unei feţe enorme

Ioan Es. POP

de partea asta nu mai este decât râul. am văzut 
adesea
prăbuşindu-se în el o sumedenie de inşi împăcaţi,
pentru care, în zilele sumbre, cu soare prea mult,
nu mai era niciun fel de scăpare.
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fac în genunchi două-trei tăieturi până-n os
şi mă uit. fac treaba asta de mic.
pielea picioarelor e plină de ochi închişi.
 
vin aici numai când întunericul e-n toi.
celălalt mal, care cel mai adesea
e înşurubat în ceaţă, îi trage la sine numai pe dispăruţi.
nu trec niciodată. stau pe marginea asta
şi adulmec malul celălalt.
 
mă aduc aici de ani buni. crestez în genunchi
ochi mari şi mă holbez la insul de dincolo
care precis se uită şi el dincoace noapte de noapte
cu genunchii înţesaţi de crestături.
 
acolo pot fi asasinate şi împerecheri cumplite.
aici însă nu se întâmplă nimic.
ce m-aş face fără râul ăsta care taie
oraşul în două, fără podul peste care n-am păşit 
vreodată
deşi fiecare muşchi e pregătit
pentru ziua când vom trece împreună?
 
deocamdată însă răbdare, mare răbdare,
pentru că noaptea trecută l-am auzit gemând.
după ani şi ani de când îl urmăresc, podul a-nceput 
să se vaite. poate ceaţa e prea grea, 
poate auzul meu s-a subţiat atât de mult
încât aude celălalt mal prăbuşindu-se
cu mult înainte de-a se prăbuşi.
sau poate a venit meşterul şi atunci e limpede.
 
nu mă mişc, dar, atenţie, picioarele au pornit.
tropăitul lor e mai rece şi mai adânc decât trăsnetul.
de pe malul opus, celălalt a pornit şi el.
apele s-au ridicat cu pod cu tot şi l-au făcut fărâme.
 
abia acum cine trece trece cu adevărat:
fără să trebuiască să dea cuiva seamă
şi fără să lase vreun semn c-a plecat.
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Liviu Ioan STOICIU

O mare însufleţire

Este dimpotrivă. Deşi ştie că mai mult nu se poate
şi că-şi merită soarta… Îşi distrage 
zi de zi atenţia de la el însuşi. Că s-au rarefiat toate în 
zona în care a ajuns, fără să-şi 
dorească. Nu mai e interesat de dedesubturi. Atât a 
reuşit
să pună deoparte – de exemplu, de aici până 
acolo, câţiva metri din câmpul magnetic, în care e de 
acord
să fie îngropat. Ce importanţă 
mai are? Atât i s-a repartizat lui. În esenţă. Bate

toba şi intră iar în necunoscut, în 
substrat: sunt atâtea lucruri pe care nu le-a văzut, nu 
le-a auzit, gustat, mirosit, pipăit, simţit, 
atâtea lucruri: a trecut prin viaţă fără să conştientizeze
harul… Şi regretă. Ce vine de departe
nu se mai aşază, nici nu mai intră în armonie cu mersul
lui, are altă intenţie: şi asta îl îngrijorează, dar
nu spune nimănui, preferă să 
se retragă în profunzime discret. Că şi-a făcut 
destul de cap, a venit vremea să rezoneze şi cu undele
seismice ale pământului de sub picioare. Ce 
poate urma după moarte – se va sincroniza cu absolut 
tot,
dinlăuntru şi dinafară, nu? Recunoaşte, nu mai 
are rost să-şi bată capul. 
Şi-ar trebui să nu-şi mai plângă de milă,

să nu mai fie dezamăgit de ceea 
ce i se întâmplă – „Punctul de Asamblare” i s-a fixat în 
inimă, are de aici înainte ocazia să mediteze la
felurite feluri de suferinţă. Să 
nu se mai gândească la nimic, adică? Dacă se crede 
îndreptăţit. Ca şi cum s-ar trezi iar
dintr-un somn lung

şi ar vedea un alt trup alături de al lui – care este 
dimpotrivă. 
Şi ar fi apucat de o mare însufleţire.

Radu VANCU

* * *
Ce-ţi spune unul dintre morţii tăi
cei mai dragi, cel mai iubit dintre morţi,
când te lasă inima să-l visezi: 

„Iubitule, nu te speria, e groaznic, 
iubirea voastră face din fiecare mort
un laureat al umilinţei. 
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Crede-mă, pentru fiecare mort iubit, 
viaţa voastră e jignitoare. Nu, mai rău 
decât o jignire: e umilitoare. 

Câtă vreme ne plângeţi, iar în creierele voastre
înfloresc lacrimi, şi în creierele noastre 
înfloresc rizomi, totu-i în regulă.

Lumea voastră-i mai frumoasă, 
şi e OK să vă trimiteţi până aici
bocetele, dorul & mila,

ca un emigrant ajuns trimiţând pachete
& cărţi poştale rudelor ghinioniste de acasă. 
Însă ghinionul nu ţine cât e moartea:

când apare El, cu îngerii ţopăind împrejur
ca un cârd de copii de grădiniţă
în jurul educatoarei, 

cătunul de sicrie se schimbă-n loc de joacă
pentru copii – îngeraşii se dau huţa
ca-n balansoar pe un coşciug mai înclinat,

fac tobogane din scândurile între care
câte un mort a putrezit cu totul,
sar pe burţile umflate ale morţilor proaspeţi

ca pe nişte căluţi cu arc, chiuie, tropotesc,
se înroşesc de plăcere şi de efort pe obraji
şi pe picioruşele grăsuţe, pielicica

le luceşte de transpiraţie mirosind a mirt,
respiraţia le e tot mai întretăiată,
ochii tot mai înceţoşaţi,

încât în rizomii din ţeste începe să înflorească 
o iubire nepermis de tandră
pentru animăluţele sacre & rotofeie.

Până când El, cu autoritatea unei educatoare 
aproape de pensie, care simte când copiii
întind prea mult coarda, face un semn

şi se strică tot zenul & langoarea: 
nimfeţii durdulii se opresc, ţâţâind & pufnind,
se aşază în coloană câte doi, ţinându-se de mână,

şi pleacă spre alt loc de joacă. 
Şi noi rămânem la locurile noastre,
mai trişti decât o groapă comună,

mai devastaţi decât ground zero,
plesnind de mândrie că lumea noastră 
a fost, preţ de o recreaţie,

mai frumoasă decât a voastră.
Încât bocetele pline de milă
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pentru rudele năpăstuite de aici

ne scot din minţi, să nu vă fie milă de noi,
noi suntem cei care, din când în când,
ar trebui să vă trimitem ajutoare & cărţi poştale”.

Copiii chiuie, tropotesc, îmbujoraţi de efort
& plăcere, nu numai locul de joacă, 
ci tot parcul Sub Arini miroase a mirt,

îl priveşti pe Sebastian râzând şi,
mai trist decât o groapă comună, 
mai devastat decât ground zero, 

spumegi de fericire, ştiind
că orice carte poştală trimisă de acolo 
ar fi o splendidă, orbitoare umilinţă. 

Ioan RADU VĂCĂRESCU

Răspuns
 
Iată de ce 
Pentru că eu stau aici 
Pentru că stau aici nemişcat 
Pentru că stau înlemnit în acest loc golit se suflet 
Pentru că stau înlemnit cu o lumânare înaltă în 

mâini 
Pentru că stau aici în acest loc pustiit de suflet 

şi voi staţi şi vă uitaţi la mine şi la lumânarea mea cea 
înaltă care arde cu flacără subţire şi albastră 

Pentru că staţi şi vă uitaţi şi nici nu vă vine să 
credeţi că ea arde în ploaia ce cade cu spume negre pe 
pământul cel negru al nostru 

Pentru că ea arde cu flacără subţire şi albastră în 
vântul care vă-mprăştie îngheţându-vă oasele 

Pentru că voi aţi plecat şi eu stau înlemnit în 
ploaia cea neagră şi-n vântul cel negru şi latră câinii 
împrejur şi ceara lumânării se scurge pe mâinile mele şi 
pe picioarele mele 

Pentru că mi s-a descojit pielea mâinilor şi 
picioarele s-au făcut una cu pământul şi ochii mi s-au 
desfrunzit şi s-a scurs tot sângele meu în nisip şi-mi 
picură ceara lumânării în vine 

Pentru că lumânarea cea înaltă s-a scurtat şi abea 
o mai ţin cu fereală în căuşul palmelor mele de ceară 

Pentru că mi s-au lăsat umerii în bătaia ploii şi-a 
vântului şi pieptul şi spatele s-au adunat ca trupul unui 
smochin bătrân săgetat la marginea deşertului 

Pentru că lumânarea a ars de tot şi ultimele 
picături de ceară au curs în acest loc înalt şi pustiu 
de unde voi aţi plecat şi plouă cu spume negre şi bate 
vântul cu vuiet şi latră câinii la luna umflată şi galbenă 

Pentru că stau aici nemişcat lumânare înaltă 
înlemnită în acest loc golit de suflet şi creştetul meu arde 
cu flacără subţire şi albastră
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George VULTURESCU

Adevărul despre scorbura copacului

Nu e deloc vesel ceea ce fac:
adesea hârtia putrezeşte sub peniţă
ca un pui neajutorat îmi cade adevărul 
din cuibarul creierului meu 
sub moaştele literelor 
Sfinte să fie? Nu mi-e clar; 
nu mi-e clar dacă Dumnezeu iartă stejarii 
care putrezesc aşteptându-l – 
scorburile lor hăuie blasfemiator în vânt. 
Smintitule, emoţia estetică a scorburii 
justifică putredul? Justifică ea desăvârşirea 
poemului despre arbore? 
Ochii mei văd: 
păsările nu-şi fac cuibul în scorburi 
ci doar pe creangă, în vânt, şi sub streaşina şurii; 
îngerii nu stau în scorburi. 
Spaima mea ştie: 
numai păroasele fiare stau ghemuite în scorburi, 
numai nălucile nămoloase şi şerpii 
colcăie în miezul lor putred. 
În miezul adevărului scorburii 
care lucrează împreună cu arborele
Doamne, zic, smintitul, de lângă votcă,
iartă arborii care putrezesc aşteptându-te, 
ei nu pot ieşi cu rădăcinile din pământ
să se alăture în pământul celorlalţi scorburoşi 
de pe dealuri
precum mergem noi, la o cafenea de 
pe malul Someşului, 
unul spre altul, cavernoşii: 
Ion Baias, Alexandru Pintescu, Dorin Sălăjan.
– Iată ce fac eu cu scorbura, zice Ion Baias: 
iau mantia regală a poemului şi o mototolesc, 
fac din ea un căluş şi-l îndes în despicătura 
trunchiului 
să nu mă asurzească burghiul care lucrează 
la adevărul copacului...
„– Chiar prin sufletul tău va trece sabia, 
citeşte din Evanghelia lui Luca Dorin Sălăjan, 
ca să se descopere gândurile din multe inimi...” 
Alexandru:
– Emoţia estetică a scorburii să justifice 
putredul? Ce justifică arborele: 
scorbura sau frunzele-n vânt? 
Ion Baias:
– Putrezim dacă nu ne grăbim să ne naştem; 
putrezim dacă nu ne grăbim să trăim; 
putrezim dacă moartea nu-şi mai aduce aminte
numele tău... 
Vorbele sunt scorburi, gândesc eu,
smintitul, lângă un pahar de votcă.
Adevărul e că mă ascund în poem

neoexpresionismul poetic românesc
precum lupul se retrage în hrubă
târând după el stârvul căprioarei;
adevărul e că iar stau de vorbă cu
prietenii mei morţi
şi scap o lacrimă pentru ei
dar lacrima nu putrezeşte
ea înoată ca un peşte de argint prin votca 
din pahar
către copilul care duce mâna spre cana 
cu lapte proaspăt
pe veranda unei case din cătunul Tireac

Andrei ZANCA

o linişte înzăpezită

aidoma somnului, harul
nu urcă implorat, deşi

mereu m-am simţit însoţit
în gerul 
tăcerii

zăpada îngheţată între stejari
o furişare de vulpe
mistuindu-se

în ceaţa zorilor, departe
lătrat de cîini, apoi doar

 liniştea înzăpezită.

răsuflare de răsuflare, i-am desluşit chipul
curbele sfioase rărind
aerul de iarnă

nu rănea peisajul, deşi
totul o urma
în mişcare
şi nimeni

şi era frumoasă
ca urma unui
sărut amânat

prin care acum se iveşte din nou
vulpea, dispărind în aburul
respiraţiei
mele



97

Claude KARNOOUH

Vasile Ernu sau politica antipolitică. 
Scurte observaţii generate de lectura 

”Sectanţilor” 

Nu e niciodată uşor să te lansezi în lectura 
critică a cărţii* unui prieten pe care îl consideri un om 
de o fină inteligenţă acompaniată de un umor dezarmant. 
Riscul este mare, fie pentru că eşti complezent, ceea 
ce, în nici-un caz, nu este stilul meu, fie pentru că 
interpretezi greşit intenţiile profunde ale autorului şi, ca 
urmare, te înşeli, ceea ce poate să i se întâmple oricui, 
chiar dacă este vorba despre un intelectual, căci Errare 
humanum est! Dar o dată nu înseamnă obişnuinţă, asum, 
şi cu atât mai mult cu cât autorul, unul dintre vechii şi cei 
mai sclipitori studenţi ai mei, de pe vremea când predam 
filosofie critică la UBB, mi-a cerut părerea cu privire 
la volumul său. Am întârziat cu răspunsul la cererea sa 
deoarece, dincolo de finalizarea unor lucrări anterioare, 
am dorit să las să treacă valul de entuziasm şi de laude 
venite din partea diverselor grupuri culturale româneşti, 
excepţie făcând bine înţeles, grupurile neoconservatoare 
pierdute în delirurile lor stipendiate.
 Trebuie să spun din capul locului că am 
fost luat de farmec şi de real talent de cronicar şi de 
povestitor de care dă dovadă Vasile Ernu. Sigur, el 
ne arătase deja în celelalte lucrări ale sale, dar aici, 
stăpânirea tramei narative este, mi se pare, aproape 
perfectă. De la un paragraf la altul, de la un capitol la 
altul, Vasile Ernu ştie să îşi ţină cititorul cu sufletul la 
gură asta până la finalul cărţii. În ceea ce se prezintă 
ca un autentic Bildungsroman, autorul ştie să presare 
cu succes suspansul în succesiunea temelor pe care le 
înlănţuie, legându-le abil de informaţii date anterior 
pentru a le redesfăşura apoi într-o vastă panoramă de 

fapte, de remarci personale şi de idei mai generale. Fără 
nici-o îndoială, autorul ştie să compună o lucrare, să 
facă atrăgător obiectul său de căutare şi de cercetare care 
este uneori sumbru, sinistru, chiar tragic. Frazele adesea 
scurte, metaforele foarte bine construite, reţinând astfel 
atenţia susţinută a cititorului. Pe scurt, el are talentul 
unui autentic povestitor-jurnalist care ştie să îmbine şi 
să dozeze amintirile personale cu perspective generale 
despre istoria acestui mic petec de pământ din sudul 
Basarabiei, Bugeacul.
 Aş spune chiar mai mult. Vasile Ernu ne oferă 
descrieri ale acestor comunităţi sectare diverse care 
populează Bugeacul şi totodată remarcabile descrieri 
etnografice care ar putea să servească drept model 
pentru mulţi profesionişti din domeniul antropologiei 
şi folclorului, care rar reuşesc să meargă dincolo de 
limba de lemn a întrebărilor banale gata-a-fi-puse. Pe 
parcursul unei cronici care se întinde pe mai bine de 
un secol şi jumătate, vedem cum trăiesc aceşti oameni 
plasaţi la marginea cărţilor de istorie, cel mai adesea 
omişi, şi deci căzuţi în uitare de-a lungul timpului. 
Este o adevărată fenomenologie socio-antropologică a 
sectarismului văzut din interior şi la o scală minusculă 
pe care oferă cititorului, o fenomenologie a grupurilor 
mici de oameni reali, descrierea modului lor de a fi şi 
de a apărea în lume (Seinde) care este pus sub ochii 
cititorului. De asemenea, acolo întrezărim curajul, 
dincoace frivolitatea, dincolo pasiunile şi amorurile, 
foarte adesea, duritatea vieţii cotidiene ori obsesiile 
fiecăruia şi ale tuturor; altfel zis, şi în sens literal, Vasile 
Ernu readuce la viaţă comunitatea sa de origine, un neo-
protestantism iudeu, ca şi numeroasele sale (comunitati) 
vecine care au trăit (în) meandrele şi vicisitudinile 
acelor ani de foc şi sânge, de la sfârşitul secolului XIX 
şi debutul sângerosului secol XX. Printre persoanejele 
care marchează aceste pagini este figura emblematică a 
acestui foarte înţelept bunic care îl face să înţeleagă că 
acei membri ai comunităţii lor deportaţi în închisorile şi 
lagărele staliniste nu trebuie să se plângă, dimpotrivă, ei 
sunt nişte eroi, pentru că ei îndeplinesc acolo o adevărata 
mărturisire a credinţei creştine devenind martiri. Ei îşi 
mărturisesc astfel credinţa aşa cum au făcut-o primii 
creştini când erau aruncaţi în arenă pentru a se lupta cu 
fiarele pentru că refuzau să-l recunoască pe împăratul–
Dumnezeu roman. Ne aflam din multe puncte de vedere 
într-o societate creştină totală (ca fenomen social 
total) unde fiecare act se reflecta în şi era interpretat în 
lumina istoriei biblice, în cîmpul semantic al cuvântului 
profeţilor Vechiului Testament, ale Mântuitorului şi 
ale Evangheliştilor, o lume care nu era îndepărtată de 
Evul mediu al creştinătăţii latine sau de perioada mai 
apropiată a creştinismului oriental. Este motivul pentru 
care autorul îşi intitulează un capitol Stalinismul:ultima 
epocă de aur a creştinismului. Or, citisem deja această 
concepţie creştină a deportării scrisă de ortodocşii 
români, cum este cazul preotului-călugăr Ion Iovan, 
autorul lucrării A fost frumos la Gherla! (Patmos, 
Cluj-Napoca 2009) sau, într-o formă literara mult 
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mai elaborată la Nicolae Steinhardt, în al său Jurnal 
al fericirii. Trebuie adăugat un lucru care va provoca 
reacţii ostile din partea intelectualilor arivişti stipendiaţi 
(ciocoii noi de după 1989) şi din partea neolegionarilor 
de faţadă, şi anume, remarcile pe care autorul le face 
cu privire la extrema violenţă a fascismului ortodox a 
legionarilor Gărzii de Fier faţă de minorităţi şi de secte, 
pe care bunicul său i-a văzut ca pe actori politici mult 
mai periculoşi şi cruzi decât bolşevismul ateu care era 
anti-religios în general şi nu selectiv în represiunea 
practicată, şi ortodocşii români şi cei rusofoni suferind 
severitatea sa ideologică atee...
 Este aşadar necesar să înţelegem descrierea 
minuţioasă despre Bugeac, pe care Vasile Ernu ne-o da ca 
o odă a sectelor şi, mai mult, ca un cântec, în acelaşi timp, 
funebru şi de dragoste oferit comunităţii sale originare, 
familiei sale apropiate şi extinse care l-a hrănit de o 
înţelepciune, dar şi o abilitate socială care, mi se pare, 
îl caracterizează şi azi în viaţa sa profesională mondenă. 
Descoperim pe parcursul lecturii o lume pe care toţi am 
pierdut-o, o lume a sectelor, care sunt în acelaşi timp, 
de o mare toleranţă (pe care el o ideologizează un pic!) 
în raporturile cu celălalt, de o mare fermitate morală 
şi de un indiscutabil curaj pentru a menţine împotriva 
tuturor ceea ce era mai mult decât o simplă credinţă, 
dar dincolo şi dincoace un Weltanshauung Total cu 
care nu se negociază. A nu ceda sau, dacă este vorba 
de o o situaţie fără ieşire, a te preface în faţa unora, 
când adversitatea risca să devină prea presantă, se 
impunea supravieţuirea pentru propagarea cuvântului 
drept cu scopul de conserva intact fundamentul însuşi 
al credinţei. Este aici o lecţie spirituală şi principială 
la care nimeni din oportuniştii politicii şi carierismului 
post-comunist de dreapta şi de ”stânga” ar face bine să 
mediteze dacă într-o bună zi ar avea revelaţia de a citi 
această carte. De fapt, Vasile Ernu devenit om al epocii 
sale, cofondator al unei reviste online de critici socio-
politice, CriticAtac, îşi rememorează tinereţea sa, saga 
familială şi comunitară într-o căutare care se învecinează 
cu cea din ”Căutarea timpului pierdut”: pierdut în sensul 
timpului uitat în memorie, cum este cea a disidenţilor 
protestanţi ale căror acţiuni clandestine de supravieţuire 
fizică şi spirituală foarte eficace le reaminteşte şi a căror 
notorietatea nu a fost niciodată semnalată de media 
occidentale care preferă întotdeauna senzaţionalul, fie 
el, ultra-marginal şi neesenţial, dar dispus a fi pictat în 
culorile societăţii spectacolului a mărfii integrate.

Pe cât de cucerit am fost de şarmul acestui 
Buildungsroman, inclusiv de forma sa narativă, pe 
atât, în momentul în care Vasile Ernu se aventurează 
în câmpul consideraţiilor generale, cartea lui devine 
plicticoasă, cel puţin pentru cei care, ca mine, au citit 
un pic cele câteva lucrări clasice despre mişcările 
eretice din rândul evreilor din Europa central-orientală 
şi din Rusia sau din Balcani1. Mişcarea iudeo-creştină 
mesianică a lui Iosif Davidovici Rabinovici care joacă 
un rol esenţial în originile familiale ale autorului se 
înscrie tardiv în mişcările care, din secolul al XVIII-lea 

au zdruncinat puterea totalitară a iudaismului rabinic, fie 
că e vorba despre mesianismul hasidic, sau mai violent, 
erezie frankistă. Aceasta din urmă a luat naştere în urma 
botezului creştin al lui Jakob Frank în jurul anului 1755 
în Podolia [regiune din Ucraina actuală] care a antrenat 
o mare parte a comunităţii evreieşti sabateene din care 
a ieşit. Era vorba despre o foarte veche comunitate 
evreiască al cărei anti-talmudism era denunţat cu violenţă 
de rabinii care îi considerau ca eretici periculoşi, acesta 
fiind şi motivul pentru care au cerut mai întâi regelui 
Poloniei, apoi ţarilor, să îi persecute. De fapt, curentul 
mesianic al frankismului nu era o invenţie a acestei 
lumi arhaice greu încercată de războaie şi de marile 
mutaţii politice din secolul al XVII-lea (începutul 
sfârşitului puterii poloneze, declinuri puterii suedeze şi 
debutul instalării Rusiei ca putere europeană începând 
cu victoria zdrobitoare de la Poltava, pe iulie 1709). 
Societăţile evreieşti din Balcani produseseră deja un 
antecedent important în chestionarea puterii rabinice 
odată cu mişcarea lansată de Sabbatai Tsevi (sau Zevi) 
la mijlocul secolului al XVII-lea în Balcanii imperiului 
otoman, apoi în partea turcă şi arabă până în Gaza (din 
Salonic până în Palestina). Sabatiştii dezvoltaseră un 
iudeo-islamism anti-talmudic care, după multe peripeţii, 
s-a împlinit prin convertirea lui Tsevi şi a fidelilor lui 
la islam, menţinând concomitent cu credinţa în Coran, 
cultul secret al Torei2. Exilat de autorităţile poloneze 
la Cernov, Frank, a întâlnit acolo pe nişte Sabatiştii, 
discipoli ai lui Tsevi, care, surprinzător, l-au convins 
să se convertească la catolicism. Ar trebui să adăugăm, 
pentru a completa tabloul zonei evreieşti că această 
regiune a Europei orientale, în particular a Ucrainei 
de Est împreună cu Crimeea şi toată regiunea Odessei, 
era locul unei secte evreieşti eretice mult mai veche 
(prezentă acolo de la sfârşitul secolului al VIII- lea) şi 
derivată direct din iudei, Karaiţii care s-au extins dincolo 
de Orientul Mijlociu şi de Balcani până în Lituania şi 
cărora modernitatea le va da importanţi lideri bolşevici 
ca Troţki şi Joffé. Găsim în această carte aceeaşi 
slăbiciune faţă de referinţele la lumea misionarismului 
pravoslavnic... Există, atât în actuala Rusie fosta 
URSS, cât şi în cele mai bune departamente de studii 
slave din lumea academică anglo-saxonă, germană sau 
franceză, remarcabile opere la care, în locul lui lui Marx 
şi Engels, Vasile Ernu ar fi putut face apel atunci când 
doreşte să surprindă generalul şi particularităţile regiunii 
Bugeac. De asemenea, în ceea ce priveşte cei mai vechi 
credincioşi, admirabila operă a unui francez care a trăit 
zece ani în Rusia, apoi în Uniunea Sovietică între 1914-
1924, Pierre Pascale, Avvakum3. Iar în ceea ce-i priveşte 
pe castraţi, cartea lui Nicolai Velkov, La secte russe des 
castrats (tradusă în franceză la Belles Lettres) împreună 
cu un splendid eseu introductiv al specialistului istoriei 
ruseşti Claudio Ingerglom intitulată ”Communisti 
impotriva castraţilor”, de asemenea o referinţă 
crucială printre specialiştii istoriei sectarismului ruso-
ortodox. Totuşi, în apărarea lui Vasile Ernu, trebuie să 
recunoaştem că lucrarea sa se adresează în general unui 
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public aproape analfabet (cu câteva excepţii notabile) 
în ceea ce priveşte istoria diverselor curente mesianice 
iudaice ale Europei central-orientale şi ruse, dar şi în 
ceea ce priveşte sectarismele ruseşti cele mai radicale, 
în pofida prezenţei începând cu secolul al XVIII-lea 
unor comunităţi evreieşti puternice în Modova (apoi în 
Ardeal, după unirea din 1918) şi de lipoveni în regiunea 
Deltei Dunării unde au găsit o oază de pace, cel puţin 
până la instalarea la putere a legionarilor în anii 30.
În fine, această lucrare subîntinde în filigran discursul 
politic fundamental al lui Vasile Ernu, credinţa sa în 
exemplaritate retragerii din politică, proprie sectelor, ca 
forma cea mai desăvârşită a moralei sociale. Ceea ce 
este, trebuie să o spunem, foarte discutabil din punctul 
de vedere al angajamentului cetăţeanului în Cetate. 
Or, oricare ar fi grandoarea tragică a acestor grupuri, 
propovăduirea acestei practici înseamnă o dublă iluzie 
filosofică şi politică. Pe de o parte, pentru că retragerea 
din politic este întotdeauna un act politic într-o lume 
în care orice manifestare pozitivă sau negativă vis-
a-vis de Leviatan, şi tocmai pentru că este Leviatan, 
este un act politic. Şi, pe de altă parte, pentru că pentru 
necredinciosul care a devenit Vasile Ernu, apelul la 
sectele ”antipolitice” în contextul poziţiei geopolitice 
româneşte este o modalitate de a se detaşa de orice 
angajament real în ceea ce priveşte conflictul major 
care domină lumea în acest debut al secolului XXI, 
cel dintre Statele Unite împotriva Rusiei şi Chinei, de 
fapt, conflictul major al lumii globalizate care s-a născut 
cu redistribuirile împărţirii lumii odată cu căderea 
imperiului sovietic în Europa, prăbuşirea Rusiei lui 
Elţin, revenirea ei odată cu Putin şi creşterea în putere 
a Chinei, cea de a doua putere economică a planetei... 
Atunci când îl citim pe Vasile Ernu, nu doar în această 
carte, dar şi în articolele sale mai jurnalistice, înţelegem 
că el aparţine acelei stângi morale care visează în 
permanenţă la o societate ideală, versiunea soft social-
democrată a kantianismului politic care ne asigura că 

mâine se va instaura un imperiu al Păcii eterne dacă 
vom aplica Legea şi vom disemina cunoaşterea în 
rândul maselor încă dominate de tenebrele ignoranţei. 
Idealurile lui Vasile Ernu, la fel ca şi cele ale marxiştilor-
leninişti naivi, moştenitori ai Iluminismului, pledează 
pentru o putere epurată de rău, pentru o democraţie total 
participativă, pentru o totală emancipare a omului, ca 
şi cum omul n-ar fi alienat încă din momentul naşterii 
sale. Pe scurt, mai degrabă moştenitor al lui Rousseau, 
Vasile Ernu, consideră că omul natural este fundamental 
bun şi că Politicul îl corupe: dar din momentul în care 
se îndepărtează, acest l-ar face mai bun. Este motivul 
pentru care exceptând amintirile familiale, el este atât 
de ataşat de sectarismul marginal, de sectarismul fără 
putere politică şi fără efecte politice. Dar această voinţă 
ideală de retragere nu îl împiedică, ca pe noi înşine, eu în 
primul rând, de a fi cu adevărat în lume (Mitte -Welt), de 
a practica micile noastre compromisuri pentru că trebuie 
să facem faţă forţelor care ne pun căluşul la gură. Aici 
este locul unde, spre deosebire de strămoşii săi, Vasile 
Ernu se găseşte în situaţia duală specifică pentru ceea 
ce eu numesc discursul simulacrului al criticii socio-
politice; aceasta este, cred eu, sursa imensului succes 
al cărţii sale în România, o ţară a veritabilei drepte şi a 
extremei drepte, dar, din păcate, o ţară a falsei stângi, fie 
că e vorba despre o stângă coruptă (PSD), fie o stângă de 
operetă, de bocitoare profesioniste ale micii morale, fie 
o stângă a seminariilor universitare şi a bibliotecilor fără 
o practică politică reală în sânul mobilizării populare.
 Pentru că dacă omul nu este în esenţa sa umană 
(Dasein) bun, aşa cum cred de mult timp urmărindu-i pe 
Machiavelli şi Hobbes, dacă este ghidat de rău in virtutea 
puterii inteligenţei sale pusă în slujba avidităţii sale 
atavice (ontologice, aş îndrăzni să spun!) nu contează, 
acţiunea politică poate câteodată să fie legată de ceva 
mai puţin rău, mai puţin abject, mai puţin sinistru, 
mai puţin criminal. Dar pentru asta, se impune ieşirea 
din coconul lui „în sine” pentru a ne angaja, odată cu 
practica colectivă, în „în-comun”, sinele comun.. or 
acest „în-comun”, sine comun, nu este altceva decât 
ceea de Aristotel numea deja de foarte multă vreme 
zoon-ul politikon

Bucureşti, 17 octombrie 2015
Traducere de Maria CERNAT

____________
* Vasile Ernu, Sectanţii. Mică trilogie a marginalilor, 

Polirom, Iaşi, 2015
 Ghershom Scholem, Le messianisme juif, Ed.: Presses 

Pocket, Coll., Agora, 1992.
2 Aceşti Sabatişti au dat la sfârşitul secolului XIX-lea 

« les Jeunes turcs», comunitatea de origine a lui Atäturk şi a 
întemeietorilor Turciei moderne post-otomane.

3 Monumentala teză a lui Pierre Pascal, e recunoscută 
de către erudiţii ruşi ca cea mai bună lucrare asupra acestui 
subject, Avvakum et les débuts du Raskol, EPHE, Mouton & 
Co, 1963.
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Bruno Latour, Nu am fost niciodată 
moderni. Eseu de antropologie simetrică, 
traducere şi postfaţă de Bogdan Ghiu, Cluj-
Napoca, Tact, 2015.
 

 Bruno Latour face parte din grupul distins 
de intelectuali francezi ce-şi deplâng oropsirea sub 
luminile mass-media. Ca şi Alain Finkielkraut, Bernard-
Henri Lévy sau Michel Houellebecq, el beneficiază 
de cei mai buni editori, de platourile televiziunilor, 
de emisiuni de radio şi de tribune în principalele 
cotidiene scrise. Asemeni celui dintâi, deţine o catedră 
prestigioasă. Precum ceilalţi doi, se simte un „inamic 
public”. Toţi patru se cred prigoniţi şi neînţeleşi, deşi 
traduşi în numeroase idiomuri şi invitaţi cam peste tot 
pe unde există aeroport internaţional şi universitate 
demnă de acest nume. Prezentul volum reprezintă 
evadarea lui Latour din ţarcul îngust al „antropologiei 
ştiinţelor” pentru a deveni guru al ecologiei, brahman 
al non-modernităţii şi părinte spiritual al ecologiei filo-
business. Experienţă pe care a dorit să o împartă şi cu 
confraţii săi savanţi, devenind susţinător al reformelor 
universitare de sub prezidenţia lui Nicolas Sarkozy 
şi apoi François Hollande. În editorialele sale din Le 
Monde, vine în sprijinul Ministerului Educaţiei pentru 
a cere abandonarea autonomiei cercetării şi deschiderea 
faţă de mediul de afaceri în numele mobilităţii între 
câmpurile existenţei. 

Bruno Latour e filosoful prin excelenţă al 
noului socialism francez care renunţă la lupta socială 
pentru măsuri ecologice decorative, care distruge Libia 
sub bombardamente, dar acordă recunoaştere animalelor 
ca „fiinţe vii dotate cu sensibilitate”. Exact aici începe 
cartea. Sau ţinând cont de data apariţiei prezentului eseu 
(1991) şi de votul asupra statutului dobitoacelor (2015), 
abia cum viaţa parlamentară din Hexagon se aseamănă cu 
viziunile latouriene, descrise pe larg în Cercetare asupra 

modurilor de existenţă (2012). Traducerea acestei ultime 
cărţi – aflăm din postfaţă – se află în pregătire. Criza pe 
care o constată volumul ar fi tocmai acest amestec de 
politică, ştiinţă, tehnică ce domină presa şi preocupările 
guvernamentale când vine vorba de reţele energetice, 
organisme genetic modificate sau schimbări climatice. 
Însă, în opoziţie cu abordarea pozitivă din suma asupra 
modurilor de existenţă, Nu am fost niciodată moderni e 
teologia negativă a autorului. Ea ne spune ceea ce nu am 
fost şi nu avem cum să fim: nişte moderni! Ce însemnă 
modernitatea, în acest caz? Separarea oficială dintre 
natură şi societate şi proliferarea pe ascuns a produselor 
mixte. Baza acestui răspuns merită o remarcă. Hannah 
Arendt şi uneori Şcoala de la Frankfrurt se referă la 
modernitate făcând apel la munca unor istorici faimoşi 
ai ştiinţei sau ai civilizaţiei. Martin Heidegger şi uneori 
Şcoala de la Frankfurt tratează modernitatea prin 
referire la texte sau autori canonici: Descartes, Leibniz, 
Kant, Nietzsche, etc. Michel Foucault tratează la 
rândul său subiectul întreprinzând o vastă reconstrucţie 
istorică luată pe cont propriu. Care e metoda Bruno 
Latour? A trage spuza pe turta sa! Sau a clicii sale, cea a 
sociologilor cunoaşterii savante. Se referă la lucrarea lui 
Steven Shapin şi Simon Schaffer, Leviatanul şi pompa 
de aer (1985), o cercetare asupra constituirii ştiinţei şi 
politici moderne în Anglia celei de a doua jumătăţi a 
secolului al XVII-lea. Volumul e declarat genial, apoi 
e corectat! Nu printr-o investigaţie personală asupra 
scrierilor lui Boyle şi Hobbes. Patriarhul reţelelor nu 
face aşa ceva: are o schemă conceptuală, ilustrată grafic, 
iar concluziile lui Shapin şi Schaffer nu corespund întru 
totul cu ea. Făcând din ştiinţă o întreprindere umană, ei 
cad în partea hobbesiană, nesesizând calea de mijloc a 
constituirii comune a societăţii şi naturii. Încă nu aveau 
uneltele ce descriu sistemul de producere separată şi 
reciprocă a discursului politic şi a celui ştiinţific. Latour 
le are. Dar nu din investigaţia istorică. Le are şi gata! 

Filosoful născut prin volumul de faţă, după ce 
a renunţat la costumul prea strâmt de istoric şi sociolog 
al ştiinţei, ne îndeamnă să-i citim întreprinderea ca pe 
o reconsiderare a modernităţii asemănătoare schimbării 
de perspectivă pe care François Furet a propus-o 
asupra Revoluţiei Franceze. Indicaţia nu-i rea. Într-
adevăr, Latour face în cadrul istoriei ideilor, mişcarea 
revizionistă pe care au întreprins-o în special François 
Furet şi Mona Ozouf în raport cu revoluţia din 1789. 
Ei au înscris Revoluţia Franceză într-un ansamblu de 
mişcări responsabile de naşterea totalitarismelor, lectură 
la care au reacţionat la timpul lor Eric Hobsbawm 
sau Sophie Wahnich. Bruno Latour lărgeşte cadrul: 
totalitarismele politice ale modernităţii au ca pandant 
totalitarismele ştiinţifice ale dominării naturii. Ambele 
îşi cunosc sfârşitul în „miraculosul an 1989”. Căderea 
Zidului Berlinului, citită corect, ar fi suprimarea 
sistemelor de securitate ce despart tumultul parlamentar 
de liniştea laboratorului. Nu întâmplător, într-o lume 
dorită de Latour - şi care seamănă izbitor cu lumea 
prezentă! - alegerea între conservarea stratului de ozon 
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şi dezvoltarea industriilor poluante ar face obiectul 
unei curse electorale. Cine sunt gardienii amintitei 
separaţii? Filosofii, care începând cu Immanuel Kant 
au despărţit subiectul de obiect şi, care, mai apoi, prin 
multiple stratageme de „şpagat” metafizic, ca dialectica 
hegeliană sau fenomenologia husserliană, au făcut uitată 
comunicarea continuă dintre cele două instanţe. Spaţiul 
medierii invocat de autor cu orgoliul unui Columb 
e descoperirea apei calde: toate filosofiile pe care le 
caricaturizează în jumătate de capitol dau seama de ea. 
Dar investindu-se papă infailibil al mediologiei, Latour 
reduce orice diferenţă la aceeaşi schemă: Est/Vest, 
subiect/obiect, trecut/viitor, Occident/ceilalţi sunt toate 
consecinţele strabismului privirii moderne ce trebuie 
corectată prin ochelarii simetrici ai unei universale 
ştiinţe a comunicării. 
 Desigur, Bruno Latour e metafizicianul şi starul 
incontestabil al şcolilor de management de pe întreaga 
planetă! (Claudiu GAIU)

*

Frédéric Lordon, La société des affects. 
Pour un structuralisme des passions, Éditions du 
Seuil, Paris, 2013

 

 Şi-ntr-o bună zi muzica de fond a mass-mediilor 
dominante s-a întrerupt pentru o voce ce răspundea 
atât unor nemulţumiri populare cât şi exigenţelor 
academice. Se întâmpla într-o dimineaţă pe postul de 
radio France Culture, în ajunul referendumului pentru 
Tratatul Constituţional European din 2005. Principalele 
partide, presa, vedetele, editocraţii cereau un „DA”. 
Cele doi invitaţii permanenţi, reprezentând sistemul 
bipartid de facto din Franţa, şi gazda lor au tăcut 
mâlc vreme de 30 de minte. Era timpul consacrat unei 
dezbateri cu invitatul lor, Frédéric Lordon, până atunci 
cunoscut ca specialist în chestiuni de politici economice 

şi macroeconomie, cu ciudate interese în zona filosofiei 
ştiinţelor sociale. Articulaţia ideilor, dar mai ales verva 
polemică, nu e cazul să ne ferim de vorbe mari, demnă 
de tradiţia unui Blaise Pascal sau Léon Blois, le-a închis 
gurile celor trei, ce şi-au reluat abia a doua zi liturghia 
lor perdantă. Succesul i-a adus lui Lordon un contract 
de cronicar cotidian în aceeaşi emisiune, refuzat de 
împricinat sub pretextul că „era cel mai sigur mijloc să 
ajung un măgar de povară irecuperabil. Luaţi pe cineva 
extrem de inteligent, daţi-i un post de editorialist şi 
obţineţi un cretin, e fatal!”
 În scris, autorul e niţel verbos, ceea ce nu-i 
neapărat un neajuns când neofitului i se explică 
prin repetiţii şi exemple sofisticăriile economice 
contemporane, decriptate pe blogul cu titlu împrumutat 
din vocabularul lui Alfred Jarry: „la pompe à phynance”. 
Prezentul op se înscrie în partea de teorie filosofică a 
încercărilor lordoniene, Sieur Frédéric insistând să-
şi bazeze spusele pe o antropologie împrumutată din 
opera lui Spinoza. Scrierile metafizice şi politice ale 
gânditorului din Amsterdamul secolului al XVII-lea 
sunt chemate să completeze materialismul lui Marx în 
Capitalism, dorinţă şi servitute (2010) sau să critice 
şcoala franceză a sociologiei darului în Interesul 
suveran (2006). De data aceasta, avem de a face cu 
scrieri ocazionale, variate ca destinatar şi inegale ca 
formulare, reunite de căutarea unei filosofii a afectelor 
care să corespundă actualului stadiu al acumulării 
capitaliste. Pentru economistul nostru, ultimelor crize 
economice le corespunde şi o criză a ştiinţelor sociale 
ce caută să iasă din blocajul lor constitutiv ca „ştiinţe de 
fapte” printr-o întoarcere la emotivitate. Sprijinul e cel 
mai adesea căutat în neuroştiinţe, ceea ce duce adesea 
către o capcană pe care fondatorii studiilor sociologice 
şi istorice au încercat să o evite: psihologismul. Ar 
exista, spune Lordon, şi altă cale: recuperarea unei 
teorii a pasiunilor nepsihologizantă, cea dezvoltată 
de Spinoza în cea de a III-a parte a Eticii sale (1677), 
cea dedicată afectelor. Restul filosofiei spinoziste, 
substanţa unică şi atributele ei, nu interesează aceste 
dezvoltări şi va rămâne un sistem spectral ce va bântui 
sau nu construcţiile savante preconizate. Cu aceste 
arme, Frédéric Lordon schiţează epocile afective ale 
dezvoltării capitaliste: (1) perioada iniţială a afectelor 
triste, în care masa salarială e mobilizată prin frica 
de mizerie; (2) perioada fordistă, în care o dezvoltare 
puternică şi constantă înveseleşte atmosfera, mai ales 
prin perspectiva participării la bunăstarea consumeristă; 
(3) în fine, perioada neoliberală care împlineşte o 
revoluţie neaşteptată, munca fiind acum prezentată ca 
împlinire, orele suplimentare ca realizare de sine, iar 
fericirea în viaţa profesională devine fericirea pur şi 
simplu. Rafturi nesfârşite de cultură motivaţională şi 
psihologie managerială stau mărturie pentru această 
mutaţie. 
 O nouă teorie a afectelor şi noi baze ale ştiinţei 
societăţii solicită şi o investigare a instrumentelor de 
lucru, mai ales când ele sunt tocite de uzul zilnic al 
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media-experţilor. Între acestea, conceptul nechestionat 
de „criză”. Pentru teoria neoclasică, criza e fie o scădere 
a PIB sau, în versiune maximalistă, un „şoc exogen”, 
ceva venit dinafară, sistemul însuşi necunoscând nici 
istorie, nici cutremurare. Keynesianismul nu aduce 
nimic nou teoretic, doar că fluctuaţia conjuncturală 
nu mai este lăsată în seama autoreglării, ci tratată 
prin intervenţia ciclică a unor instrumente de politică 
marcoeconomică. În fine, abia pe la sfârşitul anilor 
70, apare teoria regulaţiei pentru a acoperi acest gol al 
explicaţiei, dar şi al practicii: o scădere a productivităţii 
inexplicabilă prin dogma clasică şi nereactivă la 
măsuri inspirate din reţetarul lui Keynes. Era vorba de 
o revenire la uneltele marxiste, pentru a înlocui legile 
eterne ale pieţei cu o periodizare a capitalismului. 
În scrierile unor Michel Alietta şi Alain Lipietz, în 
spaţiul francofon, sau Bob Jessop şi Jamie Peck, pentru 
limba engleză, criza înseamnă schimbarea periodizării 
istorice şi a regimului acumulării. De unde şi numele 
de „regulare” al teoriei susţinute de aceştia: acomodare 
temporară a raporturilor sociale exprimate în forme 
instituţionale. Noua criză, apasă Lordon pe urmele lor, 
e aşadar sfârşitul fordismului şi ea nu poate fi rezolvată 
cu instrumentarul acestuia. În regimul de acumulare 
neoliberal, şomajul de masă, inegalităţile în creştere, 
precaritatea constantă nu sunt semne ale crizei, ci 
caracterele stabile ale acestei epoci, produsele coerenţei 
sale. Aportul propriu al autorului, dincolo de limpezimea 
prezentării, e de a lua în considerare capitalismul zilelor 
noastre, cel al dereglementării cu dominaţie financiară, 
nu doar ca realitate socio-economică, dar şi ca mutaţie 
a pasiunilor. Şi o face mai întâi printr-o recompunere 
a reflecţiei asupra instituţiilor socialului plecând de la 
filosofia politică spinozistă. Dar excelează şi în anchete 
asupra proliferării imaginarului neoliberal în mărturiile 
dealerilor de droguri, în jurnalismul feminist din Elle, 
Cosmopolitan sau Femme actuelle, ori, chiar şi în 
practici cooperativiste stângiste ce, desconsiderând 
instituţiile, cheamă la schimbarea lumii prin exemplul 
personal. Toţi participă la naturalizarea modelului 
neoliberal, formulat în versuri alexandrine de bancherul 
din piesa de teatru scrisă de Frédéric Lordon pentru a 
istorisii criza financiară din 2008. Cu multe şchiopătări, 
iată o mostră tălmăcită: 
„Piaţa, din criză, ea iese întărită
Desigur de păţanii, ea nu este scutită,
Însă întreaga fire tot suie şi coboară
Să te apuci să-i dai legi, e pierdere de timp,
Cum să fii potrivnic schimbării de anotimp,
Să te opui locului ce aştri îşi preschimbă?”

 (Claudiu GAIU)

***

Jean-Luc Nancy, Banalité de Heidegger, 
Galilée, Paris, 2015

Garda moare dar nu se predă. Publicarea 
recentă a Caietelor negre i-a convocat pe 
heideggerienii din toată lumea – nu şi de la noi însă, 
unde (re)descoperirea fascismului heideggerian nu 
pare să constituie o surpriză sau o sursă de stânjeneală 
pentru discipolii săi – la o mare şi dureroasă problemă: 
cum să mai salvezi onorabilitatea gândirii maestrului 
din Pădurea Neagră, când ultimele manuscrise ne-o 
dezvăluie ca fiind, chiar şi în momentele ei cele mai 
sincere, dedicate, adică, exclusiv intimităţii sertarului 
propriu, atât de impregnată de antisemitism şi mustind 
de reacţionarism? Ei bine, încă se poate. Sau cel 
puţin se încearcă. Strategia nu e nouă, şi ea merge în 
continuare pe schema de manual a denegării: je sais 
bien, mais quand même. Şi chiar dacă linia frontului 
a fost sensibil deplasată în ultimii ani, chiar dacă 
vechi redute ale acceptabilităţii heideggeriene au 
fost iremediabil pierdute, bătălia e câştigată totuşi 
atâta timp cât în mijlocul acestui vast câmp de ruine, 
de foste cetăţi ale Gândirii demascate şi, implicit, 
abandonate drept cazemate ale fascismului, mai putem 
salva fie şi-un petic de-obraz filosofic şi înfige în el 
drapelul pur al lui „quand même”: şi totuşi, Heidegger 
a fost mai mult de-un simplu textier al fascismului, un 
veritabil gânditor profund şi original. Iar dacă tot am 
reuşit să decupăm acest petic de imunitate, de ce să 
nu clamăm şi victoria: ba mai mult, Heidegger a fost 
chiar gânditorul care ne furnizează armele prin care 
putem înţelege şi astfel combate, la adevăratul său 
nivel, al istorialităţii fiinţei, nazismul şi grozăviile-i 
aferente. Ceea ce face Jean-Luc Nancy în Banalité de 
Heidegger. 
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Pe de o parte, deci, on sait bien: ştim deja 
mult prea bine că Heidegger era antisemit, iar Caietele 
negre ne-o reconfirmă dincolo de orice posibile dubii. 
Este, desigur, ceva ce ţine de „banalitatea doxei 
antisemitismului aşa cum circula în Europa anilor 
1920-1940”, şi care l-a contaminat, din păcate, până 
şi pe Heidegger. Însă acest antisemitism banal – 
cu atât mai grav prin banalitatea sa – este supus, la 
Heidegger, unui proces de sublimare. Literalmente: 
„il recueille l’ordure banale à des fins supérieurs. Ce 
qui veut dire qu’il reconnaît une vérité supérieure de 
l’antisémitisme, … à ce point supérieure qu’elle ne 
peut même pas être publiée sans être associée aux 
critiques du nazisme…”. I.e.: ca urmare a operaţiei 
de sublimare filosofico-ontologică, antisemitismul lui 
Heidegger devine atât de sublim încât, în comparaţie 
cu el, naziştii în carne şi oase sunt nişte simplii 
vulgarizatori, iar Heidegger devine practic în raport 
cu ei un veritabil disident. Strategia e ingenioasă, dar 
nu lipsită de riscuri. Căci această sublimare filosofică 
a antisemitismului banal are şi efectul opus, pe care 
Nancy nu are cum să nu-l recunoască: tocmai acea 
perspectivă filosofică prin care simplul antisemitism 
rasial, „vulgar materialist”, devine „arhifascism 
original” şi „antisemitism istorial” riscă acum să 
devină impregnată, contaminată, în chiar principiile 
şi conceptele ei de bază, de antisemitism. Dacă 
adâncimea filosofică e cea care salvează fascismul 
heideggerian de banalitate şi îl ridică la nivele 
istorial-ontologice, partea proastă, efectul advers 
e că toată teoria istoriei fiinţei, întregul mecanism 
intim al gândirii heideggeriene riscă să ruleze pe 
bază de fascism. În speţă, figura „iudeităţii mondiale” 
devine un concept cheie, fundamental în toată 
teoria heideggeriană a istorialităţii şi apusului lumii 
occidentale. „Il fallait donc que se détruise l’agent 
de la destruction occidentale. Tel est l’aboutissement 
de la logique historico-destinale…”. În faţa acestei 
înrădăcinări atât de profunde a antisemitismului în 
chiar miezul filosofiei istorice a lui Heidegger, până 
şi un curator atât de devotat ca Nancy mărturiseşte că 
„on reste sans voix”. 

Dar totuşi. Totuşi mai putem scoate cămaşa. 
Şi Jean-Luc Nancy încearcă în cel puţin trei feluri 
– cu cât mai alunecoase şi inutil sofisticate, cu atât 
mai bine, pentru că, aşa cum spuneam, atâta timp cât 
nu e categoric, indubitabil pierdută, bătălia pentru 
onorabilitatea obrazului heideggerian e câştigată. 
Prima strategie e aceea a ricoşeului: de a arăta, altfel 
spus, că antisemitismul lui Heidegger era ceva atât 
de banal încât îl putem găsi peste tot, de la Marx la 
istoria creştinismului şi a modernităţii occidentale, 
trecând prin vecinii imediaţi de catedră şi de colibă 
ai gânditorului. A doua cale de ieşire constă în a 
arăta cum, „par un tour paradoxal qui ne manque 
ni de piquant ni, surtout, d’amertume”, tocmai prin 
Heidegger s-a impus în filosofie, ulterior, o gândire (de 
la Levinas la Deleuze şi Derrida) reverenţioasă faţă 

de Celălalt şi, nu mai puţin, o concepţie a evreităţii 
drept o alteritate chiar mai seducătoare decât plictisul 
paradigmei noastre greceşti. (Ceea ce-i adevărat, doar 
că nu neapărat îl salvează retroactiv pe Heidegger, 
cât aruncă o lumină problematică tocmai pe turnura 
alteritară a acestor filosofii). În fine, ultima strategie şi 
ultimul cuvânt al cărţii: salvarea intenţiei originare a 
gândirii lui Heidegger de realizarea ei, ceea ce coincide 
cu salvarea unei filosofii cu adevărat anti-fasciste din 
chiar ruinele aparentului fascism heideggerian. Şi 
asta pentru că, în fond, nazismul nu este decât ultima 
întruchipare a metafizicii, Gestell-ului şi modernităţii 
occidentale, iar Heidegger e, în esenţa lui, în intenţiile 
lui din păcate trădate atât de adesea de punerea lor în 
practică, chiar cel care ne-a aşezat, de la bun început, 
pe acest drum nesfârşit dar necesar al destrucţiei 
ontologiei şi depăşirii metafizicii. Deci victorie. Cu 
promisiunea de „la revedere”.

Poate că aici – în această victorie fulgerătoare, 
în care salvarea e scoasă din mânecă la capătul unui 
şir presărat doar cu înfrângeri, cedări şi retrageri 
strategice – atingem o limită obiectivă a acestui gen 
de abordare direct politică a textelor heideggeriene şi 
ni se dezvăluie, în schimb, necesitatea unei abordări 
propriu-zis filosofice: pentru că, mai gravă chiar 
decât banalitatea remarcilor sale naziste, este, din 
punct de vedere filosofic, tocmai pompoasa, emfatica 
banalitate a invocaţiilor şi incantaţiilor heideggeriene 
care, pentru Nancy, au exact rolul opus, de a salva 
prin profunzimea lor nemărginită onoarea filosofică a 
marelui mic antisemit: „al doilea început ce nu poate 
începe până nu se termină primul început”, „deplierea 
Occidentului în starea sa prezentă de dezrădăcinare”, 
„obiectalul-maşinal care orbeşte omul modern până 
în punctul în care fiinţarea, adevărul şi fiinţa îi sunt 
refuzate” etc. Desigur că Heidegger nu era neapărat 
extraordinar de original în fascismul său, practicând 
mai curând, şi el ca tot vecinul, un antisemitism de 
duzină, prins şi îmbibat de banalitatea timpului său. 
Problema e însă că nici ca filosof al „modernităţii”, 
„istoriei destinale” şi „apusului occidentului” nu e mult 
mai îndepărtat de pluton. Iar între cele două aspecte – 
banalitatea antisemitismului şi „originalitatea” gândirii 
sale –, oricât ar încerca ultimii curatori ai muzeului 
Heidegger să le ţină separate, există o legătură 
ireductibilă, aproape logică: cine discută istoria în 
termeni de „evreime mondială” [Weltjudentums], cine 
acuză „derasializarea şi auto-alienarea popoarelor 
într-o unitate indistinctă [privată de] spaţiul de decizie 
în vederea fiinţei” şi proclamă, implicit, „necesitatea 
unui popor pentru a pune în operă întreaga dispunere 
decisivă a istoriei-destin”, nu are cum să surprindă 
ceva relevant din „istorialitatea” şi „destinalitatea” 
– i.e. materialismul istoric – al lumii occidentale, 
epocii moderne sau fiinţei umane în general. Unii îşi 
confecţionează apăsătoarea şi dificil risipibila „stare 
de ascundere” a lumii chiar cu mâna conceptelor lor. 
(Alex CISTELECAN)
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Silviu LUPAŞCU

Trupul curcubeului

În a doua jumătate a lunii decembrie, 1999, 
Ovidiu Nedu, Nataya Sethkarpom şi Swāmi Jī Thanakor 
au călătorit cu trenul de la Āgrā la Gayā, în Statul 
indian Bihār. În acea epocă, toţi trei făceau parte din 
clase paralele, în cadrul Kendrīya Hindī Samsthān sau 
Institutul Central de Hindī din Āgrā. Ovidiu învăţa hindī 
în vederea pregătirii unui doctorat despre buddhismul 
Vijñānavāda, la Universitatea din New Delhi. Nataya 
primise o bursă din partea Ambasadei Indiei la Bangkok, 
iar acum participa la cursuri de hindī, cu scopul de 
a deveni ghid turistic. Thanakor, călugăr buddhist 
thailandez, studia hindī pentru a accede la rangul de 
profesor, în cadrul comunităţii Hīnayāna din incinta 
Templului Wat Ratchanaddaram din Bangkok. Au 
decis să călătorească împreună spre Bodh Gayā pentru 
a face un pelerinaj la Templul Mahābodhi, locul în care 
Buddha Śākyamuni a atins iluminarea, bodhima<*ala.

Trenul companiei Indian Railways semăna cu un 
mărfar, iar continuitatea stacojie a pereţilor vagoanelor 
era întreruptă de ochiurile de geam prevăzute cu gratii 
şi obloane. La ora şapte dimineaţa, ora plecării din 
Āgrā, clasa a doua sleeper, cu cele trei rânduri de bănci 
pluşate supra-etajate, avea ambianţa unei case exigue, 
locuită de o familie numeroasă, a unui dormitor ticsit, 
congestionat, în care vocile şi respiraţiile se contopeau 
în lumina difuză a becurilor galbene. Douăsprezece ore 
mai târziu, caravana feroviară a trupurilor înghesuite a 
ajuns în Gayā fără a conştientiza trecerea zilei, deoarece 
interiorul trenului nu a fost luminat de lumină naturală, 
iar începutul şi sfârşitul călătoriei au fost circumscrise 
de întuneric.

La ieşirea din gara sărăcăcioasă a oraşului Gayā, 
Ovidiu, Nataya şi Thanakor au fost înconjuraţi de 
douăzeci-treizeci de conducători de auto-ricşă, care i-au 
asaltat cu oferte de a-i transporta în orice direcţie. În 
mijlocul vociferărilor incoerente, Ovidiu şi Thanakor au 
clamat insistent intenţia lor de a ajunge cât mai repede 
în Bodh Gayā, loc de pelerinaj situat la doisprezece 

kilometri de Gayā. După ce au auzit numele destinaţiei, 
entuziasmul agresiv al conducătorilor de auto-ricşă s-a 
preschimbat brusc în consternare deoarece drumul spre 
Bodh Gayā era considerat periculos şi inaccesibil după 
căderea întunericului. O pădure situată între cele două 
localităţi avea reputaţia de a fi sălaşul unor grupuri de 
hoţi care atacau vehiculele aflate în tranzit pe timpul 
nopţii. După câteva minute de negocieri, Ovidiu, Nataya 
şi Thanakor au urcat într-o auto-ricşă şi s-au îndreptat 
spre zona de bazar a oraşului, unde se aflau şi câteva 
guest-houses.

Pe măsură ce se apropiau de acest cartier mai 
animat, au început să distingă muzica indiană emanată de 
casetofoane vechi, aşezate pe tarabe de lemn. La lumina 
becurilor care atârnau de firele întinse ilegal-haotic între 
stâlpii de curent electric şi casele dărăpănate, netencuite, 
au văzut un grup de copii care jucau cricket pe o stradă a 
cărei lăţime nu depăşea doi metri. Au coborât din auto-
ricşă la intrarea în bazar şi au urmat indicatorul spre 
una dintre guest-houses, „Ganesh”, al cărei nume era 
identic cu numele Zeului-Elefant din mitologia hindusă. 
S-au strecurat printre copiii care jucau cricket şi au 
intrat în holul strâmt-întunecat al hotelului, unde au fost 
întâmpinaţi de un patron corpolent, negricios, cu gura 
cărnoasă reliefată de o mustaţă neagră, tunsă îngrijit, 
echilibrată policrom de tricoul roşu pe care strălucea 
stins un lanţ auriu, fără valoare. S-au cazat în trei camere 
a căror suprafaţă individuală depăşea cu puţin suprafaţa 
patului. Deasupra unghiului făcut de podea cu peretele 
dinspre stradă se afla o aerisire cu înălţimea de jumătate 
de metru, protejată de un grilaj metalic. Deoarece casele 
de vizavi aveau pereţi asemănători, sunetele emise de 
trupurile omeneşti pe durata somnului traversau limitele 
invizibile ale dormitoarelor aflate pe aceeaşi stradă, 
alcătuiau un tezaur ontologic-sonor al comunităţii 
onirice.

A doua zi dimineaţă, au luat micul dejun pe 
trotuarul din piaţa centrală a oraşului Gayā, aşezaţi pe 
mormane de cărămizi, resturi ale unor clădiri demolate, 
în jurul unei prelate legate de extremităţile superioare 
ale unor beţe de bambus, fixate în poziţie verticală, sub 
care abureau cinci oale de inox, umplute cu linte, năut, 
fasole, orez şi celebrii cartofi de Bihār. Pentru o tavă 
împărţită în patru sectoare, unul mai mare pentru orez 
şi trei mai mici, de dimensiuni egale, pentru legume, 
au plătit, fiecare, zece rupii, preţ în care erau incluse 
şi două-trei ro}i sau lipii. Înainte de a goli paharele în 
formă de con răsturnat, pline cu ceai excesiv îndulcit şi 
lapte, au oprit un conducător de ciclo-ricşă, cu care au 
negociat transportul spre autogară. Nataya şi Thanakor 
s-au aşezat pe banchetă, iar Ovidiu şi-a asumat supliciul 
de a sta pe spătarul banchetei, în direcţia opusă mersului, 
cu picioarele atârnate în exteriorul ciclo-ricşei. Străzile 
din Gayā erau aglomerate în primele ore ale dimineţii, cu 
pietoni, vaci, măgari, scutere, câţiva elefanţi cu urechile 
împodobite cu desene alcătuite din linii policrome, 
biciclete şi ricşe, ale căror mişcări de înaintare generau 
o aparenţă de haos al fiinţelor captive în cercul lumii, 
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sa8sarā. Clădirile aveau faţade sărăcăcioase, iar barăcile 
informe de tablă, adăugate peste acoperişurile plate, 
dădeau străzilor un aspect de decor fluctuant, iluzoriu, 
monstruos. Ricşele şi scuterele claxonau în continuu, 
astfel încât vacarmul claxoanelor devenea o retorică 
lipsită de sens, ale cărei structuri incomprehensibile 
apropiau şi îndepărtau deopotrivă trupurile înfăşurate în 
pături de lână, de culori închise.

De-a lungul străzilor care duceau dinspre centru 
spre autogară, în faţa caselor delabrate, aşteptau, cu un 
scop erotic imprecis, adolescente machiate şi rujate 
strident, îmbrăcate cu sariuri de culoare roşu-aprins, 
cu părul şi braţele împodobite excesiv cu funde şi 
false bijuterii multicolore. Cu percepţiile intelectuale 
vag estompate de imemoriale inocenţe est-europeene, 
Ovidiu a schimbat saluturi revivificatoare cu siluetele 
feminine policrome, fără a înţelege funcţiile sociale sau 
ritualice ale acestor odalisce cu aspect infantil, menite 
tuturor clovneriilor orgiastice imaginabile. Nedumerit 
de acest viu schimb de saluturi, conducătorul ciclo-ricşei 
a oprit brusc vehiculul cu trei roţi într-o intersecţie, a 
întors capul spre pasageri şi i-a întrebat dacă doresc 
să coboare în acel cartier sau să continue drumul spre 
autogară. Ovidiu persevera în admiraţia sa sinceră 
pentru minunatele adolescente, dar Nataya i-a explicat 
laconic că nu sunt altceva decât prostituate din Gayā şi 
l-a îndemnat pe conducătorul de ciclo-ricşă să reînceapă 
să pedaleze pe suprafaţa denivelată, crăpată, a asfaltului 
prăfuit.

În autogară, au întâlnit un negustor ambulant 
de curmale zaharisite, compactate într-un morman cu 
volumul de aproximativ un metru cub. Negustorul indian 
a ridicat ostentativ mâna dreaptă, cu palma desfăcută, în 
aerul răcoros. Ovidiu, Nataya şi Thanakor nu au înţeles, 
iniţial, semnificaţia gestului său, dar ulterior au realizat 
că trebuie să lipească bancnotele de cinci rupii de acea 
mână înnegrită şi năclăită de zahăr, care ulterior a 
înfăşurat ambalaje conice din hârtie de ziar pe care le-a 
umplut cu curmale. S-au urcat în vechiul autobuz Tata, 
cu caroseria de lemn, vopsită în alb, în care au găsit 
locuri libere, dar pe măsură ce autobuzul s-a aglomerat, 
alţi pasageri s-au agăţat, în exterior, de acoperiş, şi-
au trecut picioarele prin ferestrele laterale deschise, 
astfel încât Ovidiu, Nataya şi Thanakor aveau chipurile 
aproape lipite de rotulele pasagerilor din proximitatea 
rurală a oraşului Gayā. Pe caroseria autobuzului, un 
scrib anonim a scrijelit titlul unui film indian în vogă, 
Rāja Hindusthāni sau „Regele indian”, iar şoferul 
acoperise jumătatea superioară a parbrizului din faţă, 
în elanul unui ecumenism naiv, cu minuscule imagini 
filigranate ale zeilor hinduşi, cu portrete ale lui Dalai 
Lama şi Maica Tereza, care înconjurau şi încoronau 
totodată inscripţia Aum Sweet Aum.

În cele din urmă, autobuzul a pornit spre Bodh 
Gayā, dar după câţiva kilometri s-a oprit, deoarece 
şoseaua era blocată de un grup de bărbaţi desculţi, 
prosternaţi în faţa casei unui conducător religios 
musulman care a decedat recent şi urma să fie înhumat. 

Discipolii şeicului defunct împărţeau mulţimii 
prosternate ofrande de ceai verde, în pahare de sticlă 
fumurie. În consecinţă, şoferul a fost nevoit să întoarcă 
şi să urmeze un drum ocolitor, care a prelungit călătoria 
cu o jumătate de oră. În dreptul pădurii de banyan, 
care îi înfricoşa pe conducătorii de ricşă din Gayā, 
erau parcate câteva jeep-uri Mahendra ale poliţiei din 
Bihār, deoarece în acele zile Dalai Lama era prezent în 
Bodh Gayā cu ocazia evenimentelor religioase legate de 
Proiectul Maitreya, construcţia unei statui colosale a lui 
Buddha Maitreya.

Autobuzul a parcat în apropiere de intrarea în 
incinta Templului Mahābodhi, în mijlocul unei piaţete 
invadate de tarabe pe care erau expuse cărţi religioase 
buddhiste şi hinduiste, obiecte de cult şi suveniruri 
ieftine, statuete ale lui Tathāgata, „Cel care a devenit 
astfel”, împreună cu statuete ale zeilor hinduşi. Zeci de 
călugări buddhişti raşi în cap şi bărbieriţi, proveniţi din 
ţări asiatice şi europene, îmbrăcaţi în veştmântul oranj al 
Şcolii Hīnayāna sau în veştmântul stacojiu al ordinelor 
tibetane, deambulau în jurul Templului, se prosternau 
în mod repetat sau făceau mătănii pe lespezi de lemn 
aşezate printre stūpa şi statui ale lui Buddha Śākyamuni. 
Templul Mahābodhi, construit într-o cavitate artificială 
a Câmpiei Gangelui prin stratificarea unor forme 
arhitecturale care datează din secolele V-VI şi XI, este 
un edificiu piramidal din piatră, la răsărit de Copacul 
Mahābodhi, un vlăstar al arborelui de pippāl sub care 
Siddhārtha Gautama a atins iluminarea şi a petrecut 
prima săptămână ca Eliberat. În proximitatea Templului 
se află o mănăstire lamaistă şi un centru de studii tibetane, 
o tabără de refugiaţi tibetani, temple şi mănăstiri fondate 
de comunităţile buddhiste din Thailanda, Birmania, 
Vietnam, Bhutan, Japonia, Śrī Lānka, Coreea de Sud, 
Mongolia. S-au oprit în faţa unei tarabe unde un grup 
de laici tibetani vindeau cărţi buddhiste. O adolescentă 
cu trăsături spiritualizate şi pure i-a vândut lui Ovidiu 
un exemplar din Prajñāpārāmitā sūtra pentru suma de 
şase sute de rupii, echivalentul venitului mediu lunar din 
Statul Bihār.

– Europenii care au cumpărat Prajñāpārāmitā 
sūtra, au cumpărat, de asemenea, Saddharma pu<*arīka 
sūtra, spuse fata tibetană, în încercarea de a folosi 
lumina misterioasă a ochilor săi negri pentru a-l seduce 
pe Ovidiu întru cumpărarea altor cărţi sacre.

– Poate într-o viitoare reîncarnare!, îi răspunse 
Ovidiu, dezamăgit de faptul că schimbul de priviri 
care ar fi putut să fie începutul unei idile nu era decât 
negociere pragmatică între o vânzătoare de cărţi şi un 
client occidental.

După ce s-au prosternat în faţa statuii aurii a 
lui Buddha din interiorul Templului, Ovidiu, Nataya 
şi Thanakor au urmat aleea care ocolea incinta sacră 
şi s-au îndreptat spre Mănăstirea Wat Thai, o prezenţă 
monahală discretă, în spatele Templului. Pāramā guru, 
în mijlocul unei escorte de călugări thailandezi, i-a 
primit pe terasa incintei monastice în formă de potcoavă. 
După schimbul ritualic de saluturi rostite în thailandeză, 
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pelerinii au fost serviţi cu apă fiartă, turnată în pahare 
conice din metal inoxidabil, gest de curtoazie care 
dezvăluia compasiunea călugărilor faţă de pelerinii care 
călătoreau în climatul răcoros al Indiei continentale, în 
luna decembrie. În curtea mănăstirii zăbovea o mulţime 
alcătuită din călugări buddhişti şi pelerini laici din toate 
regiunile Asiei, care au ajuns în Bodh Gayā în cursul zilei, 
cu scopul de a celebra Proiectul Maitreya şi întâlnirea 
cu Dalai Lama. Atitudinea lor de suplicaţie exprima 
nevoia de refugiu şi iluminare. Prin enunţuri scurte 
şi autoritare, Pāramā guru i-a repartizat pe membrii 
grupului de azilanţi, doi câte doi, în chiliile mănăstirii, 
cu excepţia lui Ovidiu, pentru care a ordonat instalarea 
unui cort din pânză policromă impermeabilă şi cazarea 
sa într-un perimetru al exteriorităţii creştine, delimitat 
superficial în interioritatea monastică Theravāda.

Pe terasa din lemn de tec, cortul contura o 
verticală fragilă, în proximitatea unei statui din bronz a 
lui Buddha Śākyamuni, în timp ce cavalcada silenţioasă 
a umbrelor înserării cuprindea Templul Mahābodhi 
şi mănăstirile din jurul său. Relativ ostracizat de 
exigenţele identităţii sale religioase non-buddhiste, 
Ovidiu s-a întins incomod în cort, cu propriul său 
rucsac drept pernă şi a tras, în jurul trupului, fermoarul 
sacului de dormit. După miezul nopţii, din jumătate în 
jumătate de oră, călugări ai mănăstirii Wat Thai ridicau 
petecul de pânză care acoperea intrarea în cort, rosteau 
cu fermitate temperată de blândeţe o serie de enunţuri 
incomprehensibile în thailandeză şi indicau insistent un 
anumit lucru cu mâinile. Nedumerit, Ovidiu le răspundea 
din priviri, chinuit de oboseala zilei precedente şi de 
neputinţa de a adormi. Scena s-a repetat de câteva ori 
până la răsăritul Soarelui. Hărţuit de vizitele nocturne, 
Ovidiu a ieşit, în cele din urmă, din cort, iar în timp 
ce contempla ascensiunea discului solar spre vârful 
Templului Mahābodhi, a vărsat şi a amestecat un plic 
de cafea solubilă într-un pahar cu apă fiartă adus cu 
solicitudine de călugării thailandezi ale căror rigori 
monastice îi făcuseră noaptea imposibilă. Atunci când 
Thanakor a venit dinspre conglomeratul înceţoşat al 
chiliilor şi l-a întrebat cum a petrecut intervalul rătăcirii 
nocturne, Ovidiu i-a descris istovitorul dialog lipsit de 
sens cu călugării thailandezi şi cu statuia impasibilă a 
lui Buddha Śākyamuni.

– Pe parcursul nopţii, călugării s-au străduit 
să-ţi explice că nu trebuie să stai culcat, cu picioarele 
îndreptate spre statuia lui Buddha, îi spuse Thanakor. 
Această poziţie este ireverenţioasă. Dar tu nu ai înţeles 
mesajele lor, iar ei s-au resemnat şi au renunţat să te 
atenţioneze, odată cu revărsatul zorilor.

– Dar eu am stat întins cu capul îndreptat spre 
statuia lui Buddha, pe tot parcursul nopţii, a răspuns 
iritat Ovidiu.

– În acest caz, călugării nu au făcut decât să 
vegheze ca disciplina monastică budhhistă, vinaya, să 
fie respectată cu scrupulozitate.

Au dejunat în tabăra refugiaţilor tibetani, o 
aglomerare de corturi multicolore deasupra cărora 

fluturau steaguri inscripţionate cu rugăciuni pe care 
vântul era menit să le poarte spre zeii pantheonului 
tibetan. Au intrat într-unul dintre aceste corturi, care 
adăpostea un „restaurant” conceput ca o facere familială. 
Un cuplu gătea momo sau găluşte tibetane umplute cu 
carne de iak la un aragaz cu butelie, alături de care se 
aflau o masă de lemn, pe care erau îngrămădite mai 
multe vase şi tacâmuri, şi un pat în care se jucau doi 
copii de vârstă fragedă. Au mâncat momo şi au băut ceai 
tibetan, cu unt rânced.

