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Ioan MOLDOVAN
plaur

Te visez lucios şi cafeniu
În vis eşti mai viu
decât mine

Mai bine
nu mai visez, decât să fiu
doar miere de albine

Nimeni nu mă sună, alo!
Nimeni nu mă cunoaşte în burg.
Trece vineri. Mişto!
Stelele-s plânse ca apele
în amurg

Griji simple şi nesfârşite
îmi amintesc doar fostele amintiri
ca nişte reclame pe clădiri
nemaizidite 

Îmi adun lucruşoarele
Le pun în sac şi ies
Revin, golesc sacul, împrăştii tot
Aici nu e de stat şi nu mai pot găsi sarcina de aur
Plus că mă dor picioarele
de viersuit netot

Mă duc unde mă duce acest plaur
înconjurat de trestii nepieritoare
Mă mai uit împrejur
să văd soarele omnivor
care mâine-i alt soare
la fel de impur

Să mă întorc acasă e inutil
prin bălţi în care tot altă lună sticleşte

Sunt doar un gospodar îngrijorat că din creier îi ies 
scântei
ca dintr-un polizor
pe care un copil orfan ascute brişca-peşte
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Sfîrșitul umanioarelor?

Liviu ANTONESEI

(profesor universitar, Universitatea 
”Al. I. Cuza”, Iași, Facultatea de Psihologie 
și Științele Educației)

 Nota red.: Continuăm dezbaterea începută 
în numărul anterior al revistei noastre și consacrată 
soartei învățămîntului umanist din universități (și nu 
numai) cu această primă parte din intervenția d-lui 
profesor universitar dr. Liviu Antonesei. Îi invităm la 
dezbatere pe toți cei interesați, ale căror contribuții 
le așteptăm pe adresa redacției: revista.vatra@gmail.
com. 

Educația umanistă, educația globală și 
societatea (1). Un diagnostic

0. La ieșirea din vechiul regim, învățămîntul 
umanist din România era într-un fel de moarte clinică – 
psihologia și sociologia dispăruseră din nou din 1977, fără 
a mai fi declarate științe burgheze, ca în 1948, filosofia 
se ideologizase tot mai mult, limbile străine primeau 
locuri la admiterea în universități o dată la doi, trei sau 
chiar patru ani. Facultățile de filosofie-istorie, văduvite 
de specializări, aveau să se unească cu cele de educație 
fizică, probabil ca să respecte îndemnul antic mens sana 
in corpore sano. Sînt rezultatele „filosofiei educației” 
lansată la începutul anilor ‚70, clădită pe două slogane 
repetate obsedant – „politehnizarea învățămîntului” și 
„triada învățămînt – cercetare – producție”. Interesant 

este că acel sistem de educație era aberant, dar era pe 
deplin coerent, sinergic - asta ca să cităm un clasic 
marxist încă în viață, șef al ideologiei PCR în epocă, 
cu sistemul social care-l conținea, care parcurgea în 
aceeași perioadă a doua vîrstă a industrializării forțate 
și, pe cale de consecință, a urbanizării la fel de forțate. 
Populația marilor orașe nu era majoritar urbană, ci rur-
urbană, cum nici cea rurală, prin fenomenul navetist, nu 
mai era pe deplin rurală. Tăranul epocii este foarte bine 
surprins în ciclul Georgicele din volumul de debut al 
lui Mircea Cărtărescu. O cultură propriu-zis urbană mai 
exista cumva insular în marile orașe universitare, iar una 
rurală doar în sate isolate de munte, care scăpaseră de 
cooperativizare în anii ‚50… În ciuda declarațiilor sale 
demagogice privind „societatea socialistă multilateral 
dezvoltată” și „omul nou”, nu mai puțin multilateral 
dezvoltat, vechiul regim a produs o societate cenușie, 
ternă, uniformizată și un om unilateral dezvoltat, în 
sensul unui homo faber și acela prost înțeles, în sensul 
unui executant docil, fără spirit critic, fără imaginație, 
lipsit de orizont. Excepțiile cîte au fost – și au fost! – 
sînt mai degrabă meritul exuberanței naturale a ființei 
umane și a eforturilor personale de dezvoltare decît al 
regimului și al sistemului său de educație.

1. Cu această moștenire am intrat după 
decembrie într-o altfel de lume, una mai potrivită naturii 
umane. Nu a fost greu să elaborăm legile noi, necesare 
acestei altfel de lumi, nici să construim instituțiile 
adecvate. Și totuși lucrurile nu au mers și încă nu merg! 
Pentru că legile și instituțiile rămîn „forme fără fond” 
atîta vreme cît nu sînt asimilate procedurile. Formele 
sînt excelente cînd stimulează fondul ca să fie umplute, 
doar că la noi au cam rămas goale pînă astăzi. Legile și 
instituțiile sînt chestiune de voință politică și de imitație. 
Cu imperativul integrării euro-atlantice în față, am 
realizat acquis-ul comunitar și ne-am integrat formal. 
Problema este că, exact ca și în timpul primei tentative de 
modernizare, cea pe care o datorăm Părinților Fondatori 
și care s-a încheiat prin 1938, nu am reușit să facem mare 
lucru cu procedurile. Or, evoluția din acest domeniu ține 
în mod esențial de mentalități. E ușor să schimbi legi și 
instituții, e mult mai anevoios să schimbi mentalitățile, 
ca să ai succes în asimilarea procedurilor. În cazul primei 
modernizări, măcar avem scuza că era vorba despre o 
populație în proporție de peste 80% rurală – iar țăranii 
nu sînt reformiști, cu atît mai puțin revoluționari – și în 
proporție aproape identică analfabetă. Chestiunea este 
că la începutul acestei modernizări, măcar atît a făcut 
comunismul, populația era alfabetizată, iar cea din orașe 
– chiar dacă în mare parte rur-urbană – o depășea pe cea 
a satelor. Totuși, lucrurile n-au mers ca pe roate! Puteau 
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merge mai repede și mai bine? Eu cred că da, condiția 
ar fi fost ca politicienii, dar și populația să fi înțeles că 
marea miză a tranziției era educația, pentru că acolo se 
schimbă mentalitățile, încep să se asimileze procedurile.