În faţa Templului Mahābodhi a fost construită 
o estradă din lemn de santal, împrejmuită cu tulpini de 
bambus. În a doua parte a dimineţii, Dalai Lama a urcat 
pe estradă, înconjurat de un grup de ierarhi lamaişti, a 
prezidat adunarea alcătuită din călugări buddhişti de 
etnii europene şi asiatice şi a citit invocaţii dintr-o serie 
de scrieri tibetane, caligrafiate pe fragmente de frunză 
de palmier, care se păstrau înfăşurate sub formă de 
suluri. Călugării erau aşezaţi în poziţia lotusului, padma 
āsana, ascultau şi repetau aglomerările de consoane ale 
invocaţiilor după sunetele emise de buzele lui Dalai 
Lama. Călugării din ultimele rânduri ale adunării serveau 
ceai călugărilor din primele rânduri, care aşezau, cu 
recunoştinţă, paharele de sticlă pline cu lichid fierbinte 
alături de genunchii trupurilor lor încremenite în poziţia 
lotusului. Dalai Lama şi-a întrerupt incantaţiile şi a rostit 
un scurt discurs despre Dzogchen, „Marea Perfecţiune” 
sau Prajñāpāramitā:

– Trebuie să purtaţi permanent în minte 
certitudinea că stadiile Dzogchen, anume Trekchö şi 
Tögal, nu pot fi atinse decât prin călăuzirea unui magistru 
experimentat, prin acţiunea de a primi inspiraţie şi 
binecuvântare din partea unei fiinţe omeneşti care a 
atins această desăvârşire.

Deşi aparenţa trupească a lui Dalai Lama a 
continuat să prezideze adunarea monastică, prezenţa sa 
spirituală s-a refugiat în contemplaţie şi tăcere. Sogyal 
Rinpoche, discipol al lui Jamyang Khyentse Chökyi 
Lodrö, întemeietor şi magistru al reţelei Ringpa de 
comunităţi buddhiste din întreaga lume, a continuat 
discursul lui Dalai Lama printr-un discurs explicativ:

– Dzogchen nu este o învăţătură, o filosofie 
sau un sistem de gândire, un ansamblu seducător de 
tehnici de meditaţie. Dzogchen este o stare, starea 
primordială, starea trezirii absolute care constituie 
esenţa ontologică a lui Buddha. Trekchö înseamnă 
a sfâşia iluzia cu determinare furibundă. Iluzia este 
distrusă cu forţa irezistibilă a doctrinei Rigpa, asemenea 
unui cuţit care taie unt. Întregul edificiu fantastic al 
iluziei se prăbuşeşte, deoarece piatra sa unghiulară a 
fost îndepărtată. Iluzia se dezintegrează, iar puritatea 
primordială şi simplitatea naturală a naturii minţii sunt 
dezvăluite. Magistrul este învestit cu puterea de a-i 
conduce pe discipoli de la Trekchö spre Tögal. A atinge 
piscul prin traversarea unui întreg lanţ muntos sau prin 
temeritatea unui singur salt. Tögal înseamnă revelaţia 
luminii pure care este prezentă, în mod spontan, în 
toate fenomenele cosmice şi fiinţele omeneşti. Tögal 
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este manifestarea inerentă, instantanee, a desăvârşirii 
imediate, actualizarea diferitelor aspecte ale iluminării 
în intervalul vieţii terestre. Trekchö este un tezaur de 
înţelepciune, iar Tögal este un ansamblu de mijloace 
eficiente. După moarte, trupurile adepţilor Dzogchen 
vor fi reabsorbite în esenţa de lumină a elementelor 
din care au fost alcătuite, se vor dizolva în lumină. 
Acesta este trupul de lumină sau trupul curcubeului, 
deoarece dizolvarea trupului material este însoţită de 
manifestările spontane ale luminii şi curcubeului.

După încheierea prelegerii, adunarea monastică 
s-a dizolvat. Nataya, Ovidiu şi Thanakor au rătăcit pe 
străzile din Bodh Gayā, în căutarea a ceea ce tradiţia 
buddhistă consideră a fi rămăşiţele casei lui Sujātā, 
fetiţa care i-a oferit lui Buddha un bol de orez, în timp ce 
se afla în meditaţie. În acea perioadă, Buddha practica 
o asceză severă, se hrănea cu un bob de mei în fiecare 
zi. A acceptat bolul de orez oferit de Sujātā, a înţeles că 
viaţa fiecărei fiinţe trebuie să epuizeze efectele propriei 
karma, a redefinit dharma şi a formulat doctrina căii 
de mijloc, madhyamā pratipad. Nataya, Ovidiu şi 
Thanakor nu au găsit casa lui Sujātā şi au revenit la 
Mănăstirea Wat Thai.

Icu CRĂCIUN

Vistorii

Cuvânt  înainte

 Există fiinţe umane cărora le face o plăcere 
deosebită să fabuleze, fiind înzestrate cu o imaginaţie 
ieşită din comun. Ei bine, cred că din această categorie 
face parte şi acest V. (vă daţi seama din ce cauză nu-i 
redau numele întreg), mai cu seamă că el trăieşte în carne 
şi oase şi astăzi, iar poveştile sale circulă pe cale orală 
de dinainte de ’89. Cert este că V. este un homo ludens 
autentic; din informaţiile mele se pare că dintotdeauna a 
dorit să se detaşeze de falsa morgă a indivizilor care au 
roit în jurul său. Nu am avut ocazia să-l cunosc personal, 
deşi ar fi meritat să-l caut, să discut cu el şi să vi-l pot 
descrie mai amănunţit. Se zice că mitomanii povestesc 
cu o seninătate debordantă ca şi când ar fi părtaşi la 

cele relatate, de parcă meseria lor ar fi fost de când îi 
lumea şi pământul denaturarea adevărului şi a realităţii, 
„minciunile” lor atingând nu o dată absurdul. Dacă aţi 
fi auzit o singură poveste de-a lui V., la o a doua sunt 
convins că aţi recunoaşte autorul, dar aţi zâmbi dinainte 
şi aţi asculta-o până la capăt cu şi mai mare amuzament. 
Parcă vă şi aud: „A, asta-i de-a lui V.!”, cum am făcut şi 
eu.
 Povestirile lui V. (V’stories) frizează deseori 
irealul sau ilogicul - şi pe care le reproduc mai la vale 
-, mi-au fost relatate de domnii: Grigore Cotul şi Iosif 
Anca, cărora le mulţumesc şi pe această cale. Le-am 
adunat cu gândul că merită să le savuraţi şi d-voastră. 
Recunosc că, iniţial, m-a bătut gândul să le prelucrez, 
să le transform în nişte schiţe mai mult sau mai puţin 
comice, dar, în final, mi-am zis că aş face mai bine dacă 
le-aş lăsa aşa cum le-am cules, cu limbajul lor frust, 
neaoş, pentru a păstra autenticitatea lor seducătoare, 
intervenind doar acolo unde era necesar pentru a evita 
unele expresii exagerat de licenţioase. Dacă ar trebui 
să le botezăm cumva, cel mai potrivit ar fi să folosim 
iniţiala numelui său, cu pronunţia Vi (ca-n limba Marelui 
Will), la care să adăugăm englezescul story, rezultând 
astfel în româneşte vistoria, o nouă specie în literatura 
română, ceva ce poate fi încadrată între bancul sec şi 
gluma spumoasă, atâta doar că autorul ei se cunoaşte, nu 
este anonim.
                                                   Icu Crăciun

V.’S  STORIES

La braconat

 Dom’le, era un viscol de de-abia te ţineai pe 
picioare. Frig, de crăpau pietrele. Când pornea vijelia, 
păsările îngheţau pe sârmă de cădeau ca popicele. Îţi 
îngheţa limba-n gură, ce mai! Ce-mi zic eu? Acu e 
vremea braconajului la vulpi cu arcu’ că nu iese nici 
dracu’ să te urmărească; îţi spun drept că n-aveam puşcă 
pe vremea aia, cum n-am nici acuma. Îmi leg tureacu’ 
ciobotelor cu sârmă, strâns să nu-mi intre omătu’ în 
ele, mă îmbrac bine, îmi învârt şalu’ după grumaz, îmi 
iau pufoaica, o îmbumb de sus până jos, îmi îndes bine 
cuşma pe cap, iau arcu’ şi câteva cuie de o sută în loc 
de săgeţi, le pun în buzunaru’ dinăuntru al şubei şi cu 
borneu’ în spate o iau cătinel spre pădurea Cilihoaiei; 
fără mănuşi, că eu nu suport mănuşile, mai bine suflu-n 
degete. Nici nu apuc să m-afund bine printre copaci când 
văd o vulpe că trece liniştită prin faţa mea. Dârdâiam 
din toate încheieturile. Pun cuiu’, întind coarda, trag şi 
pac! îi cos coada de un fag. Patina hoaţa să scape, da’ 
pas să poată. Mă apropii încet de ea, scot rapiştrapu’ şi-i 
crestez botu’ ca de doi ţenti. Ce să vezi? Se smuceşte 
vulpea mea de trei ori şi, cât ai zice peşte, iese din piele 
şi o ia la fugă lăsându-mi plocon o blană numa’ bună de 
guler la nevastă-mea.
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Tancul

 Într-o primăvară, când şopârlele ies la soare, mă 
pune nevastă-mea să sap grădinuţa. Eu, băiat ascultător, 
îmi iau hârleţu’ şi mă apuc de margine, pe treabă bună, 
să răstorn pământu’ reavăn, cum ai ara cu plugu’. Când 
ajung pe la mijlocu’ straturilor dau de ceva tare. Îi vreun 
bolovan, zic în gându’ meu. Dau mai încolo, iarăşi tare. 
În stânga,la fel, în dreapta, la fel. Mare poate fi, mă mir 
eu a doua oară. Ia să dau eu pământu’ la o parte, mă 
îndemn din nou. Zis şi făcut. Dezgolesc ca un metru 
de pământ şi dau de ceva rotund ca un capac mare cu 
toartă, de fier. Numai bun de dus la fier vechi, la Sobo, 
îmi zic satisfăcut. Iese-un ban mai pe uşor. Fără doar şi 
poate dau să-l ridic. Greu. Nu pot. Mă duc în şopru, iau 
ranga, o bag în toartă, trag, deschid, când acolo ce să 
vezi? Era o turelă de tanc, deschid, înăuntru patru nemţi 
jucau filcăi în chiştoace până-n genunchi, plin de fum.

Ursul

Pe la sfârşitu’ lu’ iulie şi începutu’ lu’ august 
m-am hotărât să merg la cules de zmeură, nu de alta, 
da nevastă-mea face în fiecare vară şi sirup, şi dulceaţă. 
Ştiam de anu’ trecut un zmeuriş ferit de lume, unde 
zmeura se făcea cât nuca. De data asta au venit cu mine 
şi nişte vecini. Eu mi-am luat două vidări. Dom’le, într-
un sfert de ceas le-am umplut, am băgat o botă prin 
torţi şi mi-am pus-o după cap cu gând să ajung cât mai 
repede acasă. La un moment dat, numai ce aud nişte 
vreascuri rupându-se în spatele meu. Mă întorc să mă 
uit să văd despre ce-i vorba. Un urs sta ridicat în două 
labe. Vecinii mei au luat-o la fugă scăpând-şi vidările 
de-a dura pe coastă. Mă uit mai bine la urs şi-mi dau 
seama că animalu’ se cânta că avea un gimpe în laba 
stângă. Când l-am văzut aşa năcăjit, l-am pus în cur pe 
o cioată şi i-am scos gimpele. De bucuros, ursu’ atâta 
mi-a zis: „Anu’ ăsta eu te rezolv de lemne!” Ce să vezi? 
Sâmbătă dimineaţa, numai ce mă trezesc în ocol cu 
doi fagi uriaşi, cu rădăcină cu tot, şi cu două vidări de 
zmeură, rase, pe trepte.

După lemne

Se apropia toamna. M-am dus în pădure împreună 
cu doi vecini şi cu fecioru’ meu să tăiem lemne de foc. 
Mergând noi prin pădure, aşa de-a coasta, numai ce dăm 
de un fag falnic. Înainte de a-l tăia, i-am spus feciorului 
meu să meargă mai la vale şi să taie încă un fag ca, în 
momentu’ în care va cădea, ăsta mare să aibă în ce să se 
oprească. Eu cu vecinii am mai stat preţ de două ţigări, 
după care am băgat drujbele în el şi, cum s-a prăvălit, 
cum a luat-o cu viteză la vale. Fiindcă fecioru’ n-a făcut 
ce i-am zis, fagu’ s-a dus de nu l-am mai văzut. L-am 
trimis să-l caute şi pe-nserat s-a-ntors fără să-l fi găsit. Tot 
bodogănind ne-am întors supăraţi acasă şi, când ajungem 
acasă, ce să vezi? Fagu’ nostru sta proptit cu vârfu-n 
poartă. Dacă aş fi fost inspirat să las poarta deschisă!

Evacuarea

După cum ştii, în timpu’ războiului s-a făcut 
evacuarea şi din localitatea noastră, cu căţel şi purcel, 
mă rog, ce-o putut lua omu’ la repezeală. Câţiva ne-am 
hotărât să nu plecăm, orice s-ar întâmpla. Ba am zis: „Las’ 
că le arătăm noi, numai să treacă pe uliţa noastră!” Veneau 
tancurile ruseşti duduind de se hurducau pereţii, iar 
ferestrele zumzăiau să sară, le auzeam huruitu’ asurzitor 
de dincolo de deal, treceau peste orice ca prin brânză 
scuipând un fum negru ca smoala, degeaba le-au pus unii 
bolovani şi lemne-n faţă. Voie bună! Ne-au stricat o bună 
parte din drum că lăsau nişte hârtoape de puteai îngropa 
enoriaşii în ele. Dacă am văzut treaba asta, eu am scos 
vreo 15 stupi şi i-am aşezat exact în mijlocu’ uliţii. Numai 
ce-am văzut că şenilele patinează, se năclăiesc în mierea 
care se întindea ca aluatu’ nefrământat deajuns, turelele 
se învârtesc de trei ori ca elicele elicopterelor, motoarele 
se gripează, iar ţevile de eşapament tuşesc ca tuberculoşii, 
după care se opresc înăduşite de tot. Până la urmă, i-am 
scos pe ruşi din tancuri şi le-am tras un toc de bătaie soră 
cu moartea, apoi i-am trimis acasă cu trenu’. „Mergeţi, mă, 
acasă, că vă aşteaptă nevestele!” le-am zis pe ruseşte.

Cisterna

Era o iarnă cu omătu’ până-n brâu. Pe vremea 
aia eram şofer pe cisterna cu naft şi trebuia să ajung la 
nişte creştini rămaşi fără lumină că încă nu se ajunsese 
la ei cu curentu’. Dârdâiam de frig cu mâna pe volan. 
Am călcat-o bine să nu mă prindă noaptea la întoarcere. 
La un moment dat, am băgat de seamă că mi s-o-
nfierbântat cisterna mea de la o roată înfrânată de sta să-i 
plesnească niturile. Noroc că i-a sărit capacu’, că altfel 
ar fi explodat. Iar capacu’ a zburat prin aer razant cu 
pământu’, aşa înroşit, că pe unde trecea se topea neaua 
şi înfloreau pomii. Mai mare dragu’ să vezi aşa ceva.

Cobra

Era vară, căldură mare, că găinile stăteau cu 
tacâmurile-n sus la soare. Gândeai că erau moarte 
de-a binelea. Băiatu’ meu, care de-abia împlinise 6 
luni, mânca tacticos la umbră dintr-un blid de zamă de 
fansule goange cu ciolan. În timpu’ ăsta, o cobră a ieşit 
tiptil de sub târnaţ şi şi-a băgat capu’ în blid la copil. Da’ 
copilu’, nu moale, a luat lingura, i-a dat în cap şi i-a zis: 
„Nu umbla aci, că aiasta-i a lu’ copilu’!”

După afine

În vara aia m-am hotărât să merg la cules afine. 
Afinele-s bune şi de dulceaţă, şi de afinată, da’ şi când 
te ia cufureala; dacă te cheamă să ieşi des afară, iei 
4-5 boabe şi te-ncuie un-doi. Aşa. Îmi iau borneu’ cu 
piaptănu’, vidăra şi o cupă de jinars. După două ceasuri 
de urcat la deal gâfâiam ca o locomotivă, că nu mai eram 

starea prozei scurte



109

tânăru’ de altădată, ajung într-o poieniţă cu afinet numa’ 
de mine cunoscut. În mijlocu’ ei era o cioată numa’ bună 
de-ţi tras sufletu’. Până să mă apuc de cules, am scos 
cupa pe cioată şi două pahare, că mie nu-mi place să beu 
singur, cu gând să le beu pe rând. Am dat primu’ pahar 
peste cap dintr-o duşcă, că mie nu-mi place să mă câcăi 
lângă jinars, da’ când mi-am dat capu’ înapoi, celălalt 
pahar se golise. Le-am umplut pe amândouă de trei-
patru ori şi de fiecare dată tot aşa am păţit. Mă, zic, nu-i 
lucru curat! Mă uit în jur şi văd mişcare între nişte tufe. 
Mă duc, feresc numa-un pic frunzele şi când colo ce să 
vezi? Un urs sta speriat cu unghiile de la laba dreaptă în 
gură şi puţea a jinars de trăsnea.

Precocitate

Era pe vremea cireşilor în floare. Din când în 
când bătea câte-un vânt călduţ de-ţi venea să ieşi la 
păscut ca oile. În seara aceea, eu am ieşit pe laiţa mea 
din faţa casei. După vreo câteva minute a apărut şi 
vecinu’ meu. Aşa face de fiecare dată. Cum mă vede 
pe laiţă, hop şi el după mine. Şi-a aprins ţigara şi, din 
una-n alta, a început să mi se laude cât de deştept este 
fiu-so, câte ştie să facă, bag sama să mă puie la punct. 
„Copilu’ meu n-avea o lună şi ştia scrie cu stilou’” a 
orăcăit ca o broască râioasă. Eu numa’ atâta i-am zis: 
Fix pix. Al meu încă nu era ieşit bine din mă-sa când şi-a 
scos mânuţele şi i-a ţinut sculu la bună-sa să-l depene, 
şi odată-l văd pe vecinu’ că se ridică de gândeai că i-a 
intrat o piuneză-n cur şi s-a dus ca din puşcă direct în 
casă. De ce? Eu nu l-am sfădit, nu l-am tras de mânecă, 
nu l-am zăhăit cu nimica. Cu ce i-am greşit? Mare sculă!

Concurs

Pe vremea lu’ Ceaşcă s-a desfăşurat în capitală 
Concursul Internaţional de Reparat Ceasuri la care am 
fost selecţionat şi eu să particip. Dom’le, când am ajuns 
şi am intrat într-o sală lungă ca de-aici până la făgădău’ 
lu’ Ricu, am rămas înlemnit. Erau concurenţi din toate 
ţările dotaţi cu scule ca lumea, lupe de toate mărimile, 
microscoape, şurubelniţe mai mici decât acu, toate 
noi-nouţe, mă rog, tot ce-i trebuie unui ceasornicar. Eu 
mi-am luat cu mine doar un patent şi un cur de borcan 
în loc de lupă. Fiecare am primit acelaşi tip de ceas de 
masă, rusesc, „Pobeda”, cu aceeaşi defecţiune. Când 
s-a dat startu’, m-am uitat prin borcan la păr. Acolo era 
defectu’. Ştiam din experienţa de-acasă că păru-i hiba 
cea mai deasă. În câteva secunde l-am înlocuit şi am 
apăsat pe buton că am gătat. Juriului nu i-a venit să 
creadă. Ceilalţi încă mai motroşău cu lupele la ochi ca 
hăbăucii. Am luat locu-ntâi.

Vaca

Într-o dimineaţă, pe la ora 4, mă întorceam acasă 
cu motoreta. Pe-atunci nu eram însurat şi ştii cum îi 
omu’, vii când te lasă ea. Când ajung prin Vernirea, 

unu’ tocmai îşi scotea vaca s-o treacă la adăpat în Valea 
Someşului. Mergeam cu viteză destul de mare că n-am 
putut opri. N-am avut ce face, mi-am lăsat capu’ în jos 
şi am trecut pe sub vacă. Am oprit, da’ nu m-am putut 
abţine să nu-i strig stăpânului: “Bade, la ora asta se 
adapă vacile?!”

Paraşuta

Printre altele, eu, în armată, am fost şi croitor, 
la paraşutism. Toată ziua coseam mătasea şi făceam 
paraşute. După vreo juma’ de an, ni se termină 
materialu’. Dimineaţa, ies la raport şi-i spun chestiunea 
comandantului. Odată văd că lent-colonelu’ se albeşte 
şi-şi freacă mâinile tare năcăjit. Nu vă faceţi griji, 
dom’le, zic eu. Am găsit soluţia. Toată noaptea m-am 
gândit la treaba asta. “Ce soluţie?” mă întreabă ofiţerul, 
un om destul de ascuţit la minte. Vom cere mecanicilor 
să fabrice arcuri, le vom lega de picioarele băieţilor 
şi vor ateriza pe ele fără nicio problemă, l-am liniştit. 
Uitaţi-vă, mă ofer eu să le încerc prima dată. Zis şi făcut. 
Îmi fac băieţii nişte arcuri din oţel inox să amortizeze 
bine căderea, mă urc în avion, măgăoaia ia altitudine şi 
odată sar ca şi când aş fi sărit în hălboană, în picioare, 
la scăldat. La sol, toată lumea mă urmărea cu gura 
căscată. Am aterizat nemaipomenit de bine. Numa că 
s-a-ntâmplat altă poznă. Trei zile şi trei nopţi am sărit în 
sus şi-n jos, fără oprire, în înaltu’ cerului şi pe pământ, 
până am strigat: Fraţilor, opriţi-mă că mor de foame!

După dări

Dom’le, pe vremea lu’ Ceaşcă, când îi vedeam 
pe ăştia care veneau să strângă dările, parcă vedeam pe 
dracu; casariu’ în frunte, după el sergentu’ Bolboacă şi 
la urmă şontâc-şontâc, ştiopu’ Tubu, omu’ de servici de 
la primărie. Mai în spate, venea Pungău cu căruţa cu 
caii săi mici, fără clopoţele, să care lucrurile confiscate 
– ţoale, procuţe, perini, cununi de cucuruz - de la 
oamenii care n-aveau posibilitate să-şi plătească taxele 
şi impozitele. De la un timp, eu, cum ajungeau în dreptu’ 
casei mele, le spuneam doar atâta: Veniţi degeaba, la 
mine nici şoarecii nu mai intră, pleacă încotro văd cu 
ochii! Şi mă lăsau în pace. Nu mai aveau ce să-mi ia.

Ocheanul

Într-o seară ies afară pe laiţă. Era primăvară, 
soarele era dus la culcare, cer senin, fără nori, puzderie 
de stele, calea laptelui era chiar deasupra capului meu 
mai să-şi verse doniţul în capul meu. Cireşii erau 
înfloriţi. În aer zburau bonzarii trântindu-se ca hăbăucii 
de tot ce întâlneau în cale. Numai ce apare şi vecinu’ 
meu cu oceanu’. Se aşază lângă mine, îl întinde şi îl 
îndreaptă spre lună. Când l-am văzut cum îl manipulează 
mi-am zis: Ce bine că şi la noi adie vântu’ primăvăratic 
al modernizării! După un timp, îl întreb…aşa, într-o 
doară: „Ce vezi?” „Cum să-ţi spun – zice el – în partea 
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aia este îngheţat tun, iar în partea cealaltă este o pădure 
şi pe mijlocul ei trece un părău”. „Dă-l încoace!” zic din 
nou. Îmi dă oceanu’, îl pun la ochi şi mă uit şi eu prin el. 
„Unde te uiţi?” mă întreabă încercând să mi-l îndrepte 
în direcţia cea bună. „În partea aia” zic şi-i arăt cu mâna. 
„De ce te uiţi acolo? Luna nu-i în partea aia!” zice. „Nu 
fi căcăcios! Mă uit sub claia aia de pe Valea Cifului să 
văd şarpele sub podină. Dacă-l văd, atunci ştiu că ţi-i 
bun oceanu’, da nu-l văd. Ia-ţi scula că te poţi pişă pe 
ea” zic şi i-l întind înapoi.

Pescuit din tren
 
Mergeam cu trenul spre Dej cu gând să pescuiesc 

în Someş fiin’că am auzit că acolo ar fi o droaie de peşti 
de toate mărimile. Când mai să ajungem la podu’ de 
la Beclean îmi pregătesc undiţa să arunc nada de pe 
fereastra vagonului direct în apă. Zis şi făcut. O arunc şi 
ce să vezi! Am simţit eu că mă hurducă ceva, trag, da’ 
nu pot să scot nailonu’ din apă. Zic: ori s-a agăţat de-un 
gătej, ori a fost un peşte mărişor că roţile vagoanelor 
patinau şi scoteau nişte scântei ca de la polizor când 
ascuţi săcurea.

Sinucigaşul

Stam singur în făgădău şi numai ce apare un tip 
şi-mi trage două palme ca-n zbici şi-mi bea halba de 
bere din faţă. Eu, atunci, încep să plâng ca o muiere. 
„Ptui, bată-te norocu’ să te bată!” - zice tipu’ şi mă bate 
pe spate – pentru o bere te pişi pe ochi ca o fată mare!” 
„Măi omule, eu am alte motive, zic. Cum să nu plâng, 
pune-te în locu’ meu: azi dimineaţă şefu’ m-a pus să-mi 
dau demisia. Merg acasă şi găsesc pe masă un bilet de la 
soţie prin care mă anunţa că mă părăseşte. Am vrut să-
mi pun capăt zilelor spânzurându-mă; prima dată mi s-a 
rupt scaunu’, a doua oară mi s-a rupt funia. M-am dus 
la calea ferată cu gând să-mi ia viaţa locomotiva. Îmi 
pun capu’ pe şine, vine trenu’, da în loc să treacă peste 
grumazu’ meu, din cauza macazului o ia în altă parte. 
Acu am venit la bufetu’ ăsta, mi-am pus otravă în bere 
să mă omor şi vii dumneata şi-mi bei berea. Treabă-i 
asta?”

Teoria chibritului

Domnilor, stam în casă cu baba mea şi ascultam 
la difuzor. Numai ce se anunţă că se va face un nou 
concurs naţional de invenţii. Asta era pe vremea lui Petre 
Groza. Zic muierii: „Să ştii că mă duc şi eu”. A mea nu 
glemujdeşte când iau o hotărâre. Zis şi făcut. Cu o zi 
înainte, seara, mă urc pe tren şi, a doua zi, dimineaţa, pe 
la 6,30 eram în capitală. Nu eram obosit, că m-am putut 
întinde şi am tras la aghioase până la Ploieşti. Concursul 
începea la 9. M-am învârtit prin gară, iar la 8,30 eram 
la sala Expo. M-am înscris şi eu cu invenţia mea, apoi, 
când mi-a venit rândul mi-am prezentat-o, după care ni 

s-a spus să aşteptăm rezultatele până după-masa pe la 
ora 6. Numai bine zic eu în gândul meu că aveam tren 
înapoi la ora 7. Nu vă spun că au fost concurenţi din toate 
raioanele. La ora stabilită ne-am adunat în sală şi s-au 
anunţat câştigătorii. S-a început cu locul 3, care l-a luat 
un moldovean din Vaslui cu macaroana umplută. S-a 
motivat că invenţia lui scurtează mult timpul maşinii 
până găureşte aluatul şi iese macaroana. În concluzie, - 
a zis preşedintele – este mult mai rapid şi mai folositor 
să fabricăm macaroanele negăurite şi astfel se ajunge 
la…ia ghiciţi voi, deştepţilor!? (Toată lumea a ridicat 
din umeri)…la tăiţei, momârlanilor! Noroc că în sală 
se afla reprezentantul unei mari companii din Italia 
care a cumpărat imediat brevetul, atâta doar că ei îi 
fac mai lungi şi le zic – cum ? (lumea, din nou, a dat 
din umeri) – spaghetti, nătărăilor! (Şi-a udat buzele cu 
o gură de rachiu şi a continuat). Locul 2 l-a luat un 
oltean de la Gorj cu motorul care merge cu apă. Ar fi 
putut primi premiul întâi, dar pentru că n-a rezolvat 
problema ruginirii agregatului l-au depunctat. Chiar 
aşa! Ce te faci să porneşti la drum cu rezervorul plin cu 
apă şi când să mai ajungi în Cluj ţi se gripează motorul? 
(Mesenii l-au aprobat în cor). Domnilor, eu stam ca 
pe ace! Un oficial cu voce groasă anunţă la microfon: 
„Iar premiul întâi este domnul – şi-mi rosteşte numele 
meu – cu chibritul care are fosfor la ambele capete. 
În motivaţie s-a arătat avantajul de a avea astfel de 
chibrituri. Să presupunem că nu funcţionează un capăt, 
atunci nu ai decât să-l întorci şi, cu siguranţă, se va 
aprinde cealaltă parte. În felul acesta se scurtează din 
timp, până cauţi alt chibrit – pe care s-ar putea întâmpla 
să nu-l ai – până îl scoţi din cutie, până îl aprinzi, pot 
trece secunde bune. Fără îndoială, că se economiseşte 
mult timp. Am fost chemat pe scenă, mi s-a înmânat 
diploma, juriul m-a felicitat, mi-au strâns mâna şi am 
tăiat-o la gară să nu pierd trenul. Până mai ieri am 
păstrat diploma, dar noră-mea asta nouă a găsit-o şi a 
folosit-o în loc de făraş. 
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Adrian MIELCIOIU

Şanţul

Ca un bolid de lumină, o nouă zi spulberă în 
mare viteză bariera jaluzelelor întredeschise şi frână cu 
piuit de vrăbii în camera unde copilul dormea liniştit. 
Împins dinspre fereastră de unda de şoc, aerul somnoros 
întoarse ceasul de pe peretele opus câteva secunde 
înapoi, în timp ce pleoapele se strânseră puternic în jurul 
ochilor, după care se desfăcură încet lăsând să scape 
printre degeţelele genelor primele priviri pe care copilul 
le schimba cu lumea acelei zile.

Pentru Ştefi, ziua pe care n-o va putea uita 
niciodată abia începuse. După ce se mai întinse de 
câteva ori, rostogolindu-se de la o margine la alta a 
patului, în cele din urmă îşi părăsi culcuşul şi se îndreptă 
căscând către baie. În timp ce se spăla, apa rece scoase 
la iveală urma înfricoşătoare a unui vis pe care nu şi-l 
mai amintea bine, ca o fosilă imperfect conservată în 
mâlul dimineţii. Cu mintea captivată încă de ce visase, 
merse în bucătărie, unde îl aştepta micul dejun pregătit 
de mama lui înainte să plece la serviciu. Se apucă de 
mâncat fără prea multă poftă, forţându-se să-şi mute 
atenţia la ce avea să facă în acea dimineaţă. Vacanţa de 
vară era pe sfârşite, aşa că trebuia să profite la maximum 
de timpul care-i mai rămăsese până când şcoala îi va 
ocupa toate dimineţile. Se ridică repede de la masă, se 
echipă pentru joacă şi ieşi val-vârtej afară din casă, acolo 
unde prietenii lui, mai mult ca sigur, deja îl aşteptau să 
încingă o partidă de fotbal.

Când ieşi din scară, i se zbârli pielea de frig, 
pentru că soarele era încă de cealaltă parte a blocului. 
N-avea de unde să ştie că pe parcursul acelei zile de 
pomină, care era abia la început, pielea i se va mai zbârli 
de câteva ori, şi, de fiecare dată, nu din cauza frigului. 
Uşor surprins că nu găsise pe nimeni în faţa blocului, 
Ştefi se plimbă puţin cu mingea la picior, încercând să 
se mai încălzească şi, după ce fluieră pe la ferestrele 
prietenilor lui, fără să primească vreun răspuns, ocoli 
blocul ieşind în spatele lui, de unde se vedea departe 
liziera pădurii, dincolo de un maidan vălurit scăldat în 
lumina caldă a soarelui. Băiatul îşi luă mingea şi grăbi 

pasul spre locul în care credea că îşi va găsi prietenii.
După o bună bucată de mers, se opri să 

privească în urmă. Tot câmpul era învăluit într-o linişte 
vegetală perforată neîntrerupt de ţârâitul lăcustelor. De 
jur împrejur, aerul încins tremura deformând conturul 
obiectelor. Însuşi soarele de pe cer părea distorsionat. 
Masiv şi alb ca un vas de croazieră eşuat la capătul 
maidanului, blocul copiilor se ondula şi el uşor, proiectat 
pe cerul marin al miezului zilei. Căldura şi mirosul de 
clorofilă încinsă făceau acum răcoarea din faţa blocului 
să fie o amintire plăcută.

Singur în mijlocul câmpului, Ştefi se întoarse 
să-şi continue drumul şi nu se mai opri decât atunci 
când înaintarea îi fu barată de un canal lung, dincolo 
de care se vedeau primii copaci ai pădurii. Ajunsese 
„La Şanţ” unde, în loc de hărmălaia veselă a copiilor pe 
care se aştepta să-i găsească acolo, descoperi o linişte 
desăvârşită cu totul nefirească pentru acel loc, lipsită 
chiar şi de omniprezentul ţârâit al lăcustelor. Avea 
senzaţia stranie că se află undeva la marginea lumii, nu 
a unei păduri de ale cărei sunete ar fi trebuit să răsune tot 
aerul din jur. Mai făcu câţiva paşi pe lângă şanţ, dar fără 
niciun rezultat. Oare unde dispăruseră prietenii lui?! 
Parcă intraseră cu toţii în pământ! Singurul loc unde ar 
mai fi putut să-i găsească era în pădure, dar pentru asta 
trebuia să traverseze şanţul adânc. 

Şanţul era un canal întortocheat a cărui vechime 
se pierdea în negura veacurilor. Trecutul lui era atât de 
îndepărtat, încât nimeni nu mai ştia bine cine şi de ce 
l-a construit. În schimb, pe seama lui umblau o mulţime 
de legende. Cea mai neobişnuită dintre ele povestea că 
şanţul era doar ce a mai rămas dintr-unul mult mai lung 
care înconjura locul unde căzuse un obiect din cer cu 
foarte mult timp în urmă. Cei mai mulţi credeau că era 
vorba de un meteorit care s-a afundat adânc în pământ. 
Legenda mai povestea că în acele timpuri locul unde se 
prăbuşise meteoritul făcea parte din teritoriul stăpânit de 
o uniune de triburi a burilor dacici. Văzând ei că în jurul 
acelui loc, pe o suprafaţă destul de mare, nu mai creşte 
nimic, au crezut că bolovanul căzut din cer le otrăvise 
pământul şi s-au apucat să sape un şanţ care să izoleze 
acea zonă stearpă de restul pământurilor fertile, astfel 
încât otrava să nu se extindă şi mai mult. Cu trecerea 
anilor, craterul făcut de meteorit s-a astupat şi pe acea 
suprafaţă de pământ lăsată în părăsire s-a înstăpânit 
actuala pădure sub care poate se află şi astăzi mesagerul 
venit cu două mii de ani în urmă din spaţiul extraterestru. 
De-a lungul timpului, mulţi au scotocit pădurea în lung 
şi-n lat fără să descopere însă nimic care să dovedească 
adevărul acestei legende.

Astăzi, locul de joacă preferat al copiilor, 
şanţul şerpuia la marginea pădurii năpădit de abundenţa 
sălbatică a vegetaţiei. Din loc în loc, pe anumite 
porţiuni, tufe spinoase de porumbar şi măceş alternau 
despărţite de mici smârcuri în care bălteau ochiuri urât 
mirositoare înconjurate de ţipirig şi papură, la adăpostul 
cărora broaşte şi insecte de tot felul îşi consumau 
existenţa. Numeroasele meandre le permiteau copiilor 
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să se pitească unii de alţii după coturile unde şanţul 
îşi schimba brusc direcţia, astfel încât cel mai mult le 
plăcea să se joace aici de-a hoţii şi vardiştii. Când se 
înarmau cu ţevi de PVC încărcate cu cornete de hârtie, 
la sfârşitul jocului fundul şanţului era pavat cu foi de 
matematică şi română pe care copiii îşi făcuseră în anii 
trecuţi temele pentru şcoală. Foarte mult le plăcea să se 
joace şi de-a v-aţi ascunselea, mai ales noaptea, când se 
dotau toţi, fete şi băieţi, cu lanterne care transformau 
şanţul însufleţit de larma veseliei într-un râu de lumină 
şerpuind strălucitor în întuneric.

Hotărât lucru, „La Şanţ” era locul unde se 
petreceau cele mai tari întâmplări povestite de copii pe 
bancă în faţa blocului, generaţie după generaţie. Fără 
s-o ştie, Ştefi era pe cale să treacă printr-o întâmplare 
nouă, nepovestită de nimeni niciodată până atunci, cea 
mai tare dintre toate, care avea să facă din el o legendă 
în viaţă.

Ca să ajungă la pădurea care îşi lăbărţa umbra 
binefăcătoare pe celălalt mal, Ştefi merse de-a lungul 
şanţului până la un loc unde malurile înalte erau puţin 
surpate şi era mai uşor de traversat. Îşi puse mingea lângă 
un măceş din apropiere şi începu să coboare. Nici nu se 
lăsase bine pe vine că şi dispăru fără urmă. Pământul 
bătătorit pe care călcase se evaporase de sub el ca prin 
farmec. Bietul copil nici nu apucase să clipească înainte 
să fie înghiţit de vârtejul întunecat care se căscase ca o 
pâlnie înfiorătoare dedesubtul lui. După ce căzuse în gol 
un timp care i se păruse o veşnicie, acum bâjbâia speriat 
în întuneric prin ceea ce părea a fi o galerie subterană, 
căutând o cale de întoarcere la suprafaţă. Dar nu făcea 
altceva decât să pătrundă şi mai adânc în măruntaiele 
întunecate ale pământului.

Când îşi mai reveni puţin, resimţi dureros 
toate zgârieturile şi vânătăile pe care le făcuse în urma 
căderii, dar uită repede de toate neplăcerile când realiză 
cu surpriză că avea într-unul din buzunarele pantalonilor 
lanterna lui breloc pe care, din fericire, uitase s-o pună 
la locul ei în sertarul de la birou când se întorsese de la 
ultima lui escapadă nocturnă „La Şanţ”. Aprinse repede 
lanterna şi constată cu uşurare că bezna de catran a 
galeriei era împrăştiată la câţiva metri buni înaintea lui. 
Odată scăpat de întuneric, gândul că cineva îi întinsese 
o capcană îşi făcu din ce în ce mai mult loc în mintea 
lui, înlocuindu-i frica cu o mare dorinţă de revanşă. 
Puştiul căpătase deja un zâmbet neastâmpărat care în 
combinaţie cu licărul din ochişorii lui verzi şi hăinuţele 
tăvălite îl făceau să semene cu un spiriduş. Îmbărbătat 
de acest gând, Ştefi-Spiriduşul grăbi pasul prin tunelul 
galeriei în căutarea adversarului său subpământean.

Pe măsură ce înainta prin galeria căptuşită 
cu licheni gelatinoşi şi îmbibată de o umezeală care 
răspândea un miros pătrunzător de mucegai, băieţelul 
se ferea să nu se încurce în pânzele mari de păianjen 
pe care le întâlnea la tot pasul. Numai ideea că ar 
putea să sfârşească prins într-una din ele îi îngheţa 
sângele în vine. La unul din coturile pe care tunelul le 
făcea, descoperi cu oroare, într-o pânză întinsă între 

nişte rădăcini care ieşeau din pereţii tunelului, ce mai 
rămăsese din ceea ce semăna cu scheletul unui şobolan. 
Ştefi îşi imagină imediat nişte păianjeni mari cât pisicile 
mişunând prin galerie pe urmele lui. O luă repede la 
fugă şi nu se mai opri decât când ajunse într-un loc în 
care galeria se îngusta atât de mult încât nu mai putea 
să rămână în picioare. Se cutremură întrebându-se dacă 
va mai apuca vreodată să vadă lumina soarelui. Imediat 
îi apărură în minte părinţii lui care îl încurajară şi de 
această dată la fel cum o făcuseră mereu când dăduse 
de greu şi răzbise cu ajutorul lor. Aşa va fi şi acum, îşi 
spuse hotărât micuţul în timp ce se aşeza în patru labe, 
după care dispăru repede în deschizătura mică din faţa 
lui.

Acest tronson de galerie nu semăna deloc cu 
cel de dinaintea lui. Era înclinat ca un tobogan şi tapisat 
cu o pădure de viermi lungi şi fremătători, ca nişte râme 
mai mari, ale căror ondulaţii şi secreţii îl împingeau pe 
Ştefi într-o direcţie precisă. Puştiul se aşeză pe burtă 
cu mâinile şi picioarele întinse şi se lăsă purtat de 
numeroasele braţe puternice încercând să facă abstracţie 
de scârba pe care nămolul alunecos şi miile de atingeri 
i-o provocau. La fiecare atingere, viermii se aprindeau 
traversaţi de fulgerări albastre care brăzdau tăcut 
întunericul. Mai repede decât s-ar fi aşteptat, braţele 
unduitoare îl împinseră într-un soi de vizuină mult mai 
spaţioasă decât cele săpate de animale, în care se putea 
sta lejer în picioare sau tolănit pe jos.

Vizuina mai avea încă două ieşiri care dădeau 
în tot atâtea vizuini asemănătoare. Curând, Ştefi 
constată cu nelinişte că pe măsură ce se deplasa de la 
o vizuină la alta, ele se înmulţeau, ca nişte caverne ce 
răspândeau o ameninţare fără nume şi o duhoare acră 
de nesuportat. Fiecare astfel de vizuină era un nod în 
reţeaua de culoare strâmte şi întortocheate ale unui 
labirint subteran înspăimântător. Mulţimea de orificii din 
pereţii lui ciuruiţi făceau din labirint un fagure nefiresc 
care se ramifica alambicat în profunzimile întunecate 
ale pământului.

Băieţelul se chinuia să răzbească printr-un 
culoar foarte îngust când un zgomot ca nişte picurări 
lente şi groase îl pironi locului. Rezemat în picioare de 
peretele buretos din spatele lui şi cu pieptul atingându-l 
pe cel dinainte, asculta cu inima cât un purice acele 
picurări odioase care îi dădeau fiori pe culoarul luminat 
difuz de lanterna care începuse să dea semne de 
oboseală. Deodată îşi simţi tricoul umed şi când puse 
mâna, degetele i se năclăiră cu ceva lipicios. Când se 
uită mai atent, observă cu groază că substanţa vâscoasă 
care îi îmbiba hainele se prelingea pe pereţi dintr-o 
sumedenie de orificii în care pulsau încleiate larve 
oribile de coropişniţă. Prin puţinele orificii rămase 
neocupate de larve colcăiau coropişniţe adulte, care 
treceau de pe o parte a pereţilor pe alta, îngrijindu-şi 
odraslele. Peste tot, în semiîntunericul din jurul lui 
scânteiau mii de ochi cu străluciri roşietice de coşmar. 
Ştefi nu putu să-şi reţină un ţipăt scurt care agită şi mai 
mult creaturile. Se grăbi să scape din încercuirea acelor 
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ochi neomeneşti, iar când se prăbuşi epuizat în vizuina 
de la capătul culoarului cu coropişniţe, nu putea spune 
cum reuşise s-o facă atât de rapid.

Nici nu-şi venise bine în fire, când un lătrat 
îndepărtat şi profund împrăştie ciorchinele de lilieci 
a cărui prezenţă suspendată de tavanul vizuinii Ştefi 
nu o observase până atunci. Băieţelul sări imediat în 
picioare şi ieşi repede din vizuină după liliecii speriaţi 
ale căror aripi nu făceau niciun zgomot în fluturarea lor 
fantomatică. Îşi aminti imediat de poveştile terifiante 
pe care le auzise în satul bunicilor lui despre o creatură 
subpământeană hidoasă, în timp ce ciudatul lătrat 
continua să reverbereze prin culoarele încâlcitului 
labirint subteran. Ţăranii povesteau despre o creatură 
oarbă, cu corpul alungit şi picioarele scurte, acoperit 
de o piele zbârcită şi albă, lipsită de păr, pe care ei o 
numeau Căţelul Pământului. Un fel de cârtiţă cu totul 
neobişnuită. Povesteau cum intră el în morminte şi îi 
muşcă de nas şi de urechi pe cei înmormântaţi de curând, 
şi cum rudele pun în mâna sau între dinţii morţilor un 
ban pentru a-i păzi de atacurile lui. Cu banul, răposatul 
plătea ca să fie lăsat în pace. Cui nu plătea, Căţelul 
Pământului îi rodea nasul şi urechile, lăsându-l să 
meargă slut la Judecata de Apoi.

Cu toate grozăviile acestea în minte, puştiul 
se grăbea pe culoarele labirintului, încăpăţânându-se 
să caute o ieşire, timp în care se ruga să nu dea nas în 
nas cu Căţelul Pământului al cărui lătrat înspăimântător 
parcă se auzea din ce în ce mai tare. În obscuritatea 
labirintului, lăsa în urmă vizuină după vizuină, culoar 
după culoar, fără să-şi dea seama că prin multe dintre 
ele mai trecuse de câteva ori. După câteva asemenea 
incursiuni, gâtul i se uscase şi se afla la capătul puterilor. 
Nu se simţea în stare să mai meargă mult, aşa că se opri 
să-şi tragă sufletul într-o vizuină care i se păru lui că 
nu mirosea atât de urât ca ultimele prin care trecuse. 
Se ghemui într-un colţ cu genunchii la gură ascultând 
înfiorat cum latră Căţelul Pământului, până când aţipi.

După numai câteva clipe, o prezenţă, pe care o 
percepea foarte limpede în mintea lui, îl trezi brusc. În 
dreptul uneia dintre ieşiri, un abur sidefiu, care iradia o 
lumină slabă, arunca reflecţii palide pe pereţii vizuinii. 
Cuprins de o stare de calm, Ştefi se ridică în picioare 
şi se îndreptă parcă teleghidat spre acea ieşire. Aburul 
începu să se dilate şi să se contracte ritmic, în timp ce 
luminozitatea lui creştea sau scădea în intensitate. Când 
băieţelul ajunse aproape de el, aburul luminos licări 
jucăuş de câteva ori şi-o zbughi afară din vizuină. Copilul 
îl urmă şi ajunse într-un coridor unde aburul scăpără 
dintr-o dată mai puternic şi începu să urzească tot felul 
de forme fantastice. Făpturi despre care citise în cărţile 
lui de poveşti şi despre care era convins că nu pot exista, 
se întrupau acum din aburul luminos chiar sub nasul 
lui, conducându-l cu rândul prin cotloanele labirintului 
către o ţintă numai de ele ştiută. Zmei puternici cu cozi 
lungi acoperite de solzi, scorpii cu multe capete care 
scoteau flăcări pe nări, zgripţuroaice oribile şi brehne 
pocite puse pe şotii, balauri cu aripi şi trupuri de şarpe, 

căpcăuni cu un ochi în ceafa de câine şi altul în fruntea 
de om şi jidovi cu dinţii ca fiarele plugului, se înlocuiau 
rapid pe culoarele labirintului, lăsând în urma lor tot mai 
multe vizuini, până când fantastica succesiune se opri 
la un dragon cu cap de lup şi trup de şarpe, care nu se 
mai clinti din loc când ajunseră în vizuina din centrul 
labirintului.

Ştefi se opri şi el fixând cu privirea acel 
dragon, care îi amintea de stindardul de luptă al dacilor. 
Dragonul levita strălucitor la intrarea unei guri mari de 
galerie prin care se întrezăreau primele trepte largi dintr-
un şir nesfârşit care sfredelea pământul în spirală către 
suprafaţă. Nu trecu mult şi dragonul începu să se stingă 
uşor împrăştiind sclipiri din ce în ce mai palide pe care 
cristalele de stâncă din pereţii vizuinii le reflectau mereu 
amplificate, aruncând în întuneric scânteieri jucăuşe 
asemenea stelelor de pe bolta cerească. Când se stinse 
complet, evanescentul dragon aruncă din nou vizuina 
într-o beznă adâncă.

Desprins ca dintr-o vrajă, băieţelul pătrunse în 
galerie şi începu să urce obositorul şir de trepte roase de 
vreme la lumina slabă răspândită de micuţa lanternă. Era 
o urcare abruptă şi, pe măsură ce galeria se îngusta, Ştefi 
observă cu uimire că aspectul pereţilor şi al treptelor se 
schimba de parcă erau săpate în stâncă masivă. Deodată, 
tăcerea de mormânt a galeriei fu sfâşiată de un lătrat 
înfiorător, ca o tânguire care urca în spirală până la el 
din străfundurile întunecate ale labirintului pe unde 
hălăduia Căţelul Pământului. Înspăimântat, copilul se 
repezi înainte pe scări în timp ce inima îi bubuia în piept 
şi picioarele aproape că nu mai atingeau treptele care se 
derulau la nesfârşit într-o ascensiune ce părea că nu se 
mai termina. Aproape că ameţise atunci când, dorind să 
mai urce o treaptă, simţi o durere surdă care îl fulgeră 
din creştet până-n tălpi. Se izbise cu capul de ceva tare 
şi, după ce a pipăit îndelung acel lucru, şi-a dat seama 
că trebuie să fi atins un soi de pardoseală. Obstacolul 
era din piatră şi Ştefi descoperi cu groază că nu-l putea 
mişca. Dar nu deznădăjdui nici acum. Se învârti sub 
el împingându-l din toate poziţiile până când, într-un 
târziu, lespedea de piatră cedă.

Lespedea era chepengul de acces într-o 
încăpere subterană vastă ale cărei margini îndepărtate 
se pierdeau în întunericul ce se aşternea dincolo de locul 
slab luminat pe unde băieţelul îşi scosese capul. Puştiul 
se târî cu multă grijă prin deschizătura din pardoseala 
de piatră, străduindu-se din răsputeri să nu lase capacul 
greu să cadă la loc. Din păcate, nu izbuti şi, în timp ce 
zăcea epuizat pe pardoseală, auzi sumbrele ecouri ale 
prăbuşirii chepengului care zgâlţâiră bine, de câteva 
ori, tot aerul din încăpere. Ştefi se ridică repede de 
jos şi se lipi încordat de una dintre masivele coloane 
de piatră neşlefuită care se rânduiau în toate direcţiile 
dispărând fără număr în întunericul dens. Sculptaţi în 
bazalt pe coloanele din jurul chepengului, demoni cu 
aripi şi gheare vultureşti vărsau din gurile larg căscate 
şi rânjite o stranie lumină galbenă delimitând explicit 
acea margine a tărâmului subteran de tot restul său care 
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rămânea scufundat în bezna cea mai neagră. Un amestec 
de pericol şi suspans se furişa printre coloanele masive 
de piatră pândind din întuneric. Copilul se afla la porţile 
unei regiuni fermecate, un loc unde lucruri foarte vechi 
şi ciudate se păstraseră neschimbate, pentru că niciodată 
nu fuseseră de nimeni tulburate.

Pe nesimţite, din străfundurile întunecate ale 
acelui tărâm subteran, veni în salturi ritmice o creatură 
înaripată, bizară şi monstruoasă, care se îndreptă direct 
către Ştefi. Arătarea ţopăia şontâcăind înainte, ajutându-
se de labele palmate terminate cu gheare puternice şi de 
aripile membranoase ca de liliac. Se apropie de băieţel, 
clănţănind din cele două rânduri de dinţi care umpleau o 
gură cu un maxilar scurt, ca de hienă, prin care era trecută 
o zăbală grea dintr-un metal sclipitor. Înfipt bine în şa, 
un bătrân aprig, înveşmântat în piei de animale, trăgea 
doar cu o mână de căpăstru, dirijând îndemânatic dihania 
înspre colţul unde copilul speriat bătea în retragere. În 
cealaltă mână, bătrânul ţinea o suliţă în vârful căreia 
şuiera dragonul cu cap de lup şi trup de şarpe pe care 
băieţelul îl întâlnise jos în labirint, numai că acum nu 
mai era doar un abur luminos, ci era cât se poate de real. 
Cu puţin înainte să fie prins, Ştefi o coti brusc la stânga 
şi alergă cât îl ţinură picioarele de-a lungul peretelui 
zgrunţuros. Bătrânul smuci şi el creatura înaripată şi 
într-o clipă îi tăie calea. Indiferent cât de iute ar fi fugit, 
cât de repede s-ar fi răsucit, învârtit sau ar fi sărit, până la 
urmă tot avea să fie prins. Băieţelul se opri, se aşeză cu 
spatele la perete, simţind cum i se strânge stomacul, şi se 
pregăti curajos să îşi înfrunte soarta. Ochii lui încruntaţi 
aruncau fulgere verzi înspre bătrânul care descălecase şi 
se îndrepta calm către el sprijinindu-se în suliţă. Oricine 
în situaţia lui ar fi stat locului, dar nu şi Ştefi, care mai 
făcu o ultimă încercare de a o lua la fugă. Tot efortul 
lui se concretiză însă într-un pas împleticit înapoi ce nu 
reuşi să-l smulgă din vraja puternică în care bătrânul cu 
părul şi barba vâlvoi îl prinsese.

Vrăjitorul care îi blocase lui Ştefi picioarele era 
mai degrabă scund decât înalt şi, în ciuda unui aer de 
bătrâneţe, era încă robust şi bine făcut. Faţa lui masivă, 
cu pomeţii proeminenţi, aproape ascunsă de o barbă 
albă şi stufoasă ce îi acoperea o mare parte din obraji, 
era mai puţin zbârcită decât te-ai fi aşteptat, în timp ce 
fruntea înaltă era încadrată de şuviţe lungi de păr alb în 
dezordine. Avea nasul scurt şi drept, iar ochii lui negri, 
deşi puţin injectaţi, erau foarte vii şi sfredelitori. Trupul 
vânjos era acoperit de un maldăr de piei de animale care 
îi atârnau deasupra unei perechi de cizme înalte şi grele.

Pentru că nu se aştepta la nimic bun de la 
bărbatul înspăimântător din faţa lui, pe Ştefi îl trecură 
fiori de surpriză când acesta i se adresă cu o voce blândă, 
pe un ton linguşitor şi cu o ospitalitate prefăcută:

– Bucuros de cunoştinţă, micul meu ucenic! 
Nu prea trec multe feţe necunoscute prin părţile acestea 
de lume şi n-am ocazii să mă conversez prea adesea, 
începu bătrânul războinic, lăsând să-i scape un chicotit. 
Prezentările o să le facem mai târziu. Acum trebuie să ne 
grăbim, pentru că suntem aşteptaţi.

Ştefi nici nu apucă să zică ceva, că se şi văzu 
ridicat în şa, călare pe monstrul înaripat. Din spatele 
lui, războinicul smuci căpăstrul şi creatura dispăru în 
întuneric tot aşa cum veni, strecurându-se fără zgomot 
printre masivele coloane de piatră. Nu dură mult şi în 
depărtare se întrezări licărirea roşiatică a unui foc care 
îşi arunca din ce în ce mai sus flăcările pe măsură ce 
se apropiau de el, până ajunse să atingă tavanul, când 
cei doi descălecară aproape de locul unde ardea. Jetul 
de foc erupea vulcanic de la mare adâncime în mijlocul 
unui platou circular lăsat liber de coloanele de piatră 
care îl ocoleau mărşăluind mai departe în întuneric. 
Copilului i se tăie răsuflarea şi îi îngheţă sângele în vine 
când îşi văzu prietenii legaţi fedeleş de doi dintre stâlpii 
de andezit care înconjurau în spirală, de mai multe 
ori, coloana de foc cu flacără rece. Aşezaţi în fund, cu 
genunchii la gură, spate în spate, Noni şi Răzvan erau 
legaţi de un stâlp, iar Adi şi Alex de celălalt. Toţi patru 
păreau adormiţi.

– Hei, tinere, nu te-nfricoşa! Sunt toţi teferi şi 
nevătămaţi. Spre deosebire de tine, ei s-au cam plictisit 
aşteptându-te. Pe ei i-am adus direct aici şi, după cum 
bine vezi, în locul ăsta nu prea ai cu ce să-ţi omori 
timpul. Până la urmă, somnul le-a venit de hac, rânji 
bătrânul, dezgolindu-şi cioturile înnegrite ale dinţilor.

– Dacă e cum spui tu, atunci de ce sunt legaţi? 
cuteză Ştefi o întrebare privindu-şi cu milă prietenii.

Prefăcându-se că nu-l aude, bătrânul se 
îndreptă cu paşi egali spre coloana de foc pe traseul 
spiralat marcat de stâlpii de andezit. Când ajunse în 
dreptul focului, începu să arunce în el cu un praf care, 
la contactul cu flăcările, iradia jerbe de scântei galbene 
în timp ce răspândea un miros înţepător de pucioasă. 
Vrăjitorul făcea gesturi rituale solemne, murmurând o 
incantaţie din care Ştefi desluşi câteva cuvinte care se 
repetau mai des: astre, solstiţiu, sanctuar, jertfe, şi un 
nume de care mai auzise… Zalmoxe.

O mişcare, venind dinspre stâlpii unde erau 
legaţi prietenii lui, îi distrase deodată atenţia de la ritualul 
pe care vrăjitorul continua să îl execute concentrat ca în 
transă asupra focului. Ochii verzi ai copilului deveniseră 
dintr-o dată foarte strălucitori şi un zâmbet larg îi lumină 
faţa rotundă şi rumenă când îşi văzu prietenii trezindu-
se unul câte unul. Fugi repede către ei cu gândul să-i 
dezlege, dar când ajunse în dreptul stâlpului de care erau 
legaţi Noni şi Răzvan, rămase cu gura căscată uitându-
se la frânghia care se desfăcea singură. De cealaltă parte 
a focului, Adi cu Alex se uitau şi ei cu uimire la frânghia 
din jurul lor care se desfăşura dezlegată de o mână 
invizibilă. Un hohot de râs neomenesc, venit parcă din 
cele mai negre genuni, nu din gâtlejul unui om, îi smulse 
pe toţi din uimire şi nu le lăsă răgazul să se bucure de 
revedere. Cei cinci prieteni nu apucară decât să schimbe 
între ei câteva priviri, intimidaţi de întâmplarea care îi 
adusese din nou împreună.

După ce încetă să mai râdă, vrăjitorul le făcu 
semn să vină la el. Când ajunseră cu toţii lângă stâlpul de 
foc, bătrânul se scotoci pe sub pieile de animale cu care 
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era îmbrăcat şi scoase o cutie mică din bronz, după care 
acţionă o clemă micuţă şi din cutie i se prăvăli în palmă 
un cubuleţ auriu. Cu ochii sticlindu-i de nerăbdare, îi 
întrebă pe copii:

– Ce ziceţi de asta, n-aţi mai văzut aşa o 
frumuseţe, eh?

Vocea îi deveni mai gravă când i se adresă apoi 
lui Ştefi:

– Numai de tine depinde dacă noaptea asta 
prietenii tăi vor ajunge înapoi acasă la părinţii lor sau 
îşi vor petrece tot restul zilelor ţinându-mi de urât. Şi 
trebuie să recunosc că am început să mă cam plictisesc 
de când oamenii de deasupra nu mi-au mai trimis niciun 
sol.

La auzul acestor cuvinte, pe Ştefi îl trecură toţi 
fiorii de spaimă, pentru că făcuse legătura între dragonul 
cu cap de lup şi trup de şarpe, numele Zalmoxe pe care 
îl descifrase în incantaţia vrăjitorului şi obiceiul dacilor 
care, ca să-i ceară lucruri de care aveau nevoie, îi 
trimiteau zeului lor, la fiecare cinci ani, un sol ales prin 
tragere la sorţi pe care îl aruncau deasupra unor suliţe. 
Să fie oare acest bătrân nebun, care tocmai îl ameninţa, 
daimonul strămoşilor lui daci, Zalmoxe? Şi tărâmul 
ăsta înspăimântător, locuinţa lui subpământeană? Se 
povestea că Zalmoxe, ca să-i facă să creadă în nemurire 
pe daci, stătuse singur câţiva ani sub pământ ca toată 
lumea să îl creadă mort, după care se întorsese la 
suprafaţă, predicându-le tuturor că şi ei sunt nemuritori 
ca şi el. De atunci, toţi dacii credeau că după ce mor 
ajung la zeul lor Zalmoxe, care îi aşteaptă în tărâmul lui 
subpământean, unde el se întorsese definitiv.

Bătrânul continuă, uitându-se la Ştefi de parcă 
ar fi ştiut ce gândea:

– Dacă într-adevăr tu eşti Hultanul Ales, atunci 
Hestia te va asculta şi ne va scoate pe toţi din Crugul 
Pământului.

– Hultan?! Ales?! Ce naiba înseamnă toate 
astea?! se trezi Ştefi vorbind.

– Nu ţi-a spus nimeni până acum, dar tu te-ai 
născut cu căiţă pe cap şi asta te deosebeşte de prietenii tăi. 
Dar nu şi de mine, rânji la el bătrânul vrăjitor privindu-l 
cu subînţeles. Asta nu înseamnă că ai putea vreodată să 
devii un solomonar mai puternic decât mine, îl avertiză 
apoi încruntat, sau, cine ştie, dacă ratezi momentul ăsta, 
poate o să-ţi dau o şansă, că timp vom avea berechet, îşi 
încheie el ameninţările hohotind batjocoritor. 

– Nu ştiu despre ce vorbeşti, dar dacă pot să-mi 
ajut prietenii să se întoarcă acasă, sunt gata să fac tot ce-
mi ceri, oricine-ai fi!

Imediat solomonarul îi întinse copilului 
cubuleţul auriu şi îi spuse rostind rar şi apăsat fiecare 
cuvânt:

– Deschide această cărticică şi citeşte-o pe 
toată cu voce tare în faţa Focului Sacru. Dacă sari un 
singur cuvinţel, totul este compromis şi-mi veţi ţine de 
urât până la sfârşitul zilelor voastre!

Plini de emoţie, copiii se aşezară toţi în jurul 
focului şi în timp ce bătrânul hultan îşi reluase ritualul 
aruncând în flăcări cu praful scânteietor, Ştefi deschise 
cărticica şi începu concentrat să citească, trecând cu 
grijă de la un cuvânt la altul într-o limbă pe care numai 
Hestia putea s-o priceapă. Vrăjitorul repeta încet după 
el, continuând să arunce pucioasă în foc. După ce rosti 
şi ultimul cuvânt, extenuat, Ştefi închise cărticica aurită 
la loc. Urmară câteva clipe de tăcere apăsătoare în care 
solomonarul şi copiii păreau împietriţi în aşteptarea lor 
neclintită. Deodată, flacăra vulcanică dispăru brusc. 
Imediat un trosnet asurzitor crăpă întunericul dens. Îl 
urmă un fascicul albicios de lumină, care se strecură 
de afară până la picioarele lor printr-o deschizătură în 
peretele încăperii fără nicio fisură până atunci.

Primul care ieşi afară din Crugul Pământului 
fu solomonarul, urmat îndeaproape de Ştefi şi ceilalţi 
copii. Nici nu-şi reveniseră bine din surpriza ieşirii 
la suprafaţă, unde luna îşi arunca razele blânde peste 
maidanul adormit, că solomonarul începu să se surpe 
din interior ca un castel de nisip, fărâmiţându-se până 
când din el nu mai rămase decât un bulgăre negricios 
înconjurat de resturile arse ale pieilor de animale cu care 
fusese îmbrăcat. Suprafaţa bulgărelui, de mărimea unei 
mingi de baschet, era brăzdată de-a lungul crăpăturilor 
adânci de descărcări electrice intermitente care iradiau 
o lumină albăstruie. Pe neaşteptate, bulgărele care 
semăna cu un meteorit, se înălţă pe verticală spre cer, 
ca o rachetă, nelăsând nicio urmă şi făcându-se nevăzut 
printre stelele încrustate pe bolta nopţii de vară care se 
arcuia misterioasă deasupra celor cinci capete micuţe 
lăsate pe spate, mute de uimire.

Mult timp după această întâmplare neobişnuită, 
Ştefi şi prietenii lui priviră îndelung nopţi în şir acea 
porţiune a cerului unde se topise meteoritul despre 
care legenda povesteşte că se prăbuşise în vremuri de 
demult chiar în locul unde astăzi pădurea seculară de la 
marginea maidanului îşi înalţă ramurile către cer.
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Şerban TOMŞA                                         
                              

Când Dumnezeu a cerut puţină apă

În ţinutul din care dispăruseră ulmii şi turturelele, 
verile erau prea călduroase, iar iernile prea geroase. 

Printre salcâmi, duzi, libelule şi ulii păsărari, 
potecile se strecurau, leneşe, către nicăieri.

Într-o zi, un om negricios a prins un uliu maiestuos 
şi l-a legat cu o sfoară groasă de tulpina unui soc, crescut 
lângă bucătărie.

– Îl ţin aici până moare de foame şi de sete şi pe 
urmă îl împăiez, rânjise omuleţul.

Dar uliul se ţinea pe picioare şi după patru 
săptămâni. Când piticul cel negru se apropia, pasărea îşi 
zburlea aripile, pregătindu-se să se apere. Într-o după-
amiază de vară, bărbatul ţigănos şi-a pierdut răbdarea, 
a luat toporul de pe un butuc şi a tăiat uliul în bucăţi, 
începând cu picioarele.  Băiatul  văzuse cum  vietatea 
ţipa de durere şi se zvârcolea în agonie. A  fugit în cimitir, 
printre stânjeneii violeţi şi crinii cu parfumuri grele, 
înecăcioase, unde a încercat să citească din Cireşarii. Dar 
n-a reuşit.

Vecinul său, din faţa casei, roşu şi buhăit, dormea 
până târziu şi sforăia de se scuturau merele din cei doi 
pomi aflaţi la poartă şi se speriau oamenii care treceau pe 
poteca de lângă gard.

– Cât e ceasul? îl întreba el pe băiat, ieşind din 
bojdeucă şi întinzându-şi oasele.

– Stai să mă uit, răspundea piciul şi intra să se uite 
la ceas, deşi ştia că grăsanul se trezeşte mereu la ora zece.

După aceea, roşcovanul îl întreba pe copil cât face 
nouă înmulţit cu şapte. Omului i se părea că asta este cea 
mai grea problemă din lume. Lămurit şi somnoros, se 
întorcea la patul său şi se culca din nou.

 În spatele bojdeucii în care stătea puştiul, locuia 
un bătrân care avea fel de fel de sfârleze, lanterne şi jocuri 
de cuburi. Moşul îndrăgea tigvele pe care le cultiva prin 
toată curtea şi iepurii pe care îi prindea şi îi împăia.

Într-o zi a trecut pe drum, călcând cu picioarele 
goale prin pulberea fierbinte a şoselei, cel mai bătrân 
dintre toţi bătrânii pe care îi văzuse copilul. Avea un 
băţ în care se sprijinea şi şchiopăta vizibil. S-a oprit în 
drum, a oftat, şi-a trecut mâna-i tremurătoare prin barba 
albă şi neîngrijită şi i-a zis văduvoiului iubitor de tigve 
şi sfârleze:

–  Dă-mi şi mie ...ăăăă....să fumez...ăăă ...niţică apă!
– Ia ascultă! Nu ţi-e ruşine să-ţi baţi joc de mine? 

s-a mâniat colecţionarul de iepuri împăiaţi. Apa se bea, 
nu se fumează! Mă iei de prost?  Du-te şi... fumează apă 
în altă parte!

– Ai dreptate, s-a scărpinat necunoscutul în cap, 
trebuia să fiu mai atent. Dar, vezi dumneata, eu sunt 
Dumnezeu şi am voie să mai greşesc.

Şi a pornit încetişor mai departe, printre 
pietrele drumului, şontâc, şontâc.
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După câteva secunde de uluială, 
stăpânul jucăriilor s-a îngălbenit la faţă şi a fugit în casă, 
după apă. Când s-a întors, străinul dispăruse fără urmă. 
Pe drum nu se mai vedea decât praful uşor stârnit de paşii 
săi.

Vecinul a început să tremure, a căzut la pat şi a 
făcut febră. A zăcut câteva zile.

După ce şi-a revenit, n-a întârziat să pună, pe 
pătuţul de lemn de la poarta sa,  o oală de pământ plină 
cu apă, care avea să-l aştepte în fiecare zi pe Dumnezeu. 

Apa se înfierbânta vara şi îngheţa iarna, când 
spărgea vasul în care era pusă.

Tabelele cronologice sunt cele mai fascinante 
romane 

Se ştie că Emil Cioran citea cărţile în întregime, 
cu prefeţe cu tot. El mărturiseşte undeva că a fost în 
pragul leşinului şi a trebuit să se întindă pe pat când 
şi-a dat seama că absolut toţi cei pomeniţi într-un tabel 
cronologic erau morţi.

Pe mine mă fascinează tabelele cronologice. 
Unul se naşte.
Altul publică o capodoperă.
Al treilea se îndrăgosteşte.
Câţiva mor.
Şi tot aşa.
Un canal de televiziune magic, cu un milion de 

benzi orizontale, încărcate cu vieţi şi opere, derulându-se 
prin faţa ochilor noştri.

1848. Se naşte Slavici, iar Dostoievski publică 
Nopţi albe.

1852. Moare Gogol şi se naşte Caragiale.
1858. Tolstoi scrie nuvela Trei morţi şi se nasc 

Delavrancea, Alexandru Vlahuţă şi Duiliu Zamfirescu.
1860. Se naşte Cehov.
         Turgheniev publică Părinţi şi copii.
         N. Filimon tipăreşte Friederich Staaps şi 

Mateo Cipriani.
        Al. Odobescu scoate la lumină Scene istorice 

din cronicile româneşti.
1866. Tolstoi îl cunoaşte pe pictorul M. S. Başilov, 

căruia îi încredinţează ilustrarea romanului Război şi 
pace.

        Dostoievski scoate Crimă şi pedeapsă.
Uneori avem imaginea precisă a distanţei care 

separă literatura română de cea rusă.
1872. În timp ce Dostoievski îşi trimite Demonii 

către cititori, Titu Maiorescu dăruieşte literelor noastre 
Direcţia nouă în poezia şi proza română.

Alteori ne înseninăm.
În 1879 apar Fraţii Karamazov şi este jucată O 

noapte furtunoasă.
Una dintre informaţiile care m-au emoţionat 

puternic a fost menţiunea dintr-o ediţie a Florilor răului 
că, la câţiva ani de la moartea lui Baudelaire, „este văzută 
pentru ultima dată Jeanne Duval”.
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Nu există ţară pentru artişti 

Era poreclit Dom Pedro şi ar fi putut să facă o 
facultate adevărată, aşa cum le spunea el instituţiilor de 
pe vremuri. Dar n-a vrut.

– La stilul meu, precis aş rămâne mereu cu câteva 
restanţe pe toamnă. Mai mult m-aş târî. Ce, asta ar fi viaţă?

Omul avea o prestanţă evidentă, datorită staturii 
impresionante şi părului negru, des ca peria. Purta şi o 
mustaţă bogată, cu vârfuri ascuţite, în stil mexican, 
responsabilă de porecla exotică, căpătată încă din 
adolescenţă. Era foarte demn şi nu se umilea niciodată. Se 
purta cu nepăsare şi devenea lacom doar atunci când pe 
masă se punea ceva care îi plăcea. Una peste alta, un 
bărbat care respira libertate prin toţi porii fiinţei sale.

A trecut prin multe meserii, dar la 
serviciu făcea exact ce îi poftea inima. Se simţea obosit, 
lua o pauză. Voia să plece, pleca. Avea poftă de o bere, o 
bea. Îi era somn, se culca. Era enervat, se îmbăta. Degajat, 
fără explicaţii, fără regrete. Dacă şeful îl ameninţa cu 
concedierea, a doua zi nu se mai ducea el la slujbă. Şi nu 
mai călca pe acolo toată viaţa.

Dom Pedro avea nişte expresii favorite care făceau 
din el o prezenţă agreabilă, aşa că toţi îi căutau tovărăşia.

– Măi, să fie!
– Salut, tot, săru’  mâna, la revedere, sărbători 

fericite, ăla e, ce mai!
– Ai, mă, zău?
Era iubit şi respectat fără să fi făcut cel mai mic 

efort în direcţia asta.
Era de pomină întâmplarea când Pedro, soldat 

fiind, a agăţat o prostituată şi s-a dus cu ea la o margine de 
pădure. Era beat şi nesigur pe el.

– Ai de gând să faci ceva sau plec? Că n-am toată 
ziua la dispoziţie, s-a oţărât femeia.

Pedro s-a ridicat în picioare. Orizonturile se 
clătinau, prăbuşindu-se peste el. Atunci i-a venit ideea 
salvatoare şi s-a aşezat la loc.

– Fă, tu ştii că nu e bine să te fuţi cu oricine? 
a întrebat-o el pe tânără. Nu e moral să fii curvă şi pe 
deasupra...

– Po-poftim? s-a bâlbâit ea, necrezându-şi 
urechilor.