2. În fapt, prima reformă profundă, de sistem, 
de care ar fi avut nevoie atunci România era reforma 
educației. O asemenea reformă, care contribuia la 
schimbarea mentalităților, ar fi fost un sprijin serios 
pentru toate celelalte reforme. O astfel de reformă trebuia 
adoptată printr-un consens politic și al experților, iar 
planul său trebuia parcurs fără a fi afectat de schimbările 
de guvernare sau de personal. Deși în epocă s-au scris 
texte importante privind reforma – precum Direcții 
ale reformei sistemului de învățămînt superior din 
România elaborate de Lazăr Vlăsceanu, Cătălin Zamfir 
și Ioan Mihăilescu, pe baza studiilor tehnice și generale 
din cadrul „Grupului consultativ pentru învățămînt și 
cercetare științifică”, sau mai multe cărți ale lui Cezar 
Bîrzea și ale altora –, în fapt nici un factor de răspundere 
politică n-a ținut seama de ele. În fapt, prima lege a 
învățămîntului, cea din 1995, a ieșit proastă din start, iar 
modificările successive nu au reușit s-o amelioreze. Au 
urmat ale legi, unele adoptate fără dezbatere publică, alte 
modificări ale legilor, uneori produse prin ordonanțe, 
prin ordine ministeriale!, sau prin asumarea răspunderii. 
În peste 27 de ani, ministerul Educației a avut cei mai 
mulți titulari decît oricare alt minister. Au fost și 4 – 
5 miniștri pe parcursul unei guvernări! Bun, că au fost 
prea mulți e deja o problemă, dar problema adevărată 
este că toți au fost „reformiști”! În felul lor, desigur. 
Astfel că, în loc de urmărirea pas cu pas a unui proiect 
de reformă, cu modificările necesare în funcție de feed 
back, am avut parte de o puzderie de reforme generale 
sau punctuale, aproape niciuna nedusă pînă la capăt, 
am avut parte și de pași înapoi, mai degrabă reacționari 
decît reformiști. În fapt, nu am avut vreo reformă, ci o 
colecție de cîrpăceli. În momentul de față, sistemul de 
învățămînt nu este un sistem, ci un conglomerat de părți 

destul de relativ funcționale. Nu e un sistem și nu are 
nici o coerență cu ansamblul în care funcționează, nu e 
sinergic, ca să-l citez din nou pe clasicul cu pricina! Și 
nici nu are cum să fie, cîtă vreme ansamblul nu este el 
însuși sistemic, ci haotic, cu zone ba anomice, ba de un 
autoritarism vetust! România este interesantă, dar asta 
nu este o calitate decît în ochii curioșilor!, cu zonele 
sale de capitalism sălbatec și cele de dirijism etatic pe 
cît de voluntarist, pe atît de ineficace. Iar după explozia 
din decembrie 1989, dorința puterii, oricum s-ar fi 
chemat aceasta, a fost recăpătarea controlului total, de la 
transferul avuției publice în mîini private „alese” pînă la 
comunicațiile dintre oameni. Sigur, sigur controlul total 
nu mai este posibil, dar asta nu înseamnă că nu rămîne 
dezirabil pentru putere, indiferentă la risipa inutilă de 
timp, energie, capital financiar și uman și alte resurse.

3. În acest context, care mie nu mi se pare 
foarte vesel, ne putem întreba care sînt șansele pe 
care le au, pe care le mai au „umanioarele” în zilele 
noastre, Și asta indiferent dacă luăm în calcul sensul 
restrîns al termenului, studii clasice, sau pe cel extins, 
umanități în ansamblu. Ei, bine, șansele depind în fond 
de șansele pe care le mai are educația în general. Cum 
am mai spus, aceasta este un sistem. Și e imposibil să ne 
imaginăm că vreuna din formele sale, din dimensiunile 
sale ar putea merge bine cînd ansamblul merge prost. 
În aceste rînduri, am elaborat un fel de diagnostic, care 
nu este complezent. Voi încerca să schițez și unele 
soluții, dar asta într-un articol viitor. Deocamdată, pot 
semnala dezvoltarea explozivă, începînd cu 1990, a 
învățămîntului umanist, indiferent dacă vorbim despre 
științele antropologice, repuse în drepturi, despre zona 
filologică și despre învățămîntul dedicat artelor, tuturor 
actelor. Cum nu sînt convins că creșterea cantitativă 
determină automat un salt calitativ, adesea se întîmplă 
invers, va trebui să avem în atenție aspectele ce țin de 
calitate.

    (va urma)
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cu Nora IUGA

„nu aş putea iubi un bărbat care mi-ar 
spune te iubesc”

– Cititorii ştiu cine este Nora Iuga. Spuneţi-ne 
ceva ce majoritatea nu știe despre dumneavoastră.

– Nu ştie nimeni că la Sibiu, la 11 ani, mă dădeam 
în vânt după locotenenţii germani, dar eram hotărâtă 
să ajung călugăriţă în ordinul ursulinelor şi să devin 
logodnica lui Hristos.

– Dacă nu aţi fi devenit scriitoare, ce v-ar fi plăcut 
să deveniţi şi de ce?

– Eu cred că nu ne putem dori ceva ce n-am mai 
fost sau ce nu vom fi. Oricum, gena mea principală este 
una artistică şi casa mea e scena. Tot universul dansează: 
şi quasarii, şi uriaşele roşii, şi piticele albe, până şi calea 
laptelui când dă în foc; şi eu de ce nu aş putea să realizez 
cândva o piruetă uriaşă ca mişcarea de rotaţie a unei 
planete albastre?! 

Mi-ar fi plăcut să fiu Maja Plisetzkaja şi Bolero-ul 
lui Ravel să fie chiar muzica trupului meu.

– Care este cel mai important sfat legat de scris pe 
care l-aţi primit? 

– Nu am cerut niciodată sfaturi de viaţă, cu atât 
mai puţin legate de scris. Cred în creierul meu mai 
mult decât în toate lecţiile de creative writing predate 
în marile universităţi ale occidentului chiar de recenţii 
premianţi Nobel. 