Dar Pedro a predicat înainte, făcându-i o morală 
straşnică.

Părinţii săi, oameni foarte înstăriţi, au murit şi 
i-au lăsat moştenire un întreg domeniu şi o casă mare, 
cu nivel. Dom Pedro s-a retras la ţară şi a devenit şi mai 
liniştit. Ca să aibă bani de ţigări, vindea azi o uşă, mâine 
o sobă, iar mai târziu obiecte de mobilier. Se învecina cu 
nişte tineri blonzi ca nişte norvegieni, care mergeau, în 
nopţile de toamnă, la furat porumb de pe câmpurile CAP-
ului.

– Băi, a zis unul dintre voinici, putem noi să-l 
lăsăm pe Dom Pedro să moară de foame?

Au convenit că nu puteau. Aşa că în următoarea 
noapte l-au convocat şi pe el la o expediţie de jaf. La 
miezul nopţii s-au urcat în căruţă. Acolo, băieţii aveau o 
sticlă mare, plină cu ţuică.

– Îmi daţi şi mie un gât? a întrebat, politicos, Dom 
Pedro.

Tovarăşii săi s-au precipitat să-i satisfacă dorinţa.
Când au ajuns la tarlaua pe care o aveau ca ţintă, 

Pedro băuse trei sferturi din conţinutul clondirului. 
Fârtaţii i-au pus un sac în mână şi l-au îndemnat să nu 
piardă timpul. Dar după ce a coborât din teleguţă, el a 
simţit cum o fericire fără margini îi inundă toată fiinţa. 
Fusese toată viaţa un om liber, dar acum simţea că zboară. 
I s-a năzărit că ar putea fi un comisar care îi vânează pe 
infractori. A întins mâna spre un camarad, ca şi cum ar fi 
avut un pistol, şi a răcnit :

– Bummmm!
Hoţii au sărit ca arşi.
– Băi, Pedro, dă-o dracu de treabă, pune mâna şi 

umple sacul, că n-avem timp de goange!
– Bauuuuuu!
– Pedro, nu fi nesimţit! Te-am luat cu noi de milă 

şi tu ne dai de gol?
– Bummmm!
– Auzi? Dacă te-ai îmbătat, stai măcar liniştit şi nu 

mai face tărăboi !
– Paaaaac!
– Fiiuuuuuu!
– Bummmm!
– Bauuuuuuu!
Se dezlănţuise al treilea război mondial. Băieţii 

lăsaseră sacii şi se minunau de tărăboiul pe care-l făcea 
Dom Pedro.

– STAŢI AŞA! s-a auzit, din boscheţi, o voce 
autoritară, şi prăduitorii au rămas încremeniţi.

Trei miliţieni, cu armele în mâini, îi înconjuraseră.
Dom Pedro râdea de se prăpădea.
– Băi, băiete, a zis un zbir, în timp ce îi punea lui 

Pedro cătuşele, în felul tău eşti un...d-ăia... cum le zice...
zi-i să-i zic...aha!... un comedian d-ăla! Un artist! De-o 
juma’ de oră stăm şi te ascultăm.

– Ce artist, mânca-ţi-aş? s-a revoltat un fur. E un 
prost care moare de foame. Iar noi, să ştii, cântăm şi la 
acordeon şi suntem oameni de onoare!

Nu mai ştiu ce s-a mai întâmplat cu personajul 
meu, dar e clar că lumea asta nu e făcută pentru artişti.

Neologismele ţăranilor

M-a fascinat totdeauna felul în care vorbesc ţăranii. 
Sau, mă rog, urmaşii ţăranilor. Nu înjurături neaoşe, à la 
Ţugurlan, ci o preţiozitate savantă, postmoromeţiană. 
Inventează sonuri noi, uimitoare şi atribuie  unor cuvinte 
sensuri surprinzătoare, de o frumuseţe fără termeni de 
comparaţie. Elevul care citeşte toată ziua este „catolnic”, 
copilul care se agită prin unghere „oblicăre”, iar verbul 
„a se compromite” este folosit constant cu sensul de „a 
se pretinde”: „Ion se compromite că e om serios şi el e 
prost ca noaptea.” Naivii şi profesorii – ah, specia asta 
nesuferită care corectează pe toată lumea! – vor spune că 
sunt greşeli de limbă care trebuie negreşit corectate. Eu 
sunt de părere că asta este creaţie pură, care revigorează 
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limba şi dă, vorbitorilor şi ascultătorilor, plăceri inefabile.
Un vânzător de cazane pentru distilat ţuica îşi 

laudă cu glas tare marfa:
– H’apropie-te şi ia, neamule! H’uite, aici, cazane 

de h’aramă curată, neamule! H’aramă curată vă dau! 
Veniţi şi luaţi, fraţâlor!

Un cetăţean se apropie curios. E un bătrân 
rozaliu, cu chelia acoperită de o pălăriuţă albă, poreclit 
Gondolieru’, fiindcă, după fiecare ploaie care inundă uliţa 
pe care locuieşte, începe să cânte o variantă originală a 
Barcarolei, în timp ce îşi toarnă o porţie de rachiu:

                   Veneţiaaaaa,
                  La, la, la, la, la, la la, la,
                  La, la la, la, la, la, la…
Se ştie că omul ăsta are cultul creionului dă sânge, 

folosit cândva în frizerii. Pe vremuri, când bărbierul îl 
cresta din greşeală pe client, îi aplica pe tăietură creionul 
cu pricina – o bucată de piatră vânătă – şi sângerarea se 
oprea. Gondolieru’, cândva prieten cu un frizer, a ajuns 
să venereze creionul de sânge şi foloseşte obiectul pentru 
a-şi trata vecinii de variate boli: ulcer, diaree, guturai, 
hepatită, articulaţii scrântite. Te doare ceva? Gondolieru’ 
vine cu leacul îndată ce află:

– De ce nu mi-ai spus mai demult, măi, dom’le? 
Uite care e treaba… Răzui mata într-un pahar, cu cuţitul, 
câţiva milimetri din creionul dă sânge, adaugi apă până la 
jumate şi bei doctoria. Cu mâna-ţi ia durerea, pă cuvântu’ 
meu! Că am tratat odată şi un doctor care se minuna de 
meşteşugul meu şi mi-a zis că ar fi trebuit să fac medicina, 
că prea mă pricep la toate bolile! Nu-ţi mai spun că a vrut 
să mă ia asistent, da’ mie nu-mi mai ardea atunci d-astea, 
că depusesem deja dosarul dă pensie. Eram şef-operator 
la petrol, măi, dom’le… Ehe, crezi că e puţin lucru?

Pe deasupra, omul e curios din fire, cam ca Ivan 
Ivanovici al lui Gogol, şi vrea să cerceteze recipientele 
meşterului.

– Haorde, mo! îl strigă Gondolieru’ pe căldărar.
Şi începe să turuie, pentru a câştiga bunăvoinţa 

oacheşului:
– Şomandes, şomanbules, ditai moro te cărel, te 

puraves!
Apoi cu dulceaţă în glas: 
– Şi zici că aia e aramă, măi, dom’le?
– H’aramă adăvărată, mânca-ţi-aş, cum te văz şi 

mă vezi! Să moară bunică-mea dă durere la lingurică, 
dacă te minţ! H’uite, na, să vezi ce rezistentă e!

Şi tuciuriul sare pe un cazan, pe care-l dăduse jos 
din căruţă, şi-ncepe să tropăie pe el. Într-adevăr, vasul 
rezistă cu succes la atacurile nemiloase ale proprietarului.

– Aia nu e aramă, măi, dom’le, cum nu sunt eu 
plotoner-major! Mă prosteşti în faţă? 

– Cum să te prostesc, bre? Sunt om cinstit, mânca-ţi-aş!
– Îmi dai voie să-l cercetez cu creionu’ dă sânge?
Şi scoate, din buzunarul de la piept, piatra magică.
– Poţi s-o cercetezi şi cu..., strigă căldărarul jignit. 

Da’ să nu-mi găureşti vasele!
– N-avea grijă, măi, dom’le, că nu ţi le găureşte 

nici dracu’!

Înţeleptul se apropie de cazan şi pune de câteva 
ori vârful creionului dă sânge pe capacul metalic, roşcat. 
Se uită cu atenţie în punctele respective şi saltă capul, 
râzând triumfător :

– E aşa cum am zis! Nu oxidează dăloc şi nu e 
aramă cum nu e frate-meu episcop!

– Da’ ce, mama’ dracu’, e, bă? se enervează 
căldărarul.

– E celofibră, măi, dom’le! jubilează Gondolieru’.
Înfuriat, vânzătorul ambulant trânteşte cu obidă 

cazanul în căruţă şi dă bici calului, agitând capul, cu aerul 
că spune: „Prostu; tot prost rămâne !” După câţiva paşi, 
nu se poate abţine să nu comenteze :

– Băga-mi-aş p... în celofibra mă-tii!
Stau de vorbă cu un aşa-zis ţăran şi rămân uluit 

de ceea ce îi poate ieşi din gură: „Au venit căldurile astea 
aşa, brutaliceşte...” În Bolintin Vale, când eram elev 
de liceu, am stat în gazdă la nişte pocăiţi. Ei mi-au pus 
prima dată Biblia în mână şi m-au învăţat multe lucruri 
frumoase. Erau totdeauna corecţi în ceea ce făceau şi nu 
minţeau niciodată. Ei bine, de la aceşti oameni minunaţi 
am auzit, într-un rând, o propoziţie care m-a uimit. 

– Unde aţi fost? i-am întrebat într-o zi, văzându-i 
că vin din sat. (Acum Bolintinul e oraş). 

– Am fostără la un mort, mi-au răspuns ei, senini. 
În naivitatea mea, crezusem că numai pe vremea 

lui Caragiale se foloseau asemenea forme verbale, iar 
exemplele cu care nemilosul profesor Theodor Hristea 
ne împuia capetele, la cursurile de limbă română 
contemporană, erau pure ficţiuni. Mai târziu, dascăl fiind, 
am auzit pe la şedinţe despre „perioada de inhibiţie a 
peştilor”, „minte lucită” (minte lucidă!), iar un preşedinte 
de cooperaţie era foarte revoltat că, la unele adunări, se 
propunea: „Să desemnăm preşedintele de şedinţă”. Cum 
să spunem „să desemnăm”, se indigna el, când toată 
lumea ştie că verbul este „a desena”? 

Cu altă ocazie am auzit o discuţie între un tânăr 
şi un căruţaş. 

– Bre, nene, mă duci, bre, şi pe mine la cazan, să 
fac ţuica? Îţi plătesc, nicio problemă! 

– Sigur că te duc, i-a răspuns amabil omul mai 
în vârstă. Te duc şi te şi ajut să o faci. Îmi plăteşti numai 
...sacrificiul calului.

– Păi, ce, bre, eu te pui să tai calul? s-a mirat sincer 
tânărul, care înţelesese altceva.

Memorabilă era formula cu care un bătrân 
învăţător îşi încheia, invariabil, discursurile ţinute în 
consiliile pedagogice:

– E cazul, e locul, e rolul să ne calmăm, să ne 
compromitem, să ne suspendăm şi să mergem!

Plecau la cârciumă, fireşte.
I-am spus într-o zi admirativ:
– Domnule, folosiţi nişte expresii demenţiale! 
– Ce vreţi, dom profesor, mi-a răspuns fostul 

învăţător, mângâindu-şi burta: Avem şi noi cuvintele 
noastre. Astea e ... neologismele ţăranilor.

Şi a surâs, uitându-se satisfăcut în lungul drumului.
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Veronica ZAHARAGIU

Mitul boemului: de la artistul romantic 
la artistul avangardist

 
Romantismul, cu aspiraţia sa spre totalitate, 

propune un discurs ambiţios ce îşi asumă, tenace, funcţii 
gnoseologice, etice, metafizice, aspirând la o dimensiune 
educativă - ce va încerca să nu fie şi didacticistă – şi, 
mai cu seamă, mesianică. Principalul său actor, menit să 
exprime această viziune etică asupra lumii, este artistul.

Potrivit lui Alvin Toeffler1, cea de-a doua mare 
tranziţie care marchează istoria omenirii este aceea de la 
societăţile agricole la cele industriale, realizată în secolul 
al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea. Ea va 
duce la dihotomia dintre Gemeinschaft2 şi Gesellschaft3 
şi, prin tranziţia de la comunitate la societate, la creşterea 
dezordinii sociale şi a confuziei morale. Reacţiile nu întârzie 
să apară, sub forma victorianismului în Marea Britanie, a 
celei de-a Doua Mari Deşteptări în S.U.A., moştenitoare 
a puritanismului, a asociaţiilor voluntare inspirate de 
protestantism. Or, dezvoltarea societăţii civile duce, în 
primul rând, la schimbarea masivă a valorilor. Odată cu 
decăderea comunităţile rurale, cu emigraţia nemaiîntâlnită 
spre oraşe, fie ea permanentă sau sezonieră, şi cu explozia 
demografică, economică, socială, culturală, a oraşelor, apar 
noi clase sociale, aceea a muncitorilor şi a burghezilor, 
primii fiind ţărani şi orăşeni săraci, ceilalţi, orăşenii mici şi 
marii întreprinzători în plin avânt economic ce vor forma 
burghezia comercială şi industrială. Efortul de reformare 
morală, de reeducare a comportamentului a fost pe măsura 
dezechilibrelor sociale, dar, în cele din urmă, secolul al 
XIX-lea reuşeşte să inculce obiceiuri respectabile, adică 
ordine socială şi, inevitabil, conformism. 

Aceleaşi frământări şi răsturnări de vechi 
paradigme sunt vizibile şi în plan estetic. Acolo unde 
clasicismul susţinea reconcilierea armonioasă a omului, 
sfâşiat între individ şi societate, eu şi lume, sentiment şi 
intelect, a fi şi a avea, romantismul, ca nouă paradigmă 
culturală, vine să sfâşie ordinea prestabilită, hrănindu-se 
tocmai din contradicţii: haosul vieţii interioare vs. ordine 
exterioară, vis vs. realitate, dezordine romantică vs. 
stil solemn, promovarea inconştientului, a oniricului, a 
tainicului, a senzualităţii pure. 

Dincolo de tulburările şi marile transformări 
sociale, romantismul presupune şi un declin al religiei 
ca deţinătoare a tuturor răspunsurilor de natură morală, 
spirituală, metafizică. În timpul precedentei explozii a 
iraţionalului, din timpul Contrareformei şi artei baroce, 
biserica reuşise să orienteze şi să controleze, implicit, 
pornirea mistică. Două secole mai târziu, în faţa noii 
ofensive a romantismului, nu mai putea face acelaşi lucru. 
Concepţia raţională şi pozitivă asupra universului şi asupra 
vieţii acţionase prea mult ca o constrângere, de care acum 
fiinţa se lupta să se elibereze. „Poeţii, începând din acea 

epocă [secolul al XIX-lea] şi în măsura în care se străduiesc 
să facă din actul poetic o acţiune vitală, îndeplinesc, în 
societatea noastră, o funcţie compensatorie. Dacă poezia 
este unul dintre mijloacele care ne sunt date pentru a 
asigura comunicarea cu ceea ce Goethe numea „Mumele 
stihiei”, ea manifestă ca atare o vocaţie umană permanentă. 
Dar într-o epocă în care se declară că numai realul poate fi 
cunoscut, într-o epocă în care această vocaţie este mereu 
contrariată, trecerile de la inconştienţă la conştiinţă se 
vor face potrivit unor modalităţi neobişnuite, iar nevoia 
de existenţă plenară va lua aspectul unei revendicări 
metafizice”4.

Epoca va marca o trecere lentă şi sigură de la 
reprezentarea artistică a noilor categorii estetice proaspăt 
descoperite şi folosite (printre care diferenţa, dizarmonia, 
inconştientul, demoniacul, coşmarul nocturn, visul) la 
întruchiparea lor, la reprezentarea lor în viaţă şi nu doar în 
artă, transformându-le în tot atâtea categorii etice şi forjând 
un nou mod de existenţă, acela al boemei. Însăşi definiţia 
boemei combină prerogative estetice şi etice, marcând 
transformarea mitului romantic al artistului de geniu. 
Astfel, Raoul Şorban o defineşte ca „modalitate a libertăţii 
şi fanteziei, neîngrădite de interdicţiile obiceiurilor 
şi tradiţiilor filistine”5. Acolo unde această libertate, 
exagerată, va fi acuzată de anarhie, de indecenţă în artă 
şi viaţă, se confundă, în general, efectul cu cauza, notează 
Raoul Şorban, pentru că boema nu face decât să faciliteze 
şi să grăbească un proces de reorganizare şi cristalizare 
a conştiinţelor, „dându-i intensitate, culoare şi ritm”6, ca 
dublu contrapunct, la perimatele, deja, norme clasice, dar 
şi la noile cerinţe de respectabilitate ale clasei sociale ce 
reuşeşte să se impună în plan social şi economic, burghezia. 
Boema ar traduce, aşadar, „ideologia unei revolte faţă 
de dezbinarea dintre om şi realităţile mediului său, un 
fel de filosofie subversivă, preocupată de răsturnarea 
unor relaţii sociale, multisecular constituite, convenabile 
unei minorităţi”7. Traducerea acestei desolidarizări între 
om şi societate poate fi regăsită în mitul dominant al 
romantismului, acela al geniului. 

În capitolul dedicat artistului din Omul secolului al 
XIX-lea8, Ute Frevert identifică trei modele pentru mitul 
geniului. Primul, cel mai tipic pentru romantism, este 
acela al geniului necunoscut şi dispreţuit, care se sacrifică 
pe altarul artei sale. El rămâne solitar, eroic, neînţeles 
de neapreciat de societate, părăsind, în cele din urmă, 
lumea lipsit de mijloace şi primind, poate, doar onoruri 
postume. Modelul ar fi exemplificat de E.T.A. Hoffmann 
şi alter ego-ul său, Kreisler, deşi, interesant, Hoffmann 
era departe de a fi un proscris şi un necunoscut. Undine 
fusese pusă în scenă pentru prima oară în 1816, la chiar 
Teatrul Regal din Berlin şi fusese primită favorabil de 
public, ca şi de critici, la fel ca şi lucrările sale literare. E 
vorba, aşadar, mai degrabă de un model bazat pe o ficţiune 
a martirizării şi victimizării, pe un model ficţional, aşadar, 
şi nu istoric. Acest autoportret, argumentează Ute Frevert, 
fusese conceput şi cultivat de artiştii de curte ai epocilor 
anterioare, rigid divizaţi în grupurile de care aparţineau, la 
care se va adăuga, în timpul romantismului, conceptul, tot 
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să-şi menţină spiritul de independenţă. Ce-i drept, Parisul 
cunoaşte un grup de esteţi refugiaţi în fundul tavernelor 
care anunţau pesimist sfârşitul boemei şi îmburghezirea 
artei, printre ei poeţi valoroşi, precum Alfred Poussin, 
spre exemplu. Însă nici mai târziu, când apar adevăratele 
enclave ale artiştilor avangardişti de pe Colina Montmartre 
şi, apoi, din Montparnasse, pline de aventură, de figuri 
colorate şi episoade care fac deliciul istoriilor literare şi 
ale artei, dezordinea nu va însemna şi anarhie totală, şi 
nici originalitate deplină. Lapin Agile, refugiul poeţilor 
din Paris, va găzdui „dorinţa de evadare din lumea unde 
se simţeau părăsiţi, printr-o revoltă îndârjită, printr-o 
ironie rece şi crudă, cu totul deosebită de veselia cordială 
a tovarăşilor de la Chat-Noir”14. Pe de altă parte, tot 
Labracherie notează că „Banda se ţinea totuşi pe urma 
modelelor literare, acum învechite. Purta haine ciudate ca 
romanticii, urla ca «les Jeunes-France» de pe vremea lui 
Théophile Gautier, sfida societatea ca Petrus Borel, detesta 
pe burghezi ca eroii lui Murger, se credea blestemată după 
exemplul lui Baudelaire”15, folosind, aşadar, aceleaşi 
modele, combinate, adaptate, ale mitului geniului 
romantic. În tot acest timp, figuri marcante ale avangardei, 
precum Roland Dorgelès, ziarist, avea venituri regulate, 
Guillame Apollinaire lucra la Biblioteca Naţională şi 
debarca în Montmartre cu metroul, Girieud expunea la 
Druet, Derain şi Braque se bucurau de averea familiilor 
înstărite din care proveneau, părând nişte bogătaşi în faţa 
camarazilor lor. 

De unde disonanţa, aşadar, încă din romantism, 
dintre imaginea artistului şi realitatea vieţii sale empirice? 
Cine era interesat să stilizeze imaginea artistului ca non-
burghez sau chiar antiburghez? Ute Frevert argumentează 
că burghezii înşişi au cultivat, cu bună ştiinţă, mitul 
boemului. „Ei au inventat o imagine a artistului care să 
menţină distanţa între acesta şi condiţia lor. Dacă arta 
secolului burghez devenea un fel de substitut al religiei, 
ea trebuia să îşi lărgească sensul şi unicitatea”16; artiştii 
trebuiau separaţi de lumea intereselor materiale, în care 
trăiau, fatalmente limitaţi la un destin comun, burghezii. 
Şi-atunci, artistului i se cerea „să mai zăbovească prin 
împărăţia sublimului. Cu alte cuvinte, artistului nu 
i se cerea să reproducă destinul burghezului, ci să-l 
depăşească”17. Mai cinic şi mai mundan, deşi nu mai 
puţin verosimil, e şi argumentul că până şi atunci când 
arta nu era înconjurată de o aură religioasă, iar creatorul 
său văzut ca un sacerdot al sublimului, exista tendinţa 
de a i se recunoaşte artistului un statut şi un rol special. 
Publicul aprecia obiceiurile extravagante ale artiştilor, 
comportamentul lor neconvenţional, se delecta cu 
gesturile lor non-burgheze şi cu atitudinea antiburgheză. 
„Într-o epocă în care familiile dominante nu furnizau 
informaţii cu privire la viaţa lor privată, când nu existau 
stele de cinema sau de sport pentru a înflăcăra fantezia 
publicului, artiştii şi-au asumat rolul de a-i da publicului 
ceea ce dorea: scandal. Aduceau în faţa lui un spectacol, 
cum socotea Friedrich Nietzsche în 1892, o demonstraţie 
de volubilitate, de «prefăcătorie cu conştiinţa curată». Iar 
publicul aplauda.”18. Nu e, însă, doar o auto-mistificare 

mai important, de libertate ca independenţă intelectuală, 
libertate de spirit, dar şi faţă de donaţiile şi subvenţiile 
materiale, de recunoaşteri şi manifestări de admiraţie şi 
respect. De aici, cultivarea unei imagini a outsider-ului, a 
unei fiinţe speciale ce „juca un rol special, pe care încerca 
din răsputeri să-l modeleze şi să-l legitimeze”9.

Cel de-al doilea model îl prezintă pe artist ca 
membru al unei comunităţi restrânse de iniţiaţi, care 
îi recunosc geniul şi se înclină în faţa lui, chiar dacă 
societatea îi rămâne străină. „Gestul elitarist al artei era 
cenzurat, solitudinea existenţială a artistului era atenuată 
şi salvată de comunitatea celor aleşi”10.

Al treilea model este al artistului ca principe, ai 
cărui supuşi îl adorau şi îl exaltau ca pe un zeu. În acest 
caz, comunicarea funcţiona, iar publicul se prosterna, 
primind vestea cea bună adusă de artistul-preot, oficiant al 
misterelor artei. 

E vorba, aşadar, de etape în dezvoltarea aceluiaşi 
mit şi a construcţiei identitare pe care artiştii şi publicul, 
totodată, o prezentau, mai mult ficţională decât istorică, 
însă. Adevărul istoric arată că cei mai mulţi artişti, ce-i 
drept, mai degrabă pictori decât poeţi, reuşeau să-şi vândă 
operele, chiar şi pe cele vizionare. De fapt, apetitul pentru 
artă şi, nuanţă ce se impune, pentru achiziţionarea de opere 
de artă era în creştere, pe măsură ce puterea economică 
şi nevoia de legitimare a noilor elite cresc pe parcursul 
secolului al XIX-lea. Tot mai răspândit e, pe de altă parte, 
şi „toposul artistului boem”11, care circula deja, din a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin lumea şi istoria 
intelectuală a Europei, strâns legat de cultul geniului şi 
prefigurând portretul eroului demiurg cu alergie la lumea 
burgheziei. „El acceptă mai curând sărăcia şi dispreţul 
societăţii, decât să cedeze compromisului în artă. În 
schimb, detesta publicul burghez, lipsa lui de cultură, 
convenţionalitatea şi filistinismul lui. Refuza obiceiurile 
burgheze, trăia în concubinaj, savura libertăţile sexuale, 
garderoba sa excela printr-un stil neglijent şi bizar, iar 
zilele sale nu erau marcate de obligaţii prestabilite. 
Prefera să locuiască în mansarde dărăpănate, decât în 
camere somptuoase şi sufocate de mobilier. Se înconjura 
de grupuri de prieteni care nutreau aceleaşi convingeri, 
frecventau aceleaşi localuri şi ridiculizau copios mişcarea 
culturală burgheză”12. Istoria păstrează destul exemple 
ale boemei mizere, cu destine tragice, dar e vorba, în 
cele mai multe astfel de cazuri, de membri ai boemei ca 
stil de viaţă şi mai puţin de artişti creatori de opere de 
artă de valoare. Excepţiile notabile, care se impun, sunt 
Modigliani şi Juan Gris. Distincţia între cele două tipuri 
de boemă a fost, de altfel, marcată de Laurenţiu Ulici, 
în prefaţa la Parisul literar în veacul al XIX-lea, clasica 
lucrare a lui Pierre Labracherie13. În realitate, cei mai mulţi 
artişti locuiau în condiţii similare cu clienţii sau cititorii 
lor burghezi, preferau aceleaşi cartiere, îşi trimiteau copiii 
la aceleaşi şcoli, aveau relaţii de lungă durată sau cel puţin 
de puternică intensitate, dacă nu şi legalitate. Cei care nu 
puteau trăi din arta lor practicau o a doua meserie, mai cu 
seamă în administraţie. De cele mai multe ori erau slujbe 
subalterne şi prost plătite, dar care le permiteau artiştilor 
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şi iluzionare de sine din partea artiştilor. Importantă e 
nuanţa conştiinţei curate aduse de Nietzsche. „Îi revenea 
artei (însă nu numai ei) menirea de a satisface unele dintre 
cerinţele umane pe care, până atunci, religia reuşise să 
le exorcizeze. Din acea clipă, poezia tinde să devină o 
etică sau un mijloc neobişnuit de cunoaştere metafizică; 
o nevoie o chinuie, aceea de a «schimba viaţa», cum voia 
Rimbaud, de a schimba omul şi de a-l face să acceadă 
la fiinţă”19. Alimentaţi de noile energii descoperite, ale 
inconştientului, de sentimentul plenar al universului 
susţinut de romantism, artistul demiurg şi microcosmosul 
său proaspăt inventat, lumea boemei, nu vor mai vedea 
în realitate o limită, „ci mai degrabă o proiecţie a voinţei. 
Această voinţă se crede atât de puternică, încât socoteşte 
că poate să susţină victorios nu numai o opoziţie, ci chiar 
o luptă cu caracter universal”.20

„Aflat sub stăpânirea absolută a artei, el nu se 
poate detaşa de ea nici o clipă: arta îi este în ochi, în mâini, 
în suflet; împresurat de atmosfera ei, nu poate trăi decât 
respirându-i aerul”21, deşi artistul o face fără să-şi dea 
seama că rolul pe care îl juca şi căruia i se dedicase total, 
trup şi suflet, unde găsea chiar sensul identităţii şi misiunii 
sale, fusese creat şi încurajat, de generaţii, de chiar lumea 
împotriva căreia arta lui se revolta. Identificarea va 
deveni tot mai puternică şi totală, pe măsură ce curentele 
de avangardă se înmulţesc şi se diversifică. Literatura, 
singură, nu mai e suficientă. Întrucât scopul urmărit nu se 
limitează la ea, un nou mod de existenţă trebuie creat, iar 
poezia este numai una din laturile lui, după cum va nota 
şi Ion Pop22. Se naşte, de aici, nevoia unui performance 
cultural, a artei mişcate, interpretate, jucate şi, mai cu 
seamă, trăite plenar. Avangardistul e dublat mereu de un 
actor, iar conştiinţa jocului e mai puternică decât în orice 
alt moment al modernităţii. Exemplul dus la extreme este 
Dada sau retorica spre bufonerie, unde autorul joacă, de 
fapt, o comedie.

Artistul boem apare, astfel, mai degrabă ca o 
ficţiune decât ca pură realitate istorică, un meta-discurs 
asumat apoi, uneori chiar la modul tragic, fără rezerve, dar 
şi fără modestie. E o mistificare, dar acceptată cu seninătate 
şi cu un orgoliu salvator. „Într-o viziune mai generoasă, 
boemul ni se înfăţişează ca un om în conştiinţa căruia 
hotarul dintre imaginaţie şi realitate nu se delimitează cu 
precizie şi visul se confundă cu starea de trezie, generând, 
măcar ca ficţiune necontrolabilă, un erou: omul liber”23. 
_________

 Alvin Toeffler, Al treilea val, Prefaţă: Ioniţă Olteanu, 
Traducere din limba engleză: Georgeta Bolomey şi Dragan 
Stoianovici, Editura Politică. Bucureşti, 1983

2 Gemeinschaft, se referă, potrivit lui Ferdinand Tönnies, 
la acea reţea densă de legături personale bazate aproape în 
totalitate pe legături de rudenie, pe contactul imediat, direct, 
ce guvernează o comunitate a normelor nescrise şi a oamenilor 
legaţi între ei de o reţea de interdependenţe reciproce. 
Gemeinschaft caracterizează societatea europeană rurală 
premodernă tipică. 

3 Gesellschaft, ce se referă la societăţi mari, urbane, 
industriale, introduce un cadru al legilor şi reglementărilor 
formale. Tot un formalism crescut, dar şi caracterul impersonal 
tot mai pronunţat vor caracteriza relaţiile interumane, unde 
accesul se pune mai puţin pe sprijinul reciproc şi oamenii se 

simt tot mai puţin constrânşi din punct de vedere moral. 
4 Mircea Martin, Studiu introductiv la Marcel Raymond, 

De la Baudelaire la suprarealism, traducere de Leonid Dimov, 
Ed. Univers, Bucureşti, 1998, p. 10

5 Raoul Şorban, Prefaţă la Jean-Paul Crespelle, Viaţa în 
Montparnasse în timpul marii epoci 1909-1930, Trad. şi note 
de Paul Emanuel, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1980, p. 6

6 Idem
7 Ibidem, p. 7
8 Coord. Ute Frevert şi Heinz-Gerhart Haput, Omul 

secolului al XIX-lea, Trad. de Ion Mircea, Polirom, Iaşi, 2002
9 Ute Frevert, op, cit, p. 259
10 Idem
11 Idem
12 Ibidem, p. 266
13 Vezi Pierre Labracherie, Parisul literar în veacul al 

XIX-lea, Trad. de Ileana Zara, Prefaţă de Laurenţiu Ulici, Ed. 
Univers, Bucureşti, 1974

14 Pierre Labracherie, op.cit., p. 268
15 Idem
16 Ute Frevert, op, cit, p. 267
17 Idem
18 Idem
19 Mircea Martin, Studiu introductiv la Marcel 

Raymond, op.cit., p. 9
20 Raoul Şorban, art.cit., p. 13
21 Idem
22 Ion Pop, Avangardismul poetic românesc. Eseuri, 

Editura pentru literatură, Bucureşti, 1969, p. 41
23 Raoul Şorban, art.cit., p. 7
_________
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Alexandru FUNIERU

Etica refuzului în două eseuri de 
Alexandru Muşina

Unul dintre paradoxurile societăţilor captive 
în diverse forme de totalitarism îl reprezintă 
inflaţia discursului etic în spaţiul cultural, menit să 
discrediteze orice formă de denunţare a opresiunii şi a 
lipsei libertăţilor fundamentale. Această ambiguitate 
s-a prelungit şi în post-comunism, unde nomenclatura 
culturală a căutat să-şi conserve, ba chiar să-şi 
întărească poziţiile de putere prin atacuri virulente 
şi denunţuri calomnioase (trădarea neamului şi 
strămoşilor e un cap de acuzare frecvent) împotriva 
aceloraşi marginalizaţi ai vechiului regim, folosind 
o retorică în care termeni precum adevăr, onestitate, 
demnitate, onoare şcl. apar cu o frecvenţă năucitoare. 
În felul acesta, privilegiaţi ai vechiului regim ne pot 
apărea astăzi ca dizidenţi impecabili (numai pentru 
că se auto-declară ca atare), campioni ai dreptăţii, 
victime inocente ale unei istorii indiferente. Fireşte 
că publicul le rămâne, o bună perioadă de timp, fidel, 
aducându-le, în diverse forme, prinos de recunoştinţă. 
Din fericire însă, linia de demarcaţie între aceşti 
producători-consumatori bulimici ai vocabularului 
etic şi marginali/opozanţi autentici rămâne vizibilă şi 
pregnantă. 

Alexandru Muşina este unul dintre intelectualii 
români (deloc puţini!) care, marginali în timpul 
comunismului, au trăit cu încordare drama propriei 
lor neputinţe (paginile de jurnal stau mărturie) de a se 
opune făţiş regimului opresiv şi care, după decembrie 
’89, nu şi-au suit zgomotos biografia pe baricade anti-
comuniste. Aşadar nu a fost nici dizident, dar nici 
colaboraţionist. Asta nu înseamnă că intervenţiile 
poetului român în spaţiul cultural românesc ante-
revoluţionar au rămas indiferente la criteriul etic, la 
verticalitate şi coerenţă, ci doar că toate acestea s-au 
manifestat într-o formă mai discretă, prin înţelegerea 
exactă a imperativelor culturale ale epocii. De aceea 
nu discutăm aici despre forma logică a argumentului 
etic, ci despre felul în care se raportează autorul atât 
la propria sa operă, cât şi la câmpul cultural în care 
se înscrie. Pe de altă parte, îmi propun aici să schiţez 
un răspuns la întrebarea: ce îi datorează literatura 
română lui Alexandru Muşina (dincolo de argumentul 
– suficient – al operei poetice propriu-zise)? 

Aşadar voi porni de la premisa că poziţia 
– în sens de atitudine – a lui Alexandru Muşina, 
acceptările şi respingerile diverselor probleme 
teoretice şi practice ale literaturii aflate în dezbatere 
la un moment dat, sunt infuzate de o problematică 
de tip etic. Acest tip de intervenţie în spaţiul cultural 
actualizează seturi de valori şi de criterii care sunt 

presupuse, sugerate sau enunţate ca atare şi care 
unifică – desigur, cu nuanţele de rigoare – biografia şi 
bibliografia poetului braşovean.

Trebuie ţinut cont de faptul că scrisul eseistic 
al lui Muşina îmbină amplitudinea polemică cu 
verva stilistică şi că e greu de separat şarja obiectivă 
de nemulţumirile personale. Cer însă îngăduinţa de 
a-l crede pe cuvânt pe Alexandru Muşina, tocmai 
pentru că poziţiile acestuia au stârnit adesea valuri de 
consternare, uneori chiar din partea colegilor săi de 
generaţie. Nu-mi propun aici să colecţionez un anumit 
vocabular etic, structuri, fraze care sunt transparente 
din acest punct de vedere şi nici să construiesc o 
clasificare a lor, eventual un grafic. Cum am mai 
precizat şi mai sus, scrisul lui Alexandru Muşina e 
mai degrabă sărac în acest sens. La fel, nu intenţionez 
să arăt cum se realizează la nivel discursiv un sistem 
moral coerent răstălmăcind potrivit intenţiei noastre 
ceea ce nu a avut în vedere autorul însuşi. Cum s-ar 
zice, nu e etic să te raportezi nici bănuitor la texte, dar 
nici cu prea multă adrenalină exegetică. 

Prin urmare, consider că argumentul etic e, în 
primul rând, un eveniment al conştiinţei, o deliberare 
prealabilă a acesteia care orientează selecţia unor teme 
în detrimentul altora şi care este capabil să orienteze 
chiar şi cea mai seacă demonstraţie teoretică. 

Mai mult, cred că Muşina face, în eseurile 
sale, dovada că aderenţa la un sistem de gândire nu 
e legată exclusiv de coerenţa internă a acestuia, de 
logica înlănţuirii segmentelor sale, ci şi de un examen 
preliminar al contextului cultural în care apare 
acesta. Dacă acest context pică o examinare de tip 
etic, nici ideea pe care o susţine nu mai respiră mult 
timp. În acest fel, acceptarea sau respingerea unei 
teorii culturale care beneficiază de simpatia tuturor 
are de trecut prin două filtre care nu pot funcţiona 
altfel decât împreună şi care alcătuiesc segmentele 
de bază ale argumentului etic. Primul filtru este 
cel procedural: dacă regulile, prescripţiile sunt 
respectate, rămâne să ne gândim mai departe dacă 
ceea ce am obţinut ne foloseşte la ceva sau nu. Dacă 
schema de lucru a fost respectată, se trece la al doilea 
filtru, pe care îl putem numi, ca să ne fandosim puţin, 
teleologic. În ce scop ne ocupăm de problema asta 
acum şi nu altă dată. Temerea lui Muşina este aceea 
că în afara celor două operaţii fundamentale riscăm 
să creăm (din interes sau din entuziasm) un monstru 
mai nefericit decât noi dar şi mai puternic decât noi. 
Este cazul postmodernismului românesc, asupra 
căruia voi reveni. Mă întreb însă dacă nu cumva este 
posibil că o astfel de atitudine, care filtrează etic nu 
numai ideile, teoriile, dar şi felul în care Muşina se 
raportează la lume în general, e un comportament 
dobândit (şi) în urma lecturilor (poate chiar a poeţilor 
americani), dar mai ales a practicii şi a didacticii 
poetice, dacă nu cumva Muşina şi-a construit mental 
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un model societal de tip democratic, pe care încearcă 
să-l prefigureze şi să-l construiască pas cu pas în felul 
său prin intermediul literaturii.

Eseul „Postmodernismul la Porţile Orientului”1 
apare în 1988, în penultimul an al comunismului, în 
care singurul apogeu atins de societatea românească 
a fost cel al sărăciei şi disperării. Într-un astfel de 
context social, lupta pentru postmodernism se ascute, 
ca şi cum cultura ar avea ţinte distincte faţă de restul 
societăţii. Din nou, întăresc faptul că nu discut aici 
dacă Muşina e postmodern sau nu cu ştiinţă sau 
fără să vrea. Mă interesează, deci, raportarea şi 
poziţia etică în care Muşina alege să joace acest 
meci teoretic. Faţă de problema postmodernismului, 
Muşina practică, mai întâi, un scepticism vesel, 
dublat de o îndoială procedurală – el arată mai 
întâi că harababura terminologică şi inconsecvenţa 
rezultată din dezbaterea asupra termenului rezultă 
din carenţe bibliografice: „Important e să avem şi 
noi termenii noştri, în jurul cărora să ne desfăşurăm 
energiile, să ne etalăm inteligenţa, personalitatea, 
abilitatea şi, mai ales, bibliografia inaccesibilă 
muritorului de rând.”2 Inutil să mai spunem că 
eseistul foloseşte emfaza grafică – e un procedeu 
recurent, întrucât cuvântul „bibliografia” e notat cu 
caractere italice – şi deplasează accentul spre sugestia 
accesului discreţionar, fundamental nedemocratic la 
resursele culturale, sancţionând, implicit, competiţia 
academică lipsită de loialitate. Altfel spus, Muşina 
identifică aici un deficit de etică profesională, dar şi o 
dublă impostură: se vorbeşte despre postmodernism 
fie în totală necunoştinţă de cauză, fie cu sprijinul unei 
documentaţii accesate de o singură tabără culturală, 
excluzându-se astfel orice formă de polemică 
autentică. Desigur că opoziţia la postmodernism 
este şi una de natură metodologică – e aici un refuz 
al conceptelor care sunt asumate facil şi grefate la 
repezeală pe corpuri geografice, sociale, politice 
distincte de circumstanţele în care acestea şi-au 
construit biografia. Conceptele nu sunt idei inocente 
şi plutitoare. Caracterul universal al acestora devine 
chestionabil la contactul cu anumite conjuncturi 
spaţiale şi temporale care ţin de ritmurile diferite ale 
lumii noastre. Reevaluarea şi reconstrucţia acestor 
concepte trebuie să răspundă unei necesităţi reale 
de a descrie fenomene culturale/literare cu profil 
şi biografie distinctă, nu unor angoase sincroniste: 
„Cât de utilă şi stimulatoare este, pentru înţelegerea 
literaturii contemporane, pentru nivelul discuţiilor 
teoretice şi pentru producerea literaturii înseşi, 
folosirea vocabulei postmodernism”.3 Însă graba 
de a transplanta postmodernismul pe meleaguri 
socialiste e mai mult decât reflexul unui complex 
cultural, ea constituie simptomul unei defecţiuni 
de ordin moral. Nu postmodernismul e de vină – el 
nu e „nici rău, nici bun”. Însă la adăpostul acestui 

concept se cauţionează ideea că o lume care nu este 
liberă poate să dezvolte, în interiorul ei, fenomene 
echivalente cantitativ şi valoric cu cele din lumea 
liberă, pe care le adoptă cu succes, pe modelul 
spionajului economic care crea impresia că Volga e 
soră bună cu Chevroletul şi că Occidentul se poate 
oglindi în Orient fără rest. Aşadar, deficitul de 
libertate şi de democraţie nu poate fi suplinit de un 
travaliu teoretic care falsifică şi opacizează complet 
realităţile social-politice. O impostură metodologică 
îşi are sursa într-o impostură de ordin moral, pe care 
de altfel o întreţine şi o perpetuează. Se întreţine 
în felul acesta poate şi cea mai periculoasă iluzie - 
aceea în care cultura îşi poate vedea de treaba ei într-
un stat totalitar. Ca şi cum lipsa libertăţii şi sărăcia 
ultimului deceniu comunist pot fi surmontate prin 
bulimie conceptuală. Avem un socialism multilateral 
dezvoltat intelectual, postmodern, într-o lume în care 
strategiile de a procura salam erau la fel de sofisticate. 

Ceea ce mai trebuie subliniat aici este că 
Occidentul are anti-postmodernii săi şi că putem 
vorbi de o tradiţie în acest sens care a dus, astăzi, dacă 
nu la un abandon al chestiunii, măcar la un stand-by 
– în timp ce la noi părea (şi încă pare) să domnească 
un consens neştirbit. Ca şi cum este din nou de la sine 
înţeles că gândim, scriem, mâncăm, ne uităm la meci 
sub protecţia acestei paradigme atotcuprinzătoare şi 
inevitabile. Surprizele vin însă, pe de altă parte, tot 
din est şi nu ţin cont defel de obiecţiile lui Alexandru 
Muşina, unde sovietologi importanţi iau tot mai în 
serios postmodernismul socialist şi, desigur, post-
socialist. Rămâne să urmărim destinul academic al 
acestui „junk-concept” care girează „paradisul din 
tomberon”.4
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Înainte de a face câteva observaţii despre 
„Educaţiunea poetului sau armăsarul şi jocheul”5, 
vreau să fac o precizare asupra căreia toţi cei care 
l-au cunoscut pe Alexandru Muşina cred că s-au 
edificat deja. Într-un clasament imaginar al cauzelor 
disconfortului emoţional şi cognitiv al profesorului 
Alexandru Muşina, pe locul întâi se afla impostura 
intelectuală şi încercarea de a eluda sistemul de reguli 
stricte, exigente. Inexistenţa unor reguli clare te 
poate exonera lejer de orice răspundere, dar existenţa 
acestora şi necunoaşterea lor ţi se impută. Fireşte că 
ciclul de eseuri cu caracter formator, din care face 
parte eseul pe care l-am ales, început din anii ’80, 
are raţiuni mult mai profunde decât astfel de viziuni 
pedepsitoare. 

Ceea ce atrage atenţia mai întâi este forma de 
secol XIX a substantivului „educaţie”, transformat, 
prin contagiune caragialescă, în „educaţiune”. Ne 
vorbeşte oare autorul din alt secol sau ne atrage 
atenţia, discret, din prezentul sau că e nevoit să 
dezbată o idee dintre cele mai banale din mijlocul 
unei lumi culturale hiper-sofisticate, deconstruite de 
mai multe ori până atunci cu tot felul de metode care 
au sfârşit prin a se deconstrui pe ele însele. Aşadar 
ne putem întreba care este impulsul fondator care 
stă la originea unui eseu despre relaţia între talent 
şi cultură poetică şi cred că e altul decât nevoia de 
autolegitimare a generaţiei ’80. Cred, astfel, că e 
suficient să remarcăm raţiunea polemică a textului, 
care orientează metafora explicativă a armăsarului 
şi jocheului spre o mică istorie literară în care 
generaţiilor poetice li se verifică lecturile. E lesne 

de înţeles aici pledoaria în favoarea generaţiei ’80, 
dar pentru un cititor provenit dintr-o cultură anglo-
saxonă (totuşi, nu romanică) i-ar fi destul de familiar 
acest demers, care poate fi asociat cu modernitatea 
incipientă, dar poate că s-ar încrunta puţin văzând 
perioada în care e scris eseul (începutul anilor ’80), 
sesizând decalajul dintre cele două lumi. Ceea ce e de 
la sine înţeles în orice cultură democratică – anume 
că nu poţi să ai poeţi buni fără cultură poetică – pare 
straniu şi de neînţeles într-o cultură română în care, 
în destule situaţii, talentul compensează şi justifică 
incultura. Ceea ce mi se pare important în acest eseu 
este, poate, constatarea lui Muşina că avem poezie, 
dar că nu exista reguli, adică şcoală, şi că poezia 
română contemporană lui, dar şi cea anterioară, 
trăieşte încă din prejudecata triumfului talentului 
asupra culturii. Aşadar în plin secol XIX! Rezultă 
că, în răspăr, Muşina ia partea jocheului, încercând 
să construiască conjuncturi, cadre care să valorizeze 
munca intelectuală, efortul şi autoexigenţa, pentru 
a se putea crea un context cultural sănătos, în 
care ierarhiile valorice să se construiască strict pe 
competenţă şi pe concurenţă profesională. 

Ajung iată, în final, la întrebarea de la care 
am pornit: ce-i datorăm lui Alexandru Muşina, şi o 
să încerc un răspuns foarte simplu – faptul că pentru 
majoritatea poeţilor tineri şi valoroşi din România 
de azi a devenit de la sine înţeles rostul culturii 
poetice şi faptul că pentru unii dintre cei mai buni 
teoreticieni a devenit de la sine înţeles imperativul 
etic al speculaţiei ştiinţifice, i se datorează, cred, în 
mare măsură, lui Alexandru Muşina.

______
 Eseul apare pentru prima dată în rev. Astra, nr. 4/1988, 

dar este scris încă din 1986. Utilizăm aici pentru citare varianta 
republicată a textului „Postmodernismul la porţile orientului” 
în vol. „Unde se află poezia?”, ed. Arhipelag, Tîrgu Mureş, 
1996, p. 97-117. 

2 ed. cit. p.97
3 ed. cit p. 98
4 Sintagmă utilizată în textul „Paradisul din tomberon 

(un post-scriptum)” publicat în volumul menţionat mai sus şi 
scris în 1994

5 Alexandru Muşina – „Educaţiunea poetului sau 
armăsarul şi jocheul” în rev. Vatra, nr. 8/1982
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şi mercurul din mine sub forma/ spiritului. Nu sunt 
eu centrul tuturor lucrurilor şi/ nici circumferinţa. 
Vreau să spun/ că sunt conştient de limitele mele 
şi de determinările/ din afară. Nu am nici o putere/ 
nelimitată şi nici/ un fel de ceremonial al meu: sunt 
un barbar milostiv/ şi nu sunt demn de dispreţ. Nu 
te/ teme de mine, te rog. Nu mă proslăvesc îngerii. 
Am/ crezut că n-am să te mai văd niciodată,/ fiinţele 
groaznice ale răului/ şi haosului luptă împotriva 
mea în continuare,/ nu iau nici o pauză. Acum/ 
sunt într-un plan pe care l-am părăsit, nu ştiu cum:/ 
sunt eu şi nu sunt./ Înţelegi starea mea mentală?/ 
Fac experienţe pe propria-mi piele, trec prin mine/ 
pentru a ajunge de la Dumnezeu la/ lucruri... Mă 
aşteaptă alte călătorii. Ţi-am stricat o/ seară care ar 
fi putut să fie plăcută, nu?/ Te iubesc”. 

Dincolo de ambiguitatea asumată ca normă 
de frazare a viziunii, poemele transpun o paletă 
largă de trăiri, de la vibraţiile stării de graţie, la 
întrupările negativităţii (nebunie, neant, dezafectare 
ontică, halucinare - percepută ca iluminare sau 
damnare etc.). Un spaţiu liric distinct este acela al 
recuperării arhaicului, prin redesenarea perimetrului 
unei ruralităţi încărcate de irizările mitului, de 
coborâri în ritual, dar şi în magma instinctualităţii, 
cu figuri extrase de la periferia existenţei (nebuni, 
declasaţi, făpturi posedate de iluminări ascetice sau 
devastate de fantasme agonice sau de spaime ale 
demonicului), dar şi cu o atenţie sporită acordată 
misteriosului, lumii adâncului, reflexelor arhetipale 
ale originarităţii. La acestea se adaugă tentaţia 
recuperării stranietăţii lucrurilor, concomitent cu 
ameninţarea „împuţinării cărnurilor” („Obiectele 
îşi pierd intimitatea; acest ceva nereceptat decât 
de mine, acum/ e receptat de toţi? Nu/ mai percep 
nici măcar împunsătura aceea divină, din/ abdomen, 
care mă face atent la/ «modelul artistic». Mi/ se 
împuţinează cărnurile. Degeaba mai consemnez/ 
toate acestea, sunt conştient…”). 

În scenografia unor poeme, există, dincolo 
de nucleele narative esenţiale, amintind oarecum 
de Arghezi, o ambivalenţă a notaţiei brutale şi a 
sugestiei tandre, delicate, a imponderabilului („În 
umezeala serii, îmbătaţi clampă de parfumul/ teilor 
înfloriţi./ Îl auzi ? Amândoi/ văd un clopot atârnat, 
care sună de unul singur, Ce/ l-o fi apucat?”). 
Expresia virulentă, înjurătura, reînnoiesc, o dată cu 
conturul sugestiv trasat al mentalităţii rurale, datele 
unei dispute continue cu sinele propriu şi cu destinul 
(„S-au adunat, fiecare cu mizeriile lui, iniţial, la/ 
maşina de spălat a satului, pe/ gârlă — la vârtelniţa 
de piatră, cu găuri, unde au frecat,/ au stors, au pus 
covoarele scrise mărunt/ la uscat, în vârful unor pari. 
Apoi s-au mai împrăştiat:/ unii vor termina de pus 

Iulian BOLDEA

 Întâlnirea cu nevăzutul

 Cu Nous (Editura Limes, 2015), recentul 
său volum de poeme, Liviu Ioan Stoiciu reface, 
cu nuanţe şi irizări simbolice noi, harta propriului 
imaginar poetic, mobilizând antinomii ce redau 
fantasmele şi fracturile propriului eu: sublimităţi şi 
violenţe, înălţări spre azur şi retractări ale dinamicii 
ascensionale, reverii şi blesteme, proiecţii hieratice 
şi notaţii fruste. Există, desigur, în această carte, o 
mai pregnantă tensiune a nevăzutelor, a sugestiilor 
de sacralitate ce adastă în detalii umile, iar un poem 
precum La hram aduce în prim-plan dimensiunea 
interogaţiilor cu suport ultim, esenţial („Pierdut 
printre sfinţi pictaţi, sărutând în stânga şi/ în dreapta: 
pot/ ei să te ajute? Ce le ceri? Îi somezi, îţi ceri scuze 
pentru deranj, dar nu simţi nimic –/ tot la morţii tăi 
trebuie să-ţi întorci rugăciunea,/ aprinzi lumânări, 
începi cu/ Mihai Eminescu, talentul lui trebuie să fi 
rămas pe lumea asta: sau măcar/ nebunia vremii lui. 
Ieşi în curtea bisericii, tragi cu/ ochiul la măicuţele 
încălţate cu pantofi bărbăteşti, la straiele verzi ale/ 
preotului, la vrăbiile de la microfon:/ că trebuie să 
înduri, fiind ce eşti, un nimeni”). 

Vehemenţa unor poeme ce poartă în sine 
germenele scandalului ontologic (Răul, Sunt un sub, 
Doi tembeli, Energia e liberă, Vine din viitor...) se 
resimte în mai toate textele lui Liviu Ioan Stoiciu, 
poeme neliniştite, cu vibraţii ale căutării şi negăsirii, 
revelatorii seismograme ale damnării. Un poem 
cu valoare de ars poetica, în care se regăsesc 
contrapunctic angoasele, freneziile şi resurecţiile 
eului este intitulat Te iubesc („Trăiesc pentru mine şi 
din mine, bătrâne pirat, nu/pentru tine şi nici din tine. 
Şi/ nu vreau să fur nimic, să am ce să ascund,/ nici să 
străbat/ curentul golfului, care dă peste cap clima în 
Europa./ Nici n-am de gând să prezint sarea, sulful/ 
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şindrila pe toţi pereţii exteriori ai caselor, în timp, 
alţii pun la uscat/ fânul în grajduri. Aşa-i la noi, până 
la moarte,/ un delir/ obştesc: n-are cine pe cine să-
şi verse fierea. Se/ mai scoală câte unul la masă cu/ 
gura plină şi trage o înjurătură «la general»: tu-i/ 
paştele mă-sii de viaţă, după care/ se aşază la loc şi 
mestecă mai departe, dacă are ce…/ Atunci, pentru 
trei minute ni/ se face lehamite, ni se pârjoleşte, 
mistuie, nimiceşte,/ sufletul îşi ia adio de la fiecare/ 
şi dispare în spatele unor geamuri murdare…” (Tu-i 
paştele mă-sii). 

Articulaţiile infrarealităţii sunt desfăcute şi 
expuse într-un limbaj ambivalent, aflat la confluenţa 
suprarealităţii şi a fiorului expresionist, prin care 
fluxul existenţei diurne se prelungeşte în spaţiul 
lumii de dincolo, acolo unde „sarea pământului 
se/ topeşte pentru fiecare/ şi anunţă vizita unui 
străbun”. Cu un discurs poetic ce stă sub semnul 
aleatoriului - transcriere paradoxală a reliefului 
capricios, delirant al lumii -, poemele lui Liviu 
Ioan Stoiciu au o tectonică polifonică, sugerând 
apropieri şi depărtări, echilibre şi dezechilibre, 
dedublări şi imanenţe, toate transpuse prin voci 
distincte, ce adastă polemic în conştiinţa poetului 
(“am început/ să văd negru în faţa ochilor, stau 
ascuns/ acum în lanul de porumb de la marginea 
satului, că/ a apărut iar unul/ la mine înlăuntru care 
se roagă în genunchi să-l omor şi-mi strigă: «N-ai 
curaj !/N-ai curaj»”). Acest dialog al contrariilor ce 
nu se împacă poate fi regăsit chiar în poemul Nous. 
Raţiunea (nous) “înfăşurată în pânză de umezeală, 
în zeci de metri de pânză” este admonestată de o 

„voce”: “mă sperii, cucoană,/ nu te sufoci? Scoate 
măcar capul”. Raţiunea răspunde: “nu scot nimic, 
voi sunteţi toţi/ nişte porci, codoşi, spărgători, 
cuţitari, cărora/ dacă li te arăţi, pălită, trecută,/ te 
aruncă pe uşa cârciumii: că să mergi să-i însoţeşti/ 
în viitor pe cei decedaţi. Sunt/ păţită, stau pregătită, 
înfăşurată în pânză, dată/ cu mirodenii – un vestigiu/ 
al unei antichităţi de senzaţie, cu limbă de plasmă. 
Cu/ simţire tainică./ Nous”. 

Cele nouă poeme care alcătuiesc secţiunea 
finală, Jurnal Nous oferă aceeaşi imagine a unui 
dialog tensionat cu stările-limită, sugestie a unei 
polifonii introspective ce expune starea de solitudine, 
de devastare afectivă, de derivă şi damnare a unui eu 
neliniştit, în perpetuă căutare de sine (“Sunt întors pe 
dos, de la semnul plus am trecut la semnul/ minus – 
abia acum am observat,/ de mult fiind luat drept altul. 
Nu mă mai simt bine nicicum/ cu mine, degeaba mă 
strădui să/ mă comport normal. Mi-am pierdut toate 
abilităţile. Am rămas atât de singur, că mi-e continuu 
greaţă!”). Liviu Ioan Stoiciu se dovedeşte, în această 
carte, într-o măsură mai mare decât în cele dinainte, 
un poet al stării de criză, al interogării limitelor şi 
adâncurilor, un poet ce-şi asumă, pe lângă povara 
dificilă a existenţei empirice, şi catalogul irepresibil 
al nevăzutelor legături cu o transcendenţă ce se află 
la întretăierea multor contrarii şi voci. Astfel se 
conturează portretul interior al unui poet (“restrâns, 
dând şi primind din ce în ce mai puţin,/ rămas 
fără nici o ţintă şi fără nici o dorinţă”) pentru care 
strigătul se transformă uneori în reculegere senină, 
în paşnică întâlnire cu profunzimea şi nevăzutul. 
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Dorin ŞTEFĂNESCU

Poetica lui Ioan Alexandru sau drumul 
spre fiinţă (2)

Imnele bucuriei, de la asceză la kerygmă

Imnele bucuriei sunt expresia conjugată a celor 
două stări: bucuria extatică a adorării şi îndoita bucurie, 
creatoare, a contemplării; dar şi ilustrarea poetică a trecerii 
typos-ului spre prototip sau a naturii vizibile spre natura 
invizibilă a imaginii. O poezie ascetică şi kerygmatică: 
trecută prin proba de foc a pustiei, ea urcă pe culmea 
vederii chipului de dincolo de lume, întorcându-se la 
originea invizibilă a vizibilului, reîntorcându-se apoi 
spre lumea cuvântată, reînvestită cu darul luminii ce-i 
străluceşte pe faţă. „O poezie templu” sub cupola căruia 
răsună „limba unui clopot invizibil” – aceasta este casa 
rostirii „unde graiul este una cu Logosul”,1 răscrucea în 
care vederea se frânge epuizată, golită de ceea ce vede 
şi cere dreptul la rostire: „Pe drum, suntem în nodul 
răscrucilor,/ Suntem în veşnica răscruce mişcătoare”, 
„răstigniţi pe răscruce”.2 Răscrucea este refracţia în 
care orizontul vederii se frânge, deviază şi fisurează 
natura vizibilului. Jertfit pe crucea apariţiei mundane, 
vizibilul nu mai dă seama decât de manifestarea în 
bernă a dispariţiei. Vederea e trans-portată spre ceea ce 
se arată în nemanifestarea posibilului, golită şi limpezită 
în spaţiul nimănui, suspendată între ceea ce coboară sub 
orizontul apariţiei şi ceea ce urcă fără orizont, pare că 
apare. „Căci suntem doar o cumpănă,/ Suntem la cea 
mai limpede răscruce”,3 în prefiinţarea unde nimic din 
ce a fost nu mai este şi nimic din ce va fi încă nu este. 
Totuşi, un spaţiu în mişcare, precum „Focul/ Nestins 
al Dorului de-a fi”, în care „ard departele-n aproape”, 
cursul-recurs „la un trup ce va să fie”.4 Dacă nimic nu e 
în stare să fie, nu apare într-o imagine a fiinţei, aceasta 
pentru că imaginea însăşi nu are fiinţă, nu face recurs 
la vreun lucru existent. Nu ia fiinţă întrucât nimic nu îi 
dă fiinţă; stă „pe loc fără de stare”, stă să vină, în pre-
venirea trecerii, în pre-vederea transformării: „mişcare, 

trecere, pururi nevăzutul”.5 Răscrucea nu doar striveşte 
vizibilul; îl risipeşte, îl împinge departe, „până departe-
ntunecime”, în „marele Departe” unde domneşte 
nevăzutul.6 În depărtare vizibilul dispare împreună cu 
orice imagine care l-ar pune în vedere; se topeşte nu 
în bezna nefiinţei absolute, ci în vederea invizibilului, 
în slujba lucrurilor care nu se văd, slăvind întru „slava 
celor de departe”.7 Şi atunci perspectiva se deschide 
înapoi, în spatele ochiului care trebuie să se întoarcă, să 
se lase răsfrânt în vâltoarea acestei curgeri. Vederea se 
varsă pe albia care o poartă spre ceea ce va fi să vadă, 
ca înspre posibilul inaparent al unei imagini ascunse, 
cu faţa ştearsă de prea marea depărtare: „urmele stinse/ 
Departe, căile strălucitoare, vestea lor/ Luminând abia în 
faţă”.8 Ceea ce trebuie văzut – cere vederea – se aşază pe 
faţa depărtării, cheamă pe drumul întors al dezvăluirii. 
Vederea se răsuceşte ea însăşi pe calea pre-vestitoare 
a strălucirii, suferă convertirea, vede nevăzând. Merge 
înapoi, se retrage pe urmele celui retras, niciodată 
atins. „Drumul e totul, pururi neajuns”: „Drumul 
îndărăt”, „Calea Focului spre cenuşile mume./ Drumul 
înapoi”.9 Nevăzutul este departele dinapoia vederii, 
calea întoarsă în originar, resorbită în izvorul din care 
tot văzutul începe să fiinţeze. „Totul curge-ntr-acolo”: 
„Curge muntele şi abisul, steaua curge către/ Stingerea 
sa, curge amurgul şi viforul,/ Curg ploile spre seminţele 
lor: norul/ Curge spre nefiinţă, vine marea spre ţărm”.10 
Vederea trebuie să se întoarcă spre ea însăşi, să coboare 
în adâncul nevederii pentru a putea lua totul de la capăt. 
Ea se afundă în departele nefiinţării unde nu mai e de 
văzut decât dispariţia, stingerea oricărei urme de vizibil 
care ar mai invoca imaginea.

Şi totuşi acolo – dincolo – ceva străluceşte, se 
arată fără să fie văzut. Mai mult: străluceşte fără să fie, 
în pustiul determinaţiilor fiinţării. „În zarea drumului” 
totul se îndreaptă către această zare: „Roţile curg 
îndărăt”, „pe cumpăna acelui ceas/ Din care toate sunt 
uitare”.11 Nu e vorba de o întoarcere în timp, în locul şi 
în clipa din care ai plecat; vederea se întoarce în ea însăşi 
în nelocul şi în netimpul în care niciodată nu a fost, se 
răsuceşte spre lăuntru, în interiorul imposibilităţii de 
a fi, în cuprinsul nefiinţei posibile. „Totu-i de-acum 
să ştii să te întorci” spre ceea ce te întoarce, în zarea 
acestui posibil al imposibilului, „să-ţi pregăteşti marele 
tău drum/ Călătoria ta-ntr-acolo”, spre „altundeva şi 
altcum”.12 „Ceasul întoarcerii” nu e prin urmare timpul 
în care spaţiul e restrăbătut în sens invers, repetiţie a 
aceluiaşi; e clipa kairotică a reversului, a feţei întoarse 
pe dos, răscrucea din care porneşte un alt drum, pustiu, 
drumul celuilalt. Drumul într-acolo – atunci – este 
întoarcerea care se deschide, singura deschidere spre 
posibilul care semnifică în început, de la bun început. 
Această întoarcere este ieşirea, precum un exod din 
bineînţelesul vizibilului, înălţarea spre început.13 „Spre 
Răsărit e drumul”, spre ceea ce orientează şi originează, 
„ieşirea din firea locului”, „Metanoia se cheamă. Întors şi 
ieşit” pe „puntea de aur”, „Întoarcerea, întoarcerea spre 
Copilărie”, „Cosmosul întors/ La matca lui originară/ De 
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aripă fierbinte pentru eternul zbor”.14 A ieşi de pe drumul 
bătut, a te abate pe calea neumblată, nevăzută înseamnă 
a te întoarce spre viaţă „pe drumul spre moarte”, dar 
a te întoarce în viaţă, după ce ai avut revelaţia morţii. 
De aceea „Ieşirea este întoarcere”, regăsire a adevărului 
vieţii prin ocolul „Drumului pustiu”.15 Drumul spre 
fiinţă trece prin pustiu, prin nefiinţa în care totul e 
desfiinţat, redus la pulberea deşertului, din care ne e 
dat „să ieşim/ cât mai degrabă în lumină”.16 Pentru a 
ne lăsa văzuţi de chipul nevăzutului, ne lăsăm pradă 
nevederii, morţii care ne închide ultima vedere. Ieşim 
din lume pentru a intra în pustiu, dar e singura cale 
de întoarcere, prin faţa absenţei, prin chipul nelumii. 
Înţeleasă în acest fel, ca fenomenologie a inaparentului, 
„pustia nu-i decât ieşire”, „deschidere este pustia, 
fără margini/ Răsărit, a fi”.17 Intrăm în pustiu fără să 
fim, ieşind în calea nefiinţei, la fel cum, pentru a ieşi 
în perspectiva nevăzutului, vederea intră în nevedere. 
„Poate că numai nefiind poţi fi”, „Numai nefiind aici,/ 
Ne-ntoarcem la izvoare”.18 Întoarcerea nu este ieşire 
decât cu preţul acestei lepădări, al dezgolirii de toate 
atributele ontologice care împovărează fiinţa. Astfel 
golită, uşoară, imponderabilă, vederea nu mai atârnă de 
cele văzute, nu mai depinde de ceea ce vede; fără obiect, 
căzută în orbire, ea se lasă văzută, pătrunde în golul care 
o absoarbe, află „izvorul tainic/ Din pustie”.19 Vederea 
e acum saltul în gol, salt mortal al fiinţei în nefiinţă, în 
urma ştearsă a vieţii, pe faţa lumii defuncte. „Atunci să 
ştii că eşti pe drumul bun,/ Că ai intrat în urme pân’la 
sânge/ Că ai ajuns la miezul grăitor/ De unde-ncep 
luminile a curge”.20 Drumul prin pustiu duce vederea 
până la izvorul care îşi revarsă lumina în orbita goală, 
la zvonul întrezărit al celor ce încep să fie, sunt pe calea 
fiinţării posibile, „un fel de mări grozave ce încă n-au 
pornit/ Ce sunt făcute doar şi-s gata ca să fie”.21 Fără să 
fie, ele nu sunt văzute în fiinţa lor deplină, dar se pre-văd 
în ceea ce le dă începutul, le reîncepe creator. Dacă „la 
început a fost pustia”,22 ea nu se pune ca începere decât 
în virtutea celor ce urmează să fie, ca origine a urmării 
şi a fiinţării. 

Ceea ce iese la vedere este pustiul vizibilului în 
care transpare chipul invizibilului. Vizibil şi invizibil 
sunt atât de legate încât descalificarea unuia implică, 
invers proporţional, atestarea celuilalt. „Văzutul nu se 
poate vedea,/ Căci nevăzutul mă adevereşte”,23 vederea 
nemaifiind calificată de un orizont în care lucrurile 
se prezintă într-o imagine vizibilă, recognoscibilă. 
Singurul care se pune în vedere este nevăzutul, imaginea 
inaparentă care străluceşte atât de intens încât ia ochii, 
e adorată fără să fie văzută, slăvită în slava luminii 
sale orbitoare. „E atâta bucurie-n mine/ Că am orbit 
nainte de a fi/ Şi cu orbirea intru în lumine.// Ce văd 
e demn de nevăzut/ Căci nevăzutu-n mine guvernează/ 
Icoana unui şarpe mort/ Cade din soare la amiază”.24 
Bucuria nu e starea roditoare, împlinită a făpturii care 
se odihneşte în vederea frumuseţii lumii; ea exclude 
exuberanţa, juisarea, plăcerea de a obţine. E luciditatea 
– luminarea – , desfătarea adoratoare a celui aflat încă 

pe drum, buna vestire a întoarcerii: „cu bucurie mare,/ 
Vestim întoarcerea”, „extaz în nevăzut”.25 Orbită, fiinţa 
nu este, căci expropriată din câmpul vizibilului suferă 
bucuria de nespus a golirii, evacuarea care o lasă 
pustiită, smerită în „umila nefiinţă”. Ce se poate vedea, 
ce se arată pe pragul cel mai de jos al drumului care 
apleacă vederea, al unui peisaj care pleacă din vedere? 
Nimic decât bucuria aspră care inundă ochiul smerit,26 
nimicul ascezei care goleşte umplând: „Nu mai văd 
nimic de bucurie”, „Doar îngheţăm pe drum de bucurie./ 
Cad scorburi mari de aur peste noi”, „Izvorul pururi 
însă pur/ Şi neîncepută pururi bucurie/ Acestea ochiul 
meu vedea”.27 Ceea ce se prefigura discret în Vămile 
pustiei se dezlănţuie acum drept adorare nemărginită a 
nevăzutului, vedere extaziată de penuria vizibilului, de 
sărăcia fiinţei redusă la limita subzistenţei ontologice. 
„Văd liniştea luminilor dintâi/ Şi liniştea luminii de pe 
urmă”, „Văd miezul cum e veşnic miez” – spune ochiul; 
e însă doar un fel de a spune că vederii îi e dat să vadă 
altă imagine decât cea care se profilează pe ecranul lumii 
sensibile.28 Imaginea nu îşi schimbă natura, ci o arată în 
lipsa mărturiei intenţionale a conştiinţei, aşa cum este 
ea deschisă din alt unghi de vedere, din perspectiva 
inaparentă a golului de fiinţă, „în acel unghi de unde se 
străvede” (s. n.).29 Din această perspectivă, nevăzutul e 
singurul cu adevărat vizibil, departele în care lucrurile 
se sfârşesc, se frâng în lumină. „Nevăzutul care frânge 
pâinea” se face văzut, aşa cum se arată pe drumul spre 
Emaus. Manifestarea sa echivocă nu arată decât ceea 
ce se ascunde şi se deschide în propria ascundere de 
sine. Deschisul acesta este chiar vizibilitatea orizontului 
ascunderii, adâncul vestit de un semn luminos. Semn 
al împărtăşirii şi al dăruirii prin care ceea ce se dă 
este chiar ceea ce se arată în adevărul de netăgăduit al 
darului. De aceea „bucuria de-a vedea” este condiţie 
a nevederii; odată ce lucrurile nevăzute se stră-văd 
în cele văzute, invizibilul traversând vizibilul însuşi, 
aparenţa poate să dispară; ea nu mai e văzută; semnul 
vizibil nu mai e de folos vederii care străvede. Ceea ce 
rămâne e ceea ce a-pare, semnul vizibil arătat de un sens 
invizibil, pe care vederea – „necrezând de bucurie” – îl 
primeşte „cu bucurie mare”.30 Cel care spune heruvimic 
„Eu sunt făcut numai din ochi”, „Eu nu pricep nimic, 
eu numai văd/ Sunt numai ochi, lumină din lumină”31 
vede fără darul înţelegerii, căci ceea ce se revelează 
este incomprehensibilul care se dă ca invizibil; deşi 
luminând şi punând totul în lumină, el rămâne pururi 
nevăzutul, imaginea ascunsă a inaparentului.32 De aceea 
„eu numai văd” este antifraza pentru eu nu mai văd: „de 
când văzut-am nu mai am vedere”, revelarea biunivocă 
în care, pentru a se pune în vedere, nevăzutul se dă într-o 
lumină care îl ascunde, îl dezvăluie în propriul văl, în 
„toată slava ei/ Fără chip”.33 

„Menirea dezvelirii” nu stă însă în datul intrinsec 
al vederii, ci în „slava chipului ceresc”; „Nu poate sta 
prea mult ascuns/ Chipul făpturilor”, „Din toate strigă 
chipul să se vadă,/ Şi nevederea e, văzut/ Şi adorat se vrea 
adorator cosmul slăvit”. Adorarea, slăvirea cu evlavie 
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nu au ca obiect vreo imagine pe care să o venereze 
idolatru; ceea ce este adorat cere slăvirea pentru că este 
slava, cere vederea pentru că este nevăzutul care intră în 
vedere drept „slava chipului ceresc”, nu a luminii fără 
de chip, ci a pre-feţei Începutului ce răzbate în „icoanele 
făpturilor cu toate”.34 Ceea ce începe să se arate în toate 
face ca toate să îşi arate adevărata făptură, chipul lor 
ceresc, prototipul întipărit în chip. Abia atunci se văd 
„icoanele seminţelor”, marca imaginală a nevăzutului 
seminal: „seminţele obârşiilor/ Cu faţa spre plugurile 
Răsăritului”, iar „grâul e chip/ Şi faţă povestesc şi ochii 
animalelor,/ Primejdia şi slava sunt pe chip”.35 „Icoană 
ţin” cu toatele, căci în rama invizibilului excesul 
slavei se oferă privirii, saturând-o extatic, dilatând-o 
în hiperbola nemaivăzutului: „Seminţe străvezii cât 
munţii cresc/ În glii de limpede lumină/ Nu se mai poate 
tăinui nimic/ Căci totul e o taină în lumină”.36 Acesta e 
chipul iconic pus în lumină: o taină în lumină, vizibil al 
inaparentului care se arată, iese la vedere în ipostaza unei 
feţe, străpungând sensibilul naturii pe care o luminează. 
Dar el se ascunde în lumina care îl arată; „Izvor fără 
obârşii stând/ În străvezie nemişcare”, lumina este vălul 
transparent prin care se vede: „O străvezime-nlăcrimată/ 
Prin care îngerii se văd/ Cu ochi de miri şi aripe de 
fată”,37 lumină care pune în manifestare tăinuind, arată 
însăşi taina revelată pe chip, „împinge taină în mister”.38 
Lumina care pătrunde vederea nu e cea a dumnezeirii în 
natura sa incomprehensibilă, ci imaginea ei neînţeleasă, 
ascunsă, faţa ei de taină, felul său de a se înfăţişa învelită 
în lumină, slava nevăzută care ţese „universu-ntreg/ Din 
pânze groase de lumină”.39 Vine retrăgându-se, pre-vine 
în stră-vederea de sine. Această lumină care se dă şi se 
retrage în chiar donaţia de sine este imaginea punerii 
în depărtare, în distanţa transcendentului care se retrage 
şi cheamă pe piscul vederii ce renunţă, abdică din ochi 
pentru a putea fi văzută de dincolo. „Lumina se retrăgea 
în depărtare iarăşi”, „s-a retras de pe zările mele”, „ca 
la o mare depărtare”; „E ca şi cum ai vieţui în cer/ Şi 
să străvezi mireasa de departe”.40 E ca şi cum vederea 
e pusă în depărtarea de unde luminează nevăzutul, 
întinsă în distanţa evacuată care face posibilă pre-
vederea chipului. Astfel încât „buza de lumină/ Ce-şi 
sângeră icoana pe colină”41 este imaginea imposibilităţii 
imaginii, forma transparenţei înseşi, manifestarea non-
fenomenală a revelatului. Întoarcerea în pustiul acestui 
început absolut este actul de retrimitere non-imitativă, 
nereprezentabilă, la invizibilul întipărit iconic în vizibil.42 
Întoarcere a perspectivei înseşi, căci pentru a intra în 
vederea nevăzută a chipului ce ne priveşte „începem să 
cădem în sus”.43 Ceea ce intră în vedere iese la vedere, 
cere nu doar adorarea ci şi contemplarea, rostirea care 
spune vederea. Nevăzutul vorbeşte, se arată în chipul 
vizibil al Logosului: „Venit-ai în sfârşit, te-ai arătat/ Sub 
formă de grai, ai apărut/.../ Vorbeşte cineva. El grăitorul, 
spune/ El nopţii, grăieşte El şi mă transmută/ Din 
înţelesul meu obişnuit”.44 Asceza iluminatoare a vederii 
deschide rostirea, „vederea cuvântului”,45 mărturisirea şi 
invocarea, chemarea fără de care rămânem în nevedere, 

„căci nu-i nimic, căci nu-i decât/ Iluminare orbitoare”, 
„căci nu mai este decât cel ce arde”.46 Cum se vesteşte 
întoarcerea, noua făptură a lumii ieşită din sine, revenită 
şi înnoită în strălucirea chipului care o arată de la 
început? Printr-un limbaj transmutat, iluminat el însuşi 
de ceea ce îi e dat să rostească, întrucât „cele noi cer 
nouă limbă/ Intrăm în zorii altui grai”, „Grai nou şi nouă 
altă limbă/ Nu omenesc, duhovnicească!”.47 La capăt de 
drum, începutul se rosteşte în sfârşit, „se mută viaţa-n 
dimineaţă”, „în faşă oul ţine foşnetul aripii”.48 Prin 
funcţia sa kerygmatică – predicaţia apelativă – , limbajul 
invocă icoana Logosului, poemul se converteşte imnic, 
iar imnul e însuşi drumul, cuvântul care vede până 
departe, „acolo sus, în Golul cel din urmă”, „acolo, unde 
nu mai curge decât necursul”.49 Acolo, Cuvântul se face 
trup al poemului, urmă de lumină a Altuia invizibil.

Ce e făcut să crească

Un poem iconic este Mysterium tremendum, 
în care lumina vocală a Celui-cu-totul-Altul provoacă 
deriva, blândul cutremur al transmutaţiei: „Şi-n somn 
şi-n veghe şi-n pace şi nepace/ Creşte ceva în mine 
de necuprins”. Stă în firea lucrurilor ca ceva de natura 
nedeterminatului să crească în noi, să ne pună într-un 
orizont de creştere? Acest ceva inaparent care începe 
să mişte şi să pună pe drum, exprimând capacitatea de 
schimbare, de transformare sau felul de a fi al fiinţei, nu 
determină din afară – în termeni aristotelici – categoria 
„lucrurilor făcute” (poioúmena), ci este arheul mişcării 
pe care îl poartă în ele „lucrurile crescute” (physei 
onta).50 Întrucât natura este „ceva ca un punct-de-
pornire” şi „elementul originar” al mişcării şi nemişcării 
unui lucru, natura lucrului dispune de mişcarea con-
crescută în el însuşi, deschisă în interiorul creşterii (al 
desăvârşirii) sau închisă în gata-făcutul nemişcării (al 
săvârşirii). În cazul lucrurilor „crescute” – comentează 
Heidegger – spre deosebire de plante unde „înălţarea 
care se desfăşoară este în sine o reîntoarcere la sine”,51 
ca un mod de a fiinţa conform naturii, omul se înalţă 
dintr-un alt sfârşit din care porneşte fără să revină la sine 
ci, dimpotrivă, lepădându-se de sine, căci sfârşitul lui e 
începutul fără de sfârşit al transformării, început care se 
arată în sfârşit. Astfel că punctul de pornire al creşterii 
nu e doar punere spre scop (în sensul în care un lucru e 
„pus” să crească) şi nici doar poziţie verticală, postulaţie 
mecanică; natura creşte în ochi ca dis-poziţie originară a 
puterii de înălţare, înclinare orientată. Ceea ce înseamnă 
nu numai că mişcarea nu se articulează singură, ci şi că 
natura, deşi are mişcarea în sine, nu o are de la sine.52 
Ceea ce creşte pune în dispoziţia deschisului, a unei 
dispuneri iniţiatoare inepuizabile, de necuprins. Iar 
punerea aceasta reprezintă nu doar impulsul creşterii 
ci şi al ieşirii din sine, puterea exodului din suficienţa 
naturii date a fiinţei, principiul de itineranţă: „De-aş 
pleca într-o lungă călătorie/ Câmpii cenuşii urmărind 
cum se pierd/ Înghiţite de noapte acolo în nord,/ Unde 
sirenele de neguri se jeluie-n zori/ Când apele oceanului 
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temute se duc/ După vechea poruncă-ndărăt la-
ntâlnirea/ De taină”. Vechea poruncă, cea a originarului 
ca imperativ al orientării spre orientul creşterii, pune 
începutul în posibil, impune întoarcerea, cheamă nu 
la sinele reiterat al reflectării mimetice, la natura care 
se sfârşeşte în lucrul săvârşit, ci la fiinţarea în mers, în 
mişcarea care pune pe drum „sub cerul larg deschis”. 
Dar intrarea pe acest drum al ieşirii, care se deschide în 
lăuntrul fiinţei, pune natura în dispoziţia de a primi ceea 
ce în ea însăşi începe să crească: „aceste vuiete cumplite/ 
De ape rupte din înalt şi peste focuri/ Mari lăsate”. O 
primire în neştire, căci imaginile care urcă la înţelegere 
arată necuprinsul, infinitul care ne întâlneşte în taină, 
ne cutremură şi ne înalţă; ce arată ele în imposibilitatea 
vederii mai mult decât vuietul apelor prăvălite din înalt, 
focurile inundate de această rupere a cerului? Căci de 
o ruptură este vorba, în miezul naturii mişcate, pusă 
în situaţia primirii unui dar sfâşietor, a experierii unei 
întâlniri nemaiîntâlnite. Natură spartă, răvăşită de ceea 
ce îi e dat să simtă atunci când e deschisă, dăruită, 
când e mai mult decât o natură-de-fiinţă sau o putere 
de dispunere iniţiatoare: „Un cântec minunat creşte 
prin mine-n lume/ Un cor de fluturi, uriaş, răstoarnă 
universul”. Un dar ce răstoarnă aşezarea lucrurilor în 
lume, schimbă perspectiva din care sunt văzute, creşte 
natura până la înălţimea primirii, mai mult decât ar 
putea-o face fiinţa; cu cât este mai mult decât fiinţa, cu 
atât ea are mai multă fiinţă.53

Dacă lucrurile se străvăd în adâncul naturii 
lor dezvăluite, apărând în vederea ea însăşi dislocată, 
transmutată, ele se arată abia în pre-fiinţarea posibilului 
încă neajuns la rostire, într-un chip care rămâne departe: 
„Dar nu-i cuvânt, nu-i sunt, nu-i nici măcar/ Putere, un 
strigăt, ori porunci, măcar pedeapsă/ Înviere, Speranţă, 
Nu-s/ Decât un fel de mări grozave fără ape/ Mânate 
îndelung de mari lumini/ Spre depărtarea care vine/ 
Îndepărtându-se mereu/ Şi-apoi întoarsă blândă mă 
înfloreşte”. Este natura substanţa sau esenţa fiinţei, în 
sensul în care, fiind o putere de dispunere iniţiatoare, 
o pune în fiinţare, aducând-o la prezenţă, la un a fi de 
faţă al unei existenţe determinate? Dar nimic nu e de 
faţă în chipul natural, în felul de a fi al naturii; necuvânt, 
nefiinţă, neputinţă – acestea sunt determinaţiile negative 
ale finitului retras în infinitul departelui. O absorbţie 
a naturii în disoluţia finitudinii, evacuarea orizontului 
însuşi, descreşterea – cutremurătoare – până în departele 
de-naturat al creşterii. Acolo creşte imaginea, în sfârşitul 
(télos) „luat drept ţel şi spus drept scop”,54 în depărtarea 
care vine, survine îndepărtându-se, întorcând – ca într-o 
oglindă – chipul pe care îl reflectă, îi ia fiinţa pentru 
a-i da fiinţă. Creşte nevăzută, în natura ce stă în raza 
privirii, vine în deschisul absolutei im-potenţe, se oferă 
prefacerii, dispusă la facerea care înrădăcinează creşterea 
însăşi. Cum se face că un astfel de lucru creşte? Care e 
esenţa facerii care aduce lucrul în deschisul creşterii? 
Este creşterea o creaţie de sine a naturii ce se mişcă spre 
prezenţă sau ea e cu putinţă tocmai pentru că ceva o face 
să fie? Dar atunci, în acest ultim caz, atât natura cât şi 

fiinţa imaginii nu mai au preeminenţa originarului ci, 
nearătându-se de la sine şi pentru sine, ele sunt aduse 
la arătare de ceva care, supradeterminându-le, le face 
să fie ceea ce sunt, ascunzându-se în acest deschis pe 
care îl creează, învăluindu-se în dezvăluirea pe care o 
realizează. Căci ceea ce se vede e doar natura în care 
ceva creşte şi se face văzut, se face în creşterea ea 
însăşi nevăzută, care sparge limitele naturii: „Creşte 
ceva în mine fără margini”.55 Restul e cu margini, „e 
numai o părere ce dispare”: „Ca revenind şi mai adânc 
în volburile/ Ei primare pământul să-l strămute-n/ 
Străveziu”. Nemărginitul transpare pe măsură ce creşte, 
se face transparent, arată ceea ce nicio natură nu poate 
pro-pune: „S-au luminat şi beznele. Se vede prin/ 
Ţesătura lor deplin”. Vederea plină – împlinită – este 
o vedere a golului în care ea cade în sus, cutremurată.56 
Vedere a pământului expropriat care primeşte sămânţa 
creşterii şi a prefacerii: „Un blând semănător pe când 
dormeam/ Şi-a asvârlit în noaptea mea sămânţa/ Şi-n 
fulgerele toamnei dispăru”. Ceea ce se face în natură 
nu are fiinţă decât în măsura în care primeşte fiinţa de la 
cel care i-o dă şi dispare. Natura ajunge la fiinţă pentru 
că e făcută să crească, finalitatea fiinţării coincizând cu 
originea înfiinţării. De aceea, trecerea la prezenţă are 
loc la limită, în taina întâlnirii naturii cu finalitatea ei 
supranaturală, a chipului cu prototipul. Acolo unde, în 
adâncul nevăzut al naturii devenită icoană, aştepţi „să fii 
luat la nuntă şi să fii născut”, în limita eshatologică unde 
sfârşitul reînfiinţează natura, renăscând omul în condiţia 
de fiu divin. Dis-punerea (Ent-stellung) de care vorbeşte 
Heidegger este aici înlocuită cu naşterea (Entstehung). 
În acest cuprins în care nedeterminabilul se oferă în mod 
liber determinaţiilor, ne aflăm în misterul unde ceva e 
hărăzit să fie chemat şi să se înfăţişeze chemării, să 
înceapă să fie în lumina în care toate se nasc din nou. 
__________
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Rodica GRIGORE

Începuturi şi sfârşituri

„Viaţa omenească e finită, însă mi-aş dori 
să pot trăi veşnic”, nota Yukio Mishima pe data de 
25 noiembrie 1970, dimineaţa. Înainte de amiaza 
aceleiaşi zile, era deja mort, după ce îndeplinise 
în toate detaliile ritualul sinuciderii tradiţionale a 
samurailor, seppuku. Mishima era cel mai faimos 
scriitor japonez al momentului, dar nimic nu avea 
să-i definească mai bine existenţa, de atunci încolo, 
decât această modalitate violentă pe care a ales-o 
pentru a-i pune capăt. Cu o activitate literară relativ 
scurtă, căci a murit la doar patruzeci şi cinci de ani, 
operele complete ale lui Yukio Mishima numără nu 
mai puţin de treizeci şi şase de volume, acoperind 
arii diverse, de la roman şi eseu, la poezie şi piese de 
teatru. Prolific, proteic, fatalmente inegal ca scriitor, 
ambiţios şi capabil să se reinventeze parcă în fiece 
clipă a vieţii şi odată cu fiecare nou text publicat, 
fascinat încă din adolescenţă de cultura occidentală, 
considerat, tocmai de aceea, cel mai „occidental” 
dintre prozatorii niponi ai anilor ’50-’60, dar 
protestând, prin chiar moartea sa, faţă de decăderea 
spirituală a Japoniei şi faţă de degradarea progresivă 
a valorilor tradiţionale ale ţării sale după încheierea 
celui de-al Doilea Război Mondial, Mishima şi opera 
sa reprezintă în continuare o problemă deschisă 
pentru critica literară din Orient şi din Occident. Cu 
atât mai mult cu cât autorul însuşi a dorit (şi a reuşit!) 
să menţină în jurul său o aură de glorie şi mister, 
printr-o serie de atitudini publice şi gesturi studiate, 
devenite deja celebre. Să menţionăm în acest sens 
doar faptul că înainte de a-şi părăsi locuinţa, în ziua 
de 25 noiembrie 1970, Mishima a datat şi a expediat 
editorului său manuscrisul tetralogiei, la care lucrase 
în ultimii cinci ani. Astfel că ultima pagină din creaţia 
pe care, din multe puncte de vedere, scriitorul o 
considera testamentul său literar, poartă data morţii 
sale, cu menţiunea „Sfârşitul Mării Fertilităţii”. Cele 
patru volume ce compun seria aceasta (Zăpada de 
primăvară, Cai în galop, Templul zorilor şi Îngerul 
decăzut), reprezintă o cuprinzătoare frescă a Japoniei 

secolului XX, o saga ce descrie nu doar destinul 
marilor şi aristocraticelor familii nipone, ci şi 
declinul unei întregi lumi confruntate cu provocările 
modernităţii şi cu realităţile dure ale epocii postbelice.

Născut într-o veche familie de samurai, 
pe numele său real Kimitake Hiraoka, educat la 
prestigioasa Şcoală a Pairilor şi continuându-şi apoi 
studiile la Facultatea de Drept a Universităţii din 
Tokyo, Yukio Mishima produce o vie senzaţie în 
spaţiul cultural nipon încă de la publicarea romanului 
Confesiunile unei măşti (1948), text care, prin 
erotismul, estetismul său, precum şi prin capacitatea 
autorului de a depăşi cu un curaj nebănuit (dar şi cu 
o naturaleţe uimitoare) graniţele care limitau, până 
atunci, preocupările oamenilor de litere din Arhipelag, 
impune, dintr-o dată, un scriitor deja matur – dar care, 
în anii care vor urma, nu va înceta să surprindă. Căci, 
după ce în 1954, lui Mishima îi apare un alt roman, 
Tumultul valurilor, în 1956 odată cu publicarea 
Templului de aur, prozatorul ajunge să fie pus alături 
de marele său maestru şi prieten, Yasunari Kawabata, 
dar şi să fie considerat, în numeroase cercuri artistice, 
un candidat foarte serios la Premiul Nobel – pe care, 
însă, nu-l va primi el, ci Kawabata, în 1968.

Prin vasta construcţie narativă din Marea 
Fertilităţii (titlu inspirat de una dintre întinderile 
aride de pe Lună, despre care astronomii secolelor 
trecute afirmau că ar fi fost, odinioară, o întinsă 
mare), Mishima se orientează către proza de largă 
respiraţie, fără ca asta să însemne că scriitorul ar 
abandona cumva şlefuirea stilistică de care fuseseră 
caracterizate creaţiile sale anterioare. Modelul 
pentru acest demers artistic este, cel puţin parţial, 
Thomas Mann, cu a sa Casă Buddenbrook, de unde 
autorul japonez preia simţul scenelor analizate în 
detaliu, fascinaţia pentru latura fizică a existenţei, 
pusă mereu în legătură cu dimensiunea spirituală. 
Însă se individualizează profund printr-o detaşare 
neaşteptată, printr-o perspectivă narativă care 
uimeşte adesea – însă convinge de fiecare dată, 
şi, mai cu seamă, printr-un neaşteptat act de curaj 
care reprezintă, deopotrivă, şi capacitatea sa de a se 
desprinde de orice model, indiferent cât de prestigios 
ar fi acesta. Căci, dacă în general romanul-frescă, 
aşa cum era el practicat în Occident, era centrat pe 
destinul şi pe istoria unei singure familii, în Marea 
Fertilităţii cititorul are în faţă un demers mult mai 
ambiţios: Yukio Mishima transformă în fir roşu al 
numeroaselor acţiuni prezentate în cele patru volume 
o temă oarecum neaşteptată pentru un scriitor ca 
el. Şi anume, reincarnarea, transmigraţia sufletului 
semnificând propria sete de viaţă a scriitorului, dar 
spunând extrem de mult despre protagoniştii pe care 
Mishima îi imaginează pentru această tetralogie, de 
fiecare dată personaje pentru care simpla latură fizică 
a existenţei nu mai este – nu mai poate fi – suficientă. 
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Primul volum din Marea Fertilităţii este 
Zăpada de primăvară*, iar acţiunea începe în anul 
1912, când Japonia Epocii Meiji se îndrepta către ceea 
ce a primit numele de „democraţia Taisho”. Vechea 
aristocraţie îşi recunoaşte (iar uneori e silită chiar 
să-şi accepte – şi nu doar tacit) intrarea într-un con 
de umbră, în vreme ce se afirmă îmbogăţiţii de dată 
recentă. Oricât de îndepărtate sunt din punct de vedere 
geografic, romanul acesta şi Ghepardul lui Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa au numeroase puncte comune 
atât în ceea ce priveşte tema generală, cât şi atmosfera 
în a cărei construcţie Mishima demonstrează, dintr-o 
dată, că excelează. Shigekuni Honda şi Kiyoaki 
sunt colegi şi prieteni, însă diferenţele dintre ei sunt 
subliniate la tot pasul. Dacă Honda e decis încă din 
adolescenţă să-şi croiască un drum sigur în viaţă şi 
un destin solid şi să-şi întemeieze existenţa pe latura 
practică (deloc întâmplător, el va şi deveni jurist!), 
Kiyoaki, fiul marchizului Matsugae, descendentul 
unei vechi şi strălucite familii, e un visător marcat 
de sentimentul că viaţa e mereu gata-gata să-i 
scape printre degete. Prin urmare, el se va avânta 
în nebunescul proiect de a urmări şi de a atinge 
imposibilul (ori absolutul) şi de a face ca universul 
exterior să se supună/ să corespundă idealurilor 
sale. Numai că realitatea e întotdeauna mult mai 
dură decât idealurile, oricât de frumoase şi de înalte 
ar fi acestea: pasiunea lui Kiyoaki pentru frumoasa 
Satoko Ayakura sfârşeşte în nefericire, tânărul moare 
la douăzeci de ani, neconsolat, iar Satoko, decisă 
să nu accepte căsătoria cu un prinţ de sânge care-i 
fusese aranjată de familia sa, se retrage la mănăstire 
şi rupe definitiv toate legăturile care o ţineau aproape 
de lumea oamenilor obişnuiţi. Însă, înainte de a se 
stinge, Kiyoaki îi spune câteva cuvinte prietenului 
său Honda, promiţându-i că se vor reîntâlni într-o zi, 
sub o cascadă. 

Cititorul are în faţă o lume ce dă senzaţia 
că-şi trăieşte – dar cu o adevărată voluptate – 
amurgul. Aristocraţii preferă mâncărurile şi băuturile 
occidentale, îşi construiesc case urmând modelele 
(şi mai ales modele!...) europene, se uită la filme 
europene. Până şi ritualurile tradiţionale nipone sunt 
asezonate cu elemente occidentale, iar sărbătoarea 
cireşilor în floare se încheie cu un cocktail şi cu tarte 
franţuzeşti cu caramel... Un univers întreg preia, 
adesea doar mimetic, forme străine. Iar rezultatele, 
chiar dacă nu sunt imediate, vor apărea în final; mai 
cu seamă în cel din urmă volum al tetralogiei, Îngerul 
decăzut, demonstrând epuizarea resurselor spirituale 
ale unui mod de viaţă care nu dusese, practic, nicăieri. 
Deocamdată, însă, speranţe încă există – şi ţine doar 
de oameni să nu se risipească de tot într-un mod de 
viaţă pur formal şi fundamental străin. Zăpada de 
primăvară este o carte excelent scrisă, cu o tehnică 
a detaliului (dar şi a observaţiei psihologice!) care 

convinge – şi, nu o dată, uimeşte. Dar, deopotrivă, 
şi un text dominat de sentimentul specific nipon al 
căutării, măcar din când în când, a armoniei cu natura 
şi a intuirii ritmurilor acesteia dincolo de agitaţia 
cotidiană. Pe de altă parte, însă, se impune de pe acum 
Honda ca personaj nodal şi devine clar rolul său: acela 
de observator, conştiinţă lucidă – chiar dacă având o 
imaginaţie limitată şi o la fel de limitată capacitate 
de înţelegere a fenomenelor şi întâmplărilor. Că el se 
va transforma, odată cu trecerea timpului, în simplu 
voyeur e adevărat, însă aceasta e o alegere a lui 
Mishima însuşi, perfect determinată de şi întemeiată 
pe realităţile artistice ce ţin de întregul ansamblu 
narativ din Marea Fertilităţii. 

Pe de altă parte, fiecare personaj, atât Kiyoaki, 
cât şi Honda, postulează, prin atitudini, alegeri 
şi aspiraţii, adevărate teorii cu privire la unitatea 
vieţii şi sensurile pe care fiecare le poate descoperi 
în marele flux al existenţei. Ca şi cum complexul 
proces al transmigraţiei („samsara”, în sanscrită) 
s-ar regăsi la nivelul fiecărei conştiinţe individuale 
în parte. Problema pe care numeroşi critici literari 
au semnalat-o, între aceştia Marguerite Yourcenar 
mai cu seamă, în excelentul ei eseu dedicat operei 
lui Mishima, este în ce măsură teoria reincarnării 
de care scriitorul pare a fi de-a dreptul obsedat de-a 
lungul tetralogiei, poate răspunde şi/sau corespunde 
necesităţilor estetice ale unui asemenea ansamblu 
romanesc. Întrebarea rămâne deschisă, fără îndoială, 
cu atât mai mult cu cât nu puţine date ce apar în 
romanele următoare, Cai în galop şi Templul zorilor, 
par uşor forţate sau construite de aşa natură încât să 
corespundă adesea cam prea exact desenului iniţial 
trasat de autor pentru configurarea propriei sale 
scheme artistice. 

Astfel, nereuşind să uite ultimele cuvinte ale lui 
Kiyoaki, Honda va căuta, fie şi în mod neintenţionat 
ori inconştient, identificarea celor care ar putea fi, 
peste ani, replica (reincarnarea) prietenului său drag. 
Iar dacă, după două decenii, e convins a-l regăsi pe 
Kiyoaki în persoana lui Isao, tânărul anarhist implicat 
într-un periculos complot la adresa Statului, după alte 
două, cea care îi pare a fi mesagera e prinţesa Ying 
Chan, elementul definitoriu fiind, din punctul de 
vedere al lui Honda, cele trei aluniţe pe care Isao şi 
Chan, asemenea lui Kiyoaki, le aveau în acelaşi loc 
de pe corp. Desigur, jurnalul de vise al lui Kiyoaki 
însuşi joacă un rol esenţial în toate acestea, important 
rămânând, însă, că Honda îi pierde rapid pe toţi cei în 
care are senzaţia a-l regăsi pe frumosul şi romanticul 
său prieten din anii primei tinereţi, atât Isao, cât şi 
Chan murind, asemenea lui Kiyoaki, la vârsta de 
douăzeci de ani. 

Date fiind aceste obiecţii care pot fi aduse 
discursului romanesc al lui Mishima, unii cititori 
s-ar putea aştepta ca Îngerul decăzut*, cel din 
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urmă volum al Mării Fertilităţii, să fie oarecum 
un eşec. Însă, paradoxal, dar deloc inexplicabil, 
acesta este nu numai unul dintre cele mai reuşite 
texte ale scriitorului japonez, ci şi un exemplu al 
modului în care obsesiile tematico-filosofice (fie 
ele buddhiste, şintoiste sau ţinând de complicatul 
arsenal al implicaţiilor reincarnării) pot fi depăşite 
sau reinterpretate într-un sens superior. În plus, aici 
Yukio Mishima evită cu grijă anumite tonalităţi prea 
accentuate ce riscau să transforme pe alocuri unele 
pagini din Cai în galop sau din Templul zorilor în 
simple demonstraţii teoretice ori în notaţii cu iz de 
literatură de călătorii sau, dimpotrivă, în monologuri 
sau cataloage terminologice. Reincarnarea poate fi un 
subiect de interes oarecum limitat sau având conotaţii 
exotice pentru cititorii occidentali, însă modul în care 
Mishima îşi încheie marea tetralogie depăşeşte cu 
mult nivelul simplelor abstracţiuni: abia acum, în 
ultimul volum, imaginaţia limitată a lui Honda îşi 
dezvăluie semnificaţiile. 

Titlul cărţii Tennin Gosui (care este explicat 
amănunţit de Marguerite Yourcenar în deja amintitul 
eseu, Mishima sau Viziunea Vidului, dar şi de alţi 
cercetători), face trimitere la o legendă buddhistă: în 
conformitate cu aceasta, cei din stirpea Tennin, esenţe 
divine personificate, au existenţa limitată la o mie de 
ani, după care se ofilesc, decad, se sfârşesc, putrezesc. 
Semnificaţia este cât se poate de clară, iar sensul Mării 
Fertilităţii e perfect evidenţiat: în anii care au urmat 
încheierii celui de-al Doilea Război Mondial, Japonia 
decade, se ofileşte, pare a putrezi sub munţii de resturi 
menajere care ocupă plajele altădată impecabile şi sub 
invazia cutiilor de Coca-Cola aruncate pretutindeni. 
Honda, îndreptându-se către vârsta de optzeci de ani, 
îşi înşeală singurătatea călătorind alături de amica sa 
din tinereţe, Keiko, dar ducând pretutindeni cu sine 
plăcuţa funerară a soţiei sale decedate, chiar dacă, 
în timpul vieţii, aceasta păruse a nu conta mai deloc 
pentru el... Într-una din aceste călătorii întâlneşte un 
tânăr straniu şi singuratic, pe nume Toru, în care crede 
a regăsi noua reincarnare a lui Kiyoaki. Astfel că, 
profitând de faptul că tânărul e orfan şi pare a avea o 
bună reputaţie, dar gândindu-se că e, aici, şi lucrarea 
destinului care nu-l lasă nemângâiat la bătrâneţe, 
decide să-l adopte, scandalizând întreaga societate 
sus-pusă din care face parte. Numai că Îngerul decăzut 
e un roman al surprizelor şi răsturnărilor de situaţie 
care pe drept cuvânt pot fi numite perverse. Căci, 
deşi prima întâlnire a celor doi pare a nu însemna mai 
mult decât un schimb de priviri (Honda îl contemplă 
pe Toru, iar Toru pe Honda), sfârşitul amândurora e 
pecetluit acum. Aparent, lucrurile merg bine o vreme, 
Toru acceptă totul fără să reacţioneze, romancierul 
nu se grăbeşte deloc, urmând, la un anumit nivel (al 
strategiilor şi al observaţiei) modelul Noului Roman. 
Numai că existenţa acestor personaje devine, treptat, 

un periculos pas-de-deux, în cadrul căruia fiecare 
încearcă să-l domine pe celălalt. Cu timpul, nu doar 
să-l domine: Toru nu e deloc făptura angelică pe care 
presupusese Honda că o (re)cunoaşte, ci dimpotrivă, 
un monstru – pe care inteligenţa neobişnuită îl face 
cu atât mai periculos – şi chiar mai monstruos decât 
dăduse impresia. 

Desigur, Honda a căzut în primul rând în 
capcana pe care o construise el însuşi, de-a lungul 
atâtor şi atâtor ani în care se condusese după credinţa 
sa în reincarnare şi, uneori, după jurnalul de vise al 
lui Kiyoaki, care va fi distrus de către Toru, cel care, 
spre deosebire de atât de îndrăgostitul de frumuseţe 
tânăr, va recunoaşte că nu visează niciodată. Dar tot 
Honda, din ce în ce mai fragil din punct de vedere 
fizic şi tot mai labil psihic, ajunge să nu mai fie în 
stare să analizeze corect detaliile – paradoxal, exact 
acelea care îi dominaseră existenţa. Sau, cel puţin, 
aşa îşi dorise el să creadă de-a lungul unei întregi 
vieţi care pare, în ultimii ani, a se risipi în căutarea 
coincidenţelor care, în realitate, nu există. Căci 
bătrânul jurist realizează – dar numai când va fi prea 
târziu! – că data morţii prinţesei Chan e incertă şi că, 
în fond, el nu reuşise să o afle niciodată exact; la fel e 
şi data naşterii lui Toru. Astfel că, bazându-se pe nişte 
detalii pur exterioare, el însuşi ignoră elementele care, 
pentru susţinerea propriei sale teorii, erau absolut 
necesare. Mişcările corpurilor cereşti se petreceau, 
deci, departe de Honda: o neînsemnată eroare de 
calcul îl plasase într-un univers diferit de cel al lui 
Isao şi Ying Chan. Iar perpetua fugă a lui Honda în 
încercarea de a identifica reincarnarea perfectă, care 
să i-l readucă aproape pe dragul său Kiyoaki, nu dă 
nici un rezultat benefic, având doar darul de a-i ocupa 
întreaga viaţă... Toru, în tot acest tensionat joc (doar 
parţial al rolurilor şi în mare măsură al mişcărilor 
rapide şi al artei de a profita fără milă de absolut 
toate slăbiciunile adversarului) dă senzaţia că va 
câştiga, doar pentru a cădea în degradarea fizică după 
încercarea sa eşuată de sinucidere. Însă nici Honda 
nu câştigă, aşa cum sperase: mergând să o revadă pe 
Satoko, după mai bine de şaizeci de ani, la mânăstirea 
unde aceasta se retrăsese şi unde, acum, era stareţă, 
are surpriza ca ea să susţină că nu l-a cunoscut 
niciodată pe Kiyoaki: „Nu credeţi că această persoană 
n-a existat, de fapt?” îl întreabă ea, uimindu-l, pentru 
a continua imediat: „Dumneavoastră păreţi convins, 
dar poate că de la bun început n-a existat, nicăieri. 
[...] Amintirile sunt ca nişte ochelari magici. Uneori 
arată lucruri prea îndepărtate pentru a putea fi văzute 
şi le aduc aproape, ca şi cum ar fi lângă noi.” 

În volumele anterioare, Honda fusese 
observatorul, conştiinţa, omul legii, voyeur-ul, pentru 
a se transforma complet, acum, în Îngerul decăzut. 
Sau, mai bine zis, pentru a întruchipa fiecare dintre 
vechile sale ipostaze romaneşti, dându-le un alt sens. 
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Cel care adora să o privească pe frumoasa prinţesă 
Ying Chan prin deschizătura din peretele bibliotecii 
va constata, treptat, că deschizătura respectivă se 
insinuează, tot mai frecvent, în propria sa conştiinţă, 
influenţând mult modul în care cititorul receptează 
acest roman şi, implicit, revizuieşte sensurile pe care 
le acordase anterior primelor trei volume din Marea 
Fertilităţii. Prin urmare, se atenuează diferenţele 
dintre percepţia personală şi nivelul istoric, 
reincarnarea însăşi, teorie şi idee, obsesie şi temă 
privilegiată, devenind, la rândul său, o expresie a 
degradării, a pierderii, a risipirii. A decăderii îngereşti 
– şi a celei umane. Frumuseţea exterioară a lui Toru, 
detaliul care îl determinase, în mare măsură, pe 
Honda să şi-l apropie, pentru ca, apoi, să nu mai ştie 
şi să nu mai reuşească să-l îndepărteze, reprezintă, 
din perspectiva lecturii integrale a Mării Fertilităţii, 
un semn al tragicului existenţei umane, câtă vreme 
aspectul încântător poate fi în egală măsură raţiunea 
de a fi a vieţii (fapt evident în Zăpada de primăvară 
la nivelul protagoniştilor tragicei poveşti de iubire, 
Kiyoaki şi Satoko), dar şi dovada supremă a erorii 
omeneşti şi a futilităţii tuturor eforturilor lui Honda 
de a pune ordine în haosul universului exterior. 
Soluţia, în acest context, poate părea (sau poate 
chiar fi reprezentată) de atitudinea lui Satoko şi de 
decizia ei de a privi lumea şi propria existenţă dintr-
un alt unghi, fapt care-l descumpăneşte pe Honda, 
cel ce se simte bătrân alături de ea, peste care timpul 
îi dă senzaţia că a trecut cu blândeţe, dacă nu chiar 
cu dragoste: „Dar dacă de la început Kiyoaki n-a 
existat, atunci nici Isao n-a existat. Şi poate că nici 
eu...” va murmura Honda, lăsând-o pe Satoko să 
concluzioneze: „Asta este în inima fiecăruia...” 

 „Vreau să fac un poem din propria-mi 

existenţă”, spunea Yukio Mishima. Honda, personajul 
ce străbate întreaga Mare a Fertilităţii, n-ar fi putut 
rosti ceva asemănător – dar poate că tânărul Kiyoaki, 
cu marile sale elanuri, ar fi putut nutri o asemenea 
năzuinţă. Însă tocmai această permanentă dublă 
articulare a tetralogiei lui Mishima – la nivelul 
întâmplărilor, la cel al semnificaţiilor şi chiar la cel 
al personajelor – are darul de a dezvălui sensuri ale 
faptelor umane şi semne ale destinului omului pe 
pământ. Titlul însuşi al cărţii, cu trimiterea la acel 
crater arid de pe Lună, nu (mai) este, deci, o simplă şi 
superficială ironie: chiar lipsa imaginaţiei în cazul lui 
Honda, aspect ce păruse la un moment dat a desemna 
un soi de impas al viziunii romaneşti, e o remarcabilă 
realizare artistică, semnificând nevoia finală a acestui 
fost observator, fost judecător de a se preda în faţa 
unor adevăruri superioare propriilor sale percepţii. 
Iar în acest fel, fragilizatul şi ameninţatul de boală 
şi de vârstă Honda se învinge pe sine şi-şi depăşeşte 
omeneştile slăbiciuni, dându-le o semnificaţie 
estetică. Marea temă a tetralogiei lui Mishima devine, 
înţeleasă astfel, nu simplul lanţ al reincarnărilor în 
sens buddhist, ci capacitatea spiritului de a salva – 
măcar atât cât se mai poate – trupul decăzut. Ultimele 
pagini din cel din urmă volum al Mării Fertilităţii 
distrug întregul ciclu al iluzoriilor reincarnării, 
însă doar pentru ca, în acest fel, lumea întreagă să 
capete şansa de a fi / a se vedea regenerată, înnoită în 
adevăratul sens al cuvântului – de astă dată nu prin 
existenţa propriu-zisă, ci prin efortul contemplativ.
_________

* Yukio Mishima, Zăpada de primăvară. Traducere şi 
note de Angela Hondru, Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 
2013.

* Yukio Mishima, Îngerul decăzut. Traducere şi note de 
Andreea Sion, Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2013. 
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José ORTEGA Y GASSET

Ideea de generaţie

În mod normal, omul, până la douăzeci şi cinci 
de ani, nu face decât să înţeleagă şi să obţină informaţii 
despre lucrurile care îi conferă profilul social – maeştrii, 
cărţile, conversaţiile1. În aceşti ani, deci, se învaţă ceea 
ce este lumea, se operează cu elementele acestei lumi 
pe care o găseşte deja construită. Dar această lume 
nu este numai sistemul de credinţe exercitate la acea 
dată. Acest sistem de convingeri se va fi format într-un 
trecut larg, unele componente elementare precedând 
umanitatea primitivă. Dar numai anumite porţiuni ale 
acestei lumi, problemele cele mai importante, au primit 
o nouă interpretare din partea oamenilor care reprezintă 
maturitatea timpului şi care acţionează în toate domeniile 
acestei epoci: în catedre, la ziare, în guvern, în viaţa 
artistică şi literară. Omul construieşte lumea continuu, 
iar aceşti oameni maturi au produs o modificare sau alta 
în orizontul cunoscut. Tânărul va fi întâlnit această lume, 
acum douăzeci şi cinci de ani, se va fi decis să trăiască 
în ea pe cont propriu pentru a construi şi el lumea. Dar 
el meditează despre lumea deja existentă, care aparţine 
oamenilor maturi ai timpului său, care în tinereţea lor, 
de asemenea, au meditat asupra lumii oamenilor maturi 
ai timpului lor, astăzi foarte bătrâni, şi în mod succesiv 
aşa vor face şi urmaşii lor. 

Dacă ar fi fost unul sau câţiva noi tineri care 
reacţionează la lumea oamenilor maturi, modificările 
meditaţiei lor i-ar fi adus rar, poate, în unele puncte 
importante, dar în cele din urmă parţiale. Deci nu s-ar 
putea zice că acţiunile lor schimbă lumea. Dar în acest 
caz nu este vorba doar despre câţiva tineri, ci despre toţi 
cei care sunt tineri într-o anumită perioadă, care sunt 
tot atâţia sau într-un număr şi mai mare decât oamenii 
maturi. Fiecare tânăr va acţiona asupra unui punct al 
orizontului, dar toţi acţionează asupra întregului orizont 
sau a întregii lumi – unii asupra artei, alţii asupra religiei 
sau asupra uneia dintre ştiinţe, asupra industriei, asupra 
politicii. Modificarea, care se produce în fiecare punct, 
ar fi minimă.

Faptul cel mai important al vieţii umane este 
că unii oameni mor şi alţii se nasc – viaţa se succede. 
Toată viaţa umană, prin însăşi esenţa sa, se situează între 
vieţi anterioare şi posterioare – urmează unei vieţi şi se 
succede alteia. Acest fapt elementar a fondat necesitatea 
inevitabilă a schimbărilor în structura lumii. Un 
mecanism automat aduce după sine, iremediabil, faptul 
că într-o anumită perioadă de timp figura dramei vitale 
se schimbă, precum în acele opere scurte de teatru, în 
care de fiecare dată se oferă o dramă sau o comedie 
diferită. Ne determină să presupunem că actorii sunt 
diferiţi: aceiaşi actori (re)prezintă argumente diferite. 
Se spune, mai mult sau mai puţin, că tânărul de azi, cu 
sufletul şi corpul său, este diferit de cel de ieri; deci este 

indubitabil că viaţa sa este de structură diferită faţă de 
cea anterioară.

În esenţă, viaţa umană are mereu o vârstă. Viaţa 
este timp, cum ne-a făcut Dilthey să credem, iar azi ne 
reaminteşte Heidegger, şi nu timp cosmic imaginar şi 
infinit, ci timp limitat, timp care se sfârşeşte, care este 
timpul adevărat, timpul ireversibil. De aceea omul 
are vârstă. Vârsta omului se află mereu într-o anumită 
perioadă din timpul său limitat – este începutul timpului 
vital, este ascensiunea până la jumătate, este centrul 
lui, este sfârşitul lui sau, cum se zice, „a fi copil, tânăr, 
matur sau bătrân”.

Aceasta înseamnă că întreaga actualitate istorică, 
„azi”, adăposteşte trei timpuri diferite, trei „azi” sau, 
altfel spus, prezentul este bogat în trei dimensiuni 
existenţiale, care coabitează în el, prinse una de alta, 
diferite sau poate chiar într-o esenţială ostilitate. „Azi” 
pentru unii înseamnă douăzeci de ani, pentru alţii 
patruzeci, pentru alţii şaizeci; şi asta pentru că există 
trei moduri de viaţă foarte diferite în acelaşi „azi”, 
evidenţiindu-se amplu dramatismul dinamic, conflictul 
şi coliziunea, care constituie fondul materiei istorice a 
întregii contemporaneităţi. În lumina acestei advertenţe 
se observă echivocul ocult în claritatea aparentă a unei 
date. Anul 1933 pare un timp unic, dar în 1933 trăieşte 
un băiat, un om matur şi un vârstnic, iar această cifră se 
triplează în trei semnificaţii diferite: este unitatea celor 
trei vârste diferite dintr-un timp istoric. Toţi suntem 
contemporani, trăim în acelaşi timp şi sub aceeaşi 
atmosferă – în aceeaşi lume –, dar contribuim în mod 
diferit la formarea ei. Coincid doar cei din aceeaşi 
generaţie de vârstă. Contemporanii (contemporáneos) 
nu sunt din aceeaşi generaţie de vârstă (coetáneos): 
distingem, în istorie, între generaţia de aceeaşi vârstă 
şi contemporani. Alături, în acelaşi timp extern şi 
cronologic, convieţuiesc trei timpuri vitale distincte. 
Acest lucru este ceea ce numim anacronismul esenţial al 
istoriei. Dacă toţi contemporanii am fi fost o generaţie 
de aceeaşi vârstă, istoria ar trebui să fie anchilozată, 
pietrificată, într-un cuvânt, fără nicio posibilitate de 
inovaţie radicală.

Ansamblul persoanelor de aceeaşi vârstă 
dintr-un ciclu de convieţuire actuală este o generaţie. 
Deci conceptul de generaţie nu implică decât două 
caracteristici: a avea aceeaşi vârstă şi a avea un contact 
vital. Deşi rămân pe planetă grupuri umane izolate de 
restul, este evident că acei indivizi ai acelor grupuri, care 
au aceeaşi vârstă ca noi, nu sunt din generaţia noastră 
pentru că nu acţionează în lumea noastră. Aceasta 
indică următoarele: 1) toate generaţiile au o dimensiune 
în timpul istoric, adică în melodia generaţiilor umane, 
urmează una după alta – cum nota unui cântec sună 
în funcţie de cea precedentă –; 2) au, de asemenea, o 
dimensiune în spaţiu. În fiecare perioadă, ciclul de 
convieţuire umană este mai mult sau mai puţin amplu. 
La începuturile Evului Mediu teritoriile care ar fi trăit 
în contact istoric, în timpul Imperiului Roman, rămân, 
din foarte curioase cauze, disociate şi absorbite fiecare 
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în felul său. Este o epocă a multiplicităţii dispersate 
şi discontinue. Aproape fiecare trăieşte singur, cu sine 
însuşi. Din acest motiv se produce o minunată diversitate 
a tipurilor umane care stau la originea naţionalităţilor. În 
timpul Imperiului [spaniol], în schimb, se convieţuieşte 
de la graniţa indiană până în Lisabona, Anglia şi linia 
transrenană. Este un timp de uniformizare şi, deşi 
dificultăţile de comunicare conferă un caracter foarte 
relativ acestei coexistenţe, se poate spune că persoanele 
de aceeaşi vârstă de la Londra la Pont au format o 
generaţie. Şi este foarte diferit destinul vital, este foarte 
diferită structura vieţii, aparţinând unei generaţii de 
eterogenitate şi dispersie. Există generaţii al căror destin 
constă în a rupe izolarea unui stat şi a-l determina să 
convieţuiască spiritual cu alţii, integrându-l astfel într-o 
unitate mult mai amplă, menţinându-l, faţă de istoria 
sa retrasă, particulară şi redusă, în ambientul măreţ al 
istoriei universale.

Comunitatea de timp şi comunitatea de spaţiu 
sunt, repet, atributele primare ale unei generaţii, 
iar conjugarea lor semnifică comunitatea destinului 
esenţial. Panorama circumstanţelor în care oamenii de 
aceeaşi vârstă trebuie să atingă sonata pasionată a vieţii 
lor este aceeaşi în structura sa fundamentală. Această 
identitate de destin produce în oamenii de aceeaşi 
vârstă coincidenţe secundare, care se rezumă în unitatea 
stilului lor de viaţă.

Uneori o generaţie este reprezentată precum „o 
caravană în interiorul căreia omul este prizonier, dar 
voluntar şi satisfăcut. Este fidel poeţilor de vârsta sa, 
ideilor politice specifice timpului său, tipului de femeie 
din tinereţea sa şi inclusiv este fidel modului de a merge 
specific la cei douăzeci şi cinci de ani. Din când în când, 
va trece altă caravană cu profil străin: este altă generaţie. 
Poate, într-o zi festivă, „orgia” le va amesteca, dar în acest 
moment al trăirii existenţei obişnuite, fuziunea haotică 
se dezintegrează în două grupuri cu adevărat organice. 
Fiecare individ recunoaşte, în mod surprinzător, pe 
ceilalţi din colectivitatea sa. Descoperirea că suntem 
atribuiţi, inevitabil, unui grup sigur de vârstă şi unui stil 
de viaţă este una dintre experienţele pe care toţi oamenii 
ajung s-o trăiască. O generaţie este un mod integral de 
existenţă sau, altfel spus, o modă, care se fixează pentru 
totdeauna asupra individului. În unele oraşe libertine 
se recunosc membrii de aceeaşi vârstă ai fiecărui grup 
prin tatuajele lor; moda desenului epidermic care era 
prezentă când erau adolescenţi a rămas inscripţionată în 
fiinţa lor”2.

În prezent, coexistă articulate diferite generaţii 
şi relaţiile care se stabilesc între ele, în funcţie de 
condiţiile diferite specifice vârstei lor, reprezintă 
sistemul dinamic, de atracţii şi repulsii, de polemică 
şi acord, care constituie în toate momentele realitatea 
vieţii istorice. Ideea de generaţie, convertită în metodă 
de cercetare istorică, constă în a proiecta acea structură 
asupra întregului trecut. Contrar acestui lucru este a 
renunţa la descoperirea realităţii autentice, specifice 
fiecărei perioade temporale – este misiunea istoriei. 

Metoda generaţiilor ne permite să vedem acea viaţă 
din interiorul ei, în actualitatea sa. Istoria înseamnă 
a converti virtual, în prezent, evenimentele trecute. 
Acesta este motivul pentru care istoria înseamnă a retrăi 
trecutul, şi nu doar metaforic. Şi cum a trăi nu înseamnă 
numai actualitate şi prezent, trebuie să transgresăm 
timpurile noastre în timpuri trecute, privindu-le nu din 
exterior, nu cum au fost, ci cum există.

Dar acum trebuie să explicăm puţin mai mult. 
Cum ziceam, generaţia este un ansamblu de oameni care 
au aceeaşi vârstă.

Chiar dacă pare minciună, s-a propus de 
nenumărate ori a se respinge metoda generaţiilor, 
argumentând că zilnic se nasc oameni şi toţi cei care 
se nasc în aceeaşi zi ar trebui să fie de vârste egale; în 
plus, generaţia este o fantasmă, un concept arbitrar care 
nu reprezintă o realitate, s-a spus că în curând, dacă o 
vom folosi, acoperă şi deformează realitatea. Istoria 
necesită o uşoară exactitate, mai precis este vorba 
despre exactitatea istorică, şi care nu este matematică, 
iar atunci când se doreşte înlocuirea ei cu aceasta din 
urmă, se cade în erori precum această obiecţie, care 
putea foarte bine să ducă lucrurile la extrem, invocând 
exclusiv numele celor de vârste egale pentru cei născuţi 
la aceeaşi oră şi în acelaşi minut.

Dar ar trebui să ne dăm seama că noţiunea 
de vârstă nu este de substanţă matematică, ci vitală. 
Vârsta, la origine, nu este o dată. Înainte de istorie (ca 
ştiinţă), societatea din oraşele vechi apărea organizată 
pe clase de vârstă. Până într-un asemenea moment acest 
lucru elementar al vieţii este o realitate care, în mod 
spontan, conferă formă corpului social, divizându-l în 
trei sau patru grupuri în funcţie de altitudinea existenţei 
personale. Vârsta este, în interiorul traiectoriei umane 
vitale, un mod sigur de a fi, astfel spus, în interiorul 
vieţii noastre generale există o viaţă cu începutul şi cu 
sfârşitul său: se începe prin a fi tânăr şi se sfârşeşte prin 
a înceta să mai fii tânăr, precum se începe prin a trăi şi 
se sfârşeşte prin a înceta să mai trăieşti. Şi acest mod 
de viaţă reprezentat de fiecare vârstă – măsurată din 
exterior, în funcţie de cronologia timpului cosmic care 
nu este vital, al timpului care se măsoară cu ceas – se 
extinde pe durata unei serii de ani. Aceasta este, tânăr 
fiind, o serie limitată de ani şi este la fel la maturitate, pe 
o perioadă sigură de timp cosmic. Vârsta, deci, nu este o 
dată, ci o zonă de date apropiate.

Dacă fiecare dintre noi face reconsideraţii asupra 
celor pe care îi simţim „colegi” de vârstă din generaţia 
noastră, vom constata că nu ştim vârsta acestor „vecini”, 
dar vom putea fixa cifre extreme crescătoare sau 
descrescătoare şi vom zice, de exemplu, „Fulano nu 
este din vremea mea, este încă un băiat sau este deja 
om matur”.

Adoptarea cronologiei exacte nu înseamnă 
matematica anilor, ca să putem preciza vârstele. De 
ce ne întrebăm „câte” şi „care” sunt vârstele omului? 
Într-o altă epocă, pe când matematica nu devastase încă 
spiritul vieţii – acolo în lumea antică şi în Evul Mediu 
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şi chiar la începuturile modernităţii – înţelepţii şi naivii 
au meditat asupra acestei întrebări. Există o teorie a 
vârstelor, iar Aristotel, de exemplu, i-a dedicat câteva 
pagini minunate3.

Pentru toţi există preferinţe: viaţa umană s-a 
segmentat în trei sau în patru vârste – dar şi în cinci, 
în şase şi chiar în zece. Însuşi Shakespeare, în comedia 
Cum vă place, este adeptul diviziunii de şapte: „Lumea-
ntreagă/ E-o scenă şi toţi oamenii-s actori,/ Răsar şi pier, 
cu rândul, fiecare:/ Mai multe roluri joacă omu-n viaţă,/ 
Iar actele sunt cele şapte vârste”4. După care urmează o 
caracterizare a fiecăreia dintre acestea.

Dar este indubitabil că numai diviziunile în trei şi 
în patru se găsesc permanent în interpretarea oamenilor. 
Ambele sunt canonice în Grecia, în Orient şi în fondul 
primar germanic. Aristotel este adeptul diviziunii simple 
a vârstelor: tinereţe, plenitudine sau akmé şi bătrâneţe. 
În schimb, o fabulă de Esop, care adună reminiscenţe 
orientale, şi o veche poveste germanică pe care Jacob 
Grimm a cules-o, expune patru vârste: „Dumnezeu a 
vrut ca omul şi animalul să trăiască în acelaşi timp, şi 
anume treizeci de ani. Dar animalele au realizat că este 
prea mult timp pentru ele, în timp ce omului i se părea 
foarte puţin. Atunci au încheiat un acord, iar asinul, 
câinele şi maimuţa cedează o parte din anii lor, care 
sunt acumulaţi omului. Din acest motiv fiinţa umană 
reuşeşte să trăiască şaptezeci de ani. Primii treizeci de 
ani trec bine, omul este sănătos, se distrează şi munceşte 
cu bucurie, este mulţumit cu destinul său. Dar apoi 
urmează cei optsprezece ani ai asinului şi omul trebuie 
să suporte anumite probleme: trebuie să adune hrană 
pentru alţii şi poate, uneori, trebuie să suporte umilinţe, 
chiar şi pentru bunele sale servicii. După aceea urmează 
cei douăzeci de ani ai câinelui: omul devine apatic, „îşi 
arată dinţii”, dar are deja puţini pentru a muşca. După 
această perioadă, urmează cei zece ani ai maimuţei, care 
sunt ultimii: omul este senil, are manii ridicole, devine 
chel şi ajunge de râsul copiilor”5.

Această fabulă, a cărei caricatură realistă şi 
dureroasă poartă amprenta specifică Evului Mediu, 
demonstrează modul prin care ia naştere conceptul 
de vârstă, în primul rând, în jurul etapelor dramei 
existenţiale, care nu sunt cifre, ci moduri de a trăi.

Plutarh, în Viaţa lui Lycurg, citează trei versuri 
care trebuie recitate de câte un cor: „Fiind trei coruri 
[în Sparta], potrivit cu cele trei vârste, la sărbători, 
corul bătrânilor începând zicea: «Şi noi cândva fost-
am tineri curajoşi!», iar corul celor în floarea vârstei 
răspundea: «Noi suntem şi, dacă te îndoieşti, încearcă!», 
iar corul copiilor răspundea: «Şi noi fi-vom cu mult mai 
voinici!»”6

Fac aluzie la toate acestea şi transcriu toposurile 
comune pentru a vă face să vedeţi rezonanţa profundă în 
care oamenii, în preocupările lor existenţiale, întâlnesc 
această temă încă din cele mai vechi timpuri – vârsta 
fiinţei umane.

Dar, până acum, conceptul de vârstă ne-a 
preocupat doar din perspectiva vieţii individuale. De 

aici rezultă ezitările despre ciclul şi caracterul vârstelor: 
copii, tineri, bătrâni – precum la Plutarh. Tineri, maturi, 
bătrâni, ramoliţi – precum în fabula esopică. Tineri, 
maturi, bătrâni – precum la Aristotel.

Data viitoare, avem intenţia de a fixa vârstele 
şi timpul fiecăreia din perspectiva istoriei. Realitatea 
istorică, nu noi, este cea care trebuie să decidă.

Metoda generaţiilor în istorie

În fiecare moment, omul trăieşte într-o lume de 
convingeri, majoritatea dintre ele fiind comune pentru 
toţi cei care convieţuiesc într-o epocă: este „spiritul 
timpului”. Aceasta o numim lumea existentă, pentru a 
indica nu doar că împrumutăm convingerile noastre de 
la realitate, ci că ni se şi impun, ca ingredient principal 
al circumstanţei. La fel cum omul îşi întâlneşte propriul 
corp şi trebuie să trăiască în el şi cu el, aşa se întâlneşte cu 
ideile timpului său şi trebuie să trăiască cu ele. Această 
lume existentă – acest spirit al timpului –, în funcţie de 
care trăim şi din perspectiva căreia decidem cele mai 
simple acţiuni ale noatre, este elementul variabil al vieţii 
umane. Când el se schimbă, se schimbă argumentul 
dramei vitale. De schimbările lumii, mai mult decât 
de schimbările de caracter şi de condiţiile psihologice, 
depind modificările importante din structura vieţii 
umane. Şi cum tema istoriei nu este viaţa umană, care 
este problema filosofiei, ci schimbările şi variaţiile ei, 
vom înţelege că lumea existentă este factorul primordial 
al istoriei. Dar această lume se schimbă cu fiecare 
generaţie, pentru că anterioara ei a acţionat asupra 
lumii, lăsând-o mai mult sau mai puţin diferită faţă de 
cum a găsit-o.

În Madrid este diferit, întrucât azi se întâlnesc 
cei care au douăzeci de ani cu cei care au avut demult 
cei douăzeci de ani înfloritori. Profilul lumii este altul 
şi, în consecinţă, structura vieţii este alta. Aceasta mă 
face să mă întorc înainte de 1914, iar apoi la o carte care 
s-a publicat în 1923, în care generaţia este conceptul 
fundamental al istoriei, pe când nimeni în Europa nu 
vorbea de ea7. Acum câţiva ani, foarte puţini, un istoric 
de artă, Pinder, a publicat cartea Problema generaţiilor 
[1928], care a atras pentru prima dată atenţia istoricilor 
asupra problemei legate de generaţie8, pentru că ce 
s-a scris înainte (exceptând cartea împovărătoare şi 
contraproductivă a lui Ottokar Lorenz9, care-o citează pe 
aceea a lui Dromel10, necunoscută de nimeni şi care este 
inoperantă, ambele apărute în secolul trecut), era foarte 
vag, de câteva rânduri sau doar de câteva cuvinte. Cred, 
deci, că s-a contribuit la iniţierea formală şi deliberată 
a acestei metode a generaţiilor – deşi din comoditate 
vorbesc despre lucruri şi nu le public, drept pentru 
care am aşteptat acest curs să-mi expun ideile. Nu este 
vina sa (a lui Pinder), pentru că paragrafele pe care el a 
reuşit să le citească în traducerea germană a uneia dintre 
cărţile mele nu-i dezvoltă suficient gândirea. Dar ceea 
ce nu înţeleg este că n-a reuşit să facă diferenţa între 
contemporani şi cei de vârste egale, când aceasta este 
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cheia paragrafelor pe care le citează. Spre deosebire, de 
fapt, de toate celelalte teorii despre generaţii şi chiar de 
ideea tradiţională şi învechită referitoare la ele, eu am 
luat generaţia nu ca pe o succesiune, ci ca pe o polemică, 
întotdeauna înţelegându-se ceva serios prin aceasta şi nu 
ceva frivol, precum fac tinerii de azi. Am procedat aşa 
pentru a nu se crede mereu că viaţa fiecărei generaţii 
constă, în mod formal, în a se certa cu cea anterioară, 
ceea ce au crezut tinerii în aceşti ultimi cinci ani, 
comiţând o eroare mult mai gravă decât se bănuieşte 
şi care are rădăcini foarte adânci, fapt ce va atrage 
consecinţe serioase. Polemica nu are sens negativ, ci, 
din contră, polemica constitutivă a generaţiilor are, în 
normalitatea istorică, sensul de succesiune, de ucenicie, 
de colaborare şi de prelungire pentru generaţia tânără.

Până în momentul de faţă, s-a confundat ideea 
de generaţii cu genealogia, cu seria biologică – sau mai 
bine zis zoologică – de copii, părinţi, bunici. Primele 
istorii, de exemplu cea iudaică, sunt construite pe firul 
genealogiei. Aşa începe Evanghelia Sfântului Matei: 
«Cartea generaţiei lui Iisus Hristos, fiul lui David, 
fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac. Şi Isaac a 
născut pe Iacov. Şi Iacov a născut pe Iuda şi fraţii săi» 
etc. În acest fel, istoricul primitiv îl situează pe Iisus 
la înălţimea determinantă a destinului general uman 
care măsoară generaţiile genealogice. Aceasta relevă 
o intuiţie acută că viaţa unui om este înglobată într-un 
proces mai amplu, în interiorul căruia reprezintă un 
stadiu. Individul este ataşat generaţiei sale, dar generaţia 
nu este utopică şi ucronică, ci este situată între două 
generaţii determinate. De asemenea, în viaţa noastră 
personală actul pe care-l săvârşim acum, pentru ceea 
ce suntem acum, asumă un fragment ireparabil de timp 
definit care va dura în existenţa noastră; la fel, fiecare 
generaţie reprezintă un fragment esenţial, netransferabil 
şi ireparabil de timp istoric, din traiectoria existenţială 
a umanităţii.

De aceea, omul este substanţial istoric; de aceea 
am afirmat în prima prelegere că viaţa este contrariul 
utopiei şi al ucronismului, întrucât trebuie să fie un 
„ceva” sigur aici şi un „ceva” nesubstituibil şi unic 
acum. Prezentul destinului uman, prezent în care trăim – 
mai bine zis, prezentul în care ne aflăm noi, adică vieţile 
noastre personale – există pentru că asupra lui gravitează 
toate celelalte timpuri prezente, toate celelalte generaţii. 
Dacă aceste generaţii trecute, dacă structura vieţii în 
acele generaţii ar fi fost alta, situaţia noastră ar fi fost 
diferită. În acest sens, fiecare generaţie umană poartă 
în sine toate generaţiile anterioare şi este precum o 
istorie universală, redată la scară mică. În acelaşi sens, 
este necesar să recunoaştem că trecutul este prezent, iar 
noi suntem rezumatul său, deoarece prezentul nostru 
este făcut din materia acelui trecut, care, prin urmare, 
este actual; practic, este legătura cu ceea ce este actual. 
Deci, din principiu, o generaţie nouă o aplaudă sau o 
dezaprobă pe cea anterioară, dar fie că face una, fie că 
face alta, o poartă cu sine. Dacă n-ar fi atât de barocă 
imaginea, ar trebui să reprezentăm generaţiile pe 

verticală, nu pe orizontală, să le reprezentăm una sub 
alta, asemenea acrobaţilor de circ când fac turnul uman. 
Unii stau pe umerii altora, iar pe cel care este la înălţime 
îl bucură impresia că îi domină pe ceilalţi. Aceasta ne 
determină să realizăm că trăim în trecut, într-un trecut 
determinant care a trasat traiectoria umană până azi, 
care putea fi foarte diferită de ceea ce a fost şi care se 
află aici şi acum: este prezentul nostru!

Sub confuzia generaţiilor istorice cu cele 
genealogice – copii, părinţi, bunici – dăinuie o 
recunoaştere exactă a ceea ce este generaţia, un concept 
care exprimă articularea efectivă a istoriei şi care, prin 
urmare, este metoda fundamentală pentru a investiga 
istoria. Nu este de mirare că singura carte dedicată serios 
temei generaţiilor, până acum, este a lui Ottokar Lorenz 
care, încă de la început, în această confuzie, expune o 
teorie genealogică ce lasă complet steril efortul mare de 
muncă.

A interpreta generaţiile în sensul genealogiei 
înseamnă să se evidenţieze în ele exclusiv succesiunea. 
De aceea, Homer, a cărui intuiţie coincide cu cea 
biblică şi, repet, cu tot primitivismul său istoric, le 
compară cu frunzele uscate care cad toamna pentru 
a fi înlocuite în sezonul primăverii cu altele noi11. 
Succesiune, substituţie! Totul provine de la ceea ce 
formează conceptul de generaţie din punctul de vedere 
al individului, sub o perspectivă subiectivă şi familiară 
– copii, părinţi, bunici. O asemenea concepţie se 
întemeiază pe o idee a vârstelor care este, de asemenea, 
subiectivă şi personală. Se înţelege prin tinereţe un 
stadiu cert al corpului şi al sufletului, diferit de stadiul în 
care ambele – corpul şi sufletul – se prezintă la bătrâneţe. 
Dar aceasta presupune că omul este, primordial, corpul 
său şi sufletul său. Împotriva acestei erori se îndreaptă 
toate gândurile mele. Omul este, în primul rând, viaţa sa 
– o traiectorie sigură, având timp maxim, predeterminat. 
Iar vârsta, după cum am observat în prelegerea trecută, 
este, înainte de toate, o etapă din această traiectorie şi 
nu un stadiu al corpului sau al sufletului. Există oameni 
care sunt până la sfârşitul vieţii într-o plenitudine 
corporală neîntreruptă, care, prin ea însăşi, n-ar permite 
diferenţierea între tinereţea sa deplină, maturitatea sa şi 
bătrâneţea sa.

Pe plan intelectual problema este mai clară. Se 
ştie că plenitudinea intelectuală se obţine în jurul vârstei 
de cincizeci de ani. Această vârstă ar fi, deci, tinereţea 
minţii. Dar nu există altă formă: omul cu o tinereţe 
fizică nepieritoare a trecut, la fel ca altul, prin etapele 
inexorabile ale existenţei: cu corp într-adevăr tânăr, cu 
toate acestea trebuie să trăiască la maturitate, iar apoi 
la bătrâneţe. În consecinţă, Aristotel situează akmé 
corporal între treizeci şi treizeci şi cinci de ani, iar akmé 
intelectual, cu o precizie excesivă şi surprinzătoare, la 
cincizeci şi unu de ani. Prin aceasta, de altfel, relevă 
înscrierea sa în eroarea perenă de a crede că omul este, 
substanţial, organism biologic – corp şi suflet – prin care 
omul trăieşte.

Problema esenţială de discutat, a omului, este 
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substantivul „viaţă” cu adjectivările sale; faptul că omul 
este dramă, destin şi nu obiect ne oferă clarificări despre 
această problemă. Vârstele sunt ale vieţii noastre, 
în primul rând, şi nu ale organismului nostru – sunt 
etape diferite în care se segmentează acţiunile noastre 
vitale. Amintiţi-vă că viaţa „ne-o facem” şi fiecare 
vârstă înseamnă un mod specific de a acţiona. În 
decursul primei etape, omul se interesează de lumea în 
care a ajuns şi în care trebuie să trăiască – este vârsta 
copilăriei şi a tinereţii corporale, până la treizeci de 
ani. De la această vârstă, omul începe să acţioneze 
independent faţă de lumea pe care a descoperit-o, 
inventează idei noi despre problemele lumii – ştiinţă, 
tehnică, religie, politică, industrie, artă, societate. Unii 
sau alţii fac propagandă despre toată această inovaţie, 
sau, viceversa, integrează creaţiile lor cu ale altor 
contemporani de vârste egale, obligaţi să reacţioneze 
la fel în faţa lumii pe care o vor construi. Aşa, într-o 
zi, se întâlnesc cu lumea lor inovată, care este propria 
lor operă, convertită în lume existentă. Este ceea ce se 
acceptă, ceea ce se reglementează în ştiinţă, politică, 
arte etc. În acest moment începe o nouă etapă a vieţii: 
omul susţine lumea pe care a construit-o, o dirijează, o 
guvernează, o protejează, pentru că unii oameni noi, de 
treizeci de ani, încep să reacţioneze în faţa acestei noi 
lumi existente.

Această descriere este o opinie conform căreia, 
pentru istorie, există o parte determinantă din viaţa 
noastră care este cea mai importantă. Copiii şi vârstnicii 
abia intervin în istorie. Dar nici în prima parte a tinereţii 
omul nu acţionează pozitiv din punct de vedere istoric. 
Rolul său istoric, public, este unul pasiv. Învaţă la 
şcoală şi la birou, prestează în servicii militare. Ceea 
ce în copilărie înseamnă viaţă activă, rămâne în umbra 
istoriei şi se referă strict la lucruri personale. De fapt, 
este etapa formidabil de egoistă a vieţii, omul trăind 
doar pentru sine. Nu creează lucruri, nu se preocupă 
de viaţa colectivă. Se joacă pentru a crea lucruri – de 
exemplu, se preocupă să publice reviste pentru tineri –, 
se joacă preocupându-se de viaţa colectivă, şi uneori 
cu atâta frenezie şi cu atât eroism, încât chiar dacă îi 
sunt străine secretele vieţii umane, va ajunge să creadă 
că preocuparea sa este autentică. Dar, în realitate, totul 
este un pretext pentru a se preocupa de sine însuşi. 
Îi lipseşte încă necesitatea substanţială de a se dărui 
cu adevărat operei, de a se dedica, de a-şi lua viaţa în 
serios, până la origini sau chiar transcendent de ea, 
chiar dacă ar fi doar o umilă operă de susţinere a vieţii 
de familie.

Realitatea istorică este construită, deci, în fiecare 
moment, de viaţa oamenilor între treizeci şi şaizeci de 
ani. Şi aici se află punctul cel mai important al doctrinei 
mele. Această etapă, de la treizeci la şaizeci de ani, 
această perioadă de activitate istorică deplină a omului 
a fost considerată întotdeauna o singură generaţie, un tip 
de viaţă omogenă. S-a adoptat o perspectivă deformată 
care face să se vadă în seria generaţiilor numai ceea ce 
înseamnă succesiune şi substituire.

Rectificăm această viziune! Luăm oamenii din 
jurul vârstei de treizeci de ani care se ocupă, de exemplu, 
de ştiinţă. La această vârstă au dobândit cunoştinţe din 
disciplinele ştiinţifice care se află aici, instalându-se 
în lumea ştiinţifică existentă. Dar cine susţine acest 
stadiu existent al ştiinţei? Fără îndoială, sunt oamenii 
între patruzeci şi cinci şi şaizeci de ani. De la treizeci 
la patruzeci şi cinci de ani este etapa în care, în mod 
normal, omul îşi întâlneşte toate ideile sale noi, cel 
puţin matricele ideologiei sale originale. După patruzeci 
şi cinci de ani apare dezvoltarea deplină a inspiraţiilor 
avute între treizeci şi patruzeci şi cinci de ani.

De asemenea ceea ce se întâmplă în politică: 
între treizeci şi patruzeci şi cinci de ani, omul „votează” 
pentru idealuri publice sigure, legi noi, instituţii noi şi 
luptă cu cei care sunt la putere, indivizi între patruzeci 
şi cinci şi şaizeci de ani.

În artă se întâmplă aşijderea.
Nu e atunci la fel, într-o succesiune istoric 

importantă şi diferită faţă de cercetările de până acum, 
cu studiul a cărui integrare în noua istorie este sigură? 
Mă refer la această mare dimensiune a vieţii umane 
care, influenţând în mod decisiv un alt fapt elementar 
al umanului, împreună cu vârstele, articulează viaţa: 
diferenţa de gen şi dinamismul său în forma iubirii. De 
exemplu, între treizeci şi patruzeci şi cinci de ani este 
etapa în care omul prezintă interes pentru femei, cu 
adevărat. „Cum?” şi „de ce?” sunt întrebări indiscrete 
pentru a răspunde şi cărora ar trebui să le dedic un 
curs întreg – un curs, desigur, care s-ar face, poate, o 
singură dată şi nu în orice loc, ci într-o Universitate, 
întrucât este vorba despre una dintre cele mai grave 
şi mai serioase teme din istoria vieţii umane. Ah! Să 
nu omitem încă un lucru! Până acum, vorbind despre 
istorie şi despre generaţii, pare că ne referim doar la 
bărbaţi, ca şi cum femeile, care sigur sunt puţine, nu 
existau; ca şi cum nu interveneau în istorie sau aşteptau 
milenii şi milenii pentru a interveni, până când să li se 
acorde dreptul de vot electoral. Şi drept urmare, istoria 
care s-a scris până la acel moment este, în principiu, 
istoria bărbaţilor singuri – precum unele spectacole 
care se anunţă „doar pentru bărbaţi”. Dar cea mai 
efectivă, permanentă, autentică şi radicală intervenţie 
a femeilor în istorie se verifică în această dimensiune a 
iubirilor. Ele ne dau ocazia pentru a face observată acea 
etapă în care femeile unei generaţii sunt, din necesitate 
şi nu din întâmplare, puţin mai tinere decât bărbaţii din 
aceeaşi generaţie, un fapt mai important decât pare la 
o primă vedere

Dar să revenim la ceea ce este mai urgent 
în această expunere. Observăm că cea mai deplină 
realitate istorică este specifică oamenilor aflaţi în 
două etape diferite ale vieţii, fiecare de cincisprezece 
ani: între treizeci şi patruzeci şi cinci de ani, etapa de 
gestaţie sau creaţie şi polemică, respectiv patruzeci 
şi cinci şi şaizeci de ani, etapa de predominare şi de 
control, vârstnicii trăind într-o lume care s-a făcut. 
Nu se potrivesc două sarcini vitale, două structuri 

biblioteca babel



141

ale vieţii diferite. Sunt deci două generaţii şi, un 
lucru paradoxal pentru vechile idei despre problema 
noastră, ceea ce este esenţial în aceste două generaţii 
este că ambele ţin în mâinile lor, în acelaşi timp, 
realitatea istorică. Mai mult, esenţial este nu ceea ce 
se succede, ci, invers, cei care convieţuiesc şi sunt 
contemporani (contemporáneas), dar nu sunt de vârste 
egale (coetáneas). Permiteţi-mi să fac, deci, această 
corectură a întregului trecut de meditaţii asupra acestei 
probleme: ceea ce este decisiv în viaţa unei generaţii nu 
este ceea ce se succede, ci ceea ce se suprapune sau se 
îmbină. Mereu există două generaţii care acţionează în 
acelaşi timp, cu acţiune deplină, asupra aceleiaşi teme 
şi în jurul aceloraşi lucruri – dar cu indici de vârstă 
diferiţi şi cu înţelegere diferită.