Dar ca să nu mă consideri un mizantrop absolut, 
recunosc că ador poezia populară, de la cea ţigănească 
până la cea vikingă. Cine te mai poate azi învăţa să scrii 
aşa ceva: „şi umbla aşa frumos/ parcă pieptăna pe jos” 
sau „cum poate o femeie atât de mare, în ochiul meu atât 
de mic, să intre?” 

Dacă a existat un om care mi-a inoculat poezie, 
acela a fost profesorul meu George Călinescu care ne 

vorbea despre sexul îngerilor şi despre empireu şi despre 
regatul corbilor care se află în epopei.

– Care este cel mai plăcut aspect legat de scris?
– La început înmulţirea unicelularelor s-a făcut prin 

diviziune. Când scriu, mă divid. De asta, în romanele 
mele apar mereu Nora A şi Nora B într-un conflict fără 
sfârşit pentru că dialectica face deliciul lumii. Ce, parcă 
dragostea e altceva decât lupta contrariilor? Asta îmi 
place la scris „gâlceava înţeleptului cu lumea”...fireşte 
în joacă, numai în joacă!

– Dar aspectul mai puţin plăcut care este?
– Când trebuie să scrii la comandă. Când îţi chemi 

inspiraţia: „cuţu, cuţu, cuţu” şi ea mârâie şi te pomeneşti 
că scrii în cor după aceleaşi note cu toţi confraţii şi unde 
mai pui că abia atunci şi numai atunci îţi apar puzderie 
de cronici încât îţi vine să le arunci pe toate pe foc şi să 
arzi şi tu odată cu ele.

– Există o carte care v-a plăcut atât de mult încât 
v-aţi dorit să o fi scris dumneavoastră?

– „Micul Prinț” de Antoine de Saint-Exupery.
 
– În afară de poezie, ce fel de arte vă atrag? 
– În general artele care nu folosesc instrumente: 

dansul, pantomima, vocea umană: monologurile rostite 
de actor seamănă cu adagio-ul balerinului când vocea 
şi trupul sunt unul şi acelaşi lucru şi îşi pierd materia 
devenind pure ca respiraţia gazelor nobile.

– Citindu-vă poemele simt că percepeţi foarte 
intens senzorialul, lumea înconjurătoare. Este acest 
mod de a percepe lumea ceva cu care poetul se 
naşte sau este ceva dobândit în urma experienţei de 
viaţă? 

– Da, simţurile. Dacă ele nu ar exista, nimic nu 
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ar exista. Nu mi-am imaginat vreodată că aş putea trăi 
doar fiindcă respir. Fără simţuri m-aş afla în moarte 
clinică; nu aş afla lumea nici în gând, fiindcă şi gândul e 
condiţionat de simţ. 

Ce a fost întâi - gândul sau simţul? Fără îndoială 
simţul. Am scris odată, într-o carte, propoziţia: “pământul 
s-a născut din experienţă…” Repetiţia însuşirii unei 
deprinderi noi, unei aptitudini noi, chiar şi a unui organ 
nou, se face prin simţuri: funcţia naşte organul! Un gând 
fără simţ e mort. Aşadar, simţurile ne dăruiesc lumea, 
simţurile ne învaţă binele şi răul trupului. Simţurile 
ne duc de multe ori la ce ne este pregătit dinainte…la 
iubire…la moarte? 

Îmi ador simţurile, busola mea perfectă; ţine-mi-
le, Doamne!

– Am senzaţia că scrisul dumneavoastră denotă o 
anume vulnerabilitate pe care lirismul ludic o face mai 
ușor de gestionat. În acest context, este poezia un ritual 
prin care se face (re)adaptarea la cotidian?

– Sunt uimită, Laura, că ai descoperit în scrisul 
meu o trăsătură pe care mi-o ascund cât pot. Uneori 
afişez o îngâmfare nesuferită. Parcă aş fi ‘ăl mai 
tare om din lume’, dar am, cum bine ai observat, o 
vulnerabilitate pe care mi-o îngrop ca pisicile în nisip. 
Eu zic că sunt tare, fiindcă renunţ când trebuie la ce 
iubesc cel mai mult, findcă nu reproşez nimic, niciodată, 
fiindcă lecţia indiferenţei mi-a intrat în sânge, fiindcă 
nu spun niciodată ‘te iubesc’ omului pe care îl iubesc cu 
adevărat, fiindcă nu aş putea iubi un bărbat care mi-ar 
spune ’te iubesc’.  

Vulnerabilitate mea constă în frica de a fi ştearsă 
complet din agenda de telefon a celor care şi-au luat din 
mine calupuri întregi de personalitate şi acum se duc 
spre alte zări mai calde.

Sunt ridicolă, ştiu, uneori îmi place la nebunie 
rolul de bătrână ridicolă. De asta cultiv exaltarea în 
exces. Optez pentru ridicol fiindcă nu urăsc nimic mai 
mult decât clamarea suferinţei şi patetismul folosit ca 
machiaj tragic, mai ales în poezie. Patosul e cucută 
pentru artă. Şi la noi se consumă încă în exces; se urlă, 
se defilează cu răni supurânde la vedere, se mai expun 
viscere. Dar ce bine că ultimul eşalon de poeţi vine, în 
fine, cu altceva!

Hai să ne mai şi jucăm, să dăm cu tifla, să facem 
tumbe, ce dacă ne lipseşte un picior? Să fim vulnerabili, 
dar să lăsăm pe cititor să ne ghicească ascunzătorile, noi 
să-l facem să râdă cu mersul nostru de raţă. Şi dacă o fi 
să ne ducă la ghilotină şi unul mai şugubăţ din public o 
să ne întrebe: “cum te simţi, bă?”, să răspundem nobil: 
“mersi, bine”. 

Vezi, aşa mă readaptez eu, de fiecare dată, la 
cotidian.

– Multe dintre fotografiile dumneavoastră sunt 
poeme vizuale. Îmi pare că sunteți o poezie în sine. Este 
adevărat sau există și o parte a Norei Iuga care nu este 
atât de poetică?

– Fotografiile mele, hologramele mele, 
ectoplasmele mele, umbra trupului meu întinsă pe asfalt 
are graţie. Graţia e poezie. Ţi se dă fără să stai la coadă. 
Sunt conștientă de acest lucru.

Angela M. mi-a spus: “Ei nu te plac fiindcă ești 
afectată. Ei nu sunt aleși, sunt chemați.” Catrinel Pleșu 
m-a întrebat: “De ce dansezi tu când mergi? Numai 
Joachim W. mai dansează când merge.” Toate astea nu 
depind de mine. Dacă mi le-aș provoca, aș semăna cu 
Coana Chirița.

De asta ai observat tu, foarte bine, că există în mine 
și o parte complet apoetică, dar eu nu-mi refuz poezia, 
refuz ticurile poetice, fiindcă astea mă fac să vomit. Aș 
vrea să fiu ca toți oamenii, dar din ce trec anii îmi dau 
seama că nu pot să fiu ca toți oamenii fiindcă vorbesc 
altă limbă. Mă refer la limba dansatorului. Oricum, 
imaginează-ți că îmi place teribil că sunt așa cum sunt.

– Ce proiecte aveți în prezent? 
– Așa cum nu cer niciodată sfaturi, nu am 

niciodată proiecte. Nu cred în nimic programat. Nu-mi 
programez nici drumurile. Sunt convinsă că drumurile 
au intenția, așa că orice impuls, mai ales creator, este la 
mine provocat de o intenție care nu-mi aparține. Cred 
orbește într-o forță pe care nu am să o văd niciodată.

Dacă vrei un răspuns mai ancorat în realitate, cred 
că moartea mă va găsi la masa de scris. 

– Care e cel mai important lucru învățat până la 
această vârstă? 

– Să primești lucrurile cum ți se dau. Când te opui, 
suferi și chiar dacă ar fi să câștigi, niciun câștig nu ține 
mult. 

Am citit undeva că cei cuminți, care înțeleg să se 
supună morții fără zbateri inutile, mor mai ușor. O să 
mă străduiesc să mă supun. În definitiv, toți au dat acest 
examen și au reusit. Eu de ce nu aș reuși?!

– Cum vă simţiţi, acum, cu dumneavoastră? 
Pe Everest. 

      
Dialog realizat de Laura DAN
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Nora IUGA

 

hai să fugim

frumoasa mea în noaptea asta
numai petarde și animale domestice
hai să fugim în adâncul pădurii
unde marele mutilat de război
își sărută cârja
cu douăzeci de ani mai tânără.

ochi albaștrii  buze roșii

ajungându-se astfel la personajul lilly
și la tamponul cu eter îndesat în nară
inviolabilitatea acelui zero
pe care nu-l precede
și nu-l urmează nimic
avea ochi albaștri  buze roșii
alo de ce nu răspunzi  îți aud câinele
nimic din ce trece de mine 
n-are palma mai rece.

definiții

dorință se cheamă geamul
unui ospiciu.  celula ratată care salută
gările mici din mers.
omul asemeni calului.
calul asemeni lupului. crinii
ce tristă eroare.
eu. voiam să fiu bună.

partea a doua și răzbunarea

pentru că eu. nu sunt în stare.
nu mai sunt în stare.
să fac ceva.
sună ceasul.
și soneria și telefonul.
vrabia cunoaște infinitul.
când moare în aer
patria mea. nu-mi plac 
moravurile tale. nici quartetul

caporalilor. gata la ordin.
dă-mi totuși 
degetul mic de la picior.
fii suzeta mea de pe urmă.
bucură-mă.

și dacă mi se văd jumătățile

și bernard pivot. mă întreba
care e. cel mai frumos cuvânt îmi venea să spun. miraj.
dar mi-era rușine
că mi se văd jumătățile.
în oglindă o femeie permanentă 
vede o femeie provizorie
„ce sfârcuri avea 
ar fi putut să cânte cu ele la pian.” 

până la capăt

e clar. portocala asta stătută
e mai dulce decât frumoasa din vitrină.
cine te crede. și cine te apără.
dacă nu-ți tragi tu singură fermoarul.
dintr-o parte în alta a corpului.
să-ți arăți sâmburii.

cal aș fi vrut să fiu

sus pe argeș în sus
este-o casa-naltă
acolo cu tine cal
aș fi vrut să-ți fiu
și genunchiul tău pe crupa mea
să simtă cum crește mușchiul brun
și calul din mine se face pământ
sau scoarță de copac sau cuvânt
pe limba mea dulce scuipatul tău sfânt.



7pagini recuperate

Alexandru VLAD

Scadenţa 
     

Schimbările, mai ales cele neaşteptate, au totuşi loc 
în zilele care nu prevestesc nimic special. Nici hornari 
ieşiţi în cale, nici pisici, nici emoţia nemotivată care să 
devină mai târziu ceea ce se numeşte emoţia anticipaţiei. 
Ce altceva simţea Petra venind la redacţie decât, ca pe 
o frecţie cu camfor, frigul tonic de afară? Străbătea pe 
jos parcul înnegrit şi mustind de umezeală (una din 
ploile acelea reci, limpezi şi sleite de ianuarie), uimit de 
extraordinara claritate a tuturor imaginilor: automobilele 
în culori deschise şi precipitarea studentelor spre 
Universitate îi alertau toate simţurile. Starea lui era mai 
degrabă optimistă. Frigul îi făcuse întotdeauna plăcere, 
ca duşurile reci. De fapt nici nu ploua, cum crezuse în 
parc, unde apa se scurgea în şiroaie subţiri pe trunchiurile 
negre, lucioase ca ebonitul.

La mezanin se întâlni cu Baronul (eventual acesta 
putea fi semnul care prevestise ceva), fostul proprietar 
al clădirii: Petra îl văzuse prin înfloriturile forjate ale 
liftului şi-l salută ca toţi ceilalţi, cu o politeţe afectată, 
de operetă. Pentru un om demodat – o politeţe demodată. 
Abia recepţionă însă o privire de la ochii apoşi, de cobai, 
care nu mai suportau lumina. Fostul baron locuia, cu 
toată curăţenia aproape chimică pe care o afişa, într-o 
cămăruţă insalubră de la ultimul etaj şi era singurul care 
folosea liftul, cel din urmă privilegiu de clasă pe care şi-l 
păstrase. De altfel clădirea avea doar două etaje şi liftul 
din lemn sculptat era un lux. Se considera (mai mult în 
glumă) ghinion să-l întâlneşti dimineaţa când urci scările, 
dar cu timpul fiecare s-a convins din experienţă ce poate 
prevesti o asemenea întâlnire – un reportaj fulger, un 
material la comandă şi timp limitat, furia colerică şi 
împănată cu insulte a lui Panaitescu.