În ceea ce-i priveşte pe cei care au peste şaizeci 
de ani, oare nu au un rol în această realitate istorică? 
Bineînţeles că au, dar extrem de subtil. Ajunge cu 
prejudecata că, în comparaţie cu alte vârste, cei de 
peste şaizeci de ani sunt foarte puţini – în acest sens, 
simpla lor existenţă este deja ceva excepţional. La fel 
este intervenţia lor în istorie: excepţională. Vârstnicul 
este, prin esenţă, un supravieţuitor şi acţionează, când 
acţionează, de asemenea precum un supravieţuitor. De 
multe ori, pentru că este un caz insolit de spiritualitate 
care îi permite să creeze idei noi sau să şi le apere 
pe cele deja stabilite. Alteori, se recurge la vârstnici 
tocmai pentru că nu mai trăiesc în această viaţă, se află 
în afara ei, fiind străini de luptele şi pasiunile ei. Sunt 
supravieţuitori ai unei vieţi care a încetat în urmă cu 
cincisprezece ani. De aceea tinerii de treizeci de ani, 
care sunt în luptă cu viaţa, îi caută frecvent pe vârstnici 
pentru a le cere ajutorul să-i combată pe oamenii 
dominanţi.

Senatele, de exemplu, au fost, în vechea lor 
semnificaţie, corpurile din viaţa actuală, la care se 
recurgea, pentru sfaturi, ca la o instanţă inactuală, 
tocmai pentru că nu se mai aflau în realitatea istorică 
deplină şi efectivă.

Deci, din perspectiva istoriei, viaţa umană se 
divide în cinci vârste de cincisprezece ani fiecare: 
copilărie, tinereţe, iniţiere, predominare şi bătrâneţe. 
Rolul, cu adevărat istoric, este al celor două vârste 
mature: iniţierea şi predominarea. Aş zice deci că o 
generaţie istorică trăieşte cincisprezece ani de gestaţie 
şi cincisprezece ani de intervenţie şi de control.

___________
Note
1 Redăm în traducere românească însemnările lui José 

Ortega y Gasset despre ideea de generaţie, aşa cum se află ele 
în cursul En torno a Galilei, ţinut la Universitatea din Madrid 
în anul 1933.

2 José Ortega y Gasset a reluat aici un fragment din 
eseul Pentru istoria iubirii, publicat în Studii despre iubire, 
traducere de Sorin Mărculescu, Editura Humanitas, 1995, 
p.156.

3 Aristotel, Retorica, II, 12-14 (traducere, studiu 
introductiv şi index de Maria-Cristina Andrieş, Editura IRI, 
Bucureşti, 2004, p. 235-241).

4 William Shakespeare, Cum vă place, II, 7 (traducere 
de Virgil Teodorescu, în Opere complete, V, ediţie îngrijită şi 
comentarii de Leon D. Leviţchi, Editura Univers, Bucureşti, 
1986, p. 151-152).

5 José Ortega y Gasset reproduce distorsionat fabula 
lui Esop, Calul, boul, câinele şi omul (cf. Esop. Babrios, 
Fabule, traducere de Traian Lăzărescu şi Viorica Golinescu, 
Editura Minerva, Bucureşti, 1980, p. 77-78). 

6 Plutarh, Lycurg, în Vieţi paralele, I, traducere, studiu 
introductiv şi note de N.I. Barbu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 
1960, p. 128.

7 Vezi José Ortega y Gasset, Tema vremii noastre, 
traducere din spaniolă şi prefaţă de Sorin Mărculescu, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 75-80.

8 Wilhelm Pinder, Das Problem der Generation in der 
Kunstgeschichte Europas, Frankfurter Verlags-Anstalt, Berlin, 
1928.

9 Ottokar Lorenz, Die Geschichtwissenschaft in 
Hauptrichtungen und Aufgaben, Berlin, 1886. În istoriografia 
românească, un adept al lui Ottokar Lorenz a fost Dimitre 
Onciul în Epocele istoriei române şi împărţirea ei, Institutul 
de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906.

10 Justin Dromel studiază problema generaţiilor în 
partea a doua a cărţii sale intitulate La loi des révolutions: Les 
générations, les nationalités, les dynasties, les religions, La 
librairie académique Didier et Cie, Paris, 1861, p. 115-316.

11Homer, Iliada, VI, 146-149 (traducere de George 
Murnu, Editura Univers, Bucureşti, 1985, p. 160): „Cum e 
cu frunzele, aşa-i şi cu neamul sărmanilor oameni; / Unele 
toamna le scutură vântul şi cad ofilite, / Altele codrul le naşte-
nverzind, dacă dă-n primăvară: / Astfel pe lume şi valul de 
oameni se naşte şi moare”.

Traducere din limba spaniolă şi note de Leontina 
COPACIU
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Dezbaterea Chomsky-Foucault (3)

[nota redacţiei: Parte din dezbaterea Chomsky-
Foucault, mai exact transcrierea discuţiei organizate între 
cei doi în 1971 la televiziunea olandeză, a fost publicată 
în limba română în volumul Despre natura umană (Tact, 
2012). În acest număr, continuăm publicarea celorlalte 
materiale din dosarul acestei celebre întâlniri filosofice.]

Noam CHOMSKY

O filosofie a limbajului

MITSOU RONAT: Descoperirile 
dumneavoastră lingvistice v-au făcut să luaţi 
anumite poziţii în filosofia limbajului şi în ceea ce se 
numeşte „filosofia cunoaşterii”. Mai precis, în ultima 
dumneavoastră carte (Reflecţii asupra limbajului), 
v-aţi propus să determinaţi limitele a ceea ce este 
cognoscibil în gândire; în consecinţă, reflecţiile asupra 
limbajului s-au transformat practic într-o filosofie a 
ştiinţei. 

NOAM CHOMSKY: Desigur, nu studiul 
limbajului e cel care determină ce anume poate să 
treacă drept o abordare ştiinţifică; dar, de fapt, acest 
studiu oferă un model util la care putem apela în 
investigarea cunoaşterii umane.

În cazul limbajului, trebuie explicat modul în 
care un individ, aflat în posesia unor informaţii destul 
de limitate, dezvoltă un sistem de cunoaştere extrem 
de bogat. Copilul, plasat într-o comunitate lingvistică, 
este în posesia unui set de propoziţii care este limitat 
şi adesea imperfect, fragmentat şi aşa mai departe. În 
ciuda acestui fapt, într-un timp foarte scurt el reuşeşte 
să „construiască”, să internalizeze gramatica limbajului 
său, dezvoltând o cunoaştere foarte complexă, care nu 
poate fi derivată prin inducţie sau abstractizare din 

ceea ce îi este dat în experienţă. Conchidem că această 
cunoaştere internalizată trebuie să fie limitată foarte 
strict de o anumită proprietate biologică. Oricând 
întâlnim o situaţie similară, în care cunoaşterea este 
construită pornind de la nişte date limitate şi imperfecte, 
într-o manieră uniformă şi omogenă la toţi indivizii, 
putem conchide că un set de constrângeri iniţiale joacă 
un rol semnificativ în determinarea sistemului cognitiv 
care este construit de către minte.

Ne confruntăm cu ceea ce ar putea părea un 
paradox, deşi de fapt nu e deloc un paradox: acolo unde 
o cunoaştere bogată şi complexă poate fi construită 
într-o manieră uniformă, precum în cazul cunoaşterii 
limbajului, trebuie să existe constrângeri, limitări 
impuse de înzestrarea biologică asupra sistemului 
cognitiv care poate fi dezvoltat de către minte. 
Domeniul cunoaşterii accesibile este legat într-un mod 
fundamental de limitele sale. 

RONAT: Dacă ar fi posibile orice fel de reguli 
gramaticale, atunci dobândirea acestor reguli ar deveni 
imposibilă; dacă orice combinaţie de foneme ar fi 
posibilă, n-ar mai exista limbaj. Studiul limbajului arată, 
dimpotrivă, în ce măsură combinaţiile succesive de 
cuvinte, de foneme, sunt limitate, că aceste combinaţii 
formează doar o mică submulţime a mulţimii de 
combinaţii imaginabile. Lingvistica trebuie să facă 
explicite regulile care limitează aceste combinaţii. Însă 
pe baza acestor limite, obţinem o infinitate de forme 
lingvistice…

CHOMSKY: Dacă nu ar exista limite precise 
ale cunoaşterii realizabile, nu am putea avea niciodată 
o asemenea cunoaştere extensivă precum cea a 
limbajului. Din simplul motiv că, fără aceste limitări 
anterioare, am putea construi un număr enorm de 
sisteme de cunoaştere posibile, fiecare dintre ele 
fiind compatibil cu ceea ce este dat în experienţă. 
Astfel, realizarea uniformă a unui anume sistem de 
cunoaştere, care se extinde mult dincolo de experienţă, 
ar fi imposibilă: am putea adopta diferite sisteme 
cognitive, fără nicio posibilitate de a determina care 
dintre aceste sisteme este de fapt cel corect. Dacă avem 
un număr considerabil de teorii care sunt comparabile 
în credibilitate, aceasta practic înseamnă acelaşi lucru 
cu a nu avea nicio teorie. 

Să presupunem că descoperim un domeniu al 
inteligenţei în care fiinţele umane excelează. Dacă 
cineva ar dezvolta o teorie explicativă bogată, în ciuda 
limitelor dovezilor disponibile, este legitim să ne 
întrebăm care este procedura generală care a permis 
această trecere de la experienţă la cunoaştere – care 
este sistemul de constrângeri care a făcut posibil un 
asemenea salt intelectual.

Istoria ştiinţei poate oferi câteva exemple 
relevante. În anumite perioade, teorii ştiinţifice 
bogate au fost construite pe baza unor date limitate, 
teorii care au fost inteligibile pentru alţii şi care au 
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constat în propoziţii legate într-un anume fel de natura 
inteligenţei umane. Date fiind asemenea cazuri, am 
putea încerca să descoperim constrângerile iniţiale care 
caracterizează aceste teorii. Asta ne conduce la a pune 
întrebarea: Care este „gramatica universală” pentru 
teoriile inteligibile; care este setul constrângerilor date 
biologic?

Să presupunem că putem răspunde la această 
întrebare – în principiu, ar putea fi posibil. Atunci, date 
fiind constrângerile, putem investiga tipurile de teorii 
care pot fi în principiu realizate. Asta e cam acelaşi 
lucru cu a ne întreba în privinţa limbajului: Dată fiind 
o teorie a gramaticii universale, ce tipuri de limbaj sunt 
în principiu posibile?

Să numim teorii accesibile clasa teoriilor făcute 
disponibile de către constrângerile biologice. S-ar 
putea ca această clasă să nu fie omogenă, să existe 
grade de accesibilitate, accesibilitate relativă la alte 
teorii etc. Cu alte cuvinte, teoria accesibilităţii ar putea 
fi mai mult sau mai puţin structurată. „Gramatica 
universală” pentru construcţia teoriei reprezintă atunci 
o teorie a structurii teoriilor accesibile. Dacă această 
„gramatică universală” e parte din înzestrarea biologică 
a unei persoane, atunci date fiind nişte probe adecvate, 
această persoană va avea disponibile anumite teorii, cel 
puţin în anumite cazuri. Recunosc că simplic lucrurile 
enorm. 

Să luăm în considerare atunci clasa teoriilor 
adevărate. Ne putem imagina că o asemenea clasă 
există şi este exprimată, să zicem, într-o notaţie care 
ne este disponibilă. Atunci ne putem întreba: Care 
este intersecţia dintre clasa teoriilor accesibile şi clasa 
teoriilor adevărate, adică, ce teorii aparţin simultan 
clasei teoriilor accesibile şi clasei teoriilor adevărate? 
(Sau am putea pune întrebări şi mai complexe despre 
gradul de accesibilitate şi accesibilitate relativă.) Acolo 
unde există o asemenea intersecţie, fiinţa umană poate 
realiza o cunoaştere reală. Şi invers, ea nu poate realiza 
o cunoaştere reală dincolo de acea intersecţie. 

Desigur, asta se bazează pe presupoziţia că 
mintea umană este parte a naturii, că este un sistem 
biologic la fel ca altele, poate mai complicat şi mai 
complex decât altele pe care le cunoaştem, însă cu toate 
acestea un sistem biologic, cu orizontul său potenţial 
şi limitele sale intrinseci determinate de chiar aceeaşi 
factori care îi furnizează şi orizontul. Din această 
perspectivă, raţiunea umană nu este instrumentul 
universal cu care a identificat-o Descartes, ci mai 
degrabă un sistem biologic aparte.

RONAT: Ne întoarcem din nou la ideea conform 
căreia activitatea ştiinţifică nu este posibilă decât în 
limitele biologice ale fiinţei umane...

CHOMSKY: Observaţi însă că nu există niciun 
motiv biologic anume pentru ca o asemenea intersecţie 
să existe. Este rezonabil să presupunem că abilitatea de 
a inventa fizica nucleară nu-i furnizează organismului 
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niciun avantaj de selecţie [naturală] şi că nu a 
reprezentat un factor în evoluţia umană. Abilitatea de 
a rezolva probleme de algebră nu reprezintă un factor 
în reproducerea diferenţiată. Nu există, din câte ştiu 
eu, nicio versiune credibilă a ideii că aceste capacităţi 
speciale sunt cumva în continuarea abilităţilor practice, 
a confecţionării de unelte şi aşa mai departe – dar asta 
nu înseamnă a nega faptul că aceste capacităţi speciale 
s-au dezvoltat din motive necunoscute, ca un fenomen 
concomitent evoluţiei creierului, care s-ar putea să fi 
fost supus presiunilor de selecţie.

Într-un fel, existenţa unei intersecţii a clasei 
teoriilor accesibile şi a clasei teoriilor adevărate este 
un fel de miracol biologic. Se pare că acest miracol 
s-a petrecut cel puţin într-un domeniu, şi anume fizica 
şi ştiinţele naturale pe care le-am putea considera 
un fel de „extensie” a fizicii: chimia, biochimia, 
biologia moleculară. În aceste domenii, progresul a 
fost extrem de rapid pe baza unor informaţii limitate 
şi într-o manieră inteligibilă pentru ceilalţi. S-ar putea 
să avem aici de-a face cu un episod unic în istoria 
umană: nu există nimic care să ne facă să credem că 
suntem un organism universal. Mai degrabă, suntem 
suspuşi constrângerilor biologice în ceea ce priveşte 
teoriile pe care le putem concepe şi înţelege, şi suntem 
norocoşi să avem aceste limitări, pentru că altfel nu 
am putea construi deloc sisteme bogate de cunoaştere 
şi înţelegere. Însă s-ar putea ca aceste constrângeri să 
excludă domenii despre care ne-am dori foarte mult să 
ştim ceva. Asta e păcat. Poate că există un alt organism, 
cu o inteligenţă diferit organizată, care să fie capabil 
de ceea ce noi nu suntem. Ca o primă aproximare, în 
opinia mea aceasta e una rezonabilă, o manieră de a 
gândi problema dobândirii cunoaşterii conştiente.

Făcând un pas înainte, nu este inimaginabil ca un 
organism particular să ajungă să-şi examineze propriul 
său sistem de dobândire a cunoaşterii; el ar putea astfel 
fie capabil să determine clasa teoriilor inteligibile pe 
care acesta le poate dobândi. Nu văd nicio contradicţie 
în asta. O teorie considerată a fi ininteligibilă, o „teorie 
inaccesibilă” în sensul tocmai descris, nu devine prin 
asta inteligibilă sau accesibilă.

Ar fi pur şi simplu identificată. Şi dacă într-
un anumit domeniu al gândirii, teoriile accesibile se 
dovedesc a fi departe de teoriile adevărate, cu atât mai 
rău. Atunci fiinţele umane ar putea, în cel mai bun 
caz, dezvolta un fel de tehnologie intelectuală, care 
din motive inexplicabile prezice anumite lucruri în 
aceste domenii. Însă ele nu vor înţelege cu adevărat 
de ce tehnologia funcţionează. Ele nu vor avea o teorie 
inteligibilă, în sensul în care o ştiinţă interesantă este 
inteligibilă. Teoriile lor, deşi ar putea fi eficiente, vor 
rămâne nesatisfăcătoare din punct de vedere intelectual.

Analizând din această perspectivă istoria 
strădaniilor intelectuale ale omului, descoperim 
lucruri ciudate, lucruri surprinzătoare. În matematică, 
anumite zone par să corespundă unor aptitudini umane 
excepţionale: teoria numerelor, intuiţia spaţială. 
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Urmărirea acestor intuiţii a determinat principala linie 
de progres în matematică, cel puţin până la sfârşitul 
secolului al XIX-lea. Se pare că mintea noastră 
este capabilă să mânuiască proprietăţile abstracte 
ale sistemelor de numere, geometria abstractă şi 
matematica continuumului. Acestea nu sunt limitele 
absolute, însă este probabil să fim limitaţi la anumite 
ramuri ale ştiinţei şi matematicii.

Foarte probabil, tot ceea ce am spus ar fi respins 
de un empirist strict, sau chiar privit ca lipsit de sens. 

RONAT: Adică de cineva care crede în teza 
conform căreia că omul înaintează în dobândirea 
cunoaşterii prin inducţie şi generalizare, pornind de la o 
minte „goală” sau „albă”, fără niciun fel de constrângeri 
biologice a priori. În acest cadru, cunoaşterea e tot atât 
de puţin determinată de structura minţii pe cât e forma 
unei întipăriri determinată de către bucata de ceară...

CHOMSKY: Da. În opinia mea, aceste ipoteze 
empiriste au foarte puţină plauzibilitate; nu mi se pare 
că putem da seama de dezvoltarea înţelegerii comune 
a lumii fizice şi sociale, sau a ştiinţei, în termenii 
proceselor de inducţie, generalizare, abstractizare şi 
aşa mai de parte. Nu există o astfel de cale directă de la 
datele care ne sunt oferite la teoriile inteligibile.

Acelaşi lucru este adevărat şi pentru alte 
domenii, precum muzica, de exemplu. În fond, ne 
putem imagina oricând nenumărate sisteme muzicale, 
dintre care majoritatea vor părea doar zgomot pentru 
urechea umană. Şi aici, factorii biologici determină 
pentru fiinţele umane clasa sistemelor muzicale 
posibile, deşi ce anume este mai exact această clasă 
rămâne o problemă deschisă şi foarte dezbătută la ora 
actuală.

Şi în acest caz, nu pare să fie disponibilă nicio 
explicaţie funcţională directă. Abilitatea muzicală 
nu reprezintă un factor în reproducere. Muzica nu 
îmbunătăţeşte bunăstarea materială, nu permite cuiva 
să funcţioneze mai bine în societate etc. Foarte simplu, 
ea răspunde nevoii umane de expresie estetică. Dacă 
studiem natura umană într-o manieră adecvată, putem 
descoperi că anumite sisteme muzicale corespund 
acestei nevoi, în timp ce altele nu o fac.

RONAT: Printre acele domenii în care 
abordarea ştiinţifică nu a făcut niciun progres în ultimii 
două mii de ani dumneavoastră includeţi şi studiul 
comportamentului uman.

CHOMSKY: Comportamentul, da, este un 
asemenea caz. Întrebările fundamentale au fost puse de 
la începutul memoriei istorice: problema cauzalităţii 
comportamentului pare simplu de pus, dar practic nu 
s-a făcut niciun progres teoretic în a răspunde la ea. 
Întrebarea fundamentală s-ar putea formula astfel: 
Să ne gândim la o funcţie a unor anumite variabile 
astfel încât, date fiind valorile variabilelor, funcţia ne 
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va oferi comportamentul care rezultă din condiţiile 
specificate de aceste valori, sau poate o distribuţie a 
comportamentelor posibile. Însă nicio astfel de funcţie 
nu a fost propusă în mod serios, fie şi într-o aproximare 
slabă, iar problema a rămas fără soluţie. De fapt, nu 
cunoaştem nicio modalitate rezonabilă de a aborda 
această problemă. Probabil că această persistenţă a 
eşecului e de explicat pe baza faptului că adevărata 
teorie a comportamentului se află dincolo de raza 
noastră de cunoaştere. Astfel că nu putem progresa. E 
ca şi cum am încerca să învăţăm o maimuţă să aprecieze 
muzica lui Bach. O pierdere de timp...

RONAT: Atunci chestiunea comportamentului 
ar fi diferită de chestiunea sintaxei: nici aceasta nu a 
mai fost pusă vreodată înainte de dezvoltarea gramaticii 
generative.

CHOMSKY: Dar în acest caz, odată ce 
întrebarea este pusă, toată lumea vine cu răspunsuri 
care sunt similare sau comparabile. Când anumite 
întrebări sunt puse, uneori răspunsul e imposibil de 
imaginat, iar alteori răspunsurile încep să apară chiar 
peste tot. Iar atunci când un răspuns este propus, cei 
care au o înţelegere adecvată a problemei vor considera 
şi răspunsul ca fiind inteligibil. Se întâmplă adesea ca 
o întrebare să nu poată fi încă pusă în mod adecvat 
sau cu gradul necesar de sofisticare; dar se poate şi ca 
întrebarea să fie adecvat pusă, şi totuşi să pară că se află 
dincolo de capacitatea noastră intelectuală. 

Analogă cu situaţia limbajului este, probabil, 
înţelegerea noastră a structurilor sociale în care 
trăim. Avem tot felul de cunoştinţe tacite şi complexe 
referitoare la relaţiile noastre cu alţi oameni. Poate 
avem un fel de „gramatică universală” a formelor 
posibile de interacţiune socială, iar acest sistem este 
cel care ne ajută să ne organizăm intuitiv percepţiile 
noastre imperfecte despre realitatea socială, deşi 
din asta nu rezultă cu necesitate că suntem capabili 
să dezvoltăm teorii conştiente în acest domeniu prin 
exercitarea „facultăţilor noastre formatoare de ştiinţă”. 
Dacă reuşim să ne găsim locul în societatea noastră, 
asta probabil se întâmplă deoarece aceste societăţi au 
o structură pe care noi suntem pregătiţi să o căutăm. 
Cu puţină imaginaţie am putea să născocim o societate 
artificială în care nimeni nu şi-ar putea găsi vreodată 
locul...

RONAT: Aşadar comparaţi eşecul limbajelor 
artificiale cu eşecul societăţilor utopice?

CHOMSKY: Poate. Nimeni nu poate învăţa 
un limbaj artificial construit să violeze gramatica 
universală tot atât de repede cum învaţă un limbaj 
natural, prin simplul fapt de a fi imersat în el. Cel mult, 
am putea concepe un astfel de limbaj ca un joc, un 
puzzle... În acelaşi fel, ne-am putea imagina o societate 
în care nimeni nu ar putea supravieţui ca fiinţă socială, 
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deoarece ea nu ar corespunde percepţiilor determinate 
biologic şi nevoilor umane sociale. Din motive istorice, 
societăţile existente ar putea avea astfel de proprietăţi, 
care conduc la diverse forme de patologie.

Orice ştiinţă socială sau teorie a schimbării 
sociale serioasă trebuie să fie întemeiată pe un concept 
al naturii umane. Un teoretician al liberalismului clasic 
precum Adam Smith începe prin a afirma că natura 
umană este definită de înclinaţia de a face troc şi de a 
schimba bunuri: această presupunere concordă foarte 
bine cu ordinea socială pe care el o apără. Dacă accepţi 
această premisă (care e puţin credibilă), rezultă că 
natura umană se conformează unei societăţii capitaliste 
timpurii idealizate, fără monopol, fără intervenţia 
statului şi fără control social al producţiei. 

Dacă, din contră, credem împreună cu Marx sau 
cu romanticii francezi şi germani că numai cooperarea 
socială permite deplina dezvoltare a puterilor umane, 
atunci vom avea o versiune foarte diferită a unei 
societăţi dezirabile. Există întotdeauna o anumită 
concepţie a naturii umane, implicită sau explicită, care 
subîntinde o doctrină a ordinii sociale sau a schimbării 
sociale.

RONAT: În ce măsură descoperirile 
dumneavoastră despre limbaj şi definiţiile pe care le 
daţi domeniilor de cunoaştere conduc la apariţia unor 
noi întrebări filosofice? De care filosofie vă simţiţi mai 
apropiat?

CHOMSKY: Legat de chestiunea pe care tocmai 
am discutat-o, filosoful de care mă simt cel mai apropiat 
şi pe care aproape îl parafrazez este Charles Sanders 
Peirce. El a propus o schiţă interesantă, foarte departe 
de a fi completă, a ceea ce el numea „abducţie”...

RONAT: Cred că abducţia este o formă 
de inferenţă care nu depinde doar de principii 
apriorice (precum deducţia), nici doar de observaţia 
experimentală (precum inducţia). Însă acel aspect al 
teoriei lui Peirce nu este foarte cunoscut în Franţa.

CHOMSKY: Nici aici, în Statele Unite. Peirce 
argumenta că pentru a evalua creşterea cunoaşterii, 
trebuie să presupunem că „mintea omului are o 
adaptabilitate naturală de a-şi imagina teorii corecte 
de anumite feluri”, un anumit principiu al „abducţiei” 
care „limitează ipotezele admisibile”, un fel de 
„instinct” dezvoltat în cursul evoluţiei. Ideile lui Peirce 
despre abducţie erau destul de vagi, iar sugestia sa 
că structura biologică dată joacă un rol fundamental 
în selecţia ipotezelor ştiinţifice pare să fi avut foarte 
puţină influenţă. Din câte cunosc eu, aproape nimeni 
nu a încercat să dezvolte mai departe aceste idei, deşi 
noţiuni similare au fost dezvoltate în mod independent 
cu varii ocazii. Peirce a avut o influenţă enormă, dar nu 
din acest motiv.
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RONAT: Mai mult în semiologie...

CHOMSKY: Da, în acea zonă generală. Ideile 
sale despre abducţie au dezvoltat idei kantiene la care 
filosofia recentă anglo-americană nu a fost foarte 
receptivă. Din câte ştiu, abordarea sa în epistemologie 
nu a fost continuată, deşi s-au criticat foarte mult 
abordările inductiviste – de pildă, Popper.

În ceea ce-l priveşte pe Russell, el a fost foarte 
preocupat în lucrările sale târzii (Cunoaşterea umană) 
de inadecvarea abordării empiriste la dobândirea 
cunoaşterii. Însă cartea sa a fost în general ignorată. 
El a propus diferite principii de inferenţă non-
demonstrativă pentru a explica cunoaşterea pe care de 
fapt o posedăm.

RONAT: Inferenţa non-demonstrativă diferă 
de deducţiile logicii matematice în măsura în care, în 
ciuda adevărului premiselor şi al caracterului riguros 
al raţionării, adevărul concluziilor nu este garantat; ele 
sunt exprimate doar probabil. Aşa este?

CHOMSKY: În esenţă, da: s-ar putea spune că 
abordarea sa era kantiană într-o anumită măsură, însă 
cu diferenţe fundamentale. Într-un anume fel, Russell 
a rămas un empirist. Principiile sale ale inferenţei 
non-demonstrative sunt adăugate unul câte unul 
la principiul fundamental al inducţiei şi nu oferă o 
schimbare radicală de perspectivă. Însă problema nu 
e cantitativă, ci calitativă. Principiile inferenţei non-
demonstrative nu împlinesc această nevoie. Eu cred 
că este necesară o abordare radical diferită, al cărei 
punct de pornire este foarte îndepărtat de presupoziţiile 
empiriste. Acest fapt este valabil nu doar pentru 
cunoaşterea ştiinţifică, unde el este în general acceptat 
astăzi, ci şi pentru ceea ce putem numi construcţiile 
„înţelegerii comune”, adică pentru noţiunile noastre 
obişnuite referitoare la natura lumii fizice şi sociale, 
comprehensiunea noastră intuitivă a acţiunilor umane, 
scopurile, motivele şi cauzele lor etc.

Acestea sunt probleme foarte importante, care 
necesită mult mai multă analiză decât ceea ce pot eu 
oferi aici. Însă revenind la întrebarea dumneavoastră, 
o mare parte din munca filosofilor contemporani 
asupra limbajului şi naturii cercetării ştiinţifice a fost 
foarte stimulantă pentru mine. Chiar de la bun început, 
munca mea a fost influenţată profund de dezvoltările 
din filosofie (după cum indică şi mulţumirile publice 
de recunoştinţă, în special către Nelson Goodman şi 
W. V. Quine). Iar asta continuă să fie adevărat. Pentru 
a menţiona doar câteva exemple, cercetarea lui John 
Austin asupra actelor de vorbire s-a dovedit a fi foarte 
utilă pentru mine, la fel ca şi cea a lui Paul Grice asupra 
logicii conversaţiei. În prezent, o cercetare foarte 
interesantă este realizată în teoria semnificaţiei, de-a 
lungul diferitelor linii. Se pot cita aici contribuţiile lui 
Saul Kripke, Hilary Putnam, Jerrold Katz, Michael 
Dummett, Julius Moravcsik, Donald Davidson şi 
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mulţi alţii. Unele dintre cercetările asupra semanticii 
modelelor teoretice – studiul „adevărului în lumile 
posibile” – par promiţătoare. În mod special, aş 
menţiona munca lui Jaakko Hintikka şi a colegilor săi, 
care se ocupă de probleme centrale pentru o sferă largă 
de subiecte din sintaxă şi semantica limbajelor naturale, 
mai ales în privinţa cuantificării. Asemenea cercetări 
au fost extinse şi la domeniul pragmaticii, altfel spus 
la studiul manierei în care limbajul este folosit pentru 
atingerea anumitor scopuri umane; de pildă, munca 
filosofului israelian Asa Kasher. După cum indică 
aceste scurte referinţe, această cercetare este realizată 
la scară internaţională, nefiind doar anglo-americană.

Ar trebui să menţionez de asemenea şi cercetarea 
asupra istoriei şi filosofiei ştiinţei, care a început să 
furnizeze o înţelegere mai exactă şi mai bogată a manierei 
în care ideile se dezvoltă şi prind rădăcini în ştiinţele 
naturale. Această muncă – de pildă, cea a lui Thoms Kuhn 
sau Imre Lakatós – trece mult dincolo de obişnuitele 
modele artificiale de verificare şi falsificare, care au fost 
predominante pentru o lungă perioadă de timp şi care au 
exercitat o influenţă îndoielnică asupra „ştiinţelor moi”, mai 
ales că acestea din urmă nu se sprijineau pe fundamentele 
unei tradiţii intelectuale sănătoase care să le poată ghida 
în dezvoltarea lor. În opinia mea, este util pentru cei care 
lucrează în aceste domenii să se familiarizeze cu modurile 
în care ştiinţele naturale au fost capabile să progreseze; în 
special, să recunoască modul în care, în momentele critice 
ale dezvoltării lor, ştiinţele naturale au fost ghidate de o 
idealizare radicală, de o preocupare pentru adâncimea 
intuiţiilor şi a capacităţii explicative, mai degrabă decât de 
preocuparea de a acomoda „toate faptele” – o noţiune care 
frizează lipsa de sens –, în unele momente chiar ignorând 
contra-exemplele evidente în speranţa (care câteodată s-a 
dovedit justificată doar după mulţi ani sau chiar secole) că 
o înţelegere ulterioară va reuşi să le explice. Acestea sunt 
lecţii utile care au fost ocultate de mare parte din discuţia 
despre epistemologie şi filosofia ştiinţei.

RONAT: Ce credeţi despre filosofii europeni, 
despre cei francezi în particular?

CHOMSKY: În afara filosofiei anglo-americane, 
nu ştiu suficient de multe despre filosofii contemporani 
încât să îi pot discuta serios.

RONAT: Aţi întâlnit vreodată un filosof marxist 
francez?

CHOMSKY: Rareori. Aici sunt necesare câteva 
distincţii. Filosofia marxistă contemporană a fost legată 
în mare parte de doctrina leninistă, cel puţin până recent. 
Marxismul european de după Primul Război Mondial 
a dezvoltat, în opinia mea, câteva tendinţe nefericite: 
tendinţele asociate cu bolşevismul, care mi s-a părut 
întotdeauna un curent autoritar şi reacţionar. Acesta din 
urmă a devenit dominant în interiorul tradiţiei marxiste 
europene după Revoluţia Rusă. Însă mai pe gustul 

meu sunt nişte tendinţe cu totul diferite, de exemplu 
acel curent de gândire care porneşte, aproximativ, de 
la Rosa Luxemburg şi de la marxistul olandez Anton 
Pannekoek şi de la Paul Mattick ajungând până la 
anarho-sindicalistul Rudolf Rocker şi alţii.

Aceşti gânditori nu au contribuit la filosofie 
în sensul în care discutăm aici; însă au multe de 
spus despre societate, despre schimbarea socială şi 
problemele fundamentale ale vieţii umane. Deşi nu şi 
despre probleme de genul celora pe care le-am discutat 
aici, de pildă.

Marxismul însuşi a devenit prea adesea un soi 
de biserică, o teologie.

Desigur, generalizez foarte mult. O muncă 
de valoare a fost realizată de cei care se consideră 
marxişti. Însă până într-un anumit punct, mă tem că 
această critică este justificată. În orice caz, nu cred 
că filosofia marxistă, de orice tendinţă, a adus vreo 
contribuţie substanţială la tipul de chestiuni pe care noi 
le-am discutat. 

În rest, ceea ce ştiu nu m-a impresionat prea 
mult şi nu m-a încurajat să încerc să aflu mai multe.

RONAT: Dar l-aţi cunoscut, cred, pe Michel 
Foucault, în timpul unei transmisiuni televizate în 
Amsterdam?

CHOMSKY: Da, şi am avut nişte discuţii foarte 
bune înainte şi în timpul transmisiunii. La televiziunea 
olandeză, am vorbit câteva ore, el în franceză, eu în 
engleză; nu ştiu ce au înţeles telespectatorii olandezi din 
toate astea. Mi s-a părut că ne-am regăsit cel puţin într-
un acord parţial asupra chestiunii „naturii umane” şi 
poate nu atât de mult asupra politicii (cele două puncte 
esenţiale asupra cărora Fons Elders ne-a intervievat).

În ceea ce priveşte conceptul de natură umană 
şi relaţia sa cu progresul ştiinţific, a părut că noi doi 
„urcam acelaşi munte, pornind din direcţii opuse”, ca 
să repet expresia pe care Elders a folosit-o. În opinia 
mea, creativitatea ştiinţifică depinde de două lucruri: 
pe de-o parte, de o proprietate intrinsecă a minţii, iar 
de cealaltă parte, de o combinaţie de condiţii sociale 
şi intelectuale. Nu se pune problema să alegem între 
acestea două. Pentru a înţelege o descoperire ştiinţifică, 
este necesar să înţelegem interacţiunea dintre aceşti 
factori. Personal, eu sunt mai interesat de primul, în 
timp ce Foucault îl sublinia pe al doilea. 

Foucault gândeşte cunoaşterea ştiinţifică a unei 
anumite epoci date ca fiind o grilă de condiţii sociale şi 
intelectuale, ca un sistem de reguli care permite crearea 
de noi cunoaşteri. În opinia lui, dacă l-am înţeles corect, 
cunoaşterea umană se transformă datorită condiţiilor 
sociale şi a luptelor sociale, o grilă înlocuind-o pe 
alta, generând astfel noi posibilităţi pentru ştiinţă. El 
este, cred, sceptic în legătură cu posibilitatea sau cu 
legitimitatea unei încercări de a plasa surse importante 
ale cunoaşterii umane în mintea omului, concepută 
într-o manieră anistorică.
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Poziţia lui implică de asemenea o utilizare 
diferită a termenului de creativitate. Când vorbesc 
de creativitate în acest context, nu fac o judecată de 
valoare: creativitatea este un aspect al utilizării comune 
şi cotidiene a limbajului şi a acţiunii umane în general. 
Totuşi, când Foucault vorbeşte despre creativitate, el 
se gândeşte mai degrabă la realizările unui Newton, de 
exemplu – deşi el subliniază baza socială şi intelectuală 
comună a creaţiilor imaginaţiei ştiinţifice, şi mai 
puţin realizările unui geniu individual –, altfel spus, 
el se gândeşte la condiţiile inovaţiei radicale. Modul 
în care el utilizează termenul este mai obişnuit decât 
al meu. Însă chiar dacă ştiinţa contemporană ar putea 
găsi vreo soluţie la problemele legate de creativitatea 
obişnuită, normală – sunt destul de sceptic în legătură 
cu asta –, cu siguranţă, ea tot nu poate încă spera să dea 
seama de adevărata creativitate în sensul mai comun 
al cuvântului, sau să prevadă realizările marilor artişti 
sau viitoarele descoperiri ale ştiinţei. Asta pare o cauză 
pierdută. După mine, sensul în care vorbesc despre 
„creativitatea normală” nu e diferit de ceea ce Descartes 
avea în minte atunci când a făcut distincţia între o 
fiinţă umană şi un papagal. Din perspectiva istorică a 
lui Foucault, nu mai căutăm să identificăm inovatorii 
şi realizările lor specifice sau obstacolele care stau în 
calea apariţiei adevărului, ci încercăm să determinăm 
modul în care cunoaşterea, ca un sistem independent de 
indivizi, îşi modifică propriile reguli de formare.

RONAT: Definind cunoaşterea unei epoci ca o 
grilă sau un sistem, nu se apropie Foucault de gândirea 
structuralistă, care şi ea concepe limbajul ca un sistem?

CHOMSKY: Pentru a răspunde aşa cum se 
cuvine ar trebui să studiez problema în adâncime. 
În orice caz, în timp ce eu vorbeam despre limitările 
impuse asupra unei clase de teorii accesibile – legate 
de constrângerile minţii umane, care permit în primul 
rând construirea de teorii bogate –, el e mai interesat 
de proliferarea posibilităţilor teoretice ce rezultă din 
varietatea de condiţii sociale în interiorul cărora poate 
înflori inteligenţa umană.

RONAT: În acelaşi fel, lingvistica structurală 
subliniază diferenţele dintre limbaje.

CHOMSKY: Trebuie să fiu precaut în răspunsul 
meu, deoarece expresia „lingvistică structurală” 
poate acoperi nenumărate poziţii. Este cu siguranţă 
adevărat că lingviştii americani „neo-bloomfieldieni”, 
care se auto-intitulează câteodată „structuralişti”, au 
fost impresionaţi mai ales de diversitatea limbajelor, 
iar unii dintre ei, precum Martin Joos, au mers atât 
de departe, încât au ajuns să declare, ca o propoziţie 
generală a ştiinţei lingvistice, că limbajele diferă 
unele de altele într-o manieră arbitrară. Când ei 
vorbesc de „universali”, asta implică o caracterizare 
de o natură foarte limitată, poate nişte observaţii 

statistice. Pe de altă parte, o asemenea caracterizare ar 
fi foarte nepotrivită în cazul altor şcoli de lingvistică 
structurală, de pildă, opera lui Roman Jakobson, care a 
fost întotdeauna interesat de universalii lingvistici care 
restrâng simţitor clasa limbajelor posibile, mai ales în 
fonologie.

În ceea ce-l priveşte pe Foucault, aşa cum 
am spus, el pare sceptic în legătură cu posibilitatea 
de a dezvolta un concept de „natură umană” care să 
fie independent de condiţiile sociale şi istorice, ca 
un concept biologic bine definit. Nu cred că el şi-ar 
caracteriza propria abordare drept „structuralistă”. Nu 
îi împărtăşesc scepticismul. Aş fi de acord cu el în a 
spune că natura umană nu se află încă în interiorul 
domeniului ştiinţei. Până acum, conceptul de natură 
umană a scăpat interogaţiei ştiinţifice; însă eu cred că 
în domenii de specialitate precum studiul limbajului, 
putem începe să formulăm un concept relevant de 
„natură umană”, sub aspectele sale intelectuale şi 
cognitive. În orice caz, nu aş ezita să consider facultatea 
limbajului ca parte a naturii umane.

RONAT: Aţi vorbit cu Foucault despre 
Grammaire Générale de la Port-Royal?

CHOMSKY: Am vorbit mai ales despre relaţia 
mea cu cercetarea legată de istoria ideilor. Există mai 
multe neînţelegeri despre acest subiect.

Aceste chestiuni pot fi abordate în diferite 
feluri. De pildă, abordarea mea a tradiţiei raţionaliste 
moderne timpurii nu este cea a unui istoric al ştiinţei 
sau al filosofiei. Nu am încercat să reconstruiesc într-o 
manieră exhaustivă ceea ce oamenii gândeau la acea 
vreme, ci mai degrabă să scot la lumină anumite intuiţii 
importante ale acelei perioade care au fost neglijate 
şi adesea serios distorsionate în cadrul cercetării 
ulterioare, şi să arăt cum la acel moment anumite 
persoane judecaseră deja lucruri importante, poate 
fără să fie în totalitate conştienţi de acest lucru. Aceste 
intenţii specifice sunt afirmate destul de explicit, de 
exemplu în cartea mea Lingvistica carteziană.

Am fost interesat de stadiile timpurii ale gândirii 
şi speculaţiei legate de problemele importante pentru 
contemporanitate. Şi am încercat să arăt în ce moduri şi 
în ce măsură au fost formulate idei similare, anticipări 
ale unor dezvoltări ulterioare, poate din perspective 
destul de diferite. Cred că putem observa adesea, 
din actuala noastră perspectivă privilegiată asupra 
progresului înţelegerii, modul în care un gânditor 
din trecut bâjbâia în direcţia anumitor idei extrem de 
importante, adeseori într-o manieră foarte constructivă 
şi remarcabilă, şi poate doar cu o conştiinţă parţială 
asupra naturii căutării sale. 

Permiteţi-mi să fac o analogie. Nu operez în 
maniera unui istoric de artă, ci mai degrabă în cea a 
unui iubitor de artă, o persoană care caută ceea ce are 
valoare pentru el în secolul al XVII-lea, spre exemplu, 
acea valoare derivând în mare măsură din perspectiva 
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contemporană cu care el abordează aceste obiecte. 
Ambele tipuri de abordări sunt legitime. Cred că 
este posibil să te îndrepţi către stadii anterioare ale 
cunoaşterii ştiinţifice, şi în virtutea a ceea ce cunoaştem 
astăzi să faci lumină asupra contribuţiilor importante 
ale acelei perioade într-un mod în care nici cele mai 
creative genii nu au reuşit, din cauza limitărilor epocii 
lor. De acest fel a fost interesul meu pentru Descartes, 
de exemplu, şi pentru tradiţia filosofică pe care a 
influenţat-o, şi de asemenea pentru Humboldt, care 
nu s-ar fi considerat un cartezian: am fost interesat de 
eforturile sale de a explica conceptul de creativitate 
liberă pe baza unui sistem de reguli internalizate, o idee 
care are, cred, anumite rădăcini în gândirea carteziană.

Tipul de abordare despre care am vorbit a 
fost criticat, însă nu pe vreun temei raţional, din câte 
îmi dau seama. Poate ar fi trebuit să discut natura şi 
legitimitatea unei astfel de abordări mai în detaliu, 
deşi mi s-a părut (şi încă mi se pare) evidentă. Ceea ce 
am spus este destul de comun în istoria ştiinţei. Spre 
exemplu, Dijksterhuis, în lucrarea sa majoră despre 
originea mecanicii clasice, remarcă, cu referire la 
Newton, că „La drept vorbind, întregul sistem poate 
fi înţeles doar în lumina dezvoltărilor ulterioare ale 
ştiinţei”1. Să presupunem că ideile mecanicii clasice 
s-ar fi pierdut şi că ar fi existat o întoarcere la ceva 
mai asemănător „istoriei naturale” – acumularea şi 
organizarea unor cantităţi mari de date şi observaţii ale 
fenomenelor, poate un fel de astronomie babiloniană 
(deşi până şi această referinţă este probabil nedreaptă). 
Apoi să presupunem că într-o nouă fază a ştiinţei ar fi 
reapărut întrebări similare celor din perioada mecanicii 
clasice. Ar fi fost cu totul oportun, de fapt chiar foarte 
preţios, să încercăm să descoperim intuiţii importante 
aparţinând unei perioade anterioare şi să determinăm 
în ce moduri ele au fost anticipări ale cercetării actuale, 
poate chiar să fie înţelese adecvat în lumina dezvoltărilor 
ulterioare. Asta mi se pare mie că s-a întâmplat, mai 
mult sau mai puţin, în studiul limbajului şi al minţii, 
şi cred că e destul de interesant să recuperăm intuiţii 
care au fost mult timp neglijate, abordând cercetarea 
anterioară (care a fost adesea foarte greşit interpretată, 
după cum am şi arătat) din perspectiva intereselor 
actuale şi încercând să vedem cum chestiunile discutate 
într-o perioadă anterioară pot fi înţelese şi uneori 
reinterpretate în lumina unei înţelegeri, cunoaşteri şi 
tehnici mai recente. Această abordare este legitimă şi 
nu trebuie confundată cu eforturile (ca acelea ale lui 
Dijksterhuis în fizică) de a reconstrui exact modul în 
care problemele au apărut şi au fost construite într-o 
perioadă anterioară. Desigur, trebuie să fim atenţi să 
nu falsificăm discuţiile anterioare, însă eu nu cunosc 
nicio analiză critică a muncii mele care să arate că 
aşa stau lucrurile. În ceea ce se numeşte „literatura 
de specialitate”, a existat, regret să spun asta, o bună 
doză de înţelegere clar eronată a ceea ce am scris, şi 
am fost surprins să găsesc o critică dură ale unor păreri 
pretins ale mele asupra unor teme pe care eu nu le-am 

discutat deloc. Am comentat din când în când unele 
dintre aceste falsificări, la fel cum au făcut şi alţii, însă 
nicidecum în mod exhaustiv, şi nu o voi face nici aici.

Orice persoană angajată în munca intelectuală 
poate face acelaşi lucru în legătură cu sine: puteţi 
încerca să reconsideraţi ce aţi înţeles acum douăzeci de 
ani, şi astfel să vedeţi în ce direcţie, într-un mod confuz, 
încercaţi atunci să vă îndreptaţi, către ce scop, care 
poate a devenit clar şi inteligibil doar mult mai târziu...

RONAT: Care au fost dezacordurile politice 
dintre dumneavoastră şi Foucault?

CHOMSKY: În ceea ce mă priveşte, aş distinge 
între două sarcini intelectuale. Una este aceea de a imagina 
o societate viitoare care se conformează exigenţelor naturii 
umane, în măsura în care le putem înţelege; cealaltă, de a 
analiza natura puterii şi a opresiunii în societăţile noastre 
actuale. Pentru Foucault, dacă l-am înţeles corect, ceea 
ce ne putem imagina acum nu este nimic altceva decât 
un produs al societăţii burgheze din perioada modernă: 
noţiunile de dreptate sau de „realizare a esenţei umane” 
sunt doar invenţii ale civilizaţiei noastre şi rezultă din 
sistemul nostru de clase. Conceptul de dreptate este 
astfel redus la un pretext formulat de o clasă care are 
sau vrea să aibă acces la putere. Sarcina unui reformator 
sau a unui revoluţionar este de a câştiga puterea, nu de a 
ajuta la construirea unei societăţi mai drepte. Problemele 
dreptăţii abstracte nu se pun, şi poate că nici nu pot fi puse 
în mod inteligibil. Foucault spune, dacă l-am înţeles, din 
nou, corect, că cineva se angajează în lupta de clasă ca 
să câştige, nu pentru că asta va conduce la o societate 
mai dreaptă. În această privinţă, eu am o părere foarte 
diferită. Din punctul meu de vedere, o luptă socială poate 
fi justificată doar dacă este susţinută de un argument – 
chiar dacă acesta este un argument indirect, bazat pe 
judecăţi factuale şi de valoare care nu sunt bine înţelese 
– care pretinde să arate că consecinţele acestei lupte vor 
fi benefice pentru fiinţele umane şi vor conduce la crearea 
unei societăţi mai decente. Să luăm cazul violenţei. Nu 
sunt un pacifist convins, şi deci nu spun că este rău să 
folosim violenţa în toate împrejurările, spre exemplu 
în situaţii de auto-apărare. Însă orice recurs la violenţă 
trebuie să fie justificat, poate de argumentul că violenţa 
e necesară pentru a corecta nedreptatea. Dacă o victorie 
revoluţionară a proletariatului ar conduce la condamnarea 
restului lumii la crematoriu, atunci lupta de clasă nu ar fi 
justificată. Ea poate fi justificată doar de argumentul că va 
conduce la suprimarea opresiunii de clasă, şi că va face 
asta într-un mod care concordă cu drepturile fundamentale 
ale omului. Aici apar probleme complicate, fără îndoială, 
însă trebuie să ne confruntăm cu ele. Noi ne aflam într-un 
dezacord evident, deoarece acolo unde eu vorbeam despre 
dreptate, el vorbea despre putere. Cel puţin asta mi s-a 
părut mie că e diferenţa dintre punctele noastre de vedere.

Traducere de Dana DOMSODI
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Michel FOUCAULT

Adevăr şi putere 

― Pentru publicul italian, sunteţi autorul Istoriei 
nebuniei, al Cuvintelor şi lucrurilor, iar acum şi al 
volumului A supraveghea şi a pedepsi. Aţi putea schiţa 
pe scurt traiectoria care v-a adus de la cercetarea despre 
nebunie în epoca clasică la studierea criminalităţii şi a 
delicvenţei?

Michel Foucault: Una din marele probleme care 
se ridicau în vremea când mi-am făcut studiile, cam prin 
anii 1950-1955, era cea a statutului politic al ştiinţei şi 
a funcţiilor ideologice pe care le-ar fi putut ea vehicula. 
Problema Lîsenko nu era chiar cea dominantă, însă 
cred că în jurul acestei mizerabile afaceri care a rămas 
atâta vreme îngropată şi ascunsă cu grijă s-au stârnit 
o grămadă de întrebări interesante. Două cuvinte le-ar 
putea rezuma pe toate: putere şi cunoaştere. Cred că am 
scris Istoria nebuniei aflându-mă oarecum în orizontul 
acestor chestiuni. Voiam să spun ceva de genul ăsta: dacă 
punem, în cazul unei ştiinţe cum sunt fizica teoretică 
sau chimia organică, problema raporturilor sale cu 
structurile politice şi economice ale societăţii, nu punem 
oare o problemă prea complicată? Nu plasăm oare prea 
sus nivelul explicaţiei posibile? Dacă, în schimb, luăm o 
cunoaştere ca psihiatria, nu va fi cumva problema mult 
mai uşor de rezolvat, fiindcă profilul epistemologic al 
psihiatriei e slab, iar practica psihiatrică e legată de 
o întreagă serie de instituţii, de exigenţe economice 
imediate, de urgenţe politice şi de reglementări sociale? 
Oare nu cumva, în cazul unei ştiinţe atât de „dubioase” 
cum e psihiatria, am putea urmări cu mai multă siguranţă 
îmbinarea de efecte de putere şi de cunoaştere? Aceeaşi 
întrebare am vrut s-o pun despre medicină, în Naşterea 
clinicii: ea are, cu siguranţă, o structură ştiinţifică mult 
mai tare decât psihiatria, dar mai e, totodată, şi angajată 
profund în structurile sociale. Ceea ce m-a derutat puţin 
atunci a fost că această întrebare pe care mi-o puneam 
n-a interesat absolut deloc pe cei cărora le-o puneam. 
Ei au considerat-o o problemă politic fără importanţă şi 
epistemologic fără nobleţe.

 Existau trei raţiuni pentru asta, cred. Prima, 
că problema intelectualilor marxişti din Franţa era – iar 
aici jucau rolul pe care li-l prescria PCF – să se facă 
recunoscuţi de instituţia universitară şi de establishment; 
trebuiau deci să pună aceleaşi întrebări ca şi ele, să se 
ocupe de aceleaşi probleme şi aceleaşi domenii: „E 
drept că suntem marxişti, dar nu suntem străini de ceea 
ce vă preocupă; dar suntem singurii care pot da vechilor 
voastre preocupări soluţii noi.” Marxismul voia să se facă 
acceptat ca reînnoire a tradiţiei liberale universitare (aşa 
cum, într-un sens mai larg, în aceeaşi epocă, comuniştii 
se prezentau drept singurii susceptibili de-a prelua şi 
revigora tradiţia naţionalistă). De aici, în domeniul de 

care ne ocupăm, faptul că au vrut să reia problemele cele 
mai academice şi cele mai „nobile” ale istoriei ştiinţei: 
matematica, fizica, în fine, temele apreciate de Duhem, 
Husserl, Koyré. Medicina, psihiatria, nu aveau un aer 
nici prea nobil, nici prea serios, nefiind la înălţimea 
marilor forme ale raţionalismului clasic. 

 A doua raţiune e că stalinismul post-stalinian, 
excluzând din discursul marxist tot ceea ce nu era 
repetiţie a deja-spusului, nu permitea abordarea unor 
domenii încă neparcurse. Or, nu existau niciun fel 
de concepte formate, niciun fel de vocabular validat 
în privinţa unor chestiuni ca efectele de putere ale 
psihiatriei sau funcţionarea politică a medicinii; în 
vreme ce nenumăratele schimburi care au avut loc între 
universitari şi marxişti începând de la Marx şi până în 
prezent, trecând pe la Engels şi Lenin, realimentaseră 
o întreagă tradiţie a discursului despre ştiinţă în sensul 
în care o înţelegea secolul al XIX-lea. Marxiştii îşi 
afirmau loialitatea faţă de vechiul pozitivism, cu preţul 
unei insensibilităţi radicale faţă de toate chestiunile 
psihiatrice pavloviene; la anumiţi medici apropiaţi de 
PCF, politica psihiatrică, psihiatria ca politică nu se 
bucura câtuşi de puţin de apreciere. 

 În ce mă priveşte, ceea ce am încercat să fac 
în acest domeniu a fost primit cu o mare tăcere de către 
stânga intelectuală franceză. Şi numai pe la 1968, în 
pofida tradiţiei marxiste şi în ciuda PCF, şi-au căpătat 
toate aceste chestiuni semnificaţia politică, cu o acuitate 
pe care n-aş fi bănuit-o şi care arăta cât de timide şi 
stângace încă fuseseră cărţile mele anterioare. Fără 
deschiderea politică realizată în acei ani, n-aş fi avut, 
fără-ndoială, curajul să reiau firul acestor probleme şi 
să-mi urmăresc cercetarea despre penalitate, închisori, 
discipline.

 În sfârşit, mai există poate şi o a treia raţiune, 
însă nu pot fi sigur în mod absolut că ar fi jucat un rol 
aici. Mă întreb totuşi dacă nu exista cumva din partea 
intelectualilor din PCF (sau apropiaţi de el) un refuz 
de-a ridica problema închiderii, a utilizării politice 
a psihiatriei, într-un mod mai general al cadrilajului 
disciplinar al societăţii. Fără-ndoială, prin anii 1955-
1960, încă puţini dintre ei cunoşteau amploarea reală a 
gulagului, însă cred că mulţi o presimţeau, mulţi aveau 
sentimentul că despre lucrurile acelea era mai bine 
oricum să nu se vorbească: zonă periculoasă, lumină 
roşie. Cu siguranţă, e greu de judecat retrospectiv 
gradul lor de conştientizare. Dar ştiţi foarte bine cu câtă 
uşurinţă direcţia de partid – care cunoştea absolut totul, 
bineînţeles – putea face să circule consemne, împiedica 
să se vorbească despre cutare sau cutare lucru, descalifica 
pe cei care vorbeau…

― Există deci un anume tip de discontinuitate în 
chiar traiectoria dumneavoastră teoretică. În ce priveşte 
această chestiune, ce credeţi astăzi despre acest concept 
prin care s-a căutat prea repede şi prea uşor să se facă 
din dumneavoastră un istoric structuralist?
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M. F.: Povestea asta cu discontinuitatea m-a 
surprins puţin întotdeauna. O ediţie recent apărută din 
Petit Larousse spune aşa: „Foucault: filosof care îşi 
întemeiază teoria istoriei pe discontinuitate.” Asta mă 
lasă cu gura căscată. Cu siguranţă nu m-am explicat 
îndeajuns în Cuvintele şi lucrurile, chiar dacă am vorbit 
mult despre asta. Mi s-a părut că, în anumite forme 
empirice de cunoaştere ca biologia, economia politică, 
psihiatria, medicina etc., ritmul transformărilor nu 
asculta de schemele line şi continuatiste ale dezvoltării 
admise îndeobşte. Marea imagine biologică a unei 
maturări a ştiinţei subîntinde încă nu puţine analize 
istorice; Or, ea nu-mi pare istoric pertinentă. Într-o 
ştiinţă ca medicina, de pildă, până la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea, aveţi un anumit tip de discurs ale cărui 
transformări lente – douăzeci şi cinci, treizeci de ani 
– au sfârşit prin a crea o ruptură nu doar în raport cu 
propoziţiile adevărate care ar fi putut fi formulate până 
atunci, ci, mai profund, cu felurile de-a vorbi, cu felurile 
de-a vedea, cu tot ansamblul practicilor care serveau 
drept suport medicinii: nu e vorba pur şi simplu de 
noi descoperiri; era un nou regim al discursului şi al 
cunoaşterii. Iar asta în doar câţiva ani. E ceva imposibil 
de negat în momentul în care privim textele suficient 
de atent. Problema mea n-a fost deloc să spun: a, uite, 
ce vă spuneam eu, trăiască discontinuitatea, suntem în 
discontinuitate şi haideţi să rămânem în ea, ci să întreb: 
cum e posibil să avem în anumite momente şi anumite 
ordini ale cunoaşterii aceste desprinderi bruşte, aceste 
precipitări ale evoluţiei, aceste transformări ce nu 
răspund imaginii liniştite şi continuatiste pe care ne-o 
facem de obicei? Dar important la asemenea schimbări 
nu e dacă sunt rapide sau de amploare, sau, mai curând, 
această rapiditate şi această amploare nu sunt decât 
semnele altor lucruri: o modificare în regulile de formare 
a enunţurilor acceptate ca adevărate din punct de vedere 
ştiinţific. Nu e deci o schimbare de conţinut (respingere 
a vechilor erori, scoatere la lumină a unor noi adevăruri), 
nu e nicio alterare a formei teoretice (reînnoire a 
paradigmei, modificare a ansamblurilor tematice); e o 
chestiune privitoare la ce anume reglează enunţurile şi 
maniera în care se reglează unele pe altele, astfel încât 
să constituie un ansamblu de propoziţii acceptabile 
ştiinţific şi susceptibile, deci, de-a fi verificate sau 
infirmate de proceduri ştiinţifice. Pe scurt, o problemă 
de regim, de politică a enunţului ştiinţific. La acest 
nivel, e vorba de a şti nu care e puterea care exercită din 
exterior o influenţă asupra ştiinţei, ci ce fel de efecte de 
putere circulă între enunţurile ştiinţifice; care e, într-un 
anume sens, regimul lor interior de putere; cum şi de ce, 
în anumite momente, se modifică el de-o manieră totală. 

 Acestea sunt diferitele regimuri pe care am 
încercat să le reperez şi descriu în Cuvintele şi lucrurile. 
Şi spuneam, totodată, că nu încercam, deocamdată, să le 
explic. Şi că ar trebui să încerc s-o fac într-o cercetare 
ulterioară. Dar ceea ce-i lipsea cercetării mele era 
această chestiune a regimului discursiv, a efectelor de 
putere proprii jocului enunţiativ. Le confundam mult 

prea mult cu sistematicitatea, cu forma teoretică sau cu 
ceva de genul unei paradigme. În punctul de confluenţă 
al Istoriei nebuniei şi Cuvintelor şi lucrurilor exista, 
sub două aspecte foarte diferite unul de altul, această 
problemă centrală a puterii, pe care o delimitasem foarte 
prost la acea vreme. 

― Trebuie deci replasat conceptul de 
discontinuitate la locul care e al lui. Există poate atunci 
un concept care e mai constrângător, care joacă un rol 
mai central în gândirea dumneavoastră, conceptul de 
eveniment. Or, apropo de eveniment, o generaţie întreagă 
a fost în impas multă vreme, fiindcă, în urma cercetărilor 
unor etnologi, ba chiar ale unor mari etnologi, s-a 
stabilit această dihotomie între structuri, pe de-o parte 
(ceea ce poate fi gândit), şi eveniment, pe de altă parte, 
care ar fi locul iraţionalului, al de negânditului, a ceea 
ce nu pătrunde şi nu poate pătrunde în mecanica şi 
jocul analizei, cel puţin în forma pe care au căpătat-o 
în structuralism. Iarăşi, într-o dezbatere foarte recentă 
publicată în revista l’Homme, trei eminenţi etnologi 
îşi pun iarăşi această întrebare şi răspund, despre 
eveniment: e ceea ce ne scapă, e locul contingenţei 
absolute. Noi suntem gânditori şi analişti ai structurilor. 
Istoria nu ne priveşte, nu ştim ce să facem cu ea etc. 
Această opoziţie a fost locul şi produsul unei anumite 
antropologii. Cred că aceasta a făcut ravagii chiar şi 
în rândurile istoricilor, care au ajuns până la urmă 
să descalifice evenimentul şi istoria evenimenţială ca 
istorie de rang secund, a faptelor mărunte, chiar infime, 
a accidentelor etc. Faptul e că în istorie se produc 
noduri în care nu e vorba nici de fapte minore, nici de 
această frumoasă structură bine ordonată, pertinentă 
şi transparentă analizei. Marea închidere, de pildă, pe 
care o descrieţi în Istoria nebuniei, constituie poate unul 
din aceste noduri care scapă opoziţiei dintre eveniment 
şi structură. Poate aţi putea lămuri, cu referire la starea 
lucrurilor, aşa cum se prezintă ea acum, această reluare 
şi această reformulare a conceptului de eveniment? 

M. F.: Putem admite că structuralismul a 
reprezentat efortul cel mai sistematic de-a evacua nu 
doar din etnologie, ci şi dintr-o întreagă serie de alte 
ştiinţe, conceptul de eveniment. Nu văd cine ar putea fi 
mai anti-structuralist decât mine. Dar ceea ce contează 
e să nu facem cu evenimentul ceea ce am făcut cu 
structura. Nu e vorba de-a pune totul pe un unic plan 
care ar fi cel al evenimentului, ci de-a realiza că există 
un întreg aranjament pe etaje al diverselor tipuri de 
evenimente care nu au nici aceeaşi bătaie, nici aceeaşi 
amploare cronologică, nici aceeaşi capacitate de-a 
produce efecte.

 Problema e ca, totodată să distingem 
evenimentele, să diferenţiem reţelele şi nivelele de 
care aparţin, şi, respectiv, să reconstituim firele care 
le înnoadă şi le fac să se genereze unele pe altele. De 
aici refuzul analizelor ce se referă la câmpul simbolic 
sau la domeniul structurilor semnificante; şi recursul la 
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analizele în termeni de genealogie a raporturilor de forţe, 
de dezvoltări strategice, de tactici. Cred că lucrul la care 
trebuie să ne referim nu e marele model al limbii şi al 
semnelor, ci cel al războiului şi al luptei. Istoricitatea 
care ne mână şi ne determină e belicoasă, nu e lingvistică. 
Relaţie de putere, nu relaţie de semnificare. Istoria nu 
are sens, ceea ce nu vrea să spună că ar fi absurdă sau 
incoerentă. E, dimpotrivă, inteligibilă şi trebuie să poată 
fi analizată până în cel mai mărunt detaliu: dar conform 
inteligibilităţii luptelor, strategiilor şi tacticilor. Nici 
dialectica (ca logică a contradicţiilor), nici semiotica 
(ca structură a comunicării) n-ar putea da seama de ceea 
ce e inteligibilitatea esenţială a confruntărilor. Această 
inteligibilitate, dialectica e o manieră de a-i eschiva 
realitatea mereu hazardată şi deschisă, ajustând-o la 
scheletul hegelian; iar semiologia o manieră de a-i 
eschiva caracterul violent, sângeros, mortal, ajustând-o 
la forma îmblânzită şi platoniciană a limbajului şi a 
dialogului. 

― În ce priveşte această problemă a 
discursivităţii, cred că putem spune fără nicio grijă că 
dumneavoastră aţi fost cel dintâi care a ridicat în privinţa 
discursului chestiunea puterii, exact în momentul în care 
domina un tip de analiză ce făcea apel la conceptul de 
text, să spunem obiectul „text” cu metodologia care-i 
corespunde, adică semiologia, structuralismul ş.a.m.d. 
Deci, a pune discursului întrebarea despre putere vrea 
să spună, în fond, cui îi foloseşti? Şi e vorba mai puţin 
de a-l descompune până la nespusul său, de a-i urmări 
un sens implicit. Discursurile, aţi repetat-o adesea, 
sunt transparente, n-au nevoie de interpretare sau de 
cineva care să vină să le dea un sens. Când citim într-un 
anume fel textele, vedem că vorbesc limpede şi că nu au 
nevoie de un sens sau de o interpretare suplimentară. 
Această întrebare despre putere adresată discursului 
a avut, fireşte, un anumit efect şi anumite implicaţii 

asupra metodologiei şi asupra cercetării istorice în 
curs. Aţi putea situa pe scurt această întrebare pe care 
aţi adresat-o, dacă e adevărat că aţi adresat-o?

M. F.: Nu cred să fi fost cel dintâi care a pus 
această întrebare. Dimpotrivă, chiar sunt frapat de cât de 
greu mi-a fost să o formulez. Când mă uit înapoi, îmi spun 
despre ce am putut vorbi, de pildă, în Istoria nebuniei 
sau în Naşterea clinicii, dacă nu despre putere? Or, sunt 
perfect conştient că, practic, n-am folosit cuvântul şi 
că n-am avut la dispoziţie acest câmp de analize. Pot 
spune că a existat cu siguranţă o incapacitate legată în 
mod cert de situaţia politică în care ne aflam. Nu văd 
de care parte – la dreapta sau la stânga – s-ar fi putut 
ridica problema puterii. La dreapta, nu era formulată 
decât în termeni de constituţie, de suveranitate etc., deci 
în termeni juridici; de partea marxistă, în termeni de 
aparate de stat. Maniera în care se exercita concret şi în 
detaliu, cu specificul său, tehnicile sale şi tacticile sale 
nu era examinată; fiecare se mulţumea să o denunţe la 
cealaltă parte, la adversar, într-un fel deopotrivă polemic 
şi global: puterea în socialismul sovietic era denumită 
de adversarii săi totalitarism; iar în capitalismul 
occidental, era denunţată de marxişti ca dominaţie de 
clasă, însă mecanica puterii nu era analizată niciodată. 
Nu s-a putut începe această cercetare decât după 1968, 
adică pornind de la luptele cotidiene şi purtate la bază, 
cu cei care trebuiau să se lupte în ochiurile cele mai fine 
ale reţelei puterii. Acolo s-a arătat concretul puterii, ca 
şi fecunditatea probabilă a acestor analize ale puterii 
asupra înţelegerii unor lucruri aflate, până atunci, în 
afara câmpului analizei politice. Pentru a spune lucrurile 
foarte simplu, internarea psihiatrică, normalizarea 
mentală a indivizilor, instituţiile penale au, cu siguranţă, 
o importanţă destul de limitată dacă e să căutăm numai 
semnificaţia economică. În schimb, în funcţionarea 
generală a angrenajelor de putere, ele sunt, neîndoielnic, 
esenţiale. Câtă vreme se punea întrebarea despre putere 
subordonând-o instanţei economice sau sistemului de 
interese pe care îl servea ea, eram siliţi să considerăm 
aceste probleme ca având puţină importanţă. 

― Un anumit marxism şi o anumită 
fenomenologie au reprezentat oare un obstacol obiectiv 
în calea formulării acestei problematici?

M. F.: Da, dacă vreţi, în măsura în care e adevărat 
că cei din generaţia mea au fost hrăniţi, pe când erau 
studenţi, cu aceste două forme de analiză: una care 
trimitea la subiectul constituant şi cealaltă care trimitea 
la economic ca instanţă ultimă, la ideologie şi la jocul 
suprastructurilor şi infrastructurilor. 

― Ca să rămânem în acest cadru metodologic, 
cum aţi situa atunci abordarea genealogică? Care e 
necesitatea ei în calitate de chestionare a condiţiilor de 
posibilitate, a modalităţilor şi a constituirii „obiectelor” 
şi domeniilor pe care le-aţi analizat unul după altul?
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M. F.: Aceste probleme de constituire, aş dori 
să văd cum le-am putea rezolva în interiorul unei trame 
istorice în loc să le trimitem la subiectul constituant. 
Însă această tramă istorică n-ar trebui să fie simpla 
relativizare a subiectului fenomenologic. Nu cred 
că problema se rezolvă istoricizând subiectul la care 
se referau fenomenologii şi instituind, prin urmare, 
o conştiinţă care se transformă de-a lungul istoriei. 
Debarasându-ne de subiectul constituant, trebuie să 
ne debarasăm de subiectul însuşi, adică să ajungem 
la o analiză care să poată da seama de constituirea 
subiectului în trama istorică. Aceasta e ceea ce aş numi 
genealogie, adică o formă de istorie care să dea seama 
de constituirea corpurilor de cunoaştere, discursurilor, 
domeniilor de obiecte etc., fără a trebui să se refere la 
un subiect, fie că e transcendent în raport cu câmpul de 
evenimente, fie că aleargă în identitatea sa goală de-a 
lungul întregii istorii. 

― Fenomenologia marxistă, un anumit marxism 
au funcţionat, cu siguranţă, ca ecran şi ca obstacol; 
mai există două concepte care continuă astăzi să 
funcţioneze ca ecran şi ca obstacol, cel de ideologie, 
pe de-o parte, şi cel de reprimare, pe de altă parte. 
Una peste alta, aşa e gândită istoria, aşa se dă un sens 
acestor fenomene ale normalizării, ale sexualităţii, ale 
puterii. În fond, fie că se face uz de ele sau nu, se revine 
mereu, pe de-o parte, la ideologie, concept a cărui 
referinţă o putem împinge cu uşurinţă până la Marx, şi, 
pe de altă parte, la reprimare, pe care Freud a folosit-o 
frecvent şi intenţionat în întreaga sa operă. Prin 
urmare, mi-aş permite să avansez următoarele: există 
un soi de nostalgie în spatele acestor noţiuni şi la cei 
care le folosesc oarecum fără noimă; în spatele noţiunii 
de ideologie, există nostalgia unei cunoaşteri care ar fi 
cumva transparentă sieşi şi care ar funcţiona fără iluzie, 
fără eroare; pe de altă parte, există în spatele noţiunii 
de reprimare nostalgia unei puteri care ar funcţiona 
fără constrângere, fără disciplină, fără normalizare; un 
fel de putere fără baston de cauciuc pe de-o parte şi o 
cunoaştere fără iluzie, pe de alta. Aceste două noţiuni, 
de ideologie şi de reprimare, le-aţi definit ca negative, 
psihologice, insuficient de explicative. Iar aceasta mai 
ales în ultima dumneavoastră carte, A supraveghea şi a 
pedepsi, în care, dacă nu găsim o discuţie teoretică prea 
elaborată despre aceste concepte, întâlnim un tip de 
analiză care ne permite să mergem dincolo de formele 
de inteligibilitate tradiţională întemeiate, şi nu doar în 
ultimă instanţă, pe noţiunile de ideologie şi reprimare. 
V-aţi putea oare folosi de această ocazie pentru a vă 
explicita reflecţia despre aceste chestiuni? Pentru prima 
oară, poate, se anunţă, în A supraveghea şi a pedepsi, un 
tip de istorie pozitivă, fără ideologie şi fără reprimare, 
istorie eliberată în sfârşit de toată negativitatea şi de tot 
psihologismul pe care le implică aceste instrumente la 
care se recurge în orice împrejurare.

M. F.: Noţiunea de ideologie mi se pare dificil 
de utilizat din trei motive. Prima e că, fie că vrem, fie 
că nu, se află mereu într-o opoziţie virtuală faţă de ceva 
despre care se presupune că ar fi adevărul. Or, cred 
că problema nu e să delimităm între ceea ce, într-un 
discurs, relevă de scientificitate şi de adevăr şi ceea ce 
relevă de altceva, ci să vedem, istoric, cum se produc în 
interiorul discursului efecte de adevăr care nu sunt, în 
sine, nici adevărate, nici false. Al doilea inconvenient 
e că se referă, cred, în mod necesar la ceva de genul 
unui subiect. Şi, în al treilea rând, ideologia e în poziţie 
secundă în raport cu ceva care trebuie să funcţioneze, 
faţă de ea, ca infrastructură sau determinant economic, 
material etc. Din aceste trei motive, cred că e o noţiune 
pe care n-o putem folosi fără precauţii.