Jucau şah, de data aceasta Soroca cu tehnoredactorul. 
Poetul, cu gesturi impetuoase şi în acelaşi timp delicate, 

scotea din uz piesele adversarului pentru a-l aduce 
pe calea asta la o capitulare ruşinoasă prin lipsă de 
efectiv. Urmărea pătimaş un cal mai eficient, ca într-o 
dezlănţuire cinegetică. În schimb Iov înainta greoi şi 
încăpăţânat, orbeşte, ca să-i înghesuie celuilalt într-un 
colţ toate piesele, ca să-i dea un fel de mat prin asfixiere. 
Confruntările între cei doi, amatori dar pătimaşi, erau 
spectaculoase ca încăierările între femei cu temperamente 
diferite, atrăgeau de obicei chibiţi ironici, pe toţi cei aflaţi 
întâmplător şi fără treabă în redacţie. Chiar şi pe cei mai 
ocupaţi. Când partida ajungea să se încheie, poetul scotea 
ţipete uşoare, femeieşti, făcea gesturi coregrafice şi 
precipitate, se ridica mereu de pe scaun şi se aşeza la loc. 
Tehnoredactorul, scund, cu capul mare, mormăia înciudat 
mestecându-şi chiştocul, la rândul lui din ce în ce mai 
nestăpânit. Dacă jucau şah însemna că totul era în regulă. 
Petra îi privi o clipă, apoi îşi agăţă paltonul în cuierul 
înalt din spatele lor, incomodându-i inevitabil şi cerându-
şi scuze. Încă nu purta pălărie. Din celelalte birouri, mici 
ca nişte boxe, se auzea foşnet neplăcut de reviste răsfoite 
insistent, maşina de scris a secretarei ţăcănea într-un ritm 
incredibil. Piesele de şah au fost împrăştiate cu furie la 
finalul partidei, iar ceştile murdare de zaţ mai zăceau pe 
mese şi ar fi trebuit duse la cafeneaua de la parte. Mobilier 
uzat, funcţionăresc. Birouri cu placajul scorojit, amintind 
de acelea din birourile de copiat acte. Colaje usturătoare 
împodobeau pereţii – şarje fanteziste sub sticla de pe 
tăblia birourilor, cărţi poştale, nuduri acceptabile, tot ce 
putea stimula imaginaţia blocată a redactorului obligat să 
scrie zilnic. Dacă revista apărea săptămânal, înseamnă că 
trebuie să scrii zilnic, zicea şeful. Sertarele erau aproape 
goale, doar ciorne vechi. Nu prea era de lucru la această 
revistă săptămânală de cultură, copleşită de colaboratori, 
majoritatea universitari mediocri, care dacă le soliciţi 
trei pagini îţi trimit totdeauna cinci. Un adevăr care 
era cu grijă ţinut secret pentru a nu provoca neajunsuri 
într-un moment când structura instituţiilor era revizuită. 
Munca redactorului consta de multe ori în a tăia anumite 
pasaje cu stiloul, reducând eseul la dimensiunea spaţiului 
disponibil. Aici era maestru chiar tehnoredactorul: 
„Trebuie doar să ai grijă să nu tai predicatul, să nu rămână 
şchioapă fraza”, spunea Iov cu ironia lui dezabuzată. Avea 
trăsături înţelepte de evreu şi uimea pe tineri prin câte 
ştia, dar ceilalţi se cam obişnuiseră cu fluxul lui aproape 
nelimitat de cunoştinţe banale, ca ale unui custode. 
Adevăratul lui farmec era totuşi vocea egală şi gravă, 
relaxată, voce de fumător pătimaş. „În oraşul acesta de 
grafomani un singur om ar fi de ajuns la o revistă. Să 
trieze, să respingă şi să taie”, spunea el cu această voce, 
purtând creionul după ureche, ca zeţarii.

-  Te caută cineva, strigă secretara parcă fără să se 
adreseze cuiva anume. Ritmul ei infernal contenise şi faţa 
ei gravă apăruse în deschiderea uşii.

-  Pe mine? întrebă Petra. Lăsase în scrumieră 
prima ţigară din ziua aceasta şi, aplecat incomod peste 
maşina mare şi veche de scris, ţinea mâinile încremenite 
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deasupra claviaturii. Parcă ar fi vrut să surprindă cuvântul 
formulându-se pe taste cu o clipă înainte de apăsarea 
degetelor. În fiecare încăpere din redacţie găseai un 
Underwood vechi la care puteai să-ţi dactilografiezi singur 
materialele. Secretarei, bust frumos de spanioloaică pe 
picioare groase şi lipsite de graţie, ţărăneşti (o grefă, o 
grefă, îşi spuse Petra cu regret neafectiv, ca humorul 
neutru al unui maestru iluzionist), îi dictau doar 
Panaitescu însuşi şi Harizomenov, redactorul şef adjunct.

„Spilcuitul acesta are câteodată mină de neajutorat. 
Parcă şi-ar încălzi palmele la un foc mocnit”, îşi spuse 
Găzărescu, de toţi numit Gaz, abreviere persiflantă şi 
poreclă pentru firea lui afectivă cu abundenţă. Aruncă din 
mers:

-  Da, pe tine, şi dispăru în biroul următor zornăind 
piesele din cutia lustruită a şahului mare, de competiţie. 
Pândise ocazia să-l găsească liber. Juca şah cu însuşi 
Panaitescu (nimeni nu-şi mai amintea când începuse 
această febră a şahului în redacţie) şi asta însemna că era 
în „graţii”, ceea ce îl făcea de temut între ceilalţi. Obtuz 
şi afectiv, purta ranchiune pe care nu şi le putea justifica 
şi nici ţine totdeauna sub control. Zornăitul supărător 
al pieselor dispersă atenţia fragil controlată a celuilalt, 
rupse firul precar al ideilor pe care-l urmărea pe pipăite.

Petra încerca, parcă folosind cuta dintre sprâncene 
ca pe un bold, să penetreze în substanţa nebuloasă a 
viitorului editorial, ca în ceaţă. „Lipsa de inspiraţie este 
de fapt lipsa de aplomb, de aplomb iniţial”, şi cu voce 
atre spuse:

-  În faţa maşinii de scris m-am simţit întotdeauna 
ca o vacă în faţa maşinii de muls electrice.

-  Probabil ca una stearpă, îl contră Iov, cocoşat 
acum peste machetele paginilor pe care le murdărea cu 
scrum şi tuş. Scrumiera lui încăpătoare era veşnic plină, 
revărsând pe toată masa mucuri şi cenuşă.

Figura celui ce-l aştepta pe coridor îl învioră 
numaidecât, prin înfăţişarea neobişnuită, avea ceva ce 
pana lui Petra n-ar fi putut prinde nici în momentele 
ei bune, de aplomb. În picioare părea un fel de Rahan 
slăbănog, dar odată aşezat trupul lui căpăta ceva depresiv, 
de mecanism dezarticulat. Picioarele i se retrăgeau sub 
fotoliu într-o pliere timidă, capul se înclina şi mai mult 
înaintând spre tine ca un cuc de pendulă. Privindu-l cu o 
curiozitate făţişă şi amuzată, Petra nu-l invită înăuntru ci 
preferă să se aşeze lângă el.

-  Dumneata mă căutai pe mine?
-  Eşti Petra?
Ochii celuilalt se îngustaseră în vederea întrebării 

şi străluceau sub părul cânepiu şi cam netuns, moale ca 
mătasea, care ieşea de sub şapca pariziană, în carouri 
roşii pe albastru.

-  Atunci pe tine te căutam.
Auzind pronumele acela cam direct şi rostit fără 

menajamente, fără cea mai vagă undă de complezenţă, 
Petra ridică privirea şi întrebă nu fără răceală: 

-  Cine eşti dumneata. Nu cred că ne cunoaştem.

  Peste câteva minute răceala avea să dispară 
complet şi Petra îşi manifesta efuziunea bătându-l pe 
celălalt pe umeri printre hohote de râs: 

-  Beru, Beru, zis Puternicul! Erai atât de slăbănog 
încât făceai eforturi să te ridici de pe jos, aveai faţa aceea 
boţită a halterofililor când ridicai un scaun. Îţi ziceam 
Puternicul ca să ştii că-ţi apreciam efortul. 

Evaziunea explodase ca o păstaie coaptă. Beru râdea 
şi el cu o veselie sănătoasă, fără să-l deranjeze imaginea 
ţâncului ridicol şi handicapat care fusese cândva. În timp 
ce râdea Petra îi observa ochii de un albastru vag, cu 
irişi mici ca de răpitoare şi gura, un arc frânt în jos de un 
scepticism neconvingător şi copilăros.

-  Am venit după bani, spuse noul venit devenind 
pentru o clipă serios.

-  Dar vii tu?
-  Eu aveam drum încoace.
Petra îi spuse să aştepte, intră în biroul lui 

Panaitescu şi ieşi aproape imediat lăsând să răzbată în 
urma lui zgomotul pieselor de şah izbite impetuos pe 
tablă, intră în propriul birou şi smulse coala din maşina 
care protestă cu un sunet melodios de clopoţel şi o aruncă 
în coşul deja plin de forfecăturile lui Iov. Apăru în faţa lui 
Beru gata îmbrăcat, cu fularul lui moale răsucit neglijent 
şi mănuşile într-o mână, fără pălărie, fără nimic, cu părul 
negru şi rebel, mustaţa groasă care-i dădea ceva ani în 
plus, bărbia rotundă a tuturor celor din familia sa, cum 
şi-i amintea Beru însuşi. Înfăţişarea prezentabilă a unui 
tânăr la început de carieră.

-  Spune-mi, de fapt unde sunteţi? îl chestionă Petra.
-  La Galaţi. Lucrăm amândoi la combinat, el a fost 

o vreme şef de echipă. S-a schimbat foarte mult după ce 
s-a căsătorit, una dintre fetiţe este veşnic bolnavă, el bea 
prea mult, s-a îngrăşat, s-a buhăit, e arţăgos că mi-a fost 
şi frică să-l las acolo şi să vin încoace de tot.

Erau acestea cuvinte de frate?
Cineva îl opri pe Petra în stradă şi începu să-i 

vorbească gesticulând, ascultând cu nerăbdare şi politeţe 
strunită. Beru făcu singur câţiva paşi înainte. Trupul 
lui avea o armonie ciudată, ca acelea din caricaturile 
semnate de Shiraz. Mergea de parcă pantofii i-ar fi fost 
din fier şi ar fi trebuit ridicaţi cu smucituri voluntare, 
propensive. Şapca aceea îi dădea un aer de Gavroghe 
întârziat, înclinată nepăsător pe-o ureche. „Doamne, ce 
alură!” îşi spuse Petra amuzat în timp ce se descotorosea 
de veleitarul inoportun, unul din acei pisălogi de care 
avea parte tocmai când avea nevoie mai puţin. 

-  De ani de zile nu mai ştiam nimic despre Anton.
 Nu se aşteptase să-l vadă pe Beru crescut atât de 

înalt, aproape exagerat. Îl măsură încă odată din priviri 
la lumina zilei. Faţa albă, fără culoare, bărbia prelungită 
cu fire blonde şi inegale, care ar fi trebuit mai degrabă 
arse cu chibritul decât bărbierite. Ochii erau mici, mai 
bine zis mijiţi tot timpul, cu vederea probabil slăbită din 
cauza aparatului de sudură. Părul prea lung şi unsuros 
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cădea în laţe neglijente peste guler, decolorat şi pieptănat 
cu degetele. Cât fusese copil, în cămaşă lungă şi încă fără 
pantaloni, obişnuia să se ţină după fratele mai mare, gata 
să izbucnească în ţipete la cel mai neînsemnat motiv şi 
ameninţa mereu de la zece paşi: „Vă spun. Vă spun!” 
Anton şi Petra îl băteau crunt ca să-l reducă la tăcere 
de câte ori reuşeau să pună mâna pe el, ştiind că oricum 
urmau să păţească acelaşi lucru, seara, când urmau să 
ajungă toţi acasă. Micuţul de-atunci continua să se ţină în 
urma lor, printre sughiţuri şi mânjit de lacrimi pe obraz, 
frecându-se la ochi atât cât să vadă tot ce făceau ei şi 
să poată spune, vindicativ, tatălui bolnav şi neînţelegător. 
Totul se termina noaptea cu ultimele ghionturi date în 
coaste, pe sub pătură, până când cel mic adormea încă în 
sughiţuri.