 Noţiunea de reprimare, în ce-o priveşte, e mai 
perfidă, sau, în orice caz, mi-a fost mult mai greu să mă 
debarasez de ea în măsura în care pare, de fapt, să se 
potrivească aşa de bine cu o întreagă serie de fenomene 
care ţin de diverse efecte ale puterii. Când am scris 
Istoria nebuniei, mă foloseam cel puţin implicit de 
această noţiune de reprimare. Cred că presupuneam 
pe atunci un tip de nebunie vie, volubilă şi neliniştită 
pe care mecanica puterii şi a psihiatriei ar fi ajuns s-o 
reprime şi s-o reducă la tăcere. Or, mi se pare că noţiunea 
de reprimare e complet inadecvată pentru a da seama 
de ceea ce e, tocmai, productiv în putere. Când definim 
efectele puterii prin recursul la reprimare, ne facem o 
imagine pur juridică despre această putere; identificăm 
puterea cu o lege care spune nu; care ar deţine, mai 
presus de toate, forţa interdicţiei. Or, cred că aceasta 
e o concepţie cu totul negativă, îngustă, schematică 
a puterii, care a fost împărtăşită în mod curios. Dacă 
puterea n-ar fi niciodată altfel decât represivă, dacă 
n-ar face niciodată altceva decât să spună nu, credeţi 
cu adevărat că am ajunge să i ne supunem? Ceea ce 
face ca puterea să se conserve, să fie acceptată, e pur 
şi simplu faptul că greutatea ei nu e doar a unei forţe 
care spune nu, ci că, de fapt, ea traversează, produce 
lucrurile, induce plăcere, formează cunoaştere, produce 
discurs; trebuie să o privim ca pe o reţea productivă care 
trece prin corpul social în întregul său, mai mult decât ca 
pe o instanţă negativă care are drept funcţie reprimarea. 
În A supraveghea şi a pedepsi, ceea ce am dorit să 
arăt era în ce fel, începând cu secolele al XVII-lea şi 
al XVIII-lea, a existat un adevărat deblocaj tehnologic 
al productivităţii puterii. Nu doar că monarhiile epocii 
clasice au dezvoltat mari aparate de stat – armată, poliţie, 
administraţie fiscală –, dar, mai ales, am putut asista, 
în acea epocă, la instalarea a ceea ce am putea numi o 
nouă economie a puterii, adică procedee care să permită 
circulaţia efectelor de putere într-o manieră continuă, 
neîntreruptă, adaptată şi individualizată totodată 
în întregul corpului social. Aceste noi tehnici sunt, 
deopotrivă, cu mult mai eficiente şi cu mult mai puţin 
risipitoare (mai puţin costisitoare din punct de vedere 
economic, mai puţin aleatorii în rezultat, mai puţin 
susceptibile de-a permite evaziuni sau rezistenţe) decât 
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tehnicile utilizate până atunci şi care se sprijineau pe un 
amestec de tolerări, mai mult sau mai puţin forţate (de la 
privilegiul recunoscut până la criminalitatea endemică) 
şi de ostentaţie costisitoare (intervenţii strălucitoare şi 
discontinue ale puterii, a căror cea mai violentă formă 
era pedeapsa exemplară, fiindcă excepţională).

― Reprimarea e un concept care a fost folosit 
mai ales în privinţa sexualităţii. S-a spus că societatea 
burgheză reprimă sexualitatea, sufocă dorinţa etc., 
şi, dacă ne uităm, de pildă, la această campanie dusă 
împotriva masturbării, care ia naştere în secolul al XVIII-
lea, sau la discursul medical despre homosexualitate 
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, sau chiar 
la discursul despre sexualitate în general, e adevărat 
că dau impresia unui discurs represiv. În realitate, el 
permite o întreagă serie de operaţii ce apar intim legate 
de această tehnică ce se prezintă, în aparenţă, sau care 
poate fi decodată ca o tehnică de represiune. Cred că 
cruciada împotriva masturbării reprezintă un exemplu 
tipic. 

M. F.: Desigur. Se spune îndeobşte că societatea 
burgheză a reprimat până-ntr-acolo sexualitatea infantilă 
încât a refuzat, pur şi simplu, să vorbească despre ea 
şi să o vadă acolo unde era. Ar fi fost necesar să apară 
Freud pentru a se descoperi în sfârşit că copiii aveau 
o sexualitate. Or, citiţi orice fel de cărţi de pedagogie, 
de medicină infantilă, de sfaturi destinate părinţilor 
publicate în secolul al XVIII-lea, acolo se vorbeşte 
constant şi în legătură cu toate despre sexul copiilor. 
S-ar putea spune că aceste discursuri erau produse 
tocmai pentru a împiedica existenţa unei sexualităţi. 
Însă aceste discursuri funcţionau în aşa fel încât să 
facă să intre în capul părinţilor că exista o problemă 
fundamentală a sarcinii educative: sexul copiilor lor; 
şi, pe de altă parte, să facă să intre în capul copiilor că 
exista o problemă capitală pentru ei, raportul cu propriul 
corp şi cu propriul sex; în acest fel, efectul era că se 
electriza corpul copiilor, în vreme ce se fixa privirea 
şi atenţia părinţilor asupra sexualităţii infantile. S-a 
sexualizat corpul infantil, s-a sexualizat raportul dintre 
corpul copiilor şi cel al părinţilor, s-a sexualizat spaţiul 
familial. Puterea a produs pozitiv sexualitatea, în loc 
s-o reprime. Cred că aceste sunt mecanisme pozitive pe 
care trebuie să căutăm să le analizăm debarasându-ne 
de schema juridică prin care s-a căutat până astăzi să se 
confere un statut puterii. De aici, o problemă istorică: să 
aflăm de ce, pentru o perioadă atât de îndelungată, n-a 
vrut Occidentul să privească puterea pe care o exersa şi 
altfel decât într-o manieră juridică negativă, în loc s-o 
privească într-o manieră tehnico-pozitivă. 

― Poate pentru că s-a crezut întotdeauna că 
puterea poate fi descrisă prin marile teorii juridice 
şi filosofice şi că exista o separaţie fundamentală şi 
imuabilă între cei care o exercitau şi cei care o suportau.

M. F.: Mă întreb dacă asta nu are cumva 
legătură cu instituţia monarhiei. Ea s-a instaurat în Evul 
Mediu pe fondul unor lupte permanente între puterile 
feudale instalate în epoca precedentă. S-a prezentat 
ca arbitru, ca putere de-a pune capăt războiului, de-a 
suspenda violenţele, jafurile şi de-a interzice luptele 
şi litigiile private. Ea s-a făcut acceptată asumându-şi 
un rol juridic şi negativ, pe care, bineînţeles, l-a depăşit 
imediat după aceea. Suveranul, legea, interdicţia, toate 
acestea au constituit un sistem de reprezentare a puterii 
transmis apoi prin teoriile dreptului: teoria politică a 
rămas obsedată de personajul suveranului. Toate aceste 
teorii mai ridică încă problema suveranităţii. Lucrul de 
care avem nevoie e o filosofie politică care să nu fie 
construită în jurul problemei suveranităţii, deci a legii, 
deci a interdicţiei; trebuie tăiat capul regelui, şi asta nu 
s-a întâmplat încă în teoria politică. 

― Nu s-a tăiat capul regelui şi, pe de altă parte, 
se încearcă să se pună un cap în fruntea disciplinelor, 
adică acestui vast sistem de supraveghere, de control, 
de normalizare şi, mai târziu, de pedepsire, de corecţie, 
de educaţie, care se instituie în secolele XVII-XVIII. Se 
pune întrebarea de unde vine acest sistem, de ce apare 
şi ce avantaj comportă. Şi există astăzi puţin o tendinţă 
de a i se da un subiect, un mare subiect molar, totalitar, 
statul modern care s-a constituit în secolele al XVI-lea 
şi al XVII-lea, care dispune de o armată profesionistă 
şi, conform teoriei clasice, de o poliţie şi de un corp de 
funcţionari. 

M. F.: A pune problema în termeni de stat 
înseamnă a o pune iarăşi în termeni de suveran şi de 
suveranitate şi în termeni de lege. A descrie toate 
aceste fenomene de putere în funcţie de aparatul de stat 
înseamnă a le formula esenţialmente în termenii funcţiei 
represive: armata care e o putere de-a ucide, poliţia şi 
justiţia care sunt instituţii ale penalităţii… Nu vreau 
să spun că statul n-ar fi important; ce vreau să spun e 
că raporturile de putere şi, prin urmare, analiza la care 
trebuie să le supunem, trebuie să meargă dincolo de 
cadrele statului. Iar aceasta în două sensuri: întâi, pentru 
că statul, şi mă refer aici inclusiv la omniprezenţa sa 
şi la aparatele de stat, e foarte departe de-a acoperi 
întregul câmp real al raporturilor de putere; apoi, pentru 
că statul nu poate funcţiona decât pe baza relaţiilor de 
putere preexistente. Statul e o suprastructură în raport 
cu o întreagă serie de reţele de putere care traversează 
corpurile, sexualitatea, familia, atitudinile, cunoaşterile, 
tehnicile, iar toate acestea condiţionează un tip de meta-
putere structurată în mod esenţial în jurul unui număr 
de mari funcţii de interdicţie. Însă această meta-putere 
ce dispune de funcţii de interdicţie nu poate avea nicio 
aderenţă şi nu se poate prezerva decât în măsura în 
care se înrădăcinează într-o serie de raporturi de putere 
multiple, indefinite şi care constituie baza necesară a 
acestor mari forme negative de putere; iată ce voiam să 
scot în evidenţă. 
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― Plecând de la acest discurs, nu se deschide 
oare posibilitatea de-a depăşi acest dualism, inclusiv 
pe planul luptelor ce se hrănesc de atâta vreme din 
opoziţia între stat, pe de o parte, şi revoluţie, pe de altă 
parte? Nu se schiţează oare un teren de luptă mai amplu 
decât cel care are drept adversar statul?

M. F.: Aş spune că statul e o codificare a relaţiilor 
de putere multiple care îi permit să funcţioneze şi că 
revoluţia constituie un alt tip de codificare a acestor 
relaţii. Aceasta presupune că există tot atâtea tipuri de 
revoluţii câte codificări subversive posibile ale relaţiilor 
de putere şi că am putea, pe de altă parte, să ne imaginăm 
fără nicio problemă revoluţii care lasă intacte, în tot ce 
e esenţial, relaţiile de putere care îi permiseseră statului 
să funcţioneze. 

― A propos de putere ca obiect al investigaţiilor, 
aţi spus că ar trebui inversată formula lui Clausewitz 
şi ajuns la ideea că politica e continuarea războiului 
cu alte mijloace. Pe baza analizelor dumneavoastră 
recente, s-ar părea că modelul militar e cel care dă 
cel mai bine seama de putere. Războiul este deci oare 
un simplu model metaforic sau constituie funcţionarea 
cotidiană şi obişnuită a puterii?

M. F.: În orice caz, e problema cu care mă 
confrunt astăzi. În fond, începând din clipa în care 
căutăm să delimităm puterea, cu tehnicile şi procedurile 
sale, de forma juridică în interiorul căreia o închiseseră 
până acum teoriile, trebuie ridicată problema: puterea nu 
e oare pur şi simplu o dominaţie de tip războinic? Nu în 
termeni de raporturi de forţă trebuie oare, prin urmare, 
să formulăm toate problemele privitoare la putere? Nu 
e oare un soi de război generalizat cel care ia, pur şi 
simplu, în anumite momente, forma păcii şi a statului? 
Pacea ar fi o formă de război, iar statul o formă de a-l 
conduce. Aici se iveşte o întreagă serie de probleme: 
război al cui împotriva cui? Lupta între două sau mai 
multe clase? Luptă a tuturor împotriva tuturor? Rol al 
războiului şi al instituţiilor militare în această societate 
civilă unde se poartă un război permanent; valoare 
a noţiunilor de tactică şi de strategie pentru a analiza 
structurile şi procesele politice; natură şi transformare 
a raporturilor de forţă: ar trebui studiate toate acestea. 
În orice caz, e surprinzător să constaţi cu ce uşurinţă, cu 
ce de la sine-nţeles se vorbeşte de raporturi de forţă sau 
de luptă de clasă fără a se preciza vreodată dacă e vorba 
de o formă de război sau de ce fel de formă ar putea fi 
vorba. 

― Am vorbit despre această putere disciplinară 
căreia îi arătaţi maniera de funcţionare, regulile şi 
modul de constituire în ultima dumneavoastră carte; 
ne-am putea întreba atunci: de ce supraveghere? Care 
e beneficiul supravegherii? La sfârşitul secolului al 
XVIII-lea apare un fenomen ce constă în a considera 

populaţia ca obiect ştiinţific; încep să se studieze 
naşterile, decesele, deplasările populaţiei, începe să se 
mai spună, de pildă, că un stat nu poate guverna dacă 
nu-şi cunoaşte populaţia. Moheau, de exemplu, unul 
dintre primii care au organizat din punct de vedere 
administrativ acest tip de investigaţii, pare să le plaseze 
miza în chestiunile privitoare la controlul populaţiei. 
Această putere disciplinară funcţionează ea oare de 
una singură? Nu e legată de ceva mai general, care 
ar fi această idee fixă despre o populaţie care trebuie 
să se reproducă bine, despre persoane care trebuie să 
se căsătorească bine, care să se poarte bine conform 
unor norme bine definite? Am avea deci un corp molar, 
un mare corp, cel al populaţiei, şi o serie de discursuri 
despre el, şi, pe de altă parte, în aval, corpurile mici, 
corpurile docile, unice, micro-corpurile disciplinei. 
Cum putem gândi, chiar dacă nu e vorba pentru 
dumneavoastră, astăzi, decât de un început de cercetare, 
tipurile de relaţii care se stabilesc, dacă e cazul, între 
aceste două corpuri? Corpul molar ar populaţiei şi 
micro-corpurile indivizilor?

M. F.: Întrebarea pune punctul pe i. Mi-e greu 
să-i dau un răspuns, fiindcă tocmai despre asta lucrez 
în prezent. Cred că trebuie să reţinem că între toate 
invenţiile tehnice fundamentale ale secolelor al XVII-
lea şi al XVIII-lea şi-a făcut apariţia o nouă tehnologie 
a exercitării puterii, care e probabil mai importantă 
ca reformele constituţionale sau ca noile forme de 
guvernare instituite la sfârşitul secolului al XVIII-
lea. Auzim adesea spunându-se printre cei de stânga: 
„Puterea e ceea ce e abstract şi neagă corpul, ceea ce 
refulează şi reprimă”. Aş spune mai curând că ceea ce mă 
frapează cel mai mult la aceste noi tehnologii de putere 
instaurate începând cu secolele al XVII-lea şi al XVIII-
lea e caracterul lor în acelaşi timp concret şi precis, priza 
lor asupra unei realităţi multiple şi diferenţiate. Aşa cum 
era ea exercitată în societăţile de tip feudal, puterea 
funcţiona, grosso modo, prin semne şi prin perceperi 
de taxe. Semne de fidelitate faţă de senior, ritualuri, 
ceremonii şi perceperi de bunuri sub formă de impozite, 
prădare, vânătoare, război. Începând cu secolele al XVII-
lea şi al XVIII-lea, am avut de-a face cu o putere care a 
început să se exercite prin producţie şi prin prestări. Era 
vorba de-a obţine de la indivizi, în viaţa lor concretă, 
prestări productive. Iar pentru aceasta, a fost necesar să 
se realizeze o adevărată incorporare a puterii, în sensul că 
a trebuit să ajungă până la corpul indivizilor, la gesturile 
lor, la atitudinile lor, la comportamentele lor de zi cu zi; 
de aici importanţa procedeelor ca disciplinările şcolare, 
care au reuşit să facă din corpul copiilor obiectul unor 
manipulări şi condiţionări foarte complexe. Însă, de 
altfel, aceste noi tehnici de putere trebuiau să ia în calcul 
fenomenele referitoare la populaţie. Pe scurt, să trateze, 
să controleze, să dirijeze acumularea de oameni (un 
sistem economic care favoriza acumularea de capital 
şi un sistem de putere care comanda asupra acumulării 
de oameni au devenit, începând cu secolul al XVIII-
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lea, două fenomene corelative şi indisociabile); de aici 
apariţia chestiunilor de demografie, de sănătate publică, 
de igienă, de habitat, de longevitate şi de fecunditate. 
Iar importanţa politică a problemei sexului se datorează, 
cred, faptului că sexul se situează la încrucişarea 
disciplinelor corpului şi a controlului populaţiei. 

― Pentru a încheia, o întrebare care v-a mai 
fost deja pusă: aceste cercetări pe care le întreprindeţi, 
aceste preocupări ale dumneavoastră, aceste rezultate 
la care ajungeţi, în definitiv, cum le putem folosi, să 
spunem, în luptele de zi cu zi? Aţi vorbit deja de lupta 
punctuală ca loc specific al luptelor cu puterea, dincolo 
de diversele instanţe cum sunt partidele, clasele în 
ansamblul lor şi în generalitatea lor. În consecinţă, care e 
rolul intelectualilor astăzi? Cei care nu sunt intelectuali 
organici (adică portavoce ale unor organizaţii globale), 
cei care nu sunt deţinători sau stăpâni ai adevărului, 
unde se situează ei?

M. F.: Multă vreme, intelectualul intitulat „de 
stânga” a luat cuvântul şi şi-a văzut recunoscut dreptul 
de-a vorbi în calitate de stăpân al adevărului şi al 
dreptăţii. Era ascultat sau pretindea să fie ascultat ca 
reprezentant al universalului. A fi intelectual însemna 
a fi puţin conştiinţa tuturor. Cred că putem regăsi aici 
o idee preluată din marxism, şi dintr-un marxism cu 
totul insipid: tot aşa cum proletariatul, prin necesitatea 
poziţiei sale istorice, e purtătorul universalului (însă un 
purtător imediat, nereflectat, cu o slabă conştiinţă de 
sine), intelectualul, prin alegerea sa morală, teoretică şi 
politică, vrea să fie purtător al acestei universalităţi, însă 
în forma ei conştientă şi elaborată. Intelectualul ar fi 
figura limpede şi individuală a unei universalităţi pentru 
care proletariatul ar fi forma întunecată şi colectivă. 

 Au trecut deja mulţi ani de când nu i se mai 
cere intelectualului să joace acest rol. S-a stabilit un 
nou chip al legăturii între teorie şi practică. Intelectualii 
s-au deprins să lucreze nu în universal, în exemplar, în 
ceea-ce-e-drept-şi-adevărat-pentru-toţi, ci în sectoare 
determinate, în puncte precise unde îi trimit fie condiţiile 
lor de muncă, fie condiţiile de viaţă (locuinţa, spitalul, 
azilul, laboratorul, universitatea, raporturile familiale 
sau sexuale). Aici au câştigat în mod cert o conştiinţă 
mult mai concretă şi imediată a luptelor. Şi au întâlnit 
aici probleme specifice, nu universale, diferite, adesea, 
de cele ale proletariatului sau ale maselor. Şi totuşi, cred 
că s-au apropiat cu adevărat de problemele acestora din 
urmă din două motive: pentru că era vorba de lupte reale, 
materiale, cotidiene, şi pentru că se loveau adesea, deşi 
sub o altă formă, de acelaşi adversar ca şi proletariatul, 
ţărănimea sau masele (adică multinaţionalele, aparatul 
judiciar şi poliţienesc, speculaţia imobiliară); iată 
ce aş numi eu un intelectual specific, în contrast cu 
intelectualul universal. 

 Această figură nouă are o altă semnificaţie 
politică: ea a permis dacă nu sudarea, cel puţin 
rearticularea unor categorii destul de apropiate care 

rămăseseră separate. Până atunci, intelectualul fusese prin 
excelenţă un scriitor: conştiinţă universală, subiect liber, 
el se opunea celor ce nu erau altceva decât competenţe în 
serviciul statului sau al capitalului (ingineri, magistraţi, 
profesori). Începând din clipa în care politizarea se 
realizează plecând de la activitatea specifică a fiecăruia, 
pragul scrisului, ca marcă sacralizantă a intelectualului, 
dispare; şi se pot produce atunci legături transversale 
de la un corpus de cunoaştere la altul, de la un punct 
de politizare la altul: astfel, magistraţii şi psihiatrii, 
medicii şi lucrătorii sociali, cei care lucrează în 
laboratoare şi sociologii pot fiecare de pe poziţia proprie 
şi cu ajutorul schimburilor şi susţinerilor reciproce să 
participe la o politizare globală a intelectualilor. Acest 
proces arată că, dacă scriitorul ca figură emblematică 
tinde să dispară, profesorul şi universitatea apar acum 
poate nu ca elemente principale, dar măcar ca agenţi 
de schimb, ca puncte de încrucişare privilegiate. Dacă 
universitatea şi învăţământul au devenit zone politice 
ultra-sensibile, raţiunea trebuie să fie cu siguranţă 
asta. Iar ceea ce numim criza universităţii nu trebuie 
interpretat ca pierdere a puterii, ci, dimpotrivă, ca 
multiplicare şi consolidare a efectelor sale de putere, în 
mijlocul unui ansamblu multiform de intelectuali care, 
cu toţii, practic, o traversează şi se referă la ea. Întreaga 
teoretizare exacerbată a scriiturii la care am asistat în 
anii ‘60 nu era, fără-ndoială, decât un cântec de lebădă: 
scriitorul se zbătea pentru menţinerea privilegiului 
său politic; dar faptul că era vorba doar de o teorie, că 
i-au trebuit giranţi ştiinţifici, sprijiniţi de lingvistică, 
de semiologie, de psihanaliză, că această teorie şi-a 
avut referinţele în scrierile lui Saussure sau Chomsky 
ş.a.m.d., că a prilejuit opere literare atât de mediocre, 
toate acestea demonstrează că activitatea scriitorului nu 
mai era centrul activ. 

 Mi se pare că această figură a intelectualului 
specific s-a dezvoltat începând cu al doilea Război 
Mondial. Fizicianul atomist – într-un cuvânt sau, mai 
curând, într-un nume: Oppenheimer – e, poate, cel care 
a reprezentat articulaţia între intelectualul universal şi 
intelectualul specific. Tocmai pentru că avea un raport 
direct şi localizat cu instituţia şi cu cunoaşterea ştiinţifică 
fizicianul atomist era capabil să intervină; dar fiindcă 
ameninţarea atomică ameninţa genul uman în întregul 
său şi tot destinul lumii, discursul său putea fi totodată 
discursul universalului. Sub acoperirea acestei mărturii 
ce privea întreaga lume şi-a configurat savantul atomist 
poziţia specifică în ordinea cunoaşterii. Şi, pentru 
prima dată, cred, intelectualul a fost hărţuit de puterea 
politică nu în virtutea unui discurs general căruia i-ar fi 
dat glas, ci din cauza unei cunoaşteri pe care o deţinea: 
la acest nivel a ajuns el să constituie un pericol politic. 
Nu vorbesc aici decât despre intelectualii occidentali. 
Cele petrecute în Uniunea Sovietică sunt, cu siguranţă, 
analoge până la un punct, însă diferite în multe altele. 
Ar trebui întreprins o întreagă cercetare despre opoziţia 
ştiinţifică în Occident şi în ţările socialiste începând cu 
1945. 
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 Putem bănui că intelectualul universal, aşa 
cum a funcţionat el în secolul al XIX-lea şi la începutul 
secolului XX, provine, de fapt, de la o figură istorică 
foarte particulară: omul dreptăţii, omul legii, cel care 
puterii, despotismului, abuzurilor, aroganţei bogăţiei 
opune universalitatea dreptăţii şi echitatea unei legi 
ideale. Marile lupte politice ale secolului al XVIII-lea 
s-au purtat în jurul legii, dreptului, constituţiei, a ceea 
ce e drept după raţiune şi după natură, a ceea ce poate 
şi trebuie să aibă valoare universală. Ceea ce numim 
astăzi intelectualul (mă refer la intelectualul în sensul 
politic al cuvântului, iar nu sociologic sau profesional, 
adică la cel ce face uz de cunoaşterea sa, de competenţa 
sa, de raportul său cu adevărul în ordinea luptelor 
politice) s-a născut, cred, din jurist, sau în orice caz 
din omul care se revendica de la universalitatea legii 
drepte, eventual împotriva profesioniştilor dreptului 
(Voltaire e, în Franţa, prototipul acestor intelectuali). 
Intelectualul universal provine din juristul-elită şi îşi 
găseşte expresia cea mai deplină în scriitor, purtător al 
unor semnificaţii şi valori în care toţi se pot recunoaşte. 
Intelectualul specific provine dintr-o cu totul altă figură, 
nu cea a juristului-elită, ci a savantului-expert. Spuneam 
adineauri că prin fizicienii atomişti a început el să iasă 
în faţă pe scenă. De fapt, el se pregătea de fapt în culise 
de multă vreme, era prezent măcar într-un colţ al scenei 
începând, să spunem, cu sfârşitul secolului al XIX-
lea. Fără-ndoială că odată cu Darwin sau, mai curând, 
odată cu evoluţioniştii post-darwinieni a început să fie 
mai vizibil. Relaţiile furtunoase între evoluţionişti şi 
socialişti, efectele foarte ambigue ale evoluţionismului 
(de pildă, asupra sociologiei, criminologiei, psihiatriei, 
eugenismului) semnalează momentul important în care 
intervenţia savantului în luptele politice contemporane 
se face în numele unui adevăr ştiinţific „local” – oricât de 
important. Din perspectivă istorică, Darwin reprezintă 
acest punct de inflexiune în istoria intelectualului 
occidental (Zola e foarte semnificativ din acest punct 
de vedere: el e tipul intelectualului universal, purtător 
al legii şi militant al echităţii, însă el îşi încarcă 
discursul cu un întreg balast de referinţe nosologice, 
evoluţioniste, pe care le crede ştiinţifice, pe care le 
manipulează, de altfel, foarte prost, şi ale căror efecte 
asupra propriului discurs sunt cât se poate de echivoce). 
Dacă am studia aceasta îndeaproape, ar trebui să vedem 
cum au intrat fizicienii în disputa politică la începutul 
secolului. Dezbaterile dintre teoreticienii socialismului 
şi teoreticienii relativităţii au fost capitale în această 
istorie. 

 E drept că biologia şi fizica au constituit zonele 
privilegiate în care s-a format acest nou personaj al 
intelectualului specific. Extinderea structurilor tehnico-
ştiinţifice în ordinea economiei şi a strategiei i-au conferit 
o importanţă reală. Figura în care se concentrează 
funcţiile şi prestigiile acestui nou intelectual nu mai 
e scriitorul genial, ci e savantul absolut, nu mai e cel 
care, el singur, e purtătorul valorilor tuturor, se opune 
suveranului şi conducătorilor nedrepţi şi-şi face auzit 

strigătul până la nemurire, ci e cel ce deţine, împreună 
cu alţii, fie în serviciul statului, fie împotriva lui, puteri 
ce pot favoriza sau ucide definitiv viaţa. El nu mai e 
cântăreţ al eternităţii, ci strateg al vieţii şi al morţii. 
Trăim astăzi dispariţia marelui scriitor. 

 Să revenim la lucruri mai precise. Să 
recunoaştem importanţa pe care a căpătat-o intelectualul 
ştiinţific în ultimele decenii, odată cu dezvoltarea 
în societatea contemporană a structurilor tehnico-
ştiinţifice, şi accelerarea acestei tendinţe începând cu 
anii ’60. Intelectualul specific se loveşte de obstacole 
şi se expune pericolelor. Pericolul de a rămâne la 
luptele de conjunctură, la revendicările sectoriale. 
Riscul de-a se lăsa manipulat de partide politice sau 
de aparate sindicale ce poartă asemenea lupte locale. 
Riscul, mai ales, de-a nu putea dezvolta aceste lupte 
în lipsa unei strategii globale şi a sprijinului exterior. 
Riscul, iarăşi, de-a nu fi urmat, sau de-a fi urmat numai 
de grupuri foarte limitate. În Franţa, avem acum un 
exemplu sub ochi. Lupta în jurul închisorii, al sistemul 
penal, al aparatul poliţienesco-judiciar, pentru că 
s-a dezvoltat de una singură, împreună cu lucrători 
sociali şi foşti deţinuţi, s-a separat tot mai mult de tot 
ceea ce i-ar fi permis să devină mai cuprinzătoare. S-a 
lăsat pătrunsă de o întreagă ideologie naivă şi arhaică 
ce face din delincvent deopotrivă victima inocentă şi 
revoltatul pur, mielul marelui sacrificiu social şi lupul 
tânăr al revoluţiilor viitoare. Această întoarcere la 
temele anarhiste de la sfârşitul secolului al XIX-lea 
n-a fost posibilă decât printr-o deficienţă de integrare 
în strategiile actuale. Iar rezultatul e o separare adâncă 
între acest cântecel liric şi monoton, dar care nu se face 
auzit decât în grupuri foarte mici, şi o masă care are 
toate motivele să nu-l ia în serios, şi care însă, dintr-o 
frică de criminalitate întreţinută cu multă atenţie, 
acceptă păstrarea, chiar consolidarea aparatului judiciar 
şi poliţienesc. 

 Mi se pare că ne aflăm într-un moment în 
care funcţia intelectualului specific trebuie regândită. 
Nu abandonată, în ciuda nostalgiei unora pentru marii 
intelectuali universitari („avem nevoie”, spun ei, „de 
o filosofie, de o viziune asupra lumii”); ajunge să ne 
gândim la rezultatele importante obţinute în psihiatrie: 
ele arată că aceste lupte locale şi specifice n-au fost o 
eroare şi că n-au dus la un impas. Am putea chiar spune 
că rolul intelectualului specific ar trebui să devină tot mai 
important, pe măsura responsabilităţilor politice pe care, 
vrând-nevrând, e obligat să şi le asume în calitate de 
fizician atomist, genetician, informatician, farmacolog 
etc. Mai mult, ar fi periculos să-l descalificăm în raportul 
său specific cu o cunoaştere locală, sub pretextul că ar fi 
vorba de o chestiune specializată ce nu priveşte masele 
(ceea ce e de două ori fals: ele au conştiinţa acestor 
chestiuni şi, în orice caz, sunt afectate de ele), sau că 
ei ar servi interesele capitalului şi al statului (ceea ce 
e adevărat, dar mai arată, totodată, şi locul strategic 
pe care îl ocupă), sau chiar că ar vehicula o ideologie 
scientistă (ceea ce nu e întotdeauna adevărat, şi nu are, 
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cu siguranţă, decât o importanţă secundară în raport 
cu ceea ce e primordial: efectele înseşi discursurilor 
adevărate). 

 Ceea ce e important aici, cred, e că adevărul 
nu e exterior puterii şi nici lipsit de putere (el nu e, în 
pofida unui mit căruia ar trebui să-i revizităm istoria şi 
funcţiile, răsplata spiritelor libere, copilul solitudinilor 
îndelungate, privilegiul celor ce au ştiut să se elibereze). 
Adevărul aparţine acestei lumi, el e produs aici graţie 
unei serii de constrângeri. El are aici efecte de putere 
ce respectă nişte reguli. Fiecare societate are propriul 
regim de adevăr, politica sa generală privitoare la 
adevăr: adică ce fel de tipuri de discurs acceptă şi face 
să funcţioneze ca adevărate; mecanismele şi instanţele 
ce permit distingerea enunţurilor adevărate de cele false, 
maniera în care sunt sancţionate unele şi altele; tehnicile 
şi procedurile valorizate pentru obţinerea adevărului; 
statutul celor însărcinaţi să spună ce anume funcţionează 
ca adevărat. 

 În societăţi ca ale noastre, economia politică a 
adevărului e caracterizată de cinci trăsături importante 
din punct de vedere istoric: adevărul e centrat asupra 
formei discursului ştiinţific şi asupra instanţelor care-l 
produc; e supus unei constante stimulări economice 
şi politice (o nevoie de adevăr atât pentru producţia 
economică, cât şi pentru puterea politică); face obiectul, 
în diversele sale forme, unei enorme diseminări şi al 
unui enorm consum (adevărul circulă prin aparatele de 
educare şi informare, a căror amploare e relativ mare în 
corpul social, în ciuda anumitor limitări stricte); e produs 
şi transmis sub controlul – nu exclusiv, dar dominant – al 
câtorva mari aparate politice şi economice (universitate, 
armată, ceea ce se scrie şi felul în care se scrie, media); 
în sfârşit, este miza numeroaselor dezbateri politice şi a 
numeroase confruntări sociale (luptele ideologice).

 Mi se pare că ceea ce trebuie luat acum 
în considerare în cazul intelectualului nu e instanţa 
purtătoare de valori intelectuale; ci e cea care ocupă 
o poziţie specifică – însă de o specificitate legată de 
funcţiile generale ale dispozitivului de adevăr dintr-o 
societate cum e a noastră. Altfel spus, intelectualul relevă 
de-o triplă specificitate: specificul poziţiei sale de clasă 
(mic-burghez în serviciul capitalismului, intelectual 
organic provenind din rândurile proletariatului); 
specificul condiţiilor sale de viaţă şi de muncă, legate de 
condiţia sa de intelectual (domeniul de cercetare, locul 
pe care-l ocupă într-un laborator, exigenţele economice 
sau politice cărora li se supune sau împotriva cărora 
se revoltă, la universitate, la spital etc.); în sfârşitul, 
specificul politicii de adevăr din societăţile noastre. 
Şi aici e punctul în care poziţia sa poate căpăta o 
semnificaţie generală, în care lupta locală sau specifică 
pe care o duce poate avea, datorită lui, nişte efecte, nişte 
implicaţii ce nu sunt pur şi simplu profesionale sau 
sectoriale. El funcţionează sau luptă la acest nivel general 
al acestui regim de adevăr atât de esenţial structurilor 
şi funcţionării societăţii noastre. Există o luptă pentru 
adevăr, sau măcar în jurul adevărului – unde trebuie 

să se înţeleagă încă odată că prin adevăr nu vreau să 
denumesc ansamblul lucrurilor adevărate care aşteaptă 
să fie descoperite sau acceptate, ci ansamblul regulilor 
după care se separă adevărul de fals şi se asignează 
adevărului efecte de putere specifice; unde mai trebuie 
să se înţeleagă de asemenea că nu e vorba de o luptă în 
favoarea adevărului, ci în jurul statutului adevărului şi al 
rolului economico-politic pe care-l joacă el. Problemele 
politice referitoare la intelectuali trebuie gândite nu în 
termeni de ştiinţă/ideologie, ci în termeni de adevăr/
putere. Şi acesta e cadrul în care poate fi considerată 
din nou chestiunea profesionalizării intelectualului, a 
diviziunii muncii intelectuale/manuale. 

 Toate acestea trebuie să vi se pară foarte 
confuze şi incerte. Incerte, da, şi tot ce spun aici e mai 
ales cu titlul de ipoteză. Pentru ca, totuşi, să fie ceva mai 
puţin confuze, aş dori să avansez câteva propuneri – nu 
în sensul unor lucruri deja acceptate, ci doar ca dispuse 
să fie testate sau supuse la încercări viitoare:

– prin adevăr, să se înţeleagă ansamblul 
procedurilor reglate în vederea producerii, legii, 
repartiţiei, punerii în circulaţie şi funcţionării 
enunţurilor;

– adevărul e legat circular de sisteme de putere 
care-l produc şi susţin, şi de efecte de putere pe care le 
induce şi care îl fac să circule mai departe. Regim al 
adevărului;

– acest regim nu e pur şi simplu ideologic sau 
suprastructural; el a constituit o condiţie de formare şi de 
dezvoltare a capitalismului. Şi el e cel care, cu rezerva 
câtorva modificări, funcţionează în cea mai mare parte a 
ţărilor socialiste (las deschisă problema Chinei, pe care 
nu o cunosc);

– problema politică esenţială pentru intelectual 
nu e să critice conţinuturile ideologice care ar avea 
legătură cu ştiinţa, ori să facă în aşa fel încât practica ei 
ştiinţifică să se însoţească de o ideologie justă. Problema 
nu e schimbarea conştiinţei oamenilor, sau ceea ce au 
în cap, ci regimul politic, economic, instituţional de 
producere a adevărului;

Nu e vorba despre o eliberare a adevărului de 
orice sistem de putere – asta ar fi o himeră, fiindcă 
adevărul e el însuşi putere –, ci de a detaşa puterea 
adevărului de formele hegemonice (sociale, economice, 
culturale) în interiorul cărora funcţionează momentan.

Chestiunea politică, altfel spus, nu e eroarea, 
iluzia, conştiinţa alienată sau ideologia, ci e însuşi 
adevărul. De aici importanţa lui Nietzsche. 

__________

 E. J. Dijksterhuis, The Mechanization of the World Picture 
(London University Press, 1961), p. 466.

Traducere de Veronica LAZĂR
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Maria ZINTZ

Expoziţii retrospective la Muzeul de 
Artă din Cluj-Napoca

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca a organizat de-a 
lungul anilor expoziţii prestigioase dedicate unor artişti 
români contemporani. Mă opresc acum doar la alte două 
expoziţii deschise în lunile august-septembrie la Muzeul 
de Artă clujean: Emil Băcilă şi Gheorghe Iacob. Înainte 
de a le prezenta, remarc înţelepciunea noului director al 
Muzeului de a invita specialişti în artă, foşti muzeografi, 
pe Lia Drăgoi, Alexandra Rus, Negoiţă Lăptoiu, Vasile 
Radu, pentru a colabora cu mai tinerii muzeografi, 
unii acum în formare, la organizarea unor expoziţii 
retrospective.

Selecţia riguroasă a lucrărilor pentru expoziţia de 
pictură Emil Băcilă (1926-1990) îi aparţine criticului de 
artă Vasile Radu care a ştiut să aleagă tablourile cele mai 
potrivite pentru a pune în valoare etape, teme susţinute 
cu profesionalism, căutări, schimbări, de fapt evoluţia 
creaţiei unui artist de la realismul explicit la o pictură 
ale cărei motive au fost stilizate, sublimate, trecând prin 
geometrizare către abstractizare. Remarc albumul tipărit 
prin efortul familiei artistului, cu un text monografic ce îi 
aparţine lui Vasile Radu.

Emil Băcilă a fost profesor la catedra de Artă 
Decorativă, secţia Textile, a Institutului de Arte Plastice 
„Ion Andreescu” din Cluj-Napoca. A predat cursuri de 
Desen, Pictură, Studiul culorii, Compoziţie, Cromatica 
formei, Decorativă generală. Le-am numit, pentru că, 
elaborate în mod original, ele se regăsesc şi în contextul 
acestei expoziţii, multe lucrări (pictură, acuarelă, guaşă) 
ar putea fi chiar transpuse în tapiţerii, ele amintind de 
textura calităţilor unor lucrări elevate de artă decorativă. 
Criticii de artă clujeni au observat că, preluând cu o notă 
absolută simţul armoniei, îşi compune lucrările prin 
culoare, pornind de la sugestiile realităţii cărora le dă 
forme (…) Apelează la oval, ca formă sintetică a florii 
sau uneori la construcţia unei pete vii pe fundaluri în 
planurile apropiate ce preiau armonia acestor construcţii 
de culoare (Anatol Mândrescu, 1975). Negoiţă Lăptoiu 

scria în 1979, în „Steaua”, că „Emil Băcilă se îndreaptă 
prin limbaj spre o sinteză optică ce sugerează mai mult 
decât reprezintă. Încarcă astfel emoţional imaginea, al 
cărei efort de abstractizare merge până la sacrificarea 
datelor concrete ale motivului pentru a ne oferi dinamica 
energiilor aflate dincolo de aparenţe (…)”. Spre aceste 
drumuri stilistice l-au condus chiar cursurile sale la 
catedra de tapiserie, formaţia sa, care şi-a pus amprenta 
pe viziunea sa creatoare, îl îndreptau spre stilizare, spre 
aflarea unor ritmuri ample ce induc o stare de linişte, atât 
de benefică în aceste vremuri. Emil Băcilă nu a făcut 
salturi spectaculoase, viziunea sa plastică e coerentă, 
unitară, iar manifestările sale discrete, activitatea 
didactică din institut solicitându-l în mare parte a timpului. 
Chiar dacă a decis iniţial să se exprime prin artele 
decorative, el a fost atras ce mirajul culorilor, preocupat 
de limbajul cromatic şi a încercat să-l pătrundă, atent la 
experienţa strălucită a lui Paul Klee. Emil Băcilă, chiar 
dacă a experimentat de-a lungul timpului (preocupat de 
studiul culorii şi de ornament), nu a agreat noutăţile care 
transformau tapiseria într-un obiect spaţial, sculptural şi 
nici nu a fost adeptul experimentelor în afara culorii, a 
formei pe suprafaţa plană. A preferat acuarela şi tempera 
ce-i permiteau să exerseze studiile de culoare şi de formă, 
pornind de la realitate, pentru a ajunge prin geometrizări 
şi sintetizări la graniţa abstractului, la „plăsmuiri” ce 
par evanescente, plutitoare, în spaţii bidimensionale, 
plăsmuire extrasă dintr-o lume reală. Acest efect straniu 
face ca florile sale, copacii, formele de relief, să urce la 
ceruri, să se desprindă din contigentul realului.

Emil BĂCILĂ 

Studii: 1948 – Institutul de Arte Plastice „Ion 
Andreescu” din Cluj-Napoca – 1954; 1965 – Academia 
Belle Arte – Pietro Vanucci, Perugia, Italia (specializare) 
– 1965

Activitate didactică: Profesează în cadrul 
Catedrei de Artă Decorativă, Secţia textile (1954-1990), 
şef de laborator (1954-1957), asistent (1957-1962), 
lector (1962-1972), conferenţiar (1972-1990), şef de 
catedră (1972-1976), decan (1976-1980), rector (1989-
1990). Predă cursuri de Desen, Pictură, Studiul culorii, 
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Compoziţie, Decorativă generală, Gramatica formei. 
Participă cu studenţii institutului la importante manifestări 
artistice locale şi internaţionale. 

Specializări, documentări, schimburi de 
experienţă: 1965 – Academia de Belle Arte „Pietro 
Vanucci”, Perugia, Italia, 1970 – Dresda, RDG – Schimb 
de relaţii culturale, 1974 – Offenbach am Main , RFG – 
Schimb de experienţă şi relaţii culturale între institutele 
de artă, 1977 – Dresda, RDG – „Zilele tinerilor artişti 
români în RDG” – organizarea expoziţiei studenţilor, 
1978 – Praga, Cehoslovacia.

A participat la 11 expoziţii personale şi la 
numeroase expoziţii de grup.

* * *

Se poate spune că Gheorghe Iacob şi-a deschis la 
Muzeul de Artă din Cluj-Napoca cea de-a doua expoziţie, 
dacă vom considera că în anul 2008 a fost organizată o 
imensă expoziţie, în trei locaţii concomitent: Dalles, 
Mogoşoaia şi Galeria „Dialog”. Pare neverosimil într-o 
vreme când, într-un mare vacarm, oamenii vor să fie auziţi, 
ascultaţi, într-o vreme când, din păcate, comunicarea, 
stabilirea de legături, cu cât par mai facile, cu atât sunt 
mai aproximative ori derizorii. Să ne amintim că în 5 
septembrie 2015 Gheorghe Iacob a împlinit 90 de ani! 

Gheorghe Iacob, artist complex, pictor, sculptor, 
monumentalist, s-a format ca artist în anii de teroare ce au 
urmat războiului, dar sub o stea norocoasă. A fost ajutat 
de noroc, pentru că a întâlnit la momentul potrivit un om 
providenţial pentru el, care i-a intuit vocaţia pentru artă 
şi l-a ajutat să ajungă student la Academia de Artă, unde 
i-a avut profesori, chiar dacă doar pentru scurt timp, pe 
Eustaţiu Stoenescu, Nicolae Dărăscu, Jean Al. Steriade şi 
apoi, până la terminarea studiilor, pe Maxy. Ar fi greu de 
explicat cum tânărul ce venea din Câmpia Bărăganului, 
cu o condiţie socială modestă, cu o meserie de croitor, 
a ajuns, deşi apreciat pentru talentul şi seriozitatea sa 
în adâncirea studiilor de pregătire profesională, să fie 
socotit drept „formalist”, ceva grav în acele timpuri. 
Ar fi greu, dacă nu ne-am imagina câmpia imensă, cu 
linia orizontului îndepărtată, care, îşi aminteşte artistul, 

adăpostea dropii, iepuri şi sitari, cai în galop, sălbatici, 
ce-i înteţeau tânărului nevoia de libertate, fără jumătăţi 
de măsură. La fel ca alţi artişti români care s-au format în 
acei ani, Gheorghe Iacob şi-a bazat evoluţia pe seriozitate, 
pe exerciţiu continuu în atelier, pe o formaţie culturală 
solidă, ceea ce poate duce la descoperirea propriei 
personalităţi, a propriei expresii plastice. Dar figurativul 
era abuzat, uzat. Trebuia reabilitat, apelând la viziuni prin 
care se evada din realul imanent, exacerbat sau evitat. E 
ceea ce a ales Gheorghe Iacob printr-o privire interioară şi 
într-o viziune globală, pentru a crea un cosmos.

În anii ’70, creaţia lui s-a îndepărtat de figurativ, 
ajungând la arta abstractă pe care o practică până astăzi, 
pe suprafeţe mari, într-o viziune ce ne aminteşte şi de 
calităţile lui de monumentalist, limbajul îmbogăţindu-se 
de-a lungul timpului printr-o reîntinerire inepuizabilă a 
inspiraţiei sale. Încă în 1968, când a participat la o expoziţie 
de grup la Paris, alături de alţi şase tineri plasticieni 
români, în revista „Arche” se observa că „Gheorghe Iacob 
ajunge la o sinteză strălucitoare a geometriei şi a culorii. 
El a ştiut să păstreze bogatele armonii ale unei tradiţii 
româneşti în covor şi în ţesături, în costum şi în icoane 
pe sticlă (…) Această culoare vibrantă, Iacob a pus-o în 
serviciul unui proiect intelectual asemenea aceluia care i-a 
animat odinioară pe artişti constructivişti şi care se poate 
rezuma ca un spectacol al lumii ordonate după canoanele 
geometriei. Însă arce, triunghiuri, linii drepte sau frânte 
sunt purtate de un suflu care le dă un dinamism straniu. 
Formele se mişcă sub privire şi caută parcă a se logodi cu 
fervoarea foră a culorii care le străbate”. Până la urmă a 
fost un avantaj faptul că Gheorghe Iacob nu şi-a deschis 
expoziţii personale până la vârsta de 83 de ani. Mulţi 
artişti se simt presaţi să aducă lucrări diferite, ceva „nou” 
pentru a li se recunoaşte evoluţia, schimbările, uneori 
graba de a reveni cu o nouă expoziţie fiind în defavoarea 
aprofundării, a nuanţării, a coborârii în adâncurile fiinţei.

Expoziţia de la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca 
din toamna anului 2015 (curatori fiind Călin Stejerean, 
din partea muzeului, şi criticul de artă Vasile Radu, 
ani mulţi muzeograf în aceeaşi instituţie), panotată cu 
profesionalism, a pus în valoare diversitatea uluitoare a 
tablourilor cu impact asupra vizitatorului, ele exprimând 
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stări diverse, unele dramatice, altele pioase, un sentiment 
al sacrului (aluzii la icoanele pe sticlă, prin ritm şi colorit), 
trecerea de la figurativ la abstractizare făcându-se printr-o 
elaborare a esenţei.

De altfel, multe forme au funcţii simbolice, un 
rol justificat, devenind semne, având o forţă aluzivă, 
expresivă mult mai accentuată decât dacă ar fi reprodus 
vizibilul. Gheorghe Iacob precizează că „la mine 
figurativul nu a dispărut niciodată, îl văd şi l-am văzut 
acolo unde dumneavoastră nu-l vedeţi. Nu separ pictura 
de realitate şi de viaţă. Am făcut întotdeauna cu dragoste 
totul şi nu din interes. Le-am şi iubit, de aceea am aproape 
o mie de picturi în atelier (…). La mine dragostea pentru 
culoare e dintotdeauna (…) Am plecat cu studiile mele de 
la Andreescu şi am ajuns la Kandinsky (…)”. Universul 
lui Gheorghe Iacob, la fel ca universul lui Kandinsky, 
este un univers sensibil, datorat dorinţei de a se elibera 
de formele limitative. A eliberat din forma precară şi 
limitată întreaga facultate emoţională, dar arta sa este 
hrănită de natură, de câmpia vastă a Bărăganului, fiind 
impregnată chiar de senzaţia şi de emoţia iniţială. Nu a 
mai pictat figurativ, dar a avut în faţa ochilor minţii o 
anumită stare a naturii pe care a exprimat-o. Gheorghe 
Iacob are în vedere o anumită elaborare care operează 
asupra imaginii obiective, o transformă, şi nu e vorba 
de stilizare, de simplificare, ci o transfigurare estetică 
a realului. Gheorghe Iacob mărturisea că a plecat de la 
Andreescu şi a ajuns la Kandinsky pentru că, la fel ca şi 
acesta din urmă, a înlăturat orice abstractizare intelectuală 
sau intelectualistă, pentru a reţine doar abstractizarea 
sensibilă, imaginile având calitatea de a iradia, de a 
străluci, indiferent de tonalitatea şi nuanţele cromatice 
folosite, mai intense ori mai delicate, niciodată „stinse”, 
indiferent de precizia formelor – asemeni unor cristale 
– o precizie mai evidentă sau estompată cu discreţie, 
plină de delicateţe, vibrând de dragostea pentru culoare, 
pentru valoarea lor evocatoare (la care se referă pictorul). 
Este uimitoare sugestia de viaţă, sugestia de mişcare, a 
libertăţii clocotitoare. Este o artă a libertăţii, armonizând 
şi rigoarea geometriei cu această libertate, în spaţii ce par 

să fie nelimitate. Este o lume în care te laşi învăluit într-
un mod profund. Şi de virtuozitate este vorba, dat fiind 
numărul atât de mare al lucrărilor, pentru că asemeni 
vieţii, în fiecare tablou există diversitate în această mişcare 
şi vibraţie continuă. „A încorporat” structuri armonice 
(adeseori prin echilibrarea elementelor antagonice) în 
construcţii dinamice – prin proliferarea lor miraculoasă –, 
imagini ale lumii în imensa ei varietate. Este o comandă a 
spiritului, dar acordată cu ritmurile lumii. Gheorghe Iacob 
a pornit în această călătorie în numele unei libertăţi de 
exprimare, pornind de la realitate, de la natură, iar opera 
lui s-a transformat într-o artă de esenţă, prin disciplinarea 
organicului, câştigând în puritate dar şi în vitalitate, 
datorită impresiei de mobilitate a formelor în spaţiu.

Gheorghe IACOB 
Studii: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu” 

1946-1953. Absolvent a 5 ani de pictură şi a 3 ani de 
sculptură, elev al lui Eustaţiu Stoenescu, N. Dărăscu, 
Steriadi, Maxy, asistând săptămânal la corecturile lui 
Camil Ressu, studii cu sculptorul Onofrei.

Călătorii de studii: 1959 – URSS, 1961-1962 – 
Praga şi Budapesta, 1963 – Italia, 1965 – Franţa, 1966 
– Italia, 1969 – Bulgaria, Iugoslavia, 1969-1970 – Franţa, 
1982 – URSS şi alte lucrări de studiu Spania, Franţa, RFG 
şi RDG, Asia Centrală.

Expoziţii retrospective: 2008 – Dalles, Palatele 
Brâncoveneşti, Mogoşoaia, Galeria Dialog, Bucureşti; 
2015 Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

Expoziţii: 1967 – Expoziţia prilejuită de Colocviul 
Internaţional „Brâncuşi”; 1967- Expoziţia oraşului 
Bucureşti (pictură şi sculptură); 1972-73 – Expoziţie „25 
de ani de Artă românească” la Muzeul Naţional de Artă; 
1974 – Expoziţia „Artă şi energie” GALERIA NOUĂ; 
1975 – Expoziţia „Arta şi oraşul” – GALERIA NOUĂ; 
1978 – Expoziţia Colectivă „Studiul”, la Galeria Bastion, 
Timişoara; 1984 – Expoziţia de Artă Plastică Românească 
– UNESCO; 1996 - Expoziţia Filialei U.A.P. Bucureşti; 

Expoziţii de grup: 1968 – „Six jeunes peintres 
Roumains” – Galeria Lambert, Paris: 1969 – 8 artişti 
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- Inaugurarea instalaţiei semnate de Alexandru 
Chira la Tăuşeni, „Desene pentru cer si ploaie”, 1996;

- Expoziţia „Pumnalul de argint”, Colecţia 
Octavian Goga la Muzeul de Artă Cluj (2008);

Alte activităţi: 
Înfiinţarea primei galerii private de artă după 1989 

din România – „Artă - Loisir - Utilitate” (februarie, 1990), 
devenită în anul 1993 „Utilart”, din anul 1995 „Alianţa 
Artelor”, iar din 2011 „Artexpert Gallery”, toate în Cluj-
Napoca (ultima adresă: str. Iuliu Maniu, nr. 10);

Organizarea primei licitaţii internaţionale de artă 
românească, Casa de Licitaţii Drouot, Paris (1991); 

Organizarea a 8 ediţii din manifestarea „Târgul 
Antichităţilor şi Artelor Plastice din Cluj” (2005-2010).

Organizarea taberelor de creaţie: 
1. Tabăra „Artişti clujeni la Calica”, 1996;
2. Tabăra internaţională de sculptura contemporană, 

Samus, Dej, 1997;
3. Tabăra internaţională de la Salina Turda, Turda, 

1999;
4. Tabăra interdisciplinară „Leghia-2000”;
5. Expoziţia interdisciplinară „Mărturii subiective, 

ecologie şi artă. Iazurile Calica”, 1977 (Andrássy Zoltán, 
Botár Edith, Florian Milan Alexandru, Kusztos Andrei, 
Letiţia Munteanu, Gavril Gavrilaş, Soó Zöld Margit, 
Epaminonda Tiotiu).

Publicaţii profesionale şi expoziţii: peste 800 de 
articole de specialitate în presa locală şi naţională; cărţi/ 
cataloage/ albume de artă.

Articole despre: Nicolae Grigorescu, Traian 
Brădean, Aurel Ciupe, Theodor Harşia, Petru Abrudan, 
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Simona CONSTANTINOVICI

Experiment, culoare, „poem sinucigaş”, 
revers(uri) şi decenţă creatoare

Versuri & Reversuri este o carte atipică, o 
carte-experiment, apărută, în 2014, la Editura David 
Press Print din Timişoara, în condiţii grafice excelente. 
Textele sunt însoţite de rafinatele ilustraţii ale Adrianei 
Lucaciu. Cum citim o astfel de carte scrisă dublu, la 
două mâini, pe timp de vară, în direct, cu dinamismul 
impus de tehnologia modernă a secolului în care trăim? 
Citim poeziile Anei Pop Sîrbu şi medităm conştiincios 
la ce s-ar putea scrie despre ele? Citim poeziile plus 
mini-interpretările tăiate jucăuş, voit incongruent, în 
pagina albă, de Ilie Gyurcsik? Nu hibridizăm, oare, în 
acest fel, toată „punerea în scenă”? Nu încâlcim prea 
mult iţele scenariului conceput pe viu? Citim, ca pe o 
curiozitate sau ca pentru a prinde curajul de a înainta 
prin versuri, doar reversurile? Grea misiune. Credem, 
însă, că postfaţa scrisă de Rodica Bărbat estompează, 
cu pricepere de literat trecut prin furcile caudine 
ale esteticului, suflul acestor interogaţii teribiliste. 
Cu echilibru şi detaşare ne-mbie a intra în „starea de 
poezie” pe o altă cale, mai pământeană, mai conştientă 
de nevoia unei situări pertinente în dimensiunea istoriei 
literare. Suntem, oare, pregătiţi să părăsim complexul 
celor 68 de poeme? 

Versurile sunt, după spusele interpretului, nişte 
cutii negre, nişte corpuri ermetice, care-şi păstrează 
intactă materia în caz de accident, de aterizare forţată, 
de naufragiu. Cutiile negre se lasă descifrate numai cu 
instrumentele intertextualităţii, cu peniţele de ultimă, 
uneori, generaţie. În ele s-au sedimentat, s-au înghiocat, 
toate semantismele universului, de la prima până la 
ultima noimă. A vrea să refaci ţesătura extrafină a 
versurilor, traseul lor conceptual, se transformă, adesea, 
în căutare oarbă, neputincioasă, în umilă încercare de 
racordare la ceea ce nu poate fi descifrat. Impresionant 
e modul în care cei doi protagonişti ai experimentului 
strunesc lumea ideilor, gama imaginilor răsfrânte-n 
imagini. E, în primul rând, cartea clară a unei sincerităţi 
fruste, a nedisimulării în actul interpretativ.

Reversurile, dincolo de orice definiţie oferită de 
instrumentele lexicografice, sunt versurile întoarse pe 
dos, ca nişte haine pe care le scoatem grăbit sau lent 
de pe propriul trup, de pe propria piele şi le înşirăm, 
de cele mai multe ori la vedere, pe scaun, pe fotoliu 
sau pe pat. Ele păstrează, o vreme, mirosul trupului, 
se amprentează cu sensurile acestuia şi-l redefinesc in 
absentia. Reversurile pot fi privite şi ca nişte măşti, 
semn că poezia funcţionează complicat, mereu altfel, 
că nu-şi este neapărat suficientă sieşi, semn că acceptă 
complicitatea, că-i place să se răsfeţe în preajma 
devoratorilor de sens, a neobosiţilor cititori-interpreţi. 
Reversul e şi magnetul care atrage sau respinge poezia. 

Ilie Gyurcsik, flancat, în partea introductivă 
a volumului, de teorii sofisticate, înţelege hâtru să se 
lepede, în microcosmosul hermeneutic aninat la piciorul 
fiecărui poem, de ele. Mişcarea de maestru şahist, parcă, 
face parte din joc, din spiritul acela ludic, atât de necesar 
în actul de pătrundere a poemelor. Uneori, jocul e atât 
de intens, atât de răvăşitor, încât avem impresia că 
interpretarea ia locul poemului, iar poemul devine zonă 
de hermeneutică. E un joc savant cu oglinzi multiple. Te 
priveşti într-una integral, îţi vezi, mai apoi, jumătate de 
faţă reflectată curbat, la stânga şi la dreapta, ca-ntr-un 
parc sofisticat de distracţii, e părelnicie, e „sumedenie 
de fugi”, ca-n ilustraţia Adrianei Lucaciu, e trompe œil-
ul, e lumea fractalilor, e curajul de a depăşi limitele, de 
a forţa nota, de a recupera irecuperabilul. Cunoaşterea 
se produce ritmat, transliterar, convergent, indiferent de 
arta surprinsă-n goliciunea-i funciară.

Vocea îţi picură chiar pe tiv e titlul primului 
poem, cel care deschide partitura. El rămâne, se agaţă de 
auz, de simţuri, restul poemului se disipează, de diluează 
sub forţa acestui vers. Tivul e muchia, e marginea, e 
punctul terminus. Tivul e creionarea literei, conturul ei, 
prezenţa cuvântului scris, repetat/ dublat cu voce tare.

Merg pe urma poemelor, detectivistic, pe urma 
interpretărilor şi abia ţin pasul. Gâfâi ca şi când aş 
urca un munte. Mă opresc să contemplu aerul tare al 
înălţimilor, mă aşez pe o piatră. E prea rece. Reţin, apoi, 
ambră, cuvântul repetat, din al doilea poem. Chihlimbar 
cenuşiu. Cromatismul e, aici, dublat de parfum, de 
incitante mirosuri, de simţul olfactiv. Nu e doar pierderea 
luminozităţii fiinţei, cernirea ei, ci şi dispariţia, în acelaşi 
timp, a mirosului fin, care delimitează lumi, care descrie 
realitatea în demersul ei plurivalent. E şi un oximoron 
în alăturarea celor două substantive, o intersectare 
de semantisme contradictorii (flacără şi ambră): Cu 
flacăra lui de ambră. Flacără e un cuvânt care revine, 
la răstimpuri, în volum şi denotă arderea, consumarea în 
act creator (Ţesătura flăcării; „Aproape alunecă noaptea 
spre zi,/ Cu flacăra ei, pe jumătate în mine,/ Se-aşază 
acolo, lipită de zid,”; Flacăra arde cenuşiu etc.).

Nu cred că aş fi optat pentru perifrazele care 
dau tonul următoarelor reversuri, deşi, în mintea 
cititorului, efortul de decodare a poemului începe, într-
adevăr, cu acest pas. Refacem, rescriem, cu propriile 
noastre cuvinte, în gând, de obicei, textul. Tălmăcim 
neîntrerupt. Ilie Gyurcsik nu se teme de perifraze, iese cu 
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ele inteligent în exergă, nu lasă pe tiv de ciornă gândul. 
Discuţia despre roşu (englezesc, veneţian) aş vedea-o 
ca pe o continuare, ca pe o trenă stilistică a interpretării 
poemului ambrei. Punctul culminant al inserţiilor despre 
roşu culminează cu poemul Un roşu veneţian şi cu 
reversul său, ramificat în iscoditoare trimiteri: „Mi-am 
dat seama că roşul veneţian poate evoca în poem – prin 
hipalagă – un obiect vopsit în această culoare şi unde 
aceasta, dacă nu la Veneţia, în una din zilele celebrului 
ei carnaval, aşa cum vorba „moarte” din poem poate 
semnifica metonimic (numele corect al figurii de aici 
fiind de fapt sinecdocă, adică parte pentru întreg) 
„masca morţii” (venindu-mi în minte şi celebra nuvelă a 
lui A. E. Poe, Masca morţii roşii), dar aici – se pare – e 
vorba de o mască obişnuită la carnavalurile veneţiene.”

Pe acest fond cromatic fauvist apare, în mai multe 
puncte ale întregului-carte, amintirea: Când amintirea e 
o scenă. De fapt, timpul-amintire: „E-adevărat că timpul 
este o scenă,”. Sau, ca-ntr-alt poem, numit Arpegii, un 
cuib al sentimentului de iubire, o camuflare a amintirii 
”pe pluşul din sufletul roş”. Cromatismul incendiar e 
mereu prezent în poezia Anei Pop Sîrbu. În Reverie, 
de exemplu, cu „deformare” fonetică asumată şi cu 
trimitere culturală la dispărutul oraş Pompei: „Un ţărm 
roşietic va lumina singura clipă…”. E, parcă, aici, 
înscrisă, ca o reminiscenţă a trecutului, însăşi inima 
cărţii. Exacerbarea interpretării, consemnarea reacţiilor 
ivite la prima lectură a poemului, apariţia Păsării de 
la Pompei, în imagine colorată, reprodusă în regim 
internautic, toate concură la obţinerea unui efect unic, 
genuin, care blochează, pentru câteva clipe, accesul 
la celelalte texte. E momentul zero, în care reflecţia 
culminează şi îşi permite să rupă tivul relativ cuminte al 
perechilor vers-revers de până acum.

De multe ori, perifrazele şi interpretările la 
acelaşi poem se multiplică, semn că mai era ceva de 
spus sau poate că fragmentarea, decuparea gândului, e 
compatibilă cu modernitatea dezlănţuită ori înfrânată a 
versurilor Anei Pop Sîrbu. Rostogolire amară e un fel 
de ars poetica. „Sinucigaşul poem” e sintagma care 
defineşte primul catren. Ea face pereche cu „Poetul 
stă singur”, secvenţa de început a strofei secunde. 
Tristeţile sunt, în acest context, materie transferabilă, 
ele trec punţile, cum s-ar spune, dinspre nivelul uman, al 
psihicului scufundat în reverie creativă, spre metaforicul 
propriu poeziei. Departe de a fi distrugătoare, tristeţea e 
semn al existenţei poeticităţii declanşatoare de sens, al 
imaginaţiei recuperatoare. E adevărat că tonurile grave, 
în care poate fi înscrisă tristeţea, predomină în versurile 
Anei Pop Sîrbu. Pe cât e de ludic, de nonconformist, 
Ilie Gyurcsik şi cu neobosit chef de companie 
poetică, de magie interpretativă, de atragere elevată a 
cititorului în textul său, pe atât e de severă, non-ludică, 
însingurată-n starea sa de poezie, glacială chiar, Ana 
Pop Sîrbu. Tangenţa celor două spirite, a celor două 
modalităţi diferite, dar nu antonimice, de exprimare, 
face deliciul căutătorului de inedit. Ana Pop Sîrbu şi 
Ilie Gyurcsik scriu cu poftă. Avizi de cunoaştere, cei doi 

parteneri de act creator aleg să călătorească împreună, 
transtextualizându-se, reinventând discursul poetic şi, 
mai ales, notaţia hermeneutică. 

Cumva ca-n poezia lui Nichita, poemele iau, 
uneori, înfăţişări bizare, simţurile se metamorfozează, 
pentru a satisface apetitul crescut al imaginaţiei pentru 
insolit. Poemul Anei Pop Sîrbu e o vietate stranie, 
asemănătoare cu o cârtiţă care intră-n străfundurile 
lucrurilor, sapă-n intimitatea fiinţei creatorului: „Îmi 
curăţă cercul inimii,/ Lucrurile uitate în timp.” 

Scurt, cu o tăietură extrem de fină, este poemul 
Spice, o bijuterie stilistică, într-un dulce macabru 
construită, cu efecte de împăcare lumească, dar şi de 
revers duplicitar al sensului: „Stăteam în lanul de grâu,/ 
Între spice. Niciun zgomot:/ Pământul era cald./ Pielea 
ni se limpezea./ «Am murit» zise Saveta./ «Şi ce grâu 
frumos/ Creşte din tine»,/ spuse el, într-un târziu.” 
Poemele au o decenţă a lor, o detaşare de modele, un 
soi de discreţie cu care se furişează prin unghere de (i)
realitate. Ele recompun, în tonalităţi diferite, de multe 
ori până la sublimare, semantica lui a fi. Se observă, 
când şi când, destul de acut, reinventarea semanticii 
romantismului. De secol XXI, fără doar şi poate. Lecţia 
a fost învăţată. A trecut din generaţie-n generaţie de 
poeţi. Aproape aceeaşi raportare la canon, la acele 
lexeme sau sintagme care vorbesc explicit despre scris: 
grămătic, „păienjenişul frazei”, pană, opaiţ. În fiecare 
poem aflăm câte-o astfel de urmă, un semn al trecerii 
tradiţionale prin cuvânt. E câmpul semantic dominant, 
definitoriu, pe care autoarea nu-l părăseşte defel. 

Una dintre cele mai reuşite adecvări ale 
interpretării la text şi ale poemului la perifraza-glosare-
hermeneutică pare a fi cea declanşată de titlul forte, 
extrem de acut prin semantica sa, alcătuit dintr-o serie 
enumerativă nominală care-l lasă pe cititor perplex: 
Un luntraş, un sinucigaş, un cuţitar. Aş fi renunţat 
la primul vers, „În ăst timp”, cuprins cu totul în ceea 
ce urmează, superfluu, aşadar, şi inutil arhaizat. Aş 
fi lăsat: „Vâsla subţire din inima mea/ Se îndoaie./ 
La o altă rotire a pământului,/ Inima mea va fi un 
roib,/ O stivă de rime treze,/ Gata să moară.” Şi iată 
compatibilizarea, pertinenta înfrăţire dintre versuri şi 
reversuri: „Ca şi în alte cazuri similare, titlul, departe de 
a fi o anexă nepoetică a poeticului, cum pare să fi crezut 
Gérard Genette, reorientează semantica versurilor 
spre reprezentarea a trei etape de făurire a poemului, 
a luntraşului, a sinucigaşului, respectiv, a cuţitarului: 
plutirea greoaie a imaginarului printre cuvinte, topirea-n 
cuvinte, văzută ca o „sinucidere” şi poemul terminat, e 
gata să facă alte victime (prima fiind, poate, chiar poetul, 
în conformitate şi cu sensul conferit de M. Blanchot 
principiului Noli me legere).”

Se întâmplă adesea să nu putem interpreta un 
text. E intraductibilă această incapacitate a noastră 
de a se adapta la acel CEVA artistic. „Frânele” puse 
constant analizei de Ilie Gyurcsik, voitele întreruperi 
de ritm, jocul în tonuri când grave, când ascuţite, 
absenţa interpretării la unele poeme, demonstrează 
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efortul cititorului, nu doar a interpretului, de a ţine piept 
versurilor, de a-şi măsura puterile cu o materie glisantă, 
dificil, chiar imposibil de îmblânzit, de pus în ţarc. Nu e 
vorba de cine iese învingător din această confruntare. E 
bucuria de a fi împreună, e orchestrarea pluriartistă, din 
care cititorul, oricum ne-am situa, iese metamorfozat. 
Sub imperiul emoţiei produse de textul citit „la 
cald”, asumarea neputinţei poate surveni în discursul 
hermeneutic şi, atunci, oarecum neaşteptat, se întâmplă 
ca Ilie Gyurcsik să şteargă, printr-un simplu gest, pe 
claviatura computerului, ceea ce a fost spus: „Emoţia 
creată de text devine maximă atunci, când amintirea 
formei poemului, CU TOT CU TITLUL LUI, complică 
şi mai mult desfăşurarea semnificaţiilor, deoarece 
realitatea (în revers, fiinţa) evocă de-acum albul privirii 
(orbirea?) din titlu, ceea ce obligă la recitirea poemului 
(şi la uitarea reversului, a parafrazei).” 

Am descoperit, în această carte-obiect, reuniţi, 
solidari, mai mulţi creatori, fiinţe hiperdelicate în 
alcătuirea lor interioară, nişte „fiinţe albastre”, un fel de 
extratereştri prin raportare la cei din jurul lor, fiinţe atinse 
de nemurire, pentru care ţeserea de sensuri e viaţă, iar 
viaţa e ţesătură de rosturi. Conceptul inventat de Mircea 
Cărtărescu, texistenţă, defineşte perfect condiţia lor de 
creatori, de fiinţe hors du commun. 
_________
* Ana Pop Sîrbu, Ilie Gyurcsik, Versuri & Reversuri, Editura 
David Press Print, Timişoara, 2014.

Anca GIURA 

Sezon de nunţi non-necesare

Mireasa, îmbujorată şi uşor rigidă în rochia 
de tafta, se aşează pe iarbă în poză studiată lângă un 
mire transpirat. Atenţie, zâmbiţi, şi iată o dovadă de 
necontestat pentru posteritate că mirii au ajuns la al doilea 
prag din cele trei, semnificante, ale existenţei umane, zic 
etnologii. Niciun divorţ nu va putea să şteargă această 
poză digitală, înregistrată pentru eternitate undeva. Un 
rest arhaic de psihologie colectivă ne bântuie vieţile 
postmoderne şi ne presează să ne prezentăm în perechi 
la o judecată ce nu va fi.

 Era o vreme în care orice fată se mărita şi ordinea 
lumii părea imuabilă. Ea nu avea grija găsirii unui mire 
şi nu exista dezamăgirea despărţirii sau a divorţului. 
Nunta era un contract pentru o viaţă, de care nu se 
scăpa decât prin văduvie. Iar această ordine a lucrurilor 
nu părea foarte greu de îndurat, dacă este să facem o 
comparaţie cu prezentul, când multe femei trăiesc într-
un trist celibat. În oglinda societăţii, o femeie tânără şi 
atunci, dar şi acum, se legitimează prin legătura cu un 
bărbat.

Mireasa cu şosete roşii a Adelei Greceanu* 
este un roman cu tematică feminină declarată, o carte 
de inimă dedicată tuturor mireselor abandonate sau 

nenuntite. Cartea este structurată în două părţi, pastişând 
modelul biblic, al vechiului şi respectiv al noului 
testament. Exista o lege veche a nunţii, iar azi există 
firme specializate în organizări de petreceri nupţiale, şi 
toate acestea în numele unei legi noi a vieţii de cuplu. 
La Adela Greceanu, gineceul arhaic este alcătuit din 
cinci personaje feminine şi alegorice deopotrivă: naşa 
Lena, verişoara Pulheria, tanti Sofica şi mătuşa Zizi 
petrec noaptea dinaintea nunţii pieptănând Mireasa, act 
ritualic semnificând transformarea fecioarei în femeie, 
procedură însoţită neapărat şi de poveste cu funcţia ei 
nu doar de memorie, ci şi de transfer al experienţei de 
la nevastă la mireasă. Pulheria reprezintă naivitatea, 
mătuşa Zizi tradiţia romantică, tanti Sofica, d-ra bătrână 
şi intelectuală care vorbeşte despre bărbaţi din cărţi, 
naşa Lena este femeia pragmatică, pentru care bărbaţii 
nu mai au nicio taină în simplitatea lor. Toate o ajută pe 
Mireasă să se definească şi să se pregătească de nuntire 
participând fiecare cu felia-i de experienţă. Mirele este 
numit alegoric miel, după legea veche a sacrificiului, 
aşteptat cu adoraţie de către Mireasa care trăieşte totul 
ca într-un vis. Însă practica arhaică a gineceului, cât şi 
a nunţii ca moment esenţial din triunghiul antropologic 
bine cunoscut: naştere, moarte, nuntă, este doar o 
reminiscenţă mitologică în viaţa femeii de astăzi. Până 
la urmă, aşa cum se va vedea în solilocviul din partea a 
doua, nunta nu va mai avea loc.