Ajunşi la Petra acasă, acesta deschise caseta din 
lemn înflorat, un obiect ieftin cumpărat în bazar şi strident 
printre accesoriile sofisticate ale barului, o deschise cu o 
cheie minusculă pe care la urmă o aruncă la coş. Scoase 
un teanc de bancnote albăstrui, legat cu un şnur subţire, 
roşu. Îl dezlegă şi îl aruncă şi pe acesta pe urma cheii. Nu 
mai avea nevoie de ele.

-  Dau un teanc de bani, spuse, despre care am 
impresia că sunt consumaţi, fără potenţial, de parcă aş 
da tărâţe sau coji de seminţe. Puterea lor pentru mine a 
secat, sunt ca turtele din care a fost scos uleiul. De aia 
aş fi vrut să vină Anton. Avea un talent special de-a face 
situaţiile să pară fireşti.

Beru nu comentă, întinse mâna şi acoperi complet 
teancul de bancnote albastre cu palma lui mare şi neagră 
din cauza uleiurilor industriale. Scaunul şi masa păreau 
amândouă prea fragile pentru el, de parcă ar fi fost 
făcute la repezeală de dulgherii unui teatru. Aveau lustrul 
neplăcut al mostrelor, obiectelor de nefolosit.

-  Cu banii aceştia plăteam chiria, exclusiv chiria, 
pentru o cămăruţă mică şi caldă în casa unor pensionari. 
După cât era de mică încăperea trebuie să fi fost cândva 
o baie sau cămară. Nu mă interesa pe atunci dacă voi 
mânca mâine ori numai poimâine, dacă am cu ce-mi 
cumpăra o carte, ori trebuie să aştept două săptămâni 
ca aceasta să intre în fondul bibliotecilor, dar trebuia să 
ştiu că am seara un loc sigur pentru dormit, epuizat de-
atâtea discuţii peste zi şi cafele băute în loc de mâncare, 
că am lampa la care să transcriu notele din carneţele, 
numerotate şi prozaice, de multe ori nu mai mult decât 
nişte banale aforisme.

-  Cu banii ăştia se pot face o mulţime de lucruri, 
spuse Beru simplu, învârtindu-şi şapca pe masă. Era o 
şapcă veche, din stofă de lână în carouri, cu cozoroc, care 
nu putea să-i ascundă părul galben ca fuiorul, nespălat. 
Neştiind ce să facă cu mâinile, se apucă în sfârşit să 
numere pe îndelete banii, gestul muncitorului care îşi 
ridică chenzina de două ori pe lună. Apoi îi etală ca pe 
nişte cărţi de joc, hârtiile noi se dispuseră în evantai, şi o 
clipă Petra avu impresia că sunt elastici, o sumă elastică, 

mult mai mulţi decât crezuse, apoi redevenind teancul 
simplu care dispăru sub palma lui Beru.

O fi jucând şi pocher, poate urmează să joace 
pocher şi cu aceşti bani, se gândi Petra.

-  Vrei să bei ceva? Îl întrebă ridicându-se cu 
vioiciune, cu mândria celui care are în casă mai multe 
sticle, pentru gusturi şi ocazii diferite, totuşi nu destule 
pentru amestecuri mai sofisticate. Garsoniera avea o 
singură cameră în care se aflau biblioteca şi barul, un pat 
mare şi masa cea zveltă. Pe televizor se afla o statuetă 
scumpă din porţelan adevărat înfăţişând un cuplu 
pitoresc, doi indivizi total nepotriviţi, care beau împreună 
în neştire, cel înalt şi uscăţiv aplecat asupra celuilalt, 
rotofei ca un balon, cântându-i la ureche. Era un cadou 
de la Ioana. „Tu eşti prea sobru”, îi spusese ea. „Trebuie 
să-ţi permiţi mici lucruri frapante, o cravată ţipătoare sau 
un bibelou excentric”. Femeile trebuie să lase o amprentă 
totemică într-o încăpere în care intră deseori, un pion sau 
un fel de cui al lui Pepelea, îşi spuse Petra amuzat de cei 
doi cheflii în pitoreştile lor veșminte peticite. Mai exista 
o scoarţă miţoasă pe jos, un tablou sau două cumpărate 
din expoziţii la care reprezentase  revista.

-  A fost o boemă pe care am făcut-o pe spinarea lui 
frate-tău, spuse popular, turnând cu generozitate pentru 
celălalt dintr-o sticlă de Wiborowa. Pentru sine puse o 
jumătate de pahar. Adică cu banii lui, continuă. Era pentru 
mine un Vautrin de bună credinţă. Începusem să prind 
gust pentru viaţa aceasta, ameţitor de liberă. Libertatea 
nu e de multe ori altceva decât un provizorat cu statut. 
Rămâi mai multe zile în oraş? îl întrebă după ce ciocniră, 
ridicând paharele până la nivelul ochilor. Poţi de altfel să 
rămâi aici dacă vrei, fotoliul acela mare este rabatabil. Îţi 
dau şi o cheie.

-  Depinde, făcu Beru calm şi se strâmbă după 
prima înghiţitură.

Petra încercă să-şi amintească ce treburi îl aşteptau 
la redacţie, dar renunţă căutându-şi precipitat ţigările. 
Undeva trebuia să aibă câteva pachete noi. Simt că nu 
prea avem ce discuta, şi poate că neliniştea mea îşi are 
izvorul aici. Încerc să-i fiu pe plac, dar oare de ce?