În vreme ce o nuntă tradiţională, arhaică n-ar 
putea fi oprită decât de moartea unuia dintre miri, 
la o nuntă de rit nou orice este posibil, şi mai ales 
anularea rezervării unui restaurant. Dacă în trecut 
fiecare fecioară avea parte de o nuntă, fie chiar şi în 
structură vechi testamentară poligamică, în prezent 
nuntirea e rezervată numai unora dintre femei. Mireasa 
abandonată la altar îşi trăieşte ruşinea în angoasă şi în 
depresie privind cu orele la telenovele sau jucându-
se pe telefon. Emanciparea femeii a antrenat cu sine 
şi accentuarea celibatului feminin. Nunta nu mai este 
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menire şi nici sacrificiu, ci ALEGERE, dar atunci când 
doar unul alege, iar celălalt nu, nuntirea nu mai are loc. 
Femeia de azi îşi trăieşte cu greu singurătatea la care o 
condamnă demonizarea căsătoriei. Substratul ei arhaic 
de păstrătoare şi perpetuatoare a tradiţiilor, aşa cum 
explică şi Georges Duby în Doamnele din secolul al 
XII-lea, o face pe femeie să nu aleagă cu inimă uşoară 
singurătatea la care o condamnă noile contracte sociale.

 Ca rit de trecere, nunta este o structură ternară 
cuprinzând o fază de separare, una de latenţă şi una 
de agregare, aşa cum explică Michel Izard. Nunta în 
varianta sa simplificată din zilele noastre o cuprinde 
doar pe ultima, agregarea sau adaptarea la un nou statut. 
Deflorarea nu mai face parte din ritualul nunţii şi nici 
latenţa de vreme ce mireasa contemporană îşi cunoaşte 
bine alesul. Mireasa nenuntită a Adelei Greceanu 
întruchipează femeia nubilă, în continuă stare de latenţă, 
doar că acum nimeni nu îi mai alege un mire, iar ei 
înseşi alegerea nu-i mai aparţine nicidecum de vreme ce 
bărbatul o poate refuza din motive facile.

 Drama femeii de azi rămâne liberul său arbitru, dar 
deopotrivă libertatea de refuz a mirelui. Dacă, tradiţional, 
mireasa avea ajutoare: tatăl care-i alegea un mire potrivit 
şi care nu mai făcea cale întoarsă, femeile din familie 
care o ajutau să devină psihologic nevastă, folosind 
adesea şi licoarea dragostei, vinum herbatum, şi care 
prin intermediul POVESTIRII îi înlesneau „trecerea” şi 
„petrecerea”, în prezent mireasa contemporană e extrem 
de singură, ea operând toate alegerile şi devenind din 
subiectul nunţii, organizatoarea ei. Schimbarea de rol nu-i 
prieşte, iar când totul a fost perfectat şi mielul postmodern 
nu mai vine, cea mai bună prietenă a nemiresei este 
depresia: „Când sînt întrebată de colegi unde şi cum îmi 
voi petrece revelionul, mă jenez să spun că o să fiu singură 
la o petrecere unde toţi au pereche.” (p. 155).

 Starea de spleen a celei neiubite în preajma unor 
zile libere este cam aşa: „De o săptămână nu m-am spălat 
pe cap. De trei zile e ceaţă. De două zile n-am ieşit din 
casă. Am scos din priză telefonul, soneria, calculatorul, 
televizor nu mai am, şi am închis cele două mobile”. 
(p.164). Apatia extremă în care ajunge după ce cinci miri 
nu s-au înfăţişat la altar, o face pe nemireasă să se închidă 
bine în garsonieră – uter sau mormânt – şi să refuze orice 
comunicare cu exteriorul. Simbolistica roşului aici este 
etnografică, anume o imensă şi nedreaptă RUŞINE şi poate 
o inutilă deflorare. Drama femeii de azi este conturată 
de ruşinea de a avea o imagine socială nepotrivită, ca 
şi cum în locul unor conduri eleganţi o mireasă ar purta 
şosete roşii. Într-o societate în care celibatul e răspândit, 
imaginarul şi nevoile noastre arhaice ne cheamă totuşi 
la nuntire, cu acest paradox trebuie să trăiască mai ales 
femeile. În termenii cărţii de faţă, o nemireasă are inima 
zdrobită ca şi cum ar fi fost călcată în picioare de un zeu 
frumos şi blond, hohotind de un râs dionisiac şi purtător 
de şosete roşii.
_______
* Adela Greceanu, Mireasa cu şosete roşii, Editura Polirom, 
2008

Toma GRIGORIE

Exorcizarea poetică a angoaselor

Scriitoarea severineană, Ileana Roman, poetă în 
principal, aparţinând promoţiei şaizeciste, a publicat 
un număr apreciabil de volume de versuri de la cel de 
debut, Naşterea zeiţei (1968) şi până la cel mai recent, 
Angoasele de-a-ndoasele.* I-a fost bine primit volumul 
de debut, ca şi celelalte, de altfel, fără însă a fi recenzate 
cum şi cât ar fi meritat. Tot astfel consemnează şi 
Gheorghe Grigurcu: „În cadrul bogat al seriei ’60, 
Ileana Roman se dovedeşte posesoarea unei voci lirice 
inconfundabile, meritând o mai atentă preţuire”. 

Această voce personalizată este prezentă şi în 
creaţia sa de acum, conservându-şi bine originalitatea şi 
distincţia frazării poetice, colorate şi expresive. Cartea 
Angoasele de-a-ndoasele este una frumoasă, scriptic 
şi grafic, beneficiind şi de semnificativele compoziţii 
picturale ale lui Rafael Olbinski, în număr de zece, 
adecvate conţinutului metaforic şi simbolic al poemelor. 
Energia creatoare şi-a extras-o desigur artistul din 
poemele inspirate ale Ilenei Roman, care sugerează, ab 
initio, în stilul său parodic, o viaţă de trudă în anturajul 
cuvintelor: „Multe au rămas în sufletul meu/ multe au 
rămas pe dinafară,/ cele dinăuntru vor să iasă/ cele de-
afară vor să intre” (în poemul Cuvântul cuvintelor, în 
loc de prefaţă). 

Şi sclavă, şi regină a vieţii, aşa cum se 
autodefineşte, poeta intră în război permanent cu 
angoasele întoarse, care nu sunt altceva decât tarele 
unei societăţi răsturnate, decăzute şi dezabuzate, 
moral şi valoric, din epoca de aur, ceauşistă, şi până în 
cea băsistă care ar fi trebuit să fie de platină! Lumea 
modernă şi postmodernă faţă de care ia distanţă într-un 
fel personal, „adică uşor ludică, glumeţ relativizantă 
faţă cu lumea neaşteptată a începuturilor.” (Gheorgeh 
Grigurcu). Dezavuează deci lumea existenţei sale, care 
i-a încrustat în piele şi în suflet dureri şi tristeţi, angoase 
nelecuite, pe care încearcă să le exorcizeze: „Tu lume, 
fudulă şi amărâtă/ cu tatuaje încă vii pe pielea mea/ şi ai 
să râzi frumos şi tu/ care iubeşti câini şi pisici,/ eu mă 
întorc în cerul gurii mele/ unde începe cuvântul dansând 
pe omuşor.” (Cuvântul cuvintelor). Înţelege viaţa ca un 
joc de şah parodic, în care se proclamă regină apărată de 
curteni: cai, nebuni, turnuri, pioni, cu o iubire de viaţă 
inconturnabilă, părăsind „ angoasele de-a-ndoasele prin 
sălile de aşteptare (...) adevărul gol-goluţ să tremure 
de frig şi de ruşine”, retrăgându-se în sinea abstractă, 
fiindcă „viaţa e spus de frumoasă.” ( G-ambitul reginei). 
S-a gândit, ironic desigur, la ambiţul reginei unei lumi 
dezaxate. Sub platoşa ironiei şi a parodiei ludice, 
se ascunde un văl de tristeţe, o lehamite de viaţă, în 
condiţii sociale vitrege, neprielnice armoniei şi bucuriei 
existenţiale, transpuse în versurile volumului, cu accente 
apăsat apostatice. 

Această realitate în care „bolile sunt intimităţi 
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ale vieţii,/ unele vin ca din senin/ se pitulă în ADN-ul 
mă-sii de viaţă”. Eliberarea de toate miasmele vieţii 
„pofticioase şi mofticioase” se poate face prin vomă 
„de silă, de toate silele” faţă de toate maladiile timpului. 
Excepţie făcând poezia de care „n-am fost prea bolnavă”, 
care provoacă totuşi şi ea senzaţii contradictorii: „Eu 
când scriu, râd, plâng, nu ştiu să tac,/ la cuvintele tăcute, 
ascunse, fricoase/ le scot limba din gură şi scriu cu 
ea” (Cui pe cui). Ileana Roman, inventivă lexicologic, 
creează permanent această atmosferă comediografică 
sprijinindu-se pe un limbaj frust, cu expresii colocviale 
din sfera folclorică, ironizând savuros hazul de necaz 
aborigen. Cuvinte şi expresii insolite populează în 
sens autenticist plaja poetică: foameni, dumnezitudine, 
neroid, înfrunzărind, etceterime, scăpământ, ulaluna, 
despietruire, mereoeri; îmi şterg mâinile de somn; 
linişti cu mâneci goale; dis-de-viaţă; mă întorceam 
pleonastic; când mie mi se misissippi; luna atârna ca 
o limbă de câine; mirosea dinte de pruncuţi/ în ţâţele-
ntrebării şi multe altele. 

În construcţia poemelor, preponderent este în 
genere stilul narativ, fiecare poveste transgresând însă 
prozasticul prin mijloace lirice de exprimare. Realul 
este idealizat prin viziuni extramundane transpuse în 
registru fabulatoriu. 

Personajele basmului poposesc adesea în plaja 
stanţelor lirico-epice, iar poeta şi le apropriază ca pe 
fiinţe intime, precum în poemul Visul meu, Zmeul, 
descinzând duios în lumea copilăriei şi distanţându-se 
astfel de angoasele societăţii abuzate. Ileana Roman 
se imaginează parodic, în poemele sale, într-o supapă 
a rezistenţei la realitate, nu numai regină, regina 
Elisabeta, regina cu bufoni, ci şi Ileana Cosânzeana, 
Venus din Milo, Erasm (cu trimitere subînţeleasă la 
Erasmus din Rotterdam), Eli (preotul biblic), dar şi o 
carte sau vânătoare de vânt. Notele de basm sunt in fact 
alegorice şi etalate simbolic de-a-ndoaselea, într-un fel, 
ca şi angoasele. O imaginaţie bogată şi o informaţie 
livrescă şi culturală de asemenea îi facilitează poetei 
posibilitatea creării unei lumi în care eroul liric se 
dezmărgineşte la dimensiuni surrealiste. 

În dialogul cu lucrurile, foloseşte un fel de 
maieutică pentru a descoperi răspunsuri dibace pe care 
însuşi şi le dă. Necuvântătoarele, abstractele deprind 
astfel însuşiri umane: gândesc, vorbesc, simt, plâng, 
precum calul din poemul Centaura, ca şi calul lui Făt-
Frumos. Poemul însuşi este protagonistul mai multor 
secvenţe dobândind varii atribute: de poem portretist, 
clepsidru, târât de şarpe, de poem moftang. Perpetuu, 
poemul îşi etalează apetenţa pentru independenţă, pentru 
evadarea din chingile creatorului, dar nereuşind nici în 
timpurile actuale să-şi creeze un destin peremptoriu: 
„Ce blestem, Doamne, cel mai cumplit/ Să faci din cel 
mai înţelept o târâtură/ Să nu se mai ridice de pe jos 
nicicând/ Să poarte şi veninul cel de moarte în gură” 
(Poem târât de şarpe). Este vizibilă atitudinea poetei, à 
propos de starea ingrată a poeziei şi a poetului, încă şi 
în actualitate. 

În stil parabolic, simbolic, parodic, Ileana 
Roman se dovedeşte ancorată în problemele sociale 
ale timpului şi nu rămâne indiferentă la deraieri 
comunitare ininteligibile şi neingerabile. Şi o atitudine 
logică, din sfera feministă, transpare dintr-un poem în 
care se întreprinde o statistică a denominaţiei străzilor 
din oraşul ei, Turnu-Severin, unde aproape exhaustiv 
numele străzilor sunt masculine. Este vituperată astfel 
o oarecare perpetuare a inegalităţii dintre sexe, până şi 
în zilele noastre. 

Poezia Ilenei Roman „dobândeşte o alură de 
descântec straniu, e o «descântotecă» de murmurat în 
neştire, deschisă spre largul sufletesc”, susţine Gheorghe 
Grigurcu, concluzie la care mă raliez, ca de altfel cum 
o fac şi alţi recenzenţi, printre care şi Lucian Gruia, 
cel care întăreşte opinia precedentă: „Cititorii vor găsi 
delicii sufleteşti lecturând această carte rară, scrisă «cu 
sufletul în palme»”. 

Uşor încadrabilă în mainstream, cu irizări 
minimaliste şi în siajul mizerabilismului (ca disciplină 
a disperării), cartea Ilenei Roman, Angoasele de-a-
ndoasele, în care dă bine cu tifla angoaselor de toate 
felurile, este una de rezistenţă, scrisă în acord cu deviza 
sa prin care susţine că tot ce face cu plăcere e bine. Şi 
are dreptate dovedită. 
________
* Ileana Roman, Angoasele de-a-ndoasele, Editura Prier, 
Craiova, 2012. 

Ironim MUNTEAN

Erotomorfism

Alternând în ritm alert proza scurtă (Constelaţia 
bacantelor, 2013) cu romanul (Muntele dragostei, 
2013; La apus de soare, 2014), Gheorghe Jurcă rămâne 
ancorat în tema predilectă a scrisului său: dragostea, ca 
dimensiune esenţială a umanului, în jurul ei compunând 
un amplu ciclu epic, un original eroticon, căruia i se 
alătură şi cel mai recent volum: Dealul cu mesteceni 
(nuvele)*. Scriitor complet, topeşte în formula sa 
artistică confesiunea sinceră şi descrierea minuţioasă 
a mişcărilor sinelui în raport cu lumea, specifice liricii, 
restituie dialogului funcţia primitivă prin care gradează 
o acţiune şi individualizează un caracter, ca-n teatru, 
preocupat de plăcerea de „a regiza orice şi de abia 
aşteptam să mai joc un rol”, chiar dacă, adesea, „nici în 
realitate, nici în cărţi... nu se vedea implicat, nu numai 
că nu aveam de jucat niciun rol, dar nici măcar nu mă 
interesa acest spectacol jalnic (cu toate că eu aş fi vrut); 
eram mai puţin decât un figurant, mai puţin şi decât un 
spectator...” (p. 203).

În această lume ca teatru, Gheorghe Jurcă 
povesteşte cu convingerea că viaţa este „o lungă şi 
fascinantă poveste. S-ar putea ca şi noi doi să nu fim 
decât umbre de pe peretele acestei grote pe care le-a 
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descris Platon” (p. 193), aparţinând categoriei de scriitori 
ce-şi teoretizează actul creator, nu numai avertizând în 
debutul volumului: „Personajele şi întâmplările din 
această carte sunt rodul imaginaţiei autorului. Reală este 
numai geografia fizică, socială şi umană a locurilor în 
care se desfăşoară acţiunea” (Autorul, p. 4), ci făcând 
adesea consideraţii asupra raportului dintre literatură şi 
viaţă: „...personajele pot fi luate din viaţă sau forjate 
de imaginaţia bogată a scriitorului. Bunăoară, cartea 
pe care v-am oferit-o e 90 la sută ficţiune, invenţie, dar 
măsura talentului, harului scriitorului de a face credibil 
tot ce se întâmplă în carte şi uneori întâmplările, 
poveştile, descriu relaţiile în care intră personajele 
unele cu altele, mai ales cele de iubire sunt mai credibile 
decât ceea ce observă omul în viaţa cotidiană” (p. 153). 
Scriitorul porneşte de la realitate, dar „cine vrea să 
trăiască însoţit de iubire are nevoie de ficţiune, de vis” 
(p. 83), de imaginaţie, de fantezie, individualizându-se: 
„eu însumi sunt fantezie... un scriitor nici nu e atât de 
inventiv precum pare... Toate persoanele din romane – şi 
cunoaşterea acestui fapt ne poate consola într-o oarecare 
măsură – au trăit-o ori mai trăiesc încă şi în afara 
cărţii” (p. 140). Literatura, povestea eternizează prin 
transfigurare, prin imaginar, realul, umanul: „...totul nu 
e decât o metaforă, o imaginaţie a oamenilor, necesitatea 
de a ficţiona. Fără basme şi fără legende, omenirea ar fi 
încetat de mult să mai existe, iar odată înfipte în mintea 
şi memoria oamenilor ele vor exista cât va dăinui Terra” 
(s.n. p. 212). Arta are funcţie catharctică, purificatoare.

Tema centrală: fericirea prin iubire este 
etern umană şi generalizată prin asocierea cu natura, 
surprinsă în ipostaze simbolice: pământ, apă, cer, 
soare, lună, stele şi particularizate prin încadrarea lor 
într-o geografie fizică românească, autohtonă: muntele 
magic, dealul, valea, pârâul, lacul, pădurea localizate 
toponimic: Crucea Iancului, Fagii cei mari, Malul cu 
flori, Muntele Găina, Roşioara, Brădişorul, Praid, 
Palada, Dealul cu mesteceni, Poiana Mărului, Valea 
fără apă, Sovata, Bucureşti, Buşteni etc. Călătoriile 
protagoniştilor pentru aflarea fericirii, iubirii nu se 
limitează la străbaterea geografiei româneşti, ci ajung şi 
în Marea Baltică (Ciprian Cerbu o întâlneşte pe Beata 
Radek la Gdansk), ori în mitologica Eladă (acelaşi avocat 

protagonist străbate Creta, Rodosul pe urmele fantasmei 
sale erotice Euforia – Epifania), ori în ţinuturi exotice 
(Ursula Vandici are sindromul călătoriei, al hoinărelii 
şi ia drumul Africii dintr-o „pasiune nebună pentru 
călătorii, un nesaţ pentru a cunoaşte ţări şi rase deosebite 
de ale noastre” – p. 300). Urmărindu-şi himerele, 
vedeniile, fantasmele, nălucirile, eroii lui Gheorghe 
Jurcă se înscriu în rândul rătăcitorilor universali de 
felul celebrilor Ulise ori Don Quijote, fiind proiectaţi 
în mit, legendă, îngroşând tipologia visătorilor, a firilor 
romantice, colindând lumea pe urmele unor năluci, ale 
unor himere, expresii ale eternului feminin de care sunt 
fascinaţi şi pentru definirea căruia prozatorul recurge 
frecvent la elementul livresc (găsind pictorii sufletului 
feminin slav mai ales la marii scriitori ruşi Tolstoi, 
Dostoievski: Anna Karenina, Nataşa Rostova, dar şi 
mulţi alţii: Turgheniev, Gogol, Nekrasov, dar şi din alte 
mari literaturi de care este pasionat: franceză, italiană, 
latino-americană, engleză, spaniolă etc.) prin care-şi 
proiectează în universal eroii.

Marea dilemă a eroilor lui Gheorghe Jurcă este 
condensată într-o dublă reflecţie, identică în esenţă atât 
pentru Alex Brad (din nuvela Viaţa ca o paranteză), cât 
şi pentru Ursula Vandici (din nuvela Valea fără apă) – 
„Am fugit de viaţă dezamăgind un om. Şi acum fug de 
vis după ce sunt pe cale să dezamăgesc în acelaşi mod o 
altă fiinţă. Mă simt aşa de vinovată, dar crede-mă, n-am 
vrut-o... Ah, fericirea... Unde poţi afla fericirea. În vis, 
în imaginaţie. Dar când visul s-a transformat în realitate, 
am înţeles cât de searbădă era şi atunci am jinduit după 
aventură; acum se năruie jalnic şi aventura. Nimic nu e 
pe măsura noastră” (s.n. p. 263; textul este identic şi la 
pagina 109, când este rostit de Alex Brad).

Cele trei nuvele: Viaţa ca o paranteză, Dealu cu 
mesteceni şi Valea fără apă, care alcătuiesc volumul 
(a doua nuvelă dă şi titlul volumului) sunt construite 
simetric: din 5 capitole fiecare (unele capitole cu 
secvenţe epice) şi au întinderea unui microroman (peste 
100 de pagini fiecare nuvelă) alternând naraţiunea la 
persoana I a protagonistului cu dialogul ori descrierea, 
epicul rememorării tensionate cu liricul nostalgic ori acut 
senzual, cu dramatismul iscat constant de ruptura dintre 
real şi fantastic, dintre viaţă şi vis, dintre contingent şi 
transcendent.

Viaţa ca vis de fericire prin iubire, visul ca viaţă 
trecută în topos montan, silvestru magic, autohton, ori în 
deal, şes, vale ale geografiei româneşti, dar şi în cel marin 
nordic şi mediteranean intens erotizate, erotomorfizate 
chiar, definesc cuplurile de tineri îndrăgostiţi din cele 
trei niveluri structurate simetric, dar în forme literare 
diverse.

În Viaţa ca o paranteză epicul este predominant 
epistolar. Iubirea se înfiripă în toposul păduratic, de 
legendă, al Apusenilor, într-un iulie fierbinte în care 
jurnalistul Alex Brad, localnic, venit ca reporter la 
Târgul de fete de pe Muntele Găina, o întâlneşte 
pe tânăra Ada Ilie, originară din Malu cu flori, dar 
studentă la literele bucureştene. Fotografia lăsată de 
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Ada, schimbul de vederi, dar mai ales scrisoarea-
parabolă despre visul închipuit de Alex ca un joc de-a 
fericirea de „o clipă pentru o viaţă întreagă” (p. 47) 
aruncă relaţia în incertitudine, făcându-l pe Alex să 
se gândească că „scrisoarea mea o decepţionase, ea 
crezând că semnificaţia visului era respingerea mea de 
a deveni prieteni, de a continua frumoasa poveste de 
dragoste care începea a se derula acolo sus pe munte” 
(p. 57). Cele două călătorii ale lui Alex la Bucureşti 
eşuează în tentativa întâlnirii Adei, socotind: „Mă 
pusese ceasul cel rău să folosesc parabola cu visul şi 
ea a pus semnul egalităţii între vis şi ceea ce simţeam 
eu că trebuie să se întâmple între vis şi realitate” (p. 
65). Se va retrage după fiecare drum la Bucureşti, în 
zona montană a Roşioarei natale, unde în compania 
Brânduşei, cunoscută din copilărie, acum învăţătoare 
în satul Pleşiţa, cunoaşte surprins alinarea sufletească: 
„Cât de mult ţipa sufletul, trupul ei după iubire” (71). Şi 
a doua lor întâlnire, după ce aflase din scrisoarea Raisei, 
mama Adei, de tragicul ei accident (coma de aproape o 
jumătate de an în care zăcuse) se consumă în scene de 
o senzualitate nestăpânită, risipită într-un decor rustic, 
arhaic intens erotomorfizat. Vizita la Malu cu flori, la 
Ada, însănătoşită, ca printr-un miracol, nu va face să 
renască vechea dragoste, ea căsătorindu-se cu salvatorul 
său, care o scăpase de banda de hoţi care o atacase la 
întoarcerea din Milano, Alex reflectând asupra fericirii, 
a suferinţei: „Afară începuse să plouă şi să sufle vântul. 
Ferestrele cântau şi copacii cântau un cântec şi-n sufletul 
meu toamna pătrunsese din nou ca o flacără sacră” 
(p. 110). Peste Dealul cu mesteceni pluteşte fantasma 
eternului feminin de care Ciprian Cerbu, avocatul din 
Ardeal şi protagonistul-narator este obsedat: Euforia 
(expresie a stării de fericire, de beatitudine) care-l 
strigă, îi face semn în peisajul mineralizat salin de la 
Praid, unde se trata, apărându-i „cu chip de femeie 
tânără, uluitor de tânără şi totodată de frumoasă, de o 
delicateţe îngerească... ce se zbătea ca o pasăre ce zbura 
peste creasta unor stânci şi risca să-şi lovească aripile de 
tăişul ascuţit... Nu putea fi decât o nălucă, o himeră, vreo 
zână a fostei băi de sare, care s-o fi trezit acum după 
sute de ani şi era fericită că grota, că lumea nu pierise” 
(p. 146).

Euforia este coborâtă din pădurea de mesteceni, 
aflată în apropierea satului Palada, unde copilul de 
odinioară rătăcea adesea având „credinţa pe care doar 
copiii o au, aceea de a crede în basme, mă vedeam 
personajul unui basm cu zâne, cu cele ale pădurii 
„în pădurea cea albă nu-s copaci, ci un cârd de fete 
tinere îmbrăcate în rochii albe de mireasă şi care se 
legănau uşor sub o blândă adiere de vânt”. Peisajul 
se umanizează, se erotizează: „mi-am lipit obrajii de 
scoarţa lui atât de aromată, de catifelată, apoi un instinct 
primar m-a îndemnat să sărut pielea lui atât de albă şi 
am văzut cum din rădăcinile lui subpământene se înalţă 
un fior, un suspin de plăcere, aşa cum se întâmplă cu 
oamenii ajunşi la anii când i-atinge dragostea”. Natura 
se erotomorfizează: „Fetele, frumoasele codane cu chip 

de copaci, ciripeau, poate chiar şi vorbeau între ele, 
dar eu fireşte nu le înţelegeam. Apropiat de un copac, 
l-am cuprins în braţe, iar degetele mele, de fapt palmele 
mele s-au lipit de obrajii uneia dintre cele şase sau şapte 
fete cu părul galben ca luna şi plouat pe umeri. I-am 
simţit răsuflarea caldă în palme”. Năluca din pădure 
„avea o viaţă în ea, o viaţă din care am luat şi eu aşa 
cum a luat şi ea dintr-a mea”. Într-un caiet dictando, 
când nu se puteau întâlni, îşi notau impresiile (Euforia 
şi Ciprian) intens lirice, chiar în versuri ce tălmăcesc 
fascinaţia erotică în sufletul tânăr. Îl urmăreşte mereu 
şi îi regăseşte chipul eteric şi în Creta Eladei unde dă 
„peste himera Euforiei”.

Ipostază a misterului feminin este şi Beata Radek 
(nume iarăşi semnificativ în latină beata = fericită sau 
aducătoare de beatitudine, iar radek provine de la radosti 
= bucurie) din Glansk pe care Ciprian o cunoaşte prin 
corespondenţa pe net pe cale virtuală şi apoi concret prin 
călătorie în Polonia şi după ce în fotografie „m-a cucerit 
prin limpezimea şi strălucirea adâncă, mistică a ochilor 
săi albaştri şi de privirea blajină, aproape angelică, de 
întreaga expresivitate a chipului său arămiu încadrat 
de o bogăţie de păr auriu” (p. 179), pe viu are: „ochii 
albaştri luminaţi de o flacără minusculă de dorinţă şi 
curiozitate. Era lesne să văd cât era de chipeşă. Beata 
era atrăgătoare, magnetică, electrizantă, iar sângele 
părea să-i curgă prin vene, ca o Niagară. Ochii îi 
sclipeau puternic, totuşi, cumva reţinut, iar corpul său 
avea o frumuseţe serafică, era de o ofensivă frumoasă 
ca şi alura lui” (p. 187). Dialogul lor îi proiectează în 
universal, asemuindu-se eroilor lui Homer: el, Ulise, ea, 
Nausica, dar cu suflet slav, dăruindu-i-se pătimaş, după 
ce trupul lui erotomorfizase peisajul baltic de la care 
împrumuta flux vital.

Faţă de primele două nuvele în care literatura 
subiectivă este folosită recurgând la genul epistolar 
şi memorial de călătorie, în Valea fără apă introduce 
jurnalul intim, prin care multiplică unghiurile narative, iar 
biografia spectaculoasă a Ursulei Vandici se conturează 
nu numai din perspectiva protagonistului-narator, 
Lucu, student la arhitectură, care evocă, rememorează 
şi analizează evenimentele, comportamentul şi stările 
sufleteşti, ori dialoghează frecvent, ci şi al referenţilor 
(Georgia – sora Ursulei, Penelopa – mama ei, Bogdan 
– tatăl).

Şi a treia nuvelă a volumului stă sub pecetea 
predispoziţiei romantice a prozatorului de a filtra 
peisajul prin pânza visului, dându-i irizări de basm şi 
substanţă erotomorfă, încât lacul Herăstrău, pe apele 
căruia vâsleşte într-o zi de mai să-i pară un tărâm de 
basm: „peisajul era ca de basm şi, romantic şi visător 
cum mă ştiam, mi-am imaginat că văd furişându-se 
printre siluetele sălciilor naiade şi rusalce goale, învelite 
doar în părul lor bogat, sclipitor ca jadul. Oprindu-mă o 
clipă, focalizându-mi privirile într-un luminiş, am avut 
impresia, nu era decât o proiecţie a visului şi imaginaţiei 
mele bogate că-mi trimit bezele şi, nerezistând să mă 
joc în liniile şoldurilor lor ondulate, cu părul arămiu, am 
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închis ochii şi mi i-am udat cu apă” (p. 226).
Salvată de la înec de studentul de la arhitectură, 

Ursula Vandici va petrece alături de Lucu trei zile 
în care relaţia evoluează spre dragoste, deşi este 
contrariată de cavalerismul lui aparte, de faptul că n-o 
împiedică să-şi viziteze în prima seară prietenul bancher 
care-i telefonase, dar mai ales nu-i face vreun avans 
când petrec împreună timp îndelungat în intimitate 
la Hotel Mariott. Iniţial, prin dialog, îşi dezvăluie 
identitatea: Lucu student la arhitectură, originar dintr-
un sat păduratic, pietros: Poiana Mărului; Ursula, fiică 
de profesori din Buşteni, provine dintr-un sat arhaic 
Valea fără apă. Îl va invita în vară la Buşteni, dar află 
de la frumoasa ei soră Georgia că e plecată într-o ţară 
îndepărtată, suferind de un sindrom al călătoriei, al 
hoinărelii. Din conversaţiile succesive cu Penelopa, 
mama şi Bogdan, întreaga ei biografie, încărcată de 
evenimente, care-l contrariază, dar îi şi confirmă destule 
intuiţii ale sale. Cu Bogdan, Vandici face călătoria în 
arhaicul sat Valea fără apă, „o lume veche uitată de 
Dumnezeu şi de oameni, o lume decrepită. Un infern 
silvestru”; înainte de a părăsi Buşteniul, primeşte de la 
Georgia un caiet învelit în hârtie ceruită, Jurnalul scris 
cu litere mărunte de Ursula, în a cărui lectură se cufundă 
Lucu, odată ajuns acasă, document subiectiv pasionant 
despre atât de originala studentă de la arte plastice, 
plecată intempestiv în Guadelupa, Pretoria şi în alte părţi 
din veldul african. Este convinsă: „...sunt posedată de o 
permanentă migraţie de spaţiu, de mişcare, de plecări şi 
sosiri, cine ştie vreun strămoş de-al meu mi-a transmis 
această genă. O paranoia a aventurii” (p. 329). Înscrisă 
realismului magic, proza lui Gheorghe Jurcă este totuşi 
predominant romantică prin cultul sentimentului, al 
visului şi fanteziei, prin relaţia osmotică dintre fiinţă şi 
natura pe care o umanizează şi erotomorfizează chiar, 
iar fiinţa în ipostaza feminină, al cărei pictor şi poet 
este scriitorul este desenată în acuta ei senzualitate din 
elementele unei originale geografii (Ursula: „...rămâne 
ca o statuie antică sau ca Afrodita ieşită din spuma 
mării... Erau paralele, meridiane, ecuatoare, golfuri, 
lagune, sfere sudice mă rog, o întreagă geografie” (p. 
327 s.n.). Arta prozatorului rezidă în harul de povestitor 
rememorând din perspectiva naratorului protagonist în 
tehnica suspansului, compunând biografii spectaculoase 
mai ales eternului feminin, pe care-l portretizează 
memorabil, fie în siluete, fie în personaje complexe, 
înscrise într-o galerie tipologică bogată. Este pictor 
neîntrecut al naturii pitoreşti, surprinsă în întreaga ei 
geografie neîntreruptă şi tainică devenire şi armonioasă 
sinestezie: cromatică, muzicală, olfactivă ori tactilă în 
dimensiunea cosmică sau terestră, rustică sau urbană, 
minerală sau vegetală.

Proiectat în mit şi universal, visul de fericire prin 
iubire al călătorului-vânător de himere stăruie şi în acest 
remarcabil volum de proză a lui Gheorghe Jurcă.
_________
* Gheorghe Jurcă, Dealul cu mesteceni (nuvele), 
Colecţia OPERA OMNIA, proză scurtă contemporană, 
Tipo Moldova, 2015.

Renata ORBAN

Strălucirea poveştilor în timpul 
războiului

 A fost odată ca niciodată un diamant, căruia 
i se spunea Marea Flăcărilor („the Sea of Flames”). 
Piatra valora cât cinci turnuri Eiffel, însă era 
blestemată: „cel care păstrează piatra va trăi veşnic, 
dar, cât timp o va avea, ghinionul va cădea, ca o ploaie 
nesfârşită, asupra celor pe care-i iubeşte”. Acesta 
este un fragment din povestea care se dovedeşte a fi 
cheiţa de intrare în lumea romanului All the Light We 
Cannot See (Toată lumina pe care n-o putem vedea)*, 
de Anthony Doerr, câştigătorul de anul acesta al 
premiului Pulitzer.

 Romanul este structurat în două părţi, care 
urmăresc viaţa a două personaje, Marie-Laure LeBlanc 
şi Werner Pffenig, în perioada 1934-1944/1945. Cele 
două planuri narative sunt organizate, în cea mai 
mare parte a romanului, pe două planuri temporale, 
deoarece capitolele care prezintă zilele 7-9 august 
1944 alternează cu cele care prezintă copilăria 
personajelor. 

La vârsta de 6 ani, vizitând muzeul la care 
lucrează tatăl ei, Daniel LeBlanc, Marie-Laure ascultă 
povestea nestematei. Este vorba de aceeaşi perioadă 
în care fata îşi pierde vederea, din cauza unei boli. 
Cititorul află că lui Daniel LeBlanc i se dă sarcina 
de a avea grijă de diamantul în jurul căruia se nasc 
legende. 

Deşi fiicei sale îi spune că atât diamantul, 
cât şi blestemul, sunt doar poveşti, Daniel LeBlanc 
se întreabă, după o vreme, dacă tragediile care se 
întâmplă în jurul lor nu se datorează pietrei: „Şi oare 
de ce se trezeşte nutrind ideea stupidă că piatra, pe 
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care o poartă în buzunar, în săculeţul de pânză, i-a 
adus ghinion, a pus-o în pericol pe Marie-Laure, poate 
chiar a grăbit invazia Franţei?”.

Diamantul se dovedeşte a fi, într-adevăr, 
aducător de ghinion, căci Hitler plănuieşte crearea 
unui muzeu cu obiecte preţioase din Europa şi Rusia, 
iar sergentul major Reinhold von Rumpel se află în 
căutarea pietrei. 

Marie-Laure şi tatăl ei se refugiază la Saint-
Malo, în casa unchiului fetei. Daniel LeBlanc îi 
construieşte fiicei sale o machetă a oraşului, cu toate 
străzile şi clădirile lui, astfel încât fata, citind tactil 
macheta, să înveţe „harta” oraşului. 

Poate cel mai impresionant aspect al 
romanului îl reprezintă relaţia dintre Marie-Laure şi 
tatăl ei, o relaţie asemănătoare cu cea dintre Atticus 
Scout şi copiii lui (din To Kill a Mockingbird, de 
Harper Lee) sau cea dintre tată şi fiu din The Road, de 
Cormac McCarthy. Comunicarea dintre tată şi copii, 
în toate cele trei cazuri, demonstrează capacitatea 
părintelui de „a traduce” lumea în limba copilului. 
În cazul lui Daniel LeBlanc, acest lucru înseamnă, 
în primă fază, descrierea a ceea ce nu poate percepe 
fiica, oferindu-i, în ciuda condiţiilor înfricoşătoare 
(începutul războiului), speranţă: 
  

       „ – Cum arată, tată?
– Ce, Marie?
– Gara. Noaptea.”
Aude cum el îşi 

aprinde bricheta şi cum tutunul 
începe să ardă, pe măsură ce 
ţigara se aprinde.

– Să vedem. Tot 
oraşul e întunecat. Nu sunt 
lumini pe străzi sau în ferestre. 
Din când în când, se văd nişte 
lumini proiectate, care străbat 
cerul. Se caută avioane. Văd o 
femeie în pelerină. Şi încă una, 
care poartă o grămadă de vase.

– Şi armata?
– Nu e nicio armată, 

Marie.
Mâna lui o găseşte 

pe a ei. Frica ei se domoleşte 
puţin. Ploaia picură dintr-un 
jgheab.

– Ce facem, tată?
– Sperăm să vină un 

tren.
– Ce fac toţi ceilalţi?

   – Şi ei speră.”

O modalitate mai concretă de transformare 
a invizibilului în vizibil este realizarea machetei 

oraşului Saint-Malo. Mulţumită acesteia, fata va 
reuşi, mai târziu, să circule fără nicio problemă în 
oraş, ducând mesaje clandestine, pe care unchiul ei le 
va transmite prin radio. 

Macheta are însă şi un alt rol. În interiorul 
casei care reprezintă locuinţa unchiului, tatăl va 
ascunde piatra preţioasă. Spre deosebire de oraş, 
care, după bombardamente, este distrus aproape în 
totalitate, macheta rămâne întreagă. Cu alte cuvinte, 
simulacrul se dovedeşte a fi mai statornic decât 
realitatea însăşi, aspect observat de Reinhold von 
Rumpel, în momentul găsirii machetei: „Aici, pe o 
masă scundă, la piciorul patului, este ceea ce căutase 
el, o machetă din lemn a oraşului, aşezată ca un 
cadou. Mare cât o masă de sufragerie. Plină de tot cu 
mici case. Cu excepţia foiţelor de gips de pe străzile 
lui, micul oraş este intact. Simulacrul este mai întreg 
acum decât originalul.”

La sfârşitul romanului, planurile care au în 
centru cele două personaje se unesc, căci fata va fi 
salvată de Werner Pffenig. Naraţiunea care se axează 
pe povestea acestuia urmăreşte copilăria orfanului 
în casa de copii, înscrierea la Institutele Naţionale 
Politice de Educaţie (National Political Institutes of 
Education), studiile la Schulpforta şi, la urmă, viaţa 
de soldat german. Cele două personaje nu sunt legate 
doar de momentul salvării fetei, ci şi de pasiunea lui 
Werner pentru transmisiile radio. În copilăria lui, 
ascultase la radio transmisiile unui francez, care se 
dovedeşte a fi unchiul personajului feminin. Pe de altă 
parte, fiind în căutare de transmisii radio clandestine, 
soldatul recunoaşte vocea francezului şi nu raportează 
transmisia. Rămasă singură şi refugiată în pod, 
Marie-Laure se foloseşte de transmisia radio pentru 
a transmite mesajele înregistrate ale unchiului, pentru 
a citi finalul romanului Douăzeci de mii de leghe 
sub mări şi pentru a cere salvare. Fiind blocat într-o 
groapă, sub ruinele unui hotel, Werner va asculta 
aceste transmisii, pentru ca, după ce reuşeşte să scape, 
să o salveze şi pe Marie-Laure. Sfârşitul poveştii lui 
Werner (şi cel ale celorlalţi soldaţi nazişti) nu este 
însă unul la fel de fericit, fiind anticipat, pe parcursul 
romanului, prin îndoielile personajului: „Poate că 
Werner, pentru miile de mici trădări, şi Bernd, pentru 
crimele nenumărate, şi Volkheimer, pentru c-a fost 
instrumentul, cel care a executat ordinele, cuţitul 
Reichului – poate că ei trei au de plătit un preţ mai 
însemnat, poate trebuie să fie supuşi unei sentinţe 
finale.”

Sfârşitul romanului prezintă câteva momente 
din viitorul lui Marie-Laure, din 1974 şi 2014. Chiar 
dacă toţi cei care au memoria războiului dispar, 
perspectiva este una optimistă, căci, asemenea 
personajelor din jocurile electronice ale nepotului lui 
Marie-Laure, care învie imediat ce mor, dispariţia nu 
este una totală: „În fiecare moment - se gândeşte ea - 
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cineva, care a avut amintirea războiului, dispare din 
lume. Renaştem în iarbă. În flori. În cântece.”

Romanul lui Anthony Doerr oferă o nouă 
perspectivă asupra celui de-al Doilea Război 
Mondial, aşezând în centru un personaj nevăzător 
şi demonstrând importanţa poveştilor, mai ales în 
situaţii extreme. Complexitatea romanului şi lecturile 
multiple pe care le permite (ca roman de război, ca 
roman detectivist, ca roman de aventură, ca roman 
de familie, ca roman iniţiatic etc.), fac din el o carte 
excepţională, a cărei traducere în limba română este 
mult aşteptată.
__________
* Anthony Doerr, All the Light We Cannot See, London, 
Fourth Estate, 2015.

Ion PAPUC 

Oglinzi de cenuşă

Câtă mai poate fi şi valoarea poeziei azi? 
Şi dacă ea mai este cu adevărat poezie! Pun aceste 
probleme în faţa potopului nesfârşit de excrescenţe 
lirice care au invadat mapamondul făcând imposibilă 
discernerea. Iar acolo unde cineva mai emite totuşi 
comentarii cu pretenţii valorizante bănuiesc că 
o face urcat într-un foişor scund din înălţimea 
căruia scrutează în jur cercul minim de prieteni, de 
cunoştinţe aproximative, şi apoi se pronunţa. Nici 
nu ar avea cum să procedeze altfel, căci a emite o 
adevărată judecată, completă şi infailibilă, presupune 
că eşti în cunoştinţa cu tot ceea ce cuprinde domeniul 
respectiv, or la ora actuală şi chiar de o bună bucată 
de vreme încoace lucrul acesta este o pură utopie. 

Într-un atare context, cum poţi să te propui 
atenţiei publice? Poetul Gavril Şedran a ales calea 
ascunderii în sinele său cel mai profund, calea unui 
soi ciudat de solipsism social. De altfel, cam aşa se 
identifică el însuşi pe sine într-un autoportret: „sunt 
această palmă/ fără linia destinului// această piele/ 
memorie a arşiţei// această încrâncenare/ crestată în 
răbojul crivăţului// şi aceste cuvinte împrăştiate/ în 
mărăciniş”. După cum se vede şi din acest exemplu 
minim, îl caracterizează un scepticism radical, o 
profundă lipsă de speranţă, un ton sumbru, negru 
pe negru. E pesimismul existenţialist care a bântuit 
Europa postbelică.

L-am cunoscut pe Gavril Şedran chiar în epoca 
în care îşi scria şi îşi publica poemele. În grupul 
de tineri intelectuali clujeni din acei ani şaizeci ai 
secolului trecut, pe când unii dintre noi prinseseră 
să se afirme, el era un ins singular, cu un destin 
aparte, dovedind calităţi excepţionale şi nespecifice 
nouă, celor care intenţionam să scriem. Fiindcă toţi 
sau mai toţi am început printr-un studiu al filologiei, 

îndeosebi al filologiei române, limbă şi literatură. 
Iar el s-a înscris să studieze fizica şi a terminat într-
atât de glorios facultatea încât a fost îndată acceptat 
într-o carieră universitară şi de cercetare ştiinţifică. 
Şi tocmai când teza lui de doctorat fusese redactată, 
sub explicaţia, doar un pretext?, că într-un oraş de 
provincie nu putea să beneficieze nici de bibliografii 
complete, la zi, şi nici de laboratoare utilate pentru 
experimentele necesare unei bune dezvoltări ca om 
de ştiinţă, tocmai atunci abandonează o carieră în 
care excela până la superlativ şi se transferă în Târgu 
Mureş, în redacţia  revistei Vatra de sub direcţia 
lui Romulus Guga, dezvăluindu-se ca fiind poet, 
publicist cultural şi, surpriză!, chiar sculptor, şlefuitor 
în materiale dure pe nişte conture abstracte. 

În biografia sa, după Vatra, urmează o etapă 
bucureşteană de câţiva ani buni ca redactor la secţia 
de ştiinţă a prestigiosului săptămânal Contemporanul. 
Va dispărea apoi din ţară, exilându-se în Elveţia, 
pentru a nu-şi mai vizita patria decât rar şi, din câte 
ştiu, numai după 1989. 

Convorbirea cu el, privilegiu acordat, a fost 
întotdeauna miezoasă, burduşită cu informaţii, plină 
de aluzii mereu indescifrabile, cuvântul lui asemenea 
celui mai fin bisturiu desfăcea până în fundamente 
orice problematică aflată în dezbatere. 

Strigi se numeşte culegerea de poeme publicată 
la editura Limes în anul 2014, în care Gavril Şedran 
adună două plachete ale sale de acum câteva decenii: 
Strigi (1968) şi Lapidare (1981). Prin asamblarea 
foarte îngrijită a acestora, prin impecabila ţinută 
grafică, această cartea este o performanţă. În faţa ei 
este cazul să ne întrebam dacă, după atâta amar de 
timp, conţinutul acesteia mai spune ceva şi cititorului 
ei de azi şi, dacă totuşi o face, în ce fel putem spera 
că o face.
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Mai întâi cuvântul acesta: strigi, care dă titlul 
cărţii acum, ca şi aceleia care a precedat-o în urmă 
cu decenii. În prima instanţă el pare a fi forma de la 
persoana a doua singular a verbului a striga, de parcă 
autorul ar transfera o greutate copleşitoare de la sine la 
eventualul său cititor, cum că adică nu eu, nu doar eu, 
autorul, ci chiar tu strigi. În carte sunt destule dovezi 
că poate fi vorba de acestea. Fiindcă pe clapeta primei 
coperţi, ca într-o exergă emblematică, reproducând 
un citat din cuprinsul cărţii, ni se spune chiar în acest 
sens: „o sete ca un ţipăt în vid”, iar îndată, în primul 
poem al culegerii găsim exprimarea: „acest urlet fără 
sfârşit”. Aşadar tu să strigi un ţipăt în vid, sau un urlet 
fără sfârşit! E o poetică aici sau mai degrabă doar 
nucleul dur al unei poetici. Pentru că avem desigur 
verbul a striga cu această formă de persoana a doua 
singular tu strigi, însă mai avem o ipoteză şi mai 
interesantă, nu verbul ci substantivul strigă cu forma 
lui de plural: strigi. Să le luăm pe rând!

Verbul a striga cu derivatele lui se presupune 
că ar proveni dintr-o ipotetică formă strigare, cuvânt 
care ar descrie acţiunea unei bufniţe: strix, -is, 
autoarea unui sinistru strigăt nocturn. Şi cu aceasta 
ne şi apropiem de forma substantivală a cuvântului: 
strigă, pl.: strigi. Aici dăm peste o adevărată bogăţie 
semantică, pentru că avem: 1. (în superstiţii) Fiinţa 
imaginară închipuita ca o femeie care chinuieşte 
copiii mici, ia mana de la vaci etc. 2. Pasăre răpitoare 
de noapte (...) 3. Fluture mare cu pete albe pe aripi, 
care zboară numai în amurg şi care, când este prins, 
scoate un zgomot ascuţit ca un strigăt; cap-de-mort 
(cf. DEX). Originea este latină, unde numele striga, 
cu trimitere la Petronius, desemnează o vrăjitoare, 
făcând pereche cu strix, al cărui sens prim trimite la 
pasărea nopţii care în zborul ei sfâşie noaptea copiii. 
Aşadar, strigătul te duce direct şi imediat la strigă, 
la femeia vrăjitoare rea, la pasărea sinistră a nopţii 

de spaimă, la fluturele cap-de-mort. Dar şi în latină, 
cuvântul se pare că vine la rândul lui din greacă, 
de la στρίγξ, ιγγός sau este doar similar acestuia, 
doar provenit dintr-un fond comun, şi are şi acolo 
semnificaţia de pasăre de noapte, cucuvea, numită aşa 
din cauza sunetului strident pe care îl scoate. 

Altceva este şi mai important, cuvântul strigi, 
prin sonoritate, chiar neconfirmat de etimologii, pare 
a fi înrudit sau doar învecinat cu familii de cuvinte 
latine care desemnează acţiuni, precum: a strânge, 
a constrânge, a lega strâns, a înăbuşi strict, a trage, 
a răni, a tăia etc. Aceasta este doar un exemplu 
de amploarea semantică a cuvintelor utilizate în 
respectiva carte. Un alt exemplu dintre atâtea altele ar 
fi eratice, care înseamnă cele în eroare, cele rătăcite, 
dar şi mici sau mari pietre în rostogolire, rotunjite, 
şlefuite de mişcarea aleatorie ce le-a fost dată. Deşi nu 
am încredere în etimologii, citez din dicţionare pentru 
a indica nu doar atmosfera de spaimă din textele 
acestui autor ci îndeosebi tensiunea de semnificaţii 
cu care scrie autorul, hermetismul radical al acestor 
pagini de carte, o carte unică şi perfectă în felul ei, 
două calificative care sunt doar în aparenţă nişte elogii 
superlative, ci mai degrabă o caracterizare materială.

Spun unică pentru că Gavril Şedran nu este 
deloc un poet obişnuit, cum au fost şi cum sunt poeţii 
de la noi şi de aiurea. El nu cântă sub o inspiraţie de 
moment, ci mai întâi s-a instruit în vederea cântării 
sale, dacă se poate numi, forţând mult lucrurile, 
cântare şi ceea ce comite el. În faţa textelor sale îmi 
amintesc de spusa lui Lucian Blaga când acesta, 
fiind pe atunci interzis, le-a spus cu sarcasm, cu 
nedisimulată obidă unor tineri din proletcultism: ca 
tehnică poetică, dacă vreţi să scrieţi versuri, nu o 
mai luaţi iarăşi de la Vasile Cârlova, ci cel puţin de 
la noi, poeţii interbelici. Înainte de a ieşi în lume cu 
produsele sale lirice, Gavril Şedran şi-a făcut bine 
lecţiile şi cu o scrupulozitate de om al laboratorului 
de fizică nucleară acesta s-a instruit la zi, educându-
şi sensibilitatea şi însuşindu-şi în mod performant 
tehnicile de exprimare. El a deprins bine lecţia poeţilor 
români moderni, şi îndeosebi pe aceea a pomenitului 
Lucian Blaga, singurul de la care par a se întrezări 
unele ecouri perfect camuflate în noua carte de poezie. 
Sunt mici structuri verbale, nu luate de la marele poet 
ardelean ci construite după modelul lui sau chiar cu 
elemente împrumutate de la el, precum: „suferinţa e 
printre noi”, sau: „toaca bate/ deasupra apelor./ ochiul 
se zbate/ de greul pleoapelor.”, sau: „la izvoare/ 
sălbăticiuni istovite în veghe/ îşi spală ochii în apa 
îngăduinţei”. Şi chiar şi acest descântec scris parcă 
de Blaga şi totuşi atât de intim al lui Gavril Şedran: 
„stea-liană cuib de aur/ roşu pal din vis de faur,// stea-
liană cuib de şoapte/ soare alb în miez de noapte,// 
stea-liană cuib bălai/ poartă mică dând spre rai”. 
Dar, pe urmele interbelicilor români, poetul nostru 
se instruieşte şi printr-o asiduă frecventare a poeziei 
occidentale, îndeosebi a celei din Franţa modernă 
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şi modernistă chiar. Ca şi autorii mai importanţi 
din hexagon, are şi el ambiţia de a-şi constrânge 
exprimarea ca poet la o singură carte. Apoi deprinde 
de la aceia multe procedee de tehnică a exprimării 
lirice, repudiind după exemplul lor modurile clasice, 
precum ritmul şi rima în poezie. Ba chiar lasă de 
înţeles că este în cunoştinţă cu felul în care este scris 
poemul Un coup des dés jamais n’abolira le hasard, 
cu spaţializarea cuvintelor în pagină şi tipărirea lor cu 
mărimi şi caractere diferite. Altădată, un poem care 
parcă desenează prin dispunerea cuvintelor o cheie 
sol te trimite cu gândul la Caligrame. Toate acestea 
nu în mod grosolan ci cu o discreţie ce abia lasă să se 
întrevadă modelele. Cu aceste exemple am în vedere 
doar nişte ticuri exterioare de poetică franţuzească. 
Cât priveşte natura lirică a Strigilor, înfrăţirea este 
mai degrabă cu Saint-John Perse, René Char, Francis 
Ponge, Michel Deguy, poate şi Henri Michaux. Cu 
unii ca aceştia se înrudeşte poetul nostru. Le înşir 
tuturor  numele nu pentru că aş fi detectat influenţe 
ale lor în cartea lui Gavril Şedran, ci doar pentru 
că îmi este clar că aceasta a fost scrisă abia după ce 
opera acelora a fost parcursă, asimilată. Faptul este 
vizibil în chiar alcătuirea, în fibra poemelor din cartea 
luată în discuţie aici. Cum am spus: o carte perfectă, 
adică făcută, în felul ei o făcătură a cuiva care a 
moşit-o în timp ce privirea creatorului ei, o privire 
extrem de inteligentă, era aţintită spre marile modele 
europene, cărora la o adică îi mai putem adăuga încă 
unul: The waste land, pentru că asemenea acestui 
poem şi cartea Strigi îşi are un miglior fabbro al ei, 
aşa cum a fost Ezra Pound pentru T. S. Eliot, şi-l are 
în persoana admirabilului Dan Culcer. Toate acestea 
însă cu discreţie, atenuate mult, ca pentru a ascunde 
modelul urmat. Prietenului din Paris i se recunoaşte 
doar: tehnoredactarea. Dar ne putem întreba, simplă 
ipoteză ca o glumă, dacă va fi amputat şi acesta în 
cuprinderea textelor, după cum s-a întâmplat în cazul 
celor doi poeţi de limbă engleză, sau doar a vegheat 
punerea lor în pagina cărţii?*

Însă acest ultim model invocat mai este tot pe 
atât de discret prezent şi prin faptul că vastul poem 
care este cartea lui Gavril Şedran se încheie nu cu 
nişte note ca în cazul poemului citat, ci doar cu o 
singură notă, dar cât de semnificativă pentru destinul 
noii cărţi! Iar în această notă, pe lângă câteva lămuriri 
mai degrabă fără importanţă, este reprodusă varianta, 
explozivă la data primei ediţii, a unei pagini din carte: 
„dezastrul părea evitat când inima/ silnicia trădarea 
şi crima/ o cutropiră din nou/ bastarzii himerelor./ 
speranţa ce nu mai era a noastră/ ne privea rătăcind/ pe 
cărări/ coborând în noapte/ prelungă o sete ca un ţipăt 
în vid/ mai însoţi o vreme convoiul/ apoi pieri/ şi ea/ 
un alt răzuit scris/ lumină în zori/ rănită încrezătoare 
învinsă/ vui nestăpânit/ tufa de flăcări/ flori pe asfalt 
mulţimea inexorabil/ sfârşit”. E o punere în chenar, 
o abilă atragere a atenţiei cititorului asupra unui text 
care exprimă împotrivirea şi speranţa unei ieşiri din 

teroarea comunistă. În epocă astfel de imagini aveau 
conotaţii subversive enorme, extrem periculoase, şi 
exista o întreagă competiţie de a strecura texte ca acesta 
pe sub furcile caudine ale cenzurii. Dar a judeca poezia 
prin atari merite politice ar însemna să o denigrăm, 
degradând-o până la un criteriu propagandistic, fie el 
şi antitotalitar. Ceea ce scrie Gavril Şedran în Strigile 
sale îşi are supravieţuirea estetică mult peste limitele 
ideologice. Vom înţelege mai bine aceasta făcând o 
analogie între autorul pe care îl comentez şi maestrul 
său incontestabil, poetul şi filozoful Lucian Blaga. Să 
încep prin a observa că în poezia antumă a acestuia 
predomină un ton sumbru, cu note vag apocaliptice, 
de parcă sfârşitul lumii ar fi fost iminent. Când mai 
apoi a fost, postum, publicată şi vasta lui producţie 
literară postbelică, s-a putut observa o înseninare/
însenilare a tonului liric, şi nu doar în poezie ci şi 
în Hronic... sau în Luntrea lui Caron. Şi aceasta în 
pofida întunecării vieţii poetului sub dictatură, Blaga 
aflându-se mult timp sub ameninţarea unei posibile, 
iminente arestări care i-ar fi putut periclita viaţa. Ne 
putem întreba: dacă el nu ar fi murit prematur, cum 
s-a întâmplat, atunci care ar fi fost soarta lui, ar fi fost 
oare arestat sau ar fi colaborat cu comuniştii? Se pare 
că atunci când i-a survenit sfârşitul, poetul tocmai îşi 
pregătea o predare a sa sub imperativele dictaturii 
care îi luase în primire ţara. Dar nu în primul rând 
dovezile din arhive ne spun aceasta, ci tocmai tonul 
poeziei sale înseninate ne dezvăluie că autorul şi-o 
pregătea să devină publicabilă. În ceea ce îl priveşte 
pe Gavril Şedran, acesta se încordează să ţină sus, fără 
nicio fisură, tonul apocaliptic din poezia interbelică a 
maestrului său, refuzând compromisul pe care acela 
părea gata să îl facă.

Rezultatul acestei atitudini intransigente 
pare a fi poezia din Strigi, întunecată, scrâşnită, 
fără speranţă. Ca să dau un exemplu, citez integral 
poemul episod: „pare că blestemele toate s-au 
năpustit/ asupra pământului căzut./ puţini vieţuitori 
zvârcolindu-se/ şi aceste larve roind/ noaptea crescută 
viclean.// urmăriţi de coşmare cheia de taină/ lâna de 
aur o pierdurăm.//  nici o scăpare, nici o destindere 
posibilă./ trec uneori/ păsări în zbor ascuţit,/ cuvinte 
rătăcesc pline de spuma/ albă a mărilor, silabe/ 
purtându-i transparenţa”. Nu pot nega faptul că în 
astfel de versuri supravieţuieşte amprenta din anii 
sălbatici ai comunismului românesc dar forţa lor 
neagră transcende istoria şi descrie o apocalipsă 
expresionistă asemănătoare cu aceea din poezia 
blagiană interbelică. E în ele o estetică a disperării 
care ilustrează un destin etern al omului căzut. Este 
însăşi viaţa ca o vieţuire într-o carceră perpetuă, aşa 
cum şi rezultă din acest desen verbal de acvaforte: 
„pipăi zidul îi/ simt tencuiala/ mâncată şi mirosul/ 
de mucegai lunec/ de-a lungul lui/ alunecarea nu are/ 
sfârşit izbesc/ făr’ de răsunet mă/ întorc dar pâcla/ 
mă-ndeasă-napoi/ pipăi zidul îi/ simt tencuiala/ 
mâncată şi mirosul/ de mucegai urlu/ liniştea nu pot/ 
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să o urnesc/ neînduplecată”. Indiferent ce experienţă 
va fi inspirat imaginea din acest poem, ea rămâne în 
memoria cititorului dureros de vie şi cu semnificaţii 
perpetuu de descoperit.

Dintre celelalte multe lucruri câte ar mai fi 
putut să fie spuse despre cuprinsul cărţii, aleg doar 
unul singur: un bănuit, niciodată direct afirmat 
creştinism al ei. Şi nu mă refer la faptul că autorul 
înşiruie câte un cuvânt pe fiecare rând, un număr 
enorm de sinonime româneşti care denumesc 
diavolul, pentru că această operaţie lingvistică nu mai 
ţine de arta poetică. Cu aspectul ei grafic şi cu locul ei 
în carte, ea pare a fi mai degrabă un cuţit rătăcit între 
paginile cărţii. Şi nu voi stărui nici asupra amplului 
poem al Călătorului, deşi se ştie că aceasta este prin 
excelenţă ipostaza celui care crede, fie că este vorba 
de Pelerinul rus, fie de Homo viator din Occident 
(există cu acest titlu o carte a unui existenţialist!). 
În drumul lui spre pacea veşniciei, omul este într-
adevăr doar trecător pe acest pământ al suferinţei. 
Dar, ca mai expresiv în acest sens, citez din cartea lui 
Gavril Şedran un text cu o succintă viziune a lumii 
de dincolo, viziune străfulgerată de discreta imagine 
a crucii: „înţelesul veni o dată cu ea, acum// când 
fericiţi în fuga spre colină/ am lepădat trupurile ca 
umbre// pe aceste întinderi bănuite/ unde întrebările 
cad fără vlagă// mai rămâne doar strigătul/ şi silueta 
lui crucificată.// sprinten piciorul tău şi înfioară/ 
undele atinse. îţi bănuie suflarea”. Aşadar, întru cât 
silueta crucificată este cea a strigătului, strigătul 
însuşi, cel care a străbătut toate paginile acestei cărţi, 
nici nu poate fi altcineva decât Mântuitorul!

La capătul acestor însemnări sumare ne 
putem întreba: scriind şi publicând paginile cărţii 
sale, ce a sperat autorul lor? Ne-o spune magistral 
el însuşi în textul intitulat poezie: „zgură adunată/ în 
gâtlejul/ acestui timp schilod,// râs negru/ bulboană 
de spaime/ în zgăul fără stele,// răstimp/ între urgenţa 
de a spune/ şi pragul dinaintea tăcerii.// să fii să nu 
fi joc de brume.// între somn şi uitare/ suntem ce 
nu suntem.// e poet un poet/ ce nu a fost niciodată/ 
poet.” Sunt câteva condiţii despre care mulţi dintre 
noi nu înţelegem că ele sunt exclusiv aposteriorice, 
nu în niciun caz apriorice, fiindcă mai întâi trebuie 
să fii şi abia mai apoi ţi se poate adăuga şi eticheta 
de intelectual, de scriitor, de poet, condiţii pe care 
nu ţi le pot atesta nicio legitimaţie, nicio diplomă, 
niciun premiu. Aşezată acum într-o ediţie definitivă, 
la atâtea decenii de când a fost scrisă, cartea Strigi 
este una cvasi-postumă şi prin ea Gavril Şedran se 
identifică, aposteriori faptului în sine, că el chiar este 
acel poet care nu este poet. Aceasta nu este o butadă 
ci un adevăr!

_______

* Notă. Confirm ipoteza a doua. Am vegheat ca 
punerea în pagină să exprime exact dorinţa autorului. Dacă 
există o altă veghere, aceasta vine dinspre lumea în care trăiam 
şi a cărei presiune ne-a supra-vegheat vieţile. Dan Culcer 

Monica GROSU

O carte cu portrete

Cu noul volum Per amorem,* Daniel Pişcu îşi 
continuă experimentul poetic, de data aceasta sub forma 
confesiunii lirice în vecinătatea firescului, biograficului, 
a unei familiarităţi anume, dar nu inavuabile, căci 
versurile rezultate nu se complac mai mult decât 
trebuie în tărâmul subiectivităţii. De aceea, ele nu riscă 
banalitatea, ci inventariază, în forma cea mai concentrat-
lirică, portrete lapidare ale unor membri ai familiei, 
prieteni, vecini, cunoscuţi, toţi aşezaţi în subterana 
memoriei personale, odată cu trecerea lor „în veşnicie”. 

După cum putem repede observa, tema 
importantă a cărţii derivă din însingurarea echivalentă 
morţii, balansată în contrapondere de neuitare. Astfel, 
Daniel Pişcu grefează mici encomioane pe axa timpului, 
încadrată dihotomic de efemeritatea clipei şi eternitatea 
neantului. Însingurările celor plecaţi devin propriile sale 
însingurări, iar trecutul acestora se leagă de propriul 
trecut (anii de şcoală, studenţia bucureşteană, mesele 
în familie, plecări şi reveniri etc.). În ton cu istoria 
mare, curge propria istorie ce reuşeşte să separe prin 
sitele toleranţei şi blândeţii răul de bine. Lucrurile se 
ordonează altfel de cum păreau, căci „vezi, viaţa, ca şi 
moartea/ sunt trecătoare.”

Experimentul liric împrumută pe alocuri nuanţele 
unui descântec uşor, fără a fi prea sentimental, romanţat, 
patetic, spre exemplu poemul dedicat lui Nino, alias 
poetul Ion Stratan: „Nino,/ aşa îl dezmierdau/ prietenii/ 
«Danonino», aşa îşi alinta el/ prietenii./ Peste măsură 
de generos,/ frumos,/ spiritual şi inteligent,/ civilizat şi 
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La Daniel Pişcu, peisajul este în totalitate pur 
uman, recognoscibil în chipurile celor evocaţi. De 
aceea, seninătatea confesiunii e în permanentă luptă 
cu încordarea, nesupunerea, tragismul, toate acestea 
învăluite în discreţie şi o trucată naivitate. Astfel, 
scenariul „înfrângerii finale” nu mai apare încorsetat 
de emoţie, ci sub emblema liricului, a contemplaţiei 
detaşate şi a jocului hieratic de cuvinte. Fiecare poem 
devine o proiecţie spre o nouă interioritate. Vieţile unor 
cunoscuţi se metamorfozează în texte, printr-un joc al 
distanţării şi apropierii. Tristeţea, asociată cu luciditatea, 
există, dar ea se dispersează uniform în text, sub tonul 
calm, firesc al descrierii. Şi portretele din imediata 
realitate a autorului refac elegia trecerii (singurătăţii) 
sau rămân, cum spune autorul „nişte simple întâmplări/ 
în gând şi spaţii/ nişte petreceri cu gândul/ şi inducţii 
sentimentale,/ într-o dimineaţă/ de toamnă,/ seara 
târziu”.

Dezinteresată de metafore şi mizând, în 
schimb, pe anticalofilie, poemele din Per amorem 
experimentează efectul spontaneităţii în comunicarea 
nemijlocită a unor mesaje profunde, tulburătoare. 
Poemele-document din acest volum nu numai că ating 
o expresivitate simbolică, dar înregistrează şi un surplus 
de originalitate, notă distinctivă a poeziei lui Daniel 
Pişcu în genere.
________
* Daniel Pişcu, Per amorem, Charmides, Bistriţa, 2014 
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civilizant/ era, în acelaşi timp,/ şarmant la extremis.../ 
Fără echivalent/ în calambururi rafinate,/ a fost trimis 
să respire,/ aer cu diamante,/ alături, după ieşirea din 
apă.../ Facerea şi desfacerea cuvântului/ mai mult ca o 
viaţă/ mai mult ca o moarte/ asta i-a fost viaţa.../ Până 
ce a venit ceaţa...” 

De fapt, poetul se joacă scriind aceste texte, fiind 
şi serios în acelaşi timp, de aici o anume spontaneitate, 
dar şi o atenţie a formulării, căci, în spatele impresiei de 
lejeritate, se investeşte mult în păstrarea simplităţii şi 
alegerea unor rime din finalul poemelor, care să spună 
mai mult decât s-ar pretinde la prima vedere. Daniel 
Pişcu îşi asumă acest statut al boemului ce nu se sfieşte 
să-şi exprime dorul (nostalgia) în forma cea mai pură şi 
deloc voalată. „Era cel mai cunoscut/ brutar din oraş./ 
Era prieten bun cu tata/ cu care făcea politică/ precum 
doi pensionari/ aşezaţi la casele lor,/ cu căpătâi de 
intelectuali./ După ce a murit,/ tatei îi era dor de el,/ iar 
Bebe, fiul lui,/ a devenit cel mai bun/ brutar din oraş./ 
După ce şi tata a murit/ totul s-a dus de râpă./ Mi-e dor 
nespus de ei.” Acesta era Domnul Pavel. 

Întrebările, neliniştile, nedumeririle poetului 
încheagă, dincolo de jocul de cuvinte, un sens mai 
adânc: „Aici e raiul?/ Acolo, poate, e raiul!/ Ce a mai 
rămas/ dintre o parte din ei?/ Doar noi... Doar eu./ 
Doar ei.../ Pentru mine, nişte/ oameni simpli sau zei.” 
(Vecinii).                                 Alteori, poemele pot 
fi percepute drept simple (sincere) omagii, gesturi de 
datorie moral-creştină faţă de cei plecaţi, dezvoltând 
conştiinţa recunoştinţei şi a respectului pentru trecut.

Poezia transmite şi un puternic sentiment al 
apartenenţei la un loc, la un timp anume, definit de 
mediul urban, literar, hibrid, într-o epocă totalitară, de 
care doar unii mai vor să-şi aducă aminte. Tabloul mare 
se contrage în medalioane lirice, suprapunând, ca-ntr-
un vechi album de fotografii, sugestiile unui trecut ce 
se desprinde cu greu de prezent. E un trecut la care au 
acces şi cititorii prin intermediul figurilor evocate: „Cu 
Alexandru George/ dimineaţa devreme/ seara târziu/ am 
avut convorbiri,/ legături/ sporadice,/ tangenţiale./ Mai 
întâi/ în garsoniera lui/ înghesuită,/ cu tablouri şi cărţi 
rare/ din Mihai Bravu/ de la etajul opt/ dată în schimb/ 
de comunişti/ în contra-partidă/ pentru casa sănătoasă/ a 
părinţilor săi,/ funcţionari şi liberali/ nobili, înnăscuţi./ 
Apoi, în Cotroceni,/ la parterul întunecat./ Distins 
şi cu ţinută dreaptă/ lup singuratic şi circumspect/ 
mai filolog şi mai academician/ decât orice/ filolog 
sau academician/ cu, sau fără diplomă./ Am aflat, am 
înţeles/ şi am învăţat/ multe de la el./ Cu un umor 
hâtru/ nu credeam că va/ îmbătrâni vreodată./ Parc-a 
fost ieri.../ Poate aştepta mai mult/ de la noi,/ poate un 
studiu complet/ poate o monografie.../ Dar, sunt sigur/ 
printre oameni, glasuri, umbre, tăceri/ se va găsi, cu 
siguranţă/ cineva/ cândva/ să le scrie.” Dar, ca o ordine 
firească, moartea e secondată de acceptare, chiar de un 
fel de solidaritate cu materia şi sedimentările ei în timp. 
Împotriva morţii, victorioasă se ridică doar Poezia, par 
să spună, în repetate rânduri, poeţii.
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Anastasia DUMITRU

Etiologia răului

Ideologiile răului, aşa cum s-au dezlănţuit în 
secolul al XX-lea, s-au născut din cauza ignoranţei şi 
a substituirii omului cu Dumnezeu. Până în perioada 
iluministă, omul a crezut că tot ce face este în strânsă 
legătură cu decizia divină, însă după această etapă omul 
a devenit centrul universului, iar Creatorul a fost izgonit, 
marginalizat, până s-a ajuns la domnia supraomului, a 
unei „fiinţe autosuficiente”, a omului fără Dumnezeu, 
care nu intra în formula ,,Cogito, ergo sum”. Neavând 
reperele sacre, valorile spirituale au fost înlocuite de cele 
materiale, limitele dintre bine şi rău nu au mai fost clare. 
Omul a intrat într-un labirint cu mii de oglinzi deformate 
în care nu a mai putut vizualiza chipul său, nu l-a putut 
identifica pe Dumnezeul adevărat, Creatorul, şi pe falşii 
zei, uzurpatorii. 

În secolul al XX-lea am asistat neputincioşi la 
o metastază a răului, o ,,erupţie” generalizată care nu a 
mai putut fi oprită decât prin autodevorare, prin declinul 
ideologiilor. În secolul trecut, unul al egoismului, al 
dorinţei de supremaţie, de megalomanie, de triumf al 
ideologiilor, am fost martorii înfloririi comunismului, dar 
şi ai decăderii lui, am văzut scenariul sfârşitului răului. 
Căutând rădăcinile maleficului şi aplicând legile logicii, 
putem constata că răul este o consecinţă a lipsei binelui. 
Procesele istorice se repetă, sub forma unei spirale, fiind 
o evoluţie din care omul trebuie să înţeleagă şi destinul 
omenirii, dar şi mecanismele propriei vieţi şi deveniri 
spirituale. În volumul citat, Memorie şi identitate, Papa 
Ioan Paul al II-lea, întrebându-se despre etiologia răului, 
nu ştia cum să explice coexistenţa binelui şi a răului. 
,,Cum creşte şi se dezvoltă răul pe pământul sănătos 
al binelui e un mister. Tot un mister este şi acea parte 
a binelui pe care răul nu a reuşit să o distrugă şi care 
se întinde în ciuda răului, ba chiar înaintând pe acelaşi 
teren. Dumnezeul Revelaţiei încetase să mai existe 
ca «Dumnezeul filosofilor». Rămăsese doar ideea de 
Dumnezeu, ca temă a unei elaborări libere a gândirii 
umane. Astfel se prăbuşesc şi temeliile «filosofiei răului». 
Răul, în sens realist, poate exista doar în relaţie cu binele 
şi, mai ales, în relaţie cu Dumnezeu, Binele suprem. 
Tocmai despre acest rău vorbeşte Geneza. Din această 
perspectivă se poate înţelege păcatul originar şi orice 
păcat personal al omului”1, susţine Ioan Paul al II-lea. 

Omul, lipsit de Dumnezeu, rămas singur, începe 
să-şi creeze propria istorie, hotărând singur ce e bun şi 
ce e rău. Dostoievski, prin personajele sale, anunţa că, 
dacă Dumnezeu nu există, atunci eroul este Dumnezeu. 
În aceste condiţii, totul e posibil, fiindcă nu este 
graniţa dintre bine şi rău. Din cauza individualismului 
raţionalist, aşa cum este întrupat prin Raskolnikov, Piotr 

Verhovenski, Nicolae Stavroghin, Kirillov, Şigaliov din 
romanul Posedaţii sau Ivan Karamazov, omul devine 
un fel de centru al lumii. Poate de aceea Dostoievski 
considera că protagoniştii săi sunt Sonia din Crimă şi 
pedeapsă, prinţul Mâşkin din romanul Idiotul, stareţul 
Zosima sau Alioşa din romanul Fraţii Karamazov, chiar 
dacă aceştia au o prezenţă mai puţin vizibilă. Deşi aceşti 
eroi apar în plan secund, prin mesajul lor, prin ideea de 
bine şi iubire, prin antiteza dintre individualismul abstract 
şi universalismul iubirii, autorul îi consideră principali. 
Citind romanele marelui scriitor rus, care a cunoscut şi 
societatea occidentală, putem să identificăm etiologia 
răului, egoismul exacerbat şi lipsa reperelor sacre. 
Teocentrismul a fost înlocuit cu egoismul. Eul individual 
al personajelor dostoievskiene devine un fel de centru al 
lumii. Atitudinea individualistă este, în esenţă, o atitudine 
raţională, logică, pe care Dostoievski, o numeşte raţiunea 
euclidiană. Cealaltă atitudine, în totalitate antinomică, este 
atitudinea universalismului iubirii. Universul romanelor 
anticipează epoca dominată de egoism, de rău şi de 
ură. Fără iubire, Raskolnikov ajunge, prin acest fel de a 
cugeta, să o omoare pe cămătăreasă şi pe sora ei, Kirillov, 
Stavroghin se sinucid, Ivan Karamazov înnebuneşte, iar 
Piotr Verhovenski şi Şigaliov, din romanul Posedaţii, 
sunt adepţii crimei în masă. Ficţiunea lui Dostoievski 
conţine o explicaţie şi o anticipaţie a fenomenului 
ideologiei socialismului, care avea să dea naştere la urmă 
comunismului. Liderii comunişti, lipsiţi de Dumnezeu, 
au dispus după bunul plac de ideea de bine şi de rău, 
iar consecinţa o cunoaştem cu toţii – samavolnicia; în 
numele ideii de bine şi de egalitate s-au comis milioane 
de crime, ajungându-se la robia în masă a indivizilor, la 
decimarea unor naţiuni. Dictatorii comunişti sau cei din 
al Treilea Reich au exterminat popoare. Sovietele i-au 
ucis pe ţăranii din Ucraina, clerul ortodox şi catolic din 
Rusia, din Belarus şi de dincolo de Urali, i-au prigonit 
pe toţi incomozii: foştii luptători din septembrie 1939, 
soldaţii Armatei Naţionale din Polonia după cel de-al 
Doilea Război Mondial, exponenţii intelighenţiei care nu 
împărtăşeau ideologia marxistă sau pe cea nazistă. 

Mistificarea a fost instrumentul de propagandă. 
Sub masca prieteniei şi a solidarităţii umane se 
ascundea esenţa bestialităţii comunismului – lichidarea 
celor care aveau alte idei. Sloganul ,,Cine nu e cu noi 
este împotriva noastră” este sugestiv pentru a înţelege 
ideologia comunistă. Alexandr Soljeniţân în capodopera 
sa, Arhipelagul Gulag, se referă la mai multe feţe ale 
mistificării. Maşina comunistă de propagandă trebuia 
să arate lumii roadele acestui sistem. Deşi lagărele de 
reeducare însemnau exterminarea prin muncă, articolele 
din ziare prezentau marile realizări ale sovietelor şi 
bucuria oamenilor de a se şti fruntaşi în realizarea 
planurilor. Volgokanalul se construia 24 de ore din 24: 
,,Volga n-are zile libere!”; ,,Pe ploaie pe ger/ În marş la 
apel!”; ,,Vom lega prin muncă Moscova de Volga. Să o 
facem înainte de termen, ieftin şi temeinic!” sunt doar 
câteva lozinci ale propagandei. Fotografiile şi pancartele 
redau zâmbetul forţat, impus al muncitorilor. ,,Se poate 
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de la ,,duşmanii de clasă”, de la cei înstăriţi pe care i-au 
dus în puşcării. Femeile au fost siluite, casele jefuite, 
furtul şi minciuna fiind la ele acasă. Agenţii săvârşeau 
acte inimaginabile pentru a-şi impresiona şefii, pentru a 
fi promovaţi. Fiindcă s-a încălcat Decalogul, poruncile 
divine, s-a ajuns la comportamentul inuman. Cu toate că 
multe adevăruri au fost ascunse, consecinţele se cunosc – 
secolul XX este cel mai sângeros şi mai întunecat secol, 
cel al regresiei spre iraţional. Omul egoist al epocii trecute 
a fost cel mai barbar, care a nesocotit mesajul biblic ,,Să 
nu ucizi!” Viaţa şi moartea au depins numai de porunca 
semenului, de ordinul superiorului însetat de sânge. Cei 
care au fost slugile comuniştilor au încălcat întregul 
decalog, au slujit răul. Luându-şi ochii de la Lumina Lumii, 
au fost slujbaşii orbi ai întunericului tranzitoriu. Confuzia 
întuneric-lumină a fost generalizată. În manualele şcolare 
şi în mass-media se spunea că lumina şi libertatea veneau 
de la răsărit, că Stalin era eliberatorul popoarelor şi tătuca 
tuturor, că Lenin era numai cu gândul la ,,copilul de ţăran 
amărât”. Care a fost rezultatul ideologiei comuniste? 
Autorii volumului colectiv scris de Stéphane Courtois, 
Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, 
Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, Cartea neagra a 
comunismului. Crime, teroare, represiune cu colaborarea 
lui Rémi Kauffer, Pierre Rigoulot, Pascal Fontaine, Yves 
Santamaria şi Sylvain Boulouque (trad. Maria Ivănescu, 
Luana Schidu, Brînduşa Prelipceanu, Editura Humanitas, 
1998), precizează că sistemul comunist ,,a comis din 
belşug: crime împotriva spiritului, crime împotriva 
culturii universale şi a culturilor.” Fiind preocupaţi doar 
de crimele împotriva oamenilor, de esenţa fenomenului 
terorii, cercetătorii enumeră metodele de execuţie 
pe care le-a folosit acest regim al terorii: împuşcare, 
spânzurare, înecare, bătaie şi, în anumite împrejurări, 
gaze de luptă, otravă sau accident de automobil –, 
distrugerea prin înfometare – foametea provocată şi/
sau neasistată –, deportarea – moartea putând surveni 
în timpul transportului (mers pe jos sau în vagoane de 
marfă) sau la locurile de rezistenţă şi/sau de muncă 
forţată (epuizare, boală, foame, frig). Bilanţul efectuat 
de autorii Cărţii negre a comunismului este înfiorător: 
URSS: 20.000.000 de morţi; China: 65.000.000 de morţi; 
Vietnam: 1.000.000 de morţi; Coreea de Nord: 2.000.000 
de morţi; Cambodgia: 2.000.000 de morţi; Europa de 
Est: 1.000.000 de morţi; America Latină: 150.000 de 
morţi; Africa: 1.700.000 de morţi; Afganistan: 1.500.000 
de morţi; mişcarea comunistă internaţională: 10.000; în 
total: 100.000.000 de morţi.4 ,,Succesul” incontestabil îi 
revine Cambodgiei, unde Pol Pot, în trei ani şi jumătate, 
a reuşit să ucidă în cea mai atroce modalitate – foamea 
generalizată, tortura – aproximativ un sfert din populaţia 
totală a ţării. ,,Totuşi experienţa maoistă şochează prin 
amploarea maselor implicate. Cât despre Rusia leninistă 
şi stalinistă, ea îţi îngheaţă sângele prin dimensiunea sa 
experimentală perfect gândită, logică, politică”. Ideologia 
răului s-a extins pe tot mapamondul. De exemplu, în Peru, 
„lungul marş”, sângeros al grupului Sendero Luminoso 
(Calea luminoasă), un grup maoist, a început revoluţia. 
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vedea cu uşurinţă că umbrele de zâmbet de pe chipuri 
sunt pentru aparat, de fapt din fotografie ne privesc nişte 
femei obosite zdravăn, cărora numai de discursuri nu le 
arde şi tot ce aşteaptă de la adunarea asta este să mănânce 
şi ele pe săturate măcar o dată. Multe chipuri simple, de 
ţărănci. Iar în mijloc se fandoseşte un gealat din paza 
internă, un „autogardian”, un Iuda – din atitudinea căruia 
se ghiceşte cât de mult şi-a dorit să apară în poză. Am 
avut şi un mic necaz: „după terminarea Belomorului, 
diferite ziare au publicat un număr excesiv de articole 
triumfaliste, care au paralizat efectul de intimidare al 
lagărelor... în prezentarea Belomorului s-a forţat nota de 
aşa manieră, încât nou-sosiţii la canalul Moscova-Volga 
se aşteptau să găsească aici râuri de lapte cu maluri de 
cremă şi formulau faţă de administraţie cereri incredibile” 
(că doar n-or fi cerut schimburi curate!). Aşa că minţiţi, 
fraţilor, dar cu măsură”2, scrie autorul Arhipelagului 
Gulag. 

Abandonând credinţa, uitându-l sau izgonindu-l 
pe adevăratul Dumnezeu din cetate, omul a profitat de 
om după bunul plac. Poruncile biblice erau neglijate 
de către zeii falşi. Uzurpatorii au creat un amestec 
al binelui cu răul. Apelând la parabolă, terminologia 
folosită în Scriptură, observăm că, izgonind păstorul, 
turma s-a rătăcit şi a fost lăsată la discreţia lupilor; 
alungând viticultorul, viţa-de-vie a fost lăsată în paragină 
şi au năpădit-o buruienele. Secolul al XX-lea a fost 
cel al ignoranţei care a dus la individualismul absolut. 
Deşi ideologia se numea cea comunistă, ea s-a bazat 
pe egoismul exagerat şi încălcarea libertăţii umane, pe 
renegarea adevărului divin, a vieţii şi a iubirii faţă de 
semeni. S-a ignorat decalogul, principalele porunci, mai 
ales, cele ale aşa-numitei A Doua Tablă, cele care se 
referă la raporturile cu aproapele. Învăţătura lui Cristos 
se rezumă la iubirea pentru Creator şi pentru aproapele 
nostru. Ateii comunişti au neglijat de la început poruncile 
divine, au distrus bisericile, au închis preoţii, fiind agenţi 
ai răului. Recitim decalogul3 şi analizând poruncile, 
observăm că fiecare a fost încălcată de marii ideologi 
comunişti sau fascişti. Ei l-au detronat pe Marele Creator 
şi s-au autointitulat zeii, fiind adoraţi de agenţii lor, 
slugile din suită. Lenin, Stalin, Hitler, Mao etc., falşii 
zei, au fost omagiaţi, cântaţi, li s-au înălţat monumente 
în pieţe pentru a fi veneraţi de mulţime. Lor li s-au făcut 
,,chip cioplit” în granit, marmură etc., dar tot ei au ordonat 
dărâmarea mănăstirilor şi distrugerea crucilor. Ziua 
Domnului a fost transformată în subotnice şi voscretnice, 
când se organizau acţiuni de voluntariat în masă, la munci 
agricole etc. Heirupismul şi atmosfera de turmă au luat 
locul spiritualului şi rugăciunii. Primele patru porunci, 
referitoare la comuniunea omului cu Dumnezeu, au fost 
răsturnate. De asemenea, de la porunca a cincea până la 
porunca a zecea, fiind chintesenţa obligaţiilor morale, 
nici ele nu au fost respectate. Relaţiile umane au avut de 
suferit, familiile s-au destrămat din cauza războaielor, a 
deportărilor sau a detenţiei. Liderii comunişti sau fascişti 
nu şi-au mai ,,cinstit tatăl sau mama”, ci au fost slugile 
ideologiilor. Ei au ucis, au preacurvit, au minţit şi furat 
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,,Marxism-leninismul a deschis calea luminoasă a 
revoluţiei. Gusman, numit cea de-a patra spadă (primii 
au fost Marx, Lenin, Mao), a prezis că ,,preţul triumfului 
Revoluţiei va fi de un milion de morţi!” E bine că nu s-a 
ajuns la acest preţ, însă ,,luminoşii” combatanţi au omorât 
30.000 de oameni. Copiii din zonele rurale au plătit un 
tribut îngrozitor războiului civil al grupului ,,luminos”: 
între 1980 şi 1991, atentatele au provocat moartea a 1000 
de copii şi au mutilat aproximativ 3000, aproape 50.000 
de copii au ajuns să-şi poarte singuri de grijă; mulţi 
dintre ei sunt orfani. Preţul violenţei este estimat la 20 de 
miliarde de dolari. 

În cartea Pentru o istorie naturală a agresiunii, 
Lorenz scria despre agresivitatea intrespecifică (pulsiune 
la om şi la animal), spre cei care aparţin aceleaşi 
specii. Concluzia: agresivitatea este un instinct ca şi 
nutriţia, procreaţia şi conservarea, funcţia ei este de 
autoconservare. Dacă ar fi să dăm crezare teoriei lui 
Lorenz, atunci secolul al XX-lea a fost unul al maximei 
autoconservări. Decimarea ar însemna conservare? Oare 
de ce homo sapiens a devenit homo demens? Cercetând 
acest fenomen, am demonstrat în cartea noastră, Ipostaze 
ale fantasticului la Vasile Voiculescu, Ed. Universitară, 
2011, că homo demens sau homo psihologicus nu e atât 
demens, cât religiosus. Omul aflat sub vremi, atingând 
limita iraţională, descoperă un mesaj transindividual, 
transmis de Supra eu. După ce omul şi-a pierdut rădăcinile, 
nu găseşte altă cale decât aceea a resacralizării. Fiinţa 
umană secularizată, nihilistă, lipsită de apărare şi de sens, 
distrugătoare de valori şi de legi divine, nu se va putea 
ridica din căderea ei, decât prin restabilirea limitelor 
dintre bine şi rău, iar cea care impune barierele este 
instanţa divină. Secolul trecut a fost propice descărcărilor 
tensiunilor acumulate în interiorul societăţii, supraomul 
a atins culmea puterii, şi-a dezlănţuit dorinţele de 
oprimare. ,,Maxima de putere în sens obiectiv coincide 
cu minimum de putere în sens subiectiv şi invers, astfel 
cine încalcă puterea obiectivă experimentează, în actul 
însuşi al infracţiunii, un maximum de putere subiectivă”5, 
susţine I.P. Culianu. Regimurile au anihilat subiectivitatea 
individuală prin recurgerea la forţa maselor, a mulţimilor. 
Nihilismul l-a privat pe om de rădăcinile spirituale. În 
epoca manipulării de falşii zei, numai mulţimea asigura 
omului stabilitatea. Elias Canetti, în Masă şi putere 
(1960), considera că, în sens tradiţional, masa şi puterea 
ţin de religie, masa de nazişti sau comunişti avea nevoie 
de un lider, iar acela era marele ideolog, simbolul 
doctrinei maselor, deţinătorul puterii absolute. Le Bon, în 
Psycho1ogie des foules, 1895, pornind de la psihanalişti, 
se întreba de ce un individ inclus într-o mulţime ,,simte, 
gândeşte şi acţionează într-un mod cu totul diferit de cel 
pe care îl aşteptăm de la el”. Sigmund Freud răspunde 
că ,,în masă, individul se găseşte pus în condiţii care îi 
permit să se elibereze de refulări, de propriile-i mişcări 
pulsionale inconştiente”.6 Omul, lipsit de libertate şi 
discernământ, aderă la mulţime pentru a-şi exercita forţa 
instinctivă. Puterea este în haită, în număr. Distrugerea 
comunismului a dus şi la debusolarea celor care au slujit 
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sistemul, dar şi la o bulversare a valorilor, o stare necesară 
în reorientarea omului spre valorile eterne. Nihilismul nu 
aparţine doar Occidentului, ci este o stare a trecerii de 
la anumite forme sociale la alte forme sociale. Această 
situaţie este caracterizată de statutul ei provizoriu, între 
trecut şi încă neapărut, între supravieţuirea vechiului şi 
manifestarea noului (,,vechi” şi ,,nou” nefiind aici indici 
ai valorii, ci numai cronologici). 

Pentru a nu se crea confuzia de valori, amestecul 
de bine şi de rău, Biblia ne aminteşte de cele două feţe: 
cea a vremelnicului – a Cezarului, şi a eternului – divinul. 
În secolul trecut, aceste două raportări nu existau, omul 
trăia într-o singură dimensiune – cea a puterii Cezarului, 
din sfera provizoriului. Dimensiunea religioasă lipsea, 
legătura cu transcendentul a fost întreruptă încă odată 
cu nihilismul lui Nietzsche, realitate prevăzută de 
Dostoievski. Cezarul a luat în mâini masele, a încălcat 
decalogul, s-a autoimpus ca Dumnezeu al tuturor. Falsul 
zeu a supus popoarele, a trasat harta lumii după bunul 
plac, a impus limba şi noua religie – ideologia marxist-
leninistă. În numele egalităţii şi a bunăstării, a omorât 
oameni, a oprimat şi persecutat ,,duşmanii de clasă”. 
Ambiţiile politice ale unui individ au dus la masacrarea a 
milioane de oameni. Porunca Scripturii ,,Daţi Cezarului 
cele ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu” 
(Marcu 12, 13-17; Luca 20-26) era uitată. Falşii zei au 
adoptat minciuna, hoţia, viclenia, violenţa etc. pentru 
a putea guverna şi impune ideologia. După 1917, 
mapamondul se transformă într-o ficţiune dostoievskiană, 
utopia devine antiutopie. În URSS, regimul revoluţionar 
înlătură şi persecută toate formele de expresie religioasă, 
apare fascismul în Italia (1922), în Spania (1936), 
nazismul în Germania (1933). Democraţia europeană 
este bulversată de aceste noi regimuri. Nazismul şi 
bolşevismul se îndepărtează definitiv de poruncile 
divine, exclud orice formă de spiritualitate. Dostoievski 
a prevăzut demonismul, ,,distrugerea universală” fiind 
consecinţa socialismului. Deşi scriitorul nu a cunoscut 
marxismul, el şi-a dat seama de caracterul nefast al 
acestei doctrine. În Demonii7, autorul rus prezintă această 
tentativă de a seculariza împărăţia lui Dumnezeu. Eroul 
său, Şigaliov, spune: ,,Omenirea trebuie împărţită în două 
categorii: o zecime care trebuie să conducă şi nouă zecimi 
care trebuie să fie conduse.” În societatea lui Şigaliov, 
zice Piotr Verhovenski, ,,fiecare membru îl spionează pe 
vecin şi e dator să-l denunţe, fiecare aparţine tuturor şi 
toţi sunt proprietatea fiecăruia, toţi sclavii sunt egali, dar 
înainte de toate egali prin început. Nivelul educaţiei în 
ştiinţe şi în talente va fi scăzut. Un nivel ridicat şi în ştiinţă 
şi în talente nu e accesibil decât spiritelor superioare şi 
nu trebuie să fie spirite superioare. Spiritele superioare 
sunt în mod natural despotice şi ele au făcut mai mult rău 
decât bine, de aceea vor trebui proscrise şi condamnate 
la moarte. A smulge limba lui Cicero, a crăpa ochii lui 
Copernic, iată şigaliovismul”. Personajele discută despre 
despotism ca mod de a conduce masele. Verhovenski 
susţine că pentru sclavi trebuie şefi, supunere completă, 
impersonalitate completă: ,,Sclavii trebuie să fie egali. 
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Fără despotism n-a existat niciodată nici libertate, nici 
egalitate. Dar egalitatea e bună pentru turmă”. Tirania 
este necesară pentru realizarea egalităţii. Doctrina lui 
Şigaliov se finalizează cu ideea despotismului, care a 
cuprins întreg secolul trecut: ,,pornind de la nemărginita 
libertate, voi sfârşi prin nemărginita tiranie.” Sintetizând, 
supraomul cu putere nemărginită, cu libertatea maximă, 
fără valorile morale şi etice de bine şi rău, ajunge să-şi 
supună semenii, să-i transforme într-o masă pe care s-o 
conducă după bunul plac, fără discernământ. Neexistând 
limite, umanul se transformă în bestial. Societatea atee, 
fără esenţa spirituală, se dezantropologizează, iar omul 
se standardizează, fiind supus complet de falsul zeu, 
cel care îl conduce. Mentalitatea opusă acestor eroi este 
cea a lui Zosima, care crede în ideea iubirii universale: 
,,Suntem plante ale căror seminţe Dumnezeu le-a luat 
din altă lume şi le-a sădit aici, în grădina aceasta a Lui, 
în care suntem noi şi trăim. Noi înţelegem ceva din 
misterul vieţii cât timp ţinem strâns contactul cu lumea 
superioară din care ne tragem originea, iar înţelegerea 
acestei lumi superioare n-o putem avea niciodată decât 
prin această nemărginită iubire.” Nerespectând poruncile 
decalogului, omul se îndepărtează de iubire, de bine, iar 
consecinţa o ştim cu toţii. Despoţii, agenţii ideologiilor, 
au împrăştiat răul şi ura, s-au transformat în ,,judecătorii 
semenilor”, au condamnat oameni nevinovaţi şi au luat 
milioane de vieţi, au adus iadul pe pământ. ,,Ce este 
iadul, fraţii mei?” se întreabă Zosima. ,,Iadul, răspunde 
tot el, este durerea de a nu mai putea iubi”. Un om 
fără iubire şi fără credinţă, ajunge să creadă în ideea 
lui Kirillov, ,,Dacă nu există Dumnezeu, atunci eu sunt 
Dumnezeu… şi atunci totul este în voinţa mea şi eu 
sunt dator să-mi afirm voinţa supremă absolut liberă”.8 
În secolul maximei violenţe, supraomul s-a considerat 
liber să-şi impună voinţa suverană, mascată de lozincile 
pe care le anticipa Dostoievski: ,,Vive la république!,”9 
aşa cum urlă de entuziasm Kirillov; ,,Liberté, égalité, 
fraternité!” La acestea adaugă şi cuvântul moarte pe care 
nu l-au scris ideologii comunişti, dar care este anticipat 
de autorul romanului Demonii: ,,Vive la république 
démocratique, sociale et universelle ou - la mort!” (Fr. 
,,Trăiască republica democrată, socială şi universală – 
sau moartea!”; ,,Egalitate, fraternitate sau moarte!”). 

theologica

Aceşti cetăţeni ai lumii universale şi civilizate, liberalii şi 
seminariştii, au fost cei care au adus nenorocirea Rusiei. 
Precizăm că şi Stalin a fost seminarist, el s-a condus după 
liberul arbitru, şi-a urmat instinctele, prin setea lui de 
sânge şi ură de clasă a adus infernul. „Raiul pământesc” 
al lui Şigaliov înseamnă instaurarea ordinei infernale, 
care, asemenea celei visate de marele inchizitor, 
prefigurează, cu mai bine de jumătate de secol în urma, 
lagărele de exterminare. Şigaliovismul şi kiriliovismul 
sunt simboluri ale libertăţii totale şi ale samavolniciei, 
atribute ale stalinismului. Dostoievski a creat universuri 
fictive despre libertatea demonică, a anticipat metastaza 
răului şi a militat împotriva filosofiei supraomului, 
împotriva ideii că ,,omului îi este totul permis.” Marele 
scriitor rus a prefigurat şi eşecul acestui proiect al 
libertăţii nemărginite. Destinul lui Stavroghin este 
sugestiv, demonismul ia sfârşit, pentru că era imposibil să 
se discearnă între bine şi rău. Numai raportarea la ideea 
de Dumnezeu, la teocentrism, readuce stabilitate într-o 
lume haotică, dezaxată, fără repere. 

Considerăm că rădăcina răului o constituie 
negarea teocentrismului şi excluderea decalogului, având 
ca urmări dezlănţuirea terorii generalizate. Este datoria 
noastră, a contemporanilor, să facem lumină în labirintul 
istoriei, să înţelegem valoarea adevărului, să dăm la o 
parte vălul minciunii care a triumfat în timpul falşilor 
zei. Considerăm că mileniul trei este al trinităţii, al 
iluminării individuale şi colective, al repunerii în drepturi 
a adevăratului Dumnezeu, cel care separă binele de rău. 
Parafrazându-l pe Ivan Karamazov, afirmăm că ideologiile 
secolului trecut au fost ,,acest cimitir al gloriei umane”. 
Omenirea va supravieţui numai prin redescoperirea 
sacrului, prin regăsirea rădăcinilor spirituale care îi dau 
stabilitate într-o lume a incertitudinilor. 

___________
1 Memorie şi identitate, trad. de Roxana Utale, Bucureşti, 

Ed. Rao, 2005, p. 18.
2 Alexandr Soljeniţân, Arhipelagul Gulag (1918-1956). 

Încercare de investigaţie literară, traducere, note şi tabel 
cronologic de Nicolae Iliescu, postfaţă Al. Paleologu, Bucureşti, 
Ed. Univers, 1997, p. 75.

3 ,,1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alţi 
dumnezei afară de Mine; 2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă 
asemănare, nici să te închini lor; 3. Să nu iei numele Domnului 
Dumnezeului tău în deşert; 4. Adu-ţi aminte de ziua Domnului 
şi o cinsteşte; 5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine să-
ţi fie şi mulţi ani să trăieşti pe pământ; 6. Să nu ucizi; 7. Să nu 
fii desfrânat; 8. Să nu furi; 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă 
împotriva aproapelui tău; 10. Să nu pofteşti nimic din ce este al 
aproapelui tău.”

4 Op., cit., p. 11.
5 G. Romanato, M.-G. Lombardo, I. P. Culianu, Religie şi 

putere, Iaşi, Editura Polirom, 2005, p. 207.
6 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi deli’ io (1921), 

trad. it., Torino, 1975, p. 13, apud Culianu, Op. cit., p. 175.
7 Traducere de Marin Preda şi Nicolae Gane, aparat critic 

de Ion Ianoşi, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1981.
8 Demonii, ed. cit., p. 771.
9 Ibidem, p. 777.
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Cristina BOTILCA

Plouă

Plouă.
Casa mi se topeşte şi se scurge sub o dună de nisip.
Mă tot gândesc la ce-ar fi fost dacă aş fi putut smulge 
 nişte nisip din clepsidră
Iar tu ai fi devenit iar o rădăcină.
Te-aş fi putut înăbuşi încă de la început,
Nu să te las să creşti şi să mă înăbuşi tu pe mine.
Sunt atâţia boboci care îmi dau sfaturi,
 dar niciunul nu s-a potrivit în broască.
Urmez o cărare roşie cunoscută mie,
Dar la tot pasul mă întâmpini tu.
Ştiu că ar trebui să se întâmple asta, dar Luna
 îmi şopteşte să mă retrag, să las pe altcineva
 să lupte pentru tine.
Mi-e dor de ceva ce n-am avut niciodată.
Mi-e dor...
Şi plouă şi mai tare.

Oroare

Mă rog să nu fie adevărat
Iar lacrimile curg şiroaie peste izvorul de metal.
Lângă inima fără stăpân
S-a aşezat un strop
Şi cântă şi suspină...
Acele ceasului se învârt invers
Iar eu nu mai am răbdare
Până la clipa când mă voi desprinde de hârtia de beton
Mă arde şi încerc să suflu gheaţă peste ea, 
dar se aprinde şi mai tare
În fiecare zi e aceeaşi poveste...
Mă prind cu capse de cimentul fierbinte
Şi îmi place, mă arde, dar îmi place
Sentimentul de a fi la locul meu e perfect
Dar cred că se poate mai bine
Aş putea modela cimentul

uşa deschisă

După propria mea voinţă.
M-aş putea scufunda în el
Până la ochi.
M-ar înveli cu tot cu soare
Şi m-ar stinge sub betonul auriu.
Simt o adiere, dar tot ce văd
E o oroare.

Corp de lut

Pe drum s-a aşternut o pojghiţă de lapte
Iar oamenii au ieşit cu zarvă să guste din produsul 
societăţii.
Apocalipsă de ciment.
Betonul frige şi înghite laptele care a mai rămas.
Apare un animal veştejit,
 ultimul rămas din rasa celor de lut.
Se uită în stânga şi în dreapta.
Aşteaptă...
Aşteaptă ca societatea să mai producă laptele
 atât de dulce al desfrâului,
 laptele păcatului.
Dintr-o crăpătură iese un biberon
Însoţit de un pitic albastru,
 care cântă de zor dintr-un acordeon prăfuit.
Animalul se apropie speriat,
Dar când simte mirosul laptelui,
Îl soarbe cu sălbăticiunea unui frustrat.
Bea tot.
Lichidul se vede prin argila neagră,
 curge prin găurile lăsate de viermi
Şi se lasă din nou absorbit de pământ.
Tot acest ciclu se întâmplă iar şi iar şi iar...
Până când laptele se satură de toată această călătorie 
Şi decide să se întoarcă în sânul
Unui corp de lut.

Icoană a durerilor

Ei nu ştiu ce este o aură acoperită cu mătăsuri fine 
Luată de la o croitoreasă, uscată şi veche,
Nu au simţit niciodată izvorul tainic al soarelui
Mângâindu-le rănile,
Nu au văzut niciodată o creatură zburătoare atât de 
familiară cu iubirea,
Nu s-au ghemuit sub aripa ei, nici nu au cules din 
ciocul ei hrană.
Ei nu simt focul iute al fericirii, nici nu caută să îl 
aprindă.
Nu au mirosit niciodată o foaie a trecutului,
Nu s-au înecat cu praful ei,
Nu au murit şi nici nu au înviat.
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Păcat...
Toate acestea le-ar părea străine într-o bună zi,
Ar fugi de ele ca de un uragan devastator.
Însă eu,
Eu mă voi afla în ochiul furtunii,
Mă voi juca cu animalul zburător,
Voi îmblânzi fiara sălbatică şi o voi învăţa tainele 
iubirii,
Va fi din nou o banală aură de mătase,
Care se va preschimba doar pentru mine
Într-o icoană a durerilor.

Contur alb

Azi m-am certat cu reflexia mea,
Ne-am spus cuvinte urâte,
Am aruncat cu smoală una în cealaltă...

Totul a început când m-am destăinuit ei.
I-am spus că vreau să plec o vreme,
 să cobor din toată această reverie,
 şi să opresc acele ceasului
Cel puţin până la luna plină.
I-am spus că m-am săturat ca lumea să îşi tot pună 
degetele pe mine
 şi să lase urme.
M-am şters de atâtea ori,
 însă zgârieturile au rămas.

Reflexia mea nu a înţeles.
Este om...
Mi-a spus că nu ar accepta să nu îşi vadă chipul.
S-a întins după o piatră

Şi m-a spart...

M-am făcut fărâmiţe mici, mici de tot.

Dar mai bine aşa, împrăştiată în cele patru zări,
Decât sufocată de atâta lumină artificială.

Oamenii mlaştinii

Aştept impactul cu ochii închişi.
Sunt conştientă de faptul că m-am abătut de la cărarea 
mea,
 că am luat-o fără să vreau pe un drum atât de 
înşelător.
Am uitat să îmi setez busola,
 iar acul îmi arată o direcţie neclară.
E ceaţă...
Mă plimb tremurând printr-o mlaştină,
 o casă a Lor,
A celor care se simt bine în mâzga fierbinte,
A celor care proorocesc o erezie de mii de ani.

Scara de care sunt lipită urcă fără voia mea.
Mă găsesc prinsă sub un morman de ceară,
Îmi întind braţele spre pereţii închisorii,
 iar căldura palmelor mele topeşte zidul.

Afară, altă lume...
Aceleaşi feţe peste tot,
O echipă de clone bine instruite de ei,
 de oamenii mlaştinii.

uşa deschisă
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Dorina ŞIŞU

Gheorghe şi piticul

Cum a intrat în parc, piticul a început să dea 
câte-un picior în toţi teii din calea lui. Era o zi de 
vară foarte călduroasă, de aceea nu prea era lume, 
numai câte un bătrânel pe băncuţă, privind pierdut 
undeva în zare. Şi cum ziceam, piticul, nervos la 
culme pe ceva ce numai el ştia, lovea cu nădejde teii 
parcului. La un moment dat, probabil de la căldură, 
s-o fi zăpăcit, că a lovit un plop. Numai că plopul nu 
a tăcut, aşa cum au tăcut amicii săi din parc, teii, ci a 
ripostat, destul de agitat, către agresor:

– Mă, piticanie, de ce-ai dat în mine? Mă, 
n-auzi?

Piticul, surprins, întoarce capul, aproape 
ţinându-şi respiraţia, şi se uită perplex la plop. 

– Mă, piticanie, eşti tare de urechi? Ia vino tu 
aproape şi zi-mi de ce m-ai lovit!

– Păi, am crezut că eşti tei şi te ttte-am…
– Ce-ai crezut, mă? Am eu faţă de tei? 

Răspunde odată, ce te uiţi ca prostu’!
– Te rog să mă ierţi, domnule plop! Promit că 

nu mai fac. Nu se mai întâmplă niciodată, zău. Sunt 
necăjit şi nu am văzut în clar trupul luminăţiei tale.

Plopul s-a mai domolit şi avea chef de vorbă, 
văzând frica piticului.

– Bine, bine, şi de ce eşti supărat?

*
– Ce dracu’ faci, mă, Gheorghe? Ce scrii? Ce 

ţi-am zis să faci? Ce mama mă-sii de poezie e asta? 
– Domnule profesor, este ce-aţi vrut să scriem. 

Adică eu aici vreau să…
– Ce vrei, mă, Gheorghe, să ce? Ce treabă 

are, mă, piticu’ ăsta cu influenţa poeziei turce? Păi 
bine, mă, Gheorghe, dacă nu m-am exprimat destul 
de clar, trebuia să mă opreşti şi să întrebi care-i faza, 
da’ nu-mi veni cu pitici şi tei... Şi teii ăia, ce treabă 
au cu turcii? Bă, teii sunt ai lu’ Eminescu, n-au venit 
cu turcii, mama ei de literatură!

– Domnule profesor, nu vă supăraţi, lăsaţi-
mă să vă explic! Piticul sunt eu, un muritor de rând, 
fără însemnătate, doar cu frustrări şi visuri niciodată 
împlinite. Piticul semnifică micimea omului, pe 
când teiul este ceva solemn. De fapt, recunosc, 
m-am depărtat de poezia divan a literaturii otomane, 
reflectând mai adânc, într-un mod egoist, probabil, la 
starea poetului, la tristeţea, poate chiar şi disperarea 
din efemeritatea vieţii lui.

Profesorul de „comparată” a ascultat 
explicaţia studentului, dar nervos, cu interes, nu 
părea mişcat, aşa cum probabil spera Gheorghe. 

– Gheorghe, dragule, eşti pe lângă subiect. Nu 
eşti pregătit. Ceea ce mi-ai înşirat nu este relevant 
şi în fapt nici nu mă interesează, dar teii tăi şi cu 
piticul nu au absolut nimic de-a face cu simbolurile 
din poezia de divan. Măcar dacă puneai piticul să 
lovească trandafirii sau să existe ceva element erotic, 
că asta a dominat literatura lor timp de 500 de ani. Şi 
apoi, spune-mi, dragule, unde încadrezi stilul ăsta cu 
dialog al poeziei tale?

– La un curent nou, domnule profesor. 
Probabil că sunt îndrăzneţ, dar vă rog, din suflet vă 
rog, lăsaţi-mă să o finalizez şi apoi vă explic finalul!

– Domnule student, nu suntem în piaţă să ne 
tocmim. E o insultă ce-mi ceri. E ca şi cum ceea ce 
ţi-am spus să faci e un lucru atât de mărunt, încât nu 
merită să-l iei în serios, aducându-mi în faţa ochilor 
un „curent nou”, pe care dumneata chiar acum îl 
inventezi. Exclus. Categoric exclus.

Sunt un Gheorghe şi-atât. De ce nu reuşesc 
nimic din ce am în cap? Ideea mea era bună. Adică 
ce, ce-avea piticul? Nu, nu că principiul meu n-a fost 
bun, ci profesorul era la nivel cu pământul. Să nu 
înţeleagă el ironia mea? Nu-s complicat, ce dracu! 

– Gheo, ce faci? Iar eşti departe?

uşa deschisă
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– Păi, cam sunt.
– Şi cam pe unde să te caut?
– Nu în timpurile astea.
– Da-n care?
– Crede-mă că nu s-au inventat.
– Haide, mă, inventatorule, nu te mai da mare! 

Ai să mori dreacu, aşa cum a murit Celan, că şi ăla 
scria şi nu-l înţelegea nimeni. 

– Ei, nu!
– Te pomeneşti că tu-l înţelegeai! Mă, se 

poate. Nu te contrazic. Eraţi amândoi de mânuţă 
toată ziulica. Proştilor.

– Hai sictir!
– Hai sictir tu, fraiere! Ba nu, mă, hai la masă, 

că te cheamă mama.
– Vin.
– Acuma să vii.
– Vin, n-auzi?
– Boule!
– Vaco!

Soră-mea e o scrântită. N-are minte. 
N-are. Geaba se dă literată, că-i vai de capul 
ei. Mă enervează la culme, da-i soră-mea, 
n-am cum s-o omor. Sau am? Cum i-ar sta 
bine moartă? Ce-ar mai plânge mama! Eu 
nu. Aş avea linişte deplină. Ce-aş sta sub 
nucu’ ăsta până m-ar lua somnul! Ce ştie 
ea de Celan? Nu ştie nimic. Nimeni nu l-a 
cunoscut mai bine ca mine. După ce mănânc, 
caut hârtiile de la el. Scria împrăştiat pe tot 
ce apuca de scris. Scria şi, după ce-l citeai, 
îţi venea să te duci la dracu’ departe, să-ţi 
dai pumni în cap, în gură, să te apuci de băut 
şi de curvit. Celane, Celane, mă, de ce mi-o 
fi dor de tine, mă prostule! Tu mă aprobai 
în inflexiunile mele, în aiureli privind 
curentele literare şi alte bazaconii pe care le 
povesteam noapte de noapte, la cabana aia a 

ta ori pe holul căminului studenţesc. 

„şi-ai fi zis că ziua nu se mai termină… 
noroc! norocul şi-l face omul cu mâna lui, dar asta 
o spun toţi, schimbă orientarea cu faţa la soare. şi 
ce-ai vrea, să râdem? să râdem, la dracu’, să râdem 
de noi. suntem atât de proşti, că recunoaştem asta 
cu stupizenie. râzând o recunoaştem. ne credem 
importanţi şi dăm, toată ziua, definiţii la orice. să fii 
deştept e o chinuială. să fii poet e floare la ureche. 
păi ce, domnule, trânteşti nişte cuvinte într-o ordine 
sau dezordine mai amplă, că aşa e la modă acum, şi 
mergi mândru printre omenire, zicând că matale eşti 
poet. e greu? aaa, mai colorezi tevatura şi cu ceva 
cuvinte porcoase, să fii interesant şi cunoscut de cât 
mai multă lume, că lumea asta face; trage cu ochiul 
să vadă ce dreacu vinde ăla, şi ţup peste rahatul ăluia 
de se crede mare scriitor. 

nu se termină ziua când vrei tu… timpul nu-ţi 
mai aparţine. la revedere! au alţii grijă şi de timpul 
tău. păi şi tu ce să faci? te laşi abandonat. te prefaci 
că depui armele, că eşti un nătăfleţ, ba chiar puţin 
prost, dar de la mama natură, să nu dea de bănuit, şi 
s-ar putea să ai noroc să nu fii spurcat de prea mulţi, 
ba chiar lăsat în pace.

unii vor să simtă cu mâna pe coana moarte. 
ăsta lucru mare e! cine se încumetă? cum cine? 
filosofii, domnule, filosofii. Ei pun mâna pe orice 
şi dezvoltă paralele exact cum nu poţi tu pătrunde, 
amărâtule de om, pentru că neuronii tăi au rămas 
expuşi la baza de început a vieţii.”

Ăsta a fost ultimul gând al lui Celan. Totul a 
pornit de la pietre. Cred. Şi eu am simţit că le car. 
Uneori le duceam agăţate de călcâi, de genunchi, de 
gât, de pleoape şi ziceam că viaţa mea are un nume, 
Frusina. Era brunetă cu ochii albaştri, avea părul 
lung, pielea albă. Era mută, Frusina. Niciodată nu 
am simţit iubire pentru ea. Cum să iubeşti o viaţă 
cu numele ăsta? Plus că era brunetă şi mie nu-mi 
plăceau brunetele. Blondele, hmm, da. Că era mută, 
mă bucuram. Apăi, aşa calitate la o viaţă, mai rar! 
Pietrele astea mi le arunca Frusina ori de câte ori 
aveam chef de ceva nebunesc; de exemplu, să fiu 
fericit. A dracului Frusina, ce bine mă simţea! 
Imediat dibuia că-mi saltă inima în piept a nebunie, 
a fugă la mama naibii, că niciodată n-am ştiut unde 
să fug, dar fugeam până când mă trezeam la pământ, 
cu nasul belit şi plin de sânge pe picioare. Nu 
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fugeam ca omul, o luam la sănătoasa în picioarele 
goale. Oricum, cel mai tare era când o tăiam iarna 
pe zăpadă. În tălpile goale. Hm, ce senzaţie mişto! 
Mă frigea pielea de-atâta îngheţ. Nasul se lipea, iar 
aerul era atât de tare că nu puteam respira, dacă nu 
tuşeam la fiecare inspiraţie. Frusina, ţup cu piatra-n 
mine. Pardon, nu cu piatra, ţup cu un balot de pietre, 
că avea şmechera, avea muta, adunate-n buzunarele 
ei găurite. Dădea-n mine şi rânjea. 

Celan a murit pe pietre sfinte. Uneori îmi 
vine să mă duc după el. Ce-am să mai caut, dacă 
totul e împotriva mea? Ce-am să găsesc, dacă din 
întâmplare rătăcesc pe alte depărtări? Şi-apoi, aşa 
singur şi nesigur, n-am să-mi găsesc pacea. Ce-o mai 
fi şi aia pace? Toată lumea zice pace, da’ fac pariu că 
habar nu are cu ce se mănâncă! Sau se bea? Omul, 
domnule, omul trebuie să fie oleacă trântit la minte, 
nebun, prost, şi toate calităţile alea de care râdea 
sănătosul de Erasmus. Bă, nene, ce-am cu omul? 
Eu nu-s în stare să zic o idee pertinentă, că na, de-
aia am şi căderea de-acum, uite cum tânjesc după 
Celan, după moarte şi după tot ce-am sperat, dar am 
uitat. Chiar aşa, pe uitarea asta n-o caută nimeni? 
Pe nimic nu-l caută nimeni? Păi ce, omu-i fraier? 
Ce-are el să caute ceva după care nu poate profita, 
suge averi, bani şi alte baliverne. Baliverne, zic io, 
mi-s gândurile astea. Ptiu, drace! Hai să-mi schimb 
macazul: gândesc la ceva fain-fain-fain rău. Cum ar 
fi? Uite, natura. Uite, râul, muntele, frunzele astea, 
iarba asta, păsărica aia din nuc, ce-o fi? Musca nu. 
Ce e fain la o muscă? Brrr, m-apucă nebunia. Bun, 
să scriu ceva. Să scriu ceva despre iubire. Ba nu. 
Mai bine despre moarte. Mai bine să scriu despre 
sinuciderea mea. Unde-i, frate, oglinda aia? Aha, 
uite aici! Închid ochii şi... şi nu mă văd. Scârţ! Apăi, 
de ce caută omul să se vadă mort? Ce, viu nu-i bun? 

– Gheorgheeeee, măăăă, eşti afară?
– Nu, vecine, nu-s afară. Sunt aci, lângă nuc.
– Hoţomanule care eşti! Îţi arde de joacă?
– Mie?
– Da’ cui?
– Ce e, nene vecinu’, de ce mă strigai?
– Uite un pachet pentru tine! De la Bogdan. A 

fost la noi acum două zile şi-a zis să-ţi dăm pachetul 
acesta.

– Dar de ce? Ce-i în el?
– Păi, de unde să ştiu? Vezi şi tu.
– Mulţumesc, vecinu’! 
– Să creşti mare, mă, băiatule!

Ce să-mi dea mie Bogdan? Cu el am petrecut 
copilăria în timpul vacanţelor de iarnă şi de vară. Era 
de la oraş, cuconaş, educat de mic, bune maniere şi 
alte chestiuni boiereşti pe care le admiram atunci, 
dar pe care le detest acum. Nu ştiu de ce. Mai vine 
pe la unchiu-său, vecinul meu, şi mai stăm de vorbă, 
însă nu ca pe vremea când eram nişte mucoşi. Mai 
mult eu, că el îşi ştergea năsucul pe batistuţe albe 
brodate, iar eu pe mâneca hainei sau pe tricou. Ia 
te uite, ce de cărţi! Bă, băiatule, băăă, oi fi în anul 
morţii? Ce ţi-a căşunat, mă? Nu, că-i bine! E foarte 
mişto. Pe-astea nu le aveam. De asta n-am auzit. 
Bă, eşti prost? Cine dracu-i ăsta? Mişto. Ia să iau 
ceva la citit. Pare neamţ după nume. N-am chef de 
nemţi acum. Rus? Nu. Francez? Nu. Ăsta pare de 
pe nicăieri. Ce de puncte are la nume. O fi de prin 
nord. Na, că-l iau pe punctatul ăsta. Aşea. Să citim. 
Ziceam că-l citesc pe Celan. Unde-i Celan? 

4 august 2015
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Miruna MUREŞANU

Monolog

*
voi fi început aceeaşi călătorie
ghemuită în albul aceleiaşi pagini nescrise

deasupra un cer precum o mătase
trecându-mi prin oasele inimii

răscolitor cum un giulgiu
din măruntaie de stele

ele vor dezlănţui cuvintele-aripi
ale păsării cu ochi încă vii

atunci cuvintele m-ar putea auzi
eu murind cu mult înainte
în ritmul lent al ninsorii

între pereţii fragili ai memoriei

care vor scrie întruna scenariul unei fericiri obosite
cu întâmplări irosite într-o fugă continuă

deasupra un cer precum o mătase
mă va ajunge din urmă

eu murind cu mult înainte
ghemuită în albul aceleiaşi pagini nescrise
plină încă de vise

*
pe o lespede-a inimii înviam prin cuvinte
stăruitoare urma durerii lor

foşnitor ţipătul pe care nu-l auzeam
silabisind lângă mormântul gol

înviam în rugăciune pe lespedea caldă

cuvintele fiind acolo cu mult înaintea mea

singurătatea măsurând giulgiul alb de lumină
care mă-nfăşura
cu tot cu chipul Lui de iubire

răscolitor tresărind
în spaţiul dintre absenţă şi lacrimă

nicio durere nu părea atunci fără rost
înviind cuvintele pe o lespede-a inimii

ocrotindu-mă acolo unde nu mai eram 
decât un plâns izbăvitor la picioarele Muntelui Sfânt
cu mult înaintea mea în Cuvânt

*
aproape uscate clipele rotindu-se
desprinse de chipul meu visător

celălalt tot mai palid
va povesti despre mine

cum într-un cerc stând sub un cer
hrănind nisipul clepsidrei
celălalt povestind despre mine
chiar înlăuntrul sângelui meu
va asculta tencuiala cum cade
de pe zidul luminii din jur

privind prin oglinzile timpului
coaja clipelor aproape uscate

care mă vor ascunde-n final chiar de mine
prin celălalt pe care nu-l voi recunoaşte
rotindu-se absent în nisipul clepsidrei

hrănindu-l cu chipul meu visător

de care întruna mă desparte
şi prin care mai palidă decât mine cobor
despletind aceeaşi lumină
ce se crapă mereu
în chiar miezul sângelui meu

*
eram la moartea mea precum la naştere
pe braţe parcă mama mă ţinea

nimeni în jur nu plângea dimpotrivă
era cum un exerciţiu de fericire fără cuvinte

toţi mă-ntrebau de ce tac
aşteptând parcă ţipătul meu

eu înotam într-o fericire fără cuvinte
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a poemului – tăcere pe care-l scriam chiar atunci
şi-n care umbra mea-ndelung se odihnea
uitată-n odaie de la facerea lumii

eram la moartea mea precum la naştere
şi numai mama ţinându-mă pe braţe nu plângea

*
cândva memoria cerului o voi hrăni
cum picătura un ocean nemărginit

violent bântuită de singurătate
şi poate de aducere-aminte voi fi

semănând tot mai mult cu mine

desluşind punctul din care-am plecat
într-un exil cu toate lacrimile posibile
adunate sub pleoape

pe care nicio moarte nu le va şterge

doar umbra mea îmbătrânită o va şterge încet
din peisajul acesta uluitor de albastru
în care aştept
ca toate cuvintele să se-ntoarcă la mine
hrănind memoria cerului infinităâ

Geo GALETARU

 Epifanii ireversibile (I)

1. din dreptul bucătăriei se aude ceva
o fericire frenetică

2. îngerul ca o memorie neputincioasă
acum învaţă să zboare

3. exersăm o zăpadă fatidică
focul ne abandonează la mal

4. privirea dintre două goluri
cineva împachetează tăcerea

5. legile frunzei şi legile adevărului
vulturi pe un cer iluzoriu

6. acolo ştiam ceea ce se vorbeşte
casele secretau o rumoare albastră

7. nopţile erau diferite şi cerul nu
o fugă în interiorul unei frunze

8. o suprafaţă care compensează totul
aproape de noi verdele se schimbă

9. ploile ca un argument al vitezei
în altă situaţie un buzunar indecis

10. ne adaptăm facem istoria să respire
preţul e un bocanc sau o calitate validă

11. o ordine a cartofului insidios
un rictus amar reorganizând pereţii

12. cineva lângă radiografia umbrei
fiul cel trist stingând perspectiva

Epifanii ireversibile (II)

1. mi-e frig
eternitatea îmi stă
în gât
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2. dimensiuni perverse
iluzii
de împrumut

3. memoria 
şi vocea ei
alterată

4. am fost acolo
nu era nimeni
pe pământ

5. cine vorbeşte
cine-şi pierde chipul
în zori

6. casele văd
eşarfe şi voci
cineva tace

7. rănile vin
peste noi
ca ploile

8. mâna ta
scuturând
falezele nopţii

9. monede prin iarbă
aşa învăţăm
viitorul

10. am văzut
dezastre şi păpădii
ploile mai târziu

Epifanii ireversibile (III)

1. nu
dincolo nu
mănuşa pe un craniu mov
dicteu
în răspăr
violenţa o bagatelă
surâs nisipos
el vine
şi taie o portocală în două
el este
echilibrul abil
al morţii

2. locuri şi
aceleaşi grimase
ochiul de ieri
şi un alt ţinut pentru fiecare
îţi aminteşti 
mâna

fereastra deschisă
un subiect pregătit
pentru crevasa zilei
abţine-te
vorbeşte când vine
fructul imperfect

3. şi atunci ei au ieşit
şi s-au dus acolo
era o aniversare
era o flacără
destin aprofundat
a spus chiar piticul verde
că unde şi cum
cine şi ce
am auzit totul
ca şi cum iarna
ar fi venit
cândva

4. cel ce se pregăteşte
are de străbătut
o respiraţie
un cer interzis
mâinile vor spune
rugăciuni şi
masacre
un răspuns în
dimineaţa ireală
cineva scrie aforisme
pe pielea
piticului verde

5. nu am spus
ce trebuia spus
am mers prin zăpadă
am inventat curcubee
paharele au rămas
la locul lor
au şi ele
un destin previzibil
ca portocala aceea
care se rostogoleşte
pe covorul
vişiniu

6. cine şi cum
într-o întâmplare
atipică
doar cuibul berzei
din palma ta
o geografie
atipică
uneori suntem singuri
în camere goale
stingem ţigara
în aceeaşi scrumieră
atipică
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Un alt fel de a păstra distanţa. Cu 
mea culpa

Abia am apucat să spun ceva negativ despre 
o carte scoasă la Cartea Românească, permiţându-
mi să-mi exprim nemulţumirea faţă de acordarea 
premiului anual pentru debut unui volum care mi 
s-a părut sub valoarea onoarei girate şi de „România 
literară”, că m-am şi trezit cu o pseudoreplică menită 
punerii la colţ, la pachet cu Ştefan Baghiu, probabil, 
care a făcut o imprudenţă întrucâtva similară. N-ar 
fi niciun bai în acest fapt, dacă cel care s-a simţit 
dator cu corecţia, Cosmin Ciotloş, ar fi făcut-o 
aşa cum se cuvine unui demers cu adevărat critic, 
demn de titularul postului de cronicar al principalei 
publicaţii a USR-ului, adică demontând pe baza 
unei analize atente, detaliate concluziile mele, dacă 
ar fi eronate, sau măcar explicitându-şi coerent o 
poziţionare estetică în măsură să-l ducă spre opinii 
opuse, cazuri în care n-ar mai prea fi ceva de spus 
din parte-mi, cu excepţia, probabil, a unui mesaj de 
respect şi chiar de mulţumire – întrucât cred într-o 
critică de tip constructiv, în care divergenţa sau 
polemica, la fel ca raportarea ideologică (literară) 
diferită ne ajută pe toţi, de la critici până la creatorii 
de literatură propriu-zisă şi la cititorii simpli, 
la ajustarea opiniilor axiologice. În faţa logicii 
impecabile sunt dispus să cedez şi să-mi recunosc 
neglijenţele sau erorile. Din păcate, nu prea e cazul. 

Ciudat pentru un cronicar de obicei interesat 
de exactitatea datelor cu care operează, care nu ezită 
să facă paradă de referinţe şi mai ales de excursuri 
istoriografice, acum n-a avut scrupulozitatea să 
spună pe faţă că e vorba de o reacţie împotriva 
opiniilor lui X şi Y, pe care le consideră injuste, 
incorecte sau aberante. Îi este deci facil să cugete la 
modul general că întâmpinăm – criticii la grămadă, 
dar, se subînţelege, mai ales cei pe care-i vizează în 
articolul respectiv, intitulat Două feluri de a păstra 
distanţa – literatura tinerilor cu „autoritarism” şi 
mai ales cu o sensibilitate „osificată”, ce ne face 
incapabili să sesizăm inovaţia sau noutatea, astfel 
că automat dezavuăm creaţia care e tocmai semnul 
evoluţiei literare, al începerii unei noi epoci ori 
generaţii. Pe baza acestei observaţii se şi avântă 
apoi în combaterea ideii că „deficitul de emoţie” din 
poezia lui Dmitri Miticov ar fi de imputat ca deficit 
de valoare. Dimpotrivă, vede în aceasta o strategie 
poetică novatoare, prin care poetul reuşeşte să 
depăşească „marotele poeziei române de pluton 
(chiar dacă scoasă abuziv în faţă, tot de pluton 

rămâne) din ultimul deceniu”. Săgeata spre Ştefan 
Baghiu e vizibilă cu uşurinţă: el n-ar înţelege şi n-ar 
putea aprecia adecvat poezia lui Miticov pentru că e 
un biet poet (şi critic) de pluton, scos în faţă abuziv. 
Tot implicit, atacul e îndreptat şi împotriva celor 
care-l „scot în faţă” pe Ştefan Baghiu, printre care 
se numără şi Al Cistelecan, de pildă. N-am de gând 
să-i apăr cauza lui Ştefan Baghiu nici ca poet (cu 
atât mai mult cu cât nu mă pot lăuda că aş consuna 
deplin cu poezia sa, câtă am parcurs-o), nici în ceea 
ce priveşte articolul despre cartea lui Miticov (pe 
care încă n-am citit-o), ci semnalez doar o primă 
idee, „deficitul de emoţie”, care mă îndreptăţeşte să 
cred, după cum vom vedea mai jos, că spusele lui 
Cosmin Ciotloş cu pricina au alte motivaţii decât 
cele specifice criticii literare autentice.

Am scris critica negativă despre volumul 
Ioneliei Cristea, Noaptea de gardă, tocmai pentru 
că mi s-a părut premiat nejustificat, unul de nivelul 
plutonului – şi încă lărgit – de care s-a făcut 
vorbire. I-am imputat lipsa unei perspective estetice 
coerente, insuficienta discernere poetică, astfel 
că premiul în sine, acordat de cea mai bine cotată 
editură românească şi de principala revistă a USR-
ului, mi se pare forţat. Cred că îi refuză poetei – şi 
nu numai ei – şansa la o adecvată şi stimulatoare 
evaluare a reuşitei artistice.

Surprinzător însă, Cosmin Ciotloş laudă 
volumul astfel: 

„Ea [poeta – n.n.] aterizează în mijlocul 
aceluiaşi front polemic pe care l-a cimentat 
Miticov. Nu ştiu dacă voluntar sau nu (înclin să 
cred că ştie foarte bine ce face, de vreme ce, ne 
asigură o notiţă bibliografică, a publicat pe site-
ul Club Literar), dar e cert că volumul ei ar trebui 
să sugereze măcar o reconsiderare a maniilor 
(şi manierismelor) viscerale practicate până la 
epuizare de autorii ultimei decade. [...] Noapte de 
gardă e altceva decât un jurnal medical: e jurnalul 
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unor pierderi devastatoare (...), jurnalul unor reflexe 
care, vrând-nevrând, schimbă definitiv priorităţile, 
e jurnalul unor iubiri a căror desăvârşită puritate 
nu elimină, totuşi şi totuşi spectrul morţii [Sic!] 
(finalul ultimului poem, de la p. 64, echivalează cu 
o declaraţie de dragoste căreia nu i se poate opune 
nimic: contra factum non est argumentum).”

 Să observăm însă, ceea ce laudă Cosmin 
Ciotloş aici e tocmai explozia de „emoţie”, 
transformată apoi în sentiment statornic. Or, 
în cronica lui Cosmin Ciotloş emoţia exclude 
valoarea, şi, odată cu aceasta, o înscrie, implicit, 
pe Ionelia Cristea taman în plutonul de care 
vorbea, ceea ce contravine fervorii cu care îi apără 
valoarea volumului. Însă vreo încâlceală retorică 
similară discursurilor de politicieni care o-nvârt 
pe Dâmboviţa ca la Ploieşti s-a găsi şi pentru 
a susţine că n-ar fi vorba aici de o contradicţie 
flagrantă. Dacă mai nou în „România literară” şi 
năduful generat de starea drumurilor patriei ţine de 
literatură, de ce n-ar fi unii buni exact pentru ce alţii 
nu-s? Tocmai de aceea voi merge şi eu mai departe 
cu analiza, scriind ce sper să nu mai fiu nevoit 
vreodată, o hermeneutică a unui poem care mi s-a 
părut cel mai nereuşit în mod evident, de nivelul 
penibilului chiar, în contextul premierii precizate, 
şi pe baza căruia am şi imputat neglijenţa editorului 
şi, implicit, a juriului. Cu precizarea că poeta nu 
merită deocamdată onoarea unei astfel de polemici, 
dar critica românească da. Să nu mai fie dubii, iată-l 
mai întâi integral: 

„trei dimineaţa
un teanc de cărţi
lângă un laptop care abia mai funcţionează
limbile ceasului tăcute şi
dincolo de perete
e strada

ţigările îmi ajung pentru încă 3-4 min
şi plec să te caut 
fiindcă absenţa ta mă îngroapă
sistematic

adânc în asfalt

merg repede ca să nu mă răzgândesc şi să 
dau înapoi

în faţa mea un drum printre blocuri
urme de maşină
şi nimic nu contează
nici eu nici tu faţă în faţă

nemişcaţi în bătaia farurilor
mereu altfel
ca nişte lumini incandescente răscolind aerul
măsurând oxigenul înţepenit în plămâni”

Comentariul meu a sunat astfel: 
„Lipsa unei meditaţii coerente de natură 

poetică, exprimarea mai mult spontanee decât pusă 
sub semnul discernerii estetice, în ciuda grupării 
textelor plachetei în microcapitole, atinge însă 
nivelul jalnicului în trei dimineaţa, unde găsim 
strofele „ţigările îmi ajung pentru 3-4 min/ şi plec să 
te caut/ fiindcă absenţa ta mă îngroapă/ sistematic/ 
în asfalt” şi „nemişcaţi în bătaia farurilor/ mereu 
altfel/ ca nişte lumini incandescente răscolind 
aerul/ măsurând oxigenul înţepenit în plămâni”. E 
drept că semnele oniricului sunt prezente în textul 
cu pricina, la fel cum indicii ale ermetismului, 
cripticului sunt pe alocuri în volum, dar şi în vis 
ori într-un univers plăsmuit de cel mai pur orfic e 
cam imposibil, oricât am metaforiza, să plece vreo 
îndrăgostită pe stradă – din cameră! – în căutarea 
iubitului fiindcă absenţa sa o îngroapă în asfalt. 
Şi apoi ce ţigări şi câte or fi dacă ajung pentru 
„3-4 min”? În plus, cum o fi „oxigenul înţepenit 
în plămâni” şi cine l-o fi măsurând, oamenii, ori 
farurile? Cred că şi editorul cărţii ar fi cazul să se 
gândească un pic la astfel de întrebări.”

Iar opinia lui Cosmin Ciotloş:
„Şi, mai presus de toate, este o continuă 

proporţionare a verbiajului şi a detaliilor în funcţie 
de temperatura interioară a fiecărui poem. Nu toate 
de acelaşi nivel. Există, desigur, porţiuni, pur şi 
simplu, plate. Şi există altele temperat remarcabile. 
«Ţigările îmi ajung pentru încă 3-4 min/ şi plec să 
te caut», scrie Ionelia Cristea la p. 57. E o definiţie 
frumoasă a unei aşteptări vane, a unei alergări în 
definitiv la fel de vane, pe care contrapunctul din 
final («măsurând oxigenul înţepenit în plămâni») 
nu face decât s-o accentueze.” 

Aşa o fi, dacă le luăm izolat. Să observăm 
însă că logica poeziei Ioneliei Cristea e una, să-i 
zicem, „realistă”, şi într-o astfel de logică efectul e 
precedat de cauză, deci plec din cameră pentru că 
absenţa ta mă îngroapă sistematic adânc în asfalt 
presupune, oricum ne-am juca cu punctuaţia, mai 
întâi îngroparea, apoi plecarea. Poezia, ca volumul 
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în ansamblu, e construită pe logica menţionată, cu 
toată prezenţa unor note expresioniste. Bănuiesc 
că n-o fi vreo încăpere… asfaltată, ceea ce obligă 
la o interpretare de genul absenţa ta mă face să te 
caut (continuu), s-o iau la drum (la nesfârşit) etc. 
„Imaginea” cufundării în asfalt se potriveşte ca 
nuca-n perete cu nerăbdarea întâlnirii, cu creşterea 
continuă a dorinţei erotice. O fi multă profunzime 
poetică aici, dar eu, recunosc, n-o percep. Scuze! 
Plecarea e motivată şi de faptul că ţigările sunt pe 
terminate, „ajung pentru încă 3-4 min”. E drept 
că nu mai fumez de prin februarie şi nu mai ştiu 
câte minute se trage dintr-o ţigară. Iau versul ca o 
exprimare a nerăbdării, a „aşteptării în van”, cum 
spune Cosmin Ciotloş, însă nu una „frumoasă” cât 
timp şi mai multe ţigări ar putea face aşteptarea 
suportabilă, ar amâna căutarea, diluând sentimentul 
vanului şi întrerupând cufundarea în asfalt. Şi-apoi 
să revedem întâlnirea (ipotetică sau imaginară), în 
care miza este reliefarea intensităţii emoţiei ce taie 
răsuflarea şi blochează mişcarea îndrăgostiţilor – 
apropo de strategia câştigătoare a „deficitului de 
emoţie”. Imaginea lor în bătaia farurilor, ca două 
incandescenţe mobile iluzoriu, îmi pare cu adevărat 
frumoasă poetic, dar ideea Nemişcaţi – măsurând 
oxigenul înţepenit în plămâni aruncă poemul în 
ridicol. Cred şi eu că emoţia reîntâlnirii e inefabilă 
şi că logica noastră e suspendată, rămâne blocată 
în faţa ei. De-asta şi avem nevoie de poeţi, ei fiind 
singurii care mai pot traduce o câtime. Dar ultimul 
vers nu e simplă dovadă de inefabil. A măsura e un 
proces ce implică elaborări raţionale. Când vrem 

să măsurăm în minte oxigenul înţepenit în plămâni 
vorbim de absurd, de menţionata suspendare a 
logicii şi chiar de introducerea nefirească a unei 
note de-o ironie de-a dreptul frivolă în cazul unui 
poem ce se vrea grav. Imaginându-mi cum amândoi 
îndrăgostiţii, cuprinşi de emoţie şi „androginizaţi” 
în gânduri, se căznesc la aceeaşi operaţiune, 
impulsul meu hermeneutic e blocat. Nu-mi vine 
în minte decât o întrebare: Ce cantitate le-a ieşit, 
individual şi colectiv, la măsurătoare?

Să zicem totuşi c-aş fi luat-o pe o cale 
hermeneutică greşită, că poemul e voit (auto)ironic 
faţă de o stare romantică. Dar în acest caz e într-o 
flagrantă inadecvare şi faţă de restul volumului, şi 
faţă de ce a spus Cosmin Ciotloş despre el.

Dincolo de cele, sper, demonstrate, cronica 
lui Cosmin Ciotloş, care mi se pare motivată strict 
de apărarea onoarei cuiva cu argumente de genul 
este aşa cum spun pentru că spun eu, are meritul că 
m-a determinat să meditez la o formulare proprie 
care acum mi se pare cam dură pentru Ionelia 
Cristea, un om – cum am remarcat – cu suflet bun: 

„Şi, cum constata Marius Chivu, «Datorită 
pregătirii sale, medicul neurolog vede enorm; în 
ciuda pregătirii, medicul simte monstruos». Nu cred 
că parafraza sa intenţiona să păstreze şi încărcătura 
ironică, dar, dacă i-o adăugăm noi, caracterizează 
adecvat volumul de care discutăm.” 

Am ironizat, după cum se vede, poetul 
ignorând omul. Îi cer iertare omului! 

   
   (Călin CRĂCIUN)
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Zilele revistelor  culturale  din 
Transilvania şi Banat

Municipiul de pe Târnava Mare 
a găzduit, timp de trei zile (13, 14 şi 15 
noiembrie a. c.), un eveniment cultural 
de excepţie: de vineri şi până duminică 
s-a desfăşurat manifestarea Zilele 
revistelor culturale din Transilvania şi 
Banat. Prin reluarea Zilelor..., după o 
întrerupere de câţiva ani, practic a avut 
loc cea de-a zecea ediţie a manifestării. 

Organizată de către Direcţia 
Municipală pentru Cultură, Sport, 
Turism şi Tineret, manifestarea culturală 
medieşeană a reunit cele mai de seamă 
publicaţii culturale din Transilvania, 
reprezentate de directorii, de redactorii-
şefi sau de redactorii lor – ei înşişi 
nume sonore ale prozei, poeziei, criticii 
literare şi eseisticii româneşti. După 
festivitatea de deschidere, din seara 
zilei de 13 noiembrie, care a avut loc în 
atractiva ambianţă artistică şi culturală 
a Casei Schuller, din centrul vechi al 
oraşului, prof. Ligia Csiki a făcut, în 
calitate de moderator, un scurt istoric 
al ediţiilor anterioare, trecându-se 
apoi la autoprezentarea revistelor şi 
la decernarea diplomei de participare 
fiecărei publicaţii.

 Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, 
începând de la ora 10, în aceeaşi locaţie, 
a avut loc masa rotundă cu tema „Viaţa 
revistelor culturale, între central, local 
şi provincial”,  moderată de revista 
Euphorion (Sibiu), prin directorul 
ei – poetul şi eseistul  Dumitru 

Chioaru. Au fost reprezentate şi şi-
au exprimat opiniile, vizavi de tema 
propusă, revistele cu faimă naţională 
recunoscută: Steaua (Cluj Napoca), 
prin Adrian Popescu, Familia (Oradea), 
prin Ioan Moldovan şi Traian Ştef, 
Discobolul (Alba Iulia), prin Aurel 
Pantea, Mircea Stâncel şi Cornel 
Nistea, Mişcarea literară (Bistriţa), prin 
Olimpiu Nuşfelean, Vatra şi Târnava 
(Târgu Mureş), prin Eugeniu Nistor ş. a. 

Arătând că cele două publicaţii 
târgumureşene (ca şi cea de-a treia, de 
limbă maghiară, Látó), apar sub egida 
Uniunii Scriitorilor din România, prin 
chiar sistemul de valori pe care l-a impus 
Consiliul USR, în „rânduirea” revistelor 
de cultură, pentru a combate (şi în acest 
fel) amatorismul şi veleitarismul, poetul 
şi eseistul Eugeniu Nistor a subliniat 
faptul că „revista Vatra, seria nouă, 
iniţiată de Romulus Guga şi echipa sa 
redacţională în anul 1971, continuată 
de Cornel Moraru, Al. Cistelecan şi 
Virgil Podoabă, nu a avut nici o sincopă 
în apariţia ei lunară vreme de aproape 
45 de ani, aşa cum încearcă unii să 
acrediteze la modul grosolan şi chiar 
să i se substituie..., ea având, la această 
oră, poate cea mai tânără redacţie din 
ţară, fiind în acord deplin cu tendinţele 
afirmate de noile generaţii literare... În 
ceea ce priveşte  Târnava, aceasta apare 
de 25 de ani, începând din anul 1991, şi 
are un profil editorial distinct, eclectic, 
autointitulându-se revistă de filosofie 
şi literatură, completând prin aria ei 
publicistică unele aspecte absente din 
presa noastră culturală; iar odată cu 

talmeş-balmeş

pierderea finanţărilor de la Ministerul 
Culturii, în 2005, apare sporadic, doar o 
dată sau de două ori pe an...” 

Un intermezzo al 
manifestării l-a constituit vernisajul 
expoziţiei „Reverberaţii cromatice”, cu 
lucrări ale artistului plastic medieşean 
Ioan Şarlea, şi recitalul poetic susţinut 
de actorul Cătălin Neghină, de la Teatrul 
Naţional din Sibiu.

Cu prilejul celei de-a zecea 
ediţii a Zilelor revistelor culturale din 
Transilvania şi Banat au fost decernate 
Premiile Mediaş (pe anii 2013 şi 2014), 
în urma preferinţelor şi nominalizărilor 
exprimate anterior de reprezentanţii 
revistelor participante la manifestare. 
Astfel, Premiul Mediaş pentru anul 
2013 i-a revenit poetului, prozatorului şi 
eseistului Adrian Popescu, redactor-şef 
al revistei clujene Steaua, care a spus 
cu aceasta ocazie că: „Mediaşul devine, 
încet, încet, o cetate culturală foarte 
importantă”; iar Premiul Mediaş pentru 
anul 2014 i-a fost acordat poetului Ioan 
Moldovan, director al prestigioase 
reviste Familia, de la Oradea. 
Generoasă, Primăria municipiului de pe 
Târnava Mare, reprezentată „la vârf”, 
prin edilul ei şef –  dl. Teodor Neamţu  
–  a mai acordat şi alte diplome şi 
premii unor intelectuali ai locului, care 
s-au implicat în bunul mers şi în reuşita 
manifestării.

Închiderea Zilelor revistelor 
culturale din Transilvania şi Banat, s-a 
desfăşurat într-o notă de optimism, cu 
încredere în configurarea celei de-a XI-a 
ediţii! (E. Nistor)
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Teodor DUNĂ

vărsare de oameni

şi iată că a fost treişunu februarie
şi lumea s-a umplut deodată de poeţi,
jur-împrejurul bibliotecilor, pe o arie
de câţiva kilometri, ca nişte bureţi,
au apărut pretutindeni poeţii.

şi unde înainte se proiectase un mall,
chiar dacă se şi ridicaseră pereţii,
pac, se construia o editură!

nu rămânea nici un spaţiu gol,
poeţii ridicau case de cultură
şi case de creaţie.

munceau cot la cot,
generaţie lângă generaţie,
douămiiştii cu nouăzeciştii

şi criticii îi priveau cu admiraţie.

acuma, e drept că s-a apelat
şi la şaptezecişti şi optzecişti într-o după-amiază,
ba, într-o încercare „de-a viul”, şi la şaizecişti
şi adevărul-adevărat 
e că n-au prea fost găsiţi pe-acasă.

şi imediat ce construcţiile au fost gata, fără discuţie,
poeţii au fost puşi la dispoziţia oamenilor iubitori de carte,
pe bază de repartiţie.

bunăoară eu, să nu privesc mai departe, 
am fost repartizat celor de la editura Tracus Arte

şi desigur că de pe această poziţie
am fost privit de mulţi cu invidie şi furie,
dar asta fiin’că ştiu meserie!

    în lectura lui Lucian PERŢA

contra tolle