-  Nu-i datorez doar această sumă de bani, spuse 
aprinzând un chibrit şi pufăind, aşa cum aş datora-o unei 
bănci sau unui cămătar. Îi datorez într-un anume fel şi o 
parte din ceea ce am realizat cu ei, poate şi un procent 
din ce voi face de acum înainte. Înapoindu-i doar suma 
iniţială simt că l-am înşelat, i-am înapoiat-o formal şi 
meschin. De aceea aş fi vrut să fi venit el, să stea cu mine 
câteva zile, să-i explic, să fumăm ca turcii până târziu şi 
să discutăm până la istovire.

-  Dacă n-a venit înainte de-a se fi căsătorit, de-
acum nu cred că va mai veni. Nu se poate mobiliza. Nu 
ţi-a scris?

-  Nu mi-a scris. Noi nu ne-am scris niciodată, nu-i 
cunosc decât scrisul de elev, de pe când eram în aceeaşi 
bancă. Anumite legături prea strânse, contrase din 
copilărie, refuză relaţia epistolară. Nu mi-l pot închipui 
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ca ursuz tată de familie, cu biberoane şi sticle cu lapte 
pe care trebuie să le încălzească la amiază, când e singur.

Celălalt păru să se amuze.
-  Nu le prea încălzeşte. Stăm împreună, îl lămuri 

Beru. Formăm o gintă înghesuită în care eu am rolul de 
comentator dramatic.

Limbajul acesta neologistic, pe care îl remarcase 
de la primele replici, îl uimea (o afectare parodică), 
amintindu-şi formidabilul apetit pentru lectură al 
mezinului, eforturile lui de a-şi termina studiile medii. 
Ar fi putut face treabă cu banii pe care Anton mi-i 
dăduse mie. După viaţa aceea de elev-ucenic, când nu 
era scăpat din ochi nici măcar între cantină şi ateliere, 
primele salarii i s-or fi părut probabil fabuloase. Trebuia 
să aibă cu cine le cheltui, nu intuia încă necesităţile 
viitoare, care îl pândeau odată cu independenţa. Petra 
ezitase, dar Anton, cu bunul lui simţ ţărănesc, a spus 
–  „scriem totul sus şi atunci când ai, înapoiezi toată 
suma, fără dobândă. Aşa primeşti?”  Sigur că primea, 
întotdeauna primiseră unul de la celălalt. Favoarea era 
oricum enormă. Îmi aducea punctual banii în primele 
zile ale lunii, era prima lui grijă când pleca pe şantier 
pentru mai multă vreme, sau mi-i lăsa într-un plic atunci 
când nici măcar nu-l aşteptam acasă seara. Acel Anton 
pe care a trebuit de multe ori să-l abandonez, mă aşteptau 
întâlniri, prietenii literare, nume pe care le întâlnisem 
tipărite şi a căror prezenţă mă flata atunci, la începuturi. 
Discutam cu atâta aprindere încât consumam lucrurile 
ca într-o combustie, urmau tăcerile mahmure în care ne 
despărţeam. Cunoscusem jenanta lipsă de discreţie a 
literaţilor. Lui îi ceream scuze, îl obişnuisem să ne vedem 
mai rar, îi povesteam lucruri care pe el nu-l interesau 
(începusem să realizez că nu ne mai interesează aceleaşi 
lucruri?) deşi încă asculta cu o curiozitate nedisimulată. 
Practic, în acea perioadă avea loc o sciziune, tăietura în 
relaţia noastră de siamezi. Când ajungeam seara acasă 
găseam plicul cu bani şi mă cuprindeau remuşcările, îmi 
venea să-l caut în toiul nopţii şi să-i spun că eu renunţ, 
nu mai pot suporta bâjbâiala şi speranţele amândurora 
investite în mine. Trebuia să am răbdare, să rezist nervos 
şi financiar până când în acest oraş, sistem perfect pus în 
ecuaţie, s-ar ivi un loc şi pentru mine. Şi mai ales trebuia 
să nu mă aliez cu nimeni care m-ar fi putut incomoda 
mai târziu, în momentul integrării, să nu fac alianţe 
premature. Câteodată mă aştepta, şi atunci dormea 
la mine. Eram bărbaţi deja, şi-i explicam până târziu 
ce relaţii reuşisem să contractez, cine mă lăuda şi mă 
considera de viitor, şi într-o seară i-am arătat numele meu 
pentru prima oară tipărit, ca un aconto. Prezenţa Ioanei 
mi-ar fi ajutat cel mai mult atunci, catalizatorul social, 
dar apăruse firesc doar după aceea, cu oportunismul 
cu care ne găsesc femeile, pariuri viclene făcute după 
anunţarea rezultatelor.

Îl privi pe Beru cu toată simpatia restantă, 
declanşată de amintirea fratelui mai mare. Îi prinse şapca 
şi c-o singură mişcare dibace, de sportiv, o lansă ca pe o 

farfurie zburătoare să poposească drept în cuier. Mâinile 
mari se repeziră stângace după ea cu un reflex întârziat. 
Izbucniră amândoi în râs, toată rezerva dizolvată.

-  Nu ţi-a spus nimic pentru mine? întrebă Petra 
sorbind din pahar şi simţind reacţia calorică a stomacului. 
Celălalt nici nu clipea. 

-  Anton a zis să beau cu tine aceşti bani.
Petra nu înţelese.
-  „Bea cu el toţi banii, nu face altceva cu ei. Asta aş 

face şi eu dacă aş fi cu voi acolo”.
Încă nedumerit şi surprins, Petra întrebă:
-  Toţi?!
Beru râse înţelegător.
-  Încă nu câştigi nici acum prea mult, aşa-i? Voi 

intelectualii duceţi întotdeauna lipsă de bani sau aveţi alt 
sentiment al banilor, vă e frică de ei. Eu şi fratele meu 
câştigăm împreună această sumă într-o singură lună. 
Câteodată se întâmplă să-i bem pe toţi. E adevărat că ştie 
atunci tot Galaţiul asta: „Beau ardelenii aceia doi”.

Petra se împotrivi. Nu se putea face aşa ceva. De 
ani de zile nu mai beau mai mult de câteva pahare la un 
chef, o sticlă de coniac mă ţine acasă câte-o lună. Dar 
8.775 de lei (ţinea la precizia cifrei pe care o fetişizase) 
convertiţi în sticle de coniac, îţi dai seama cât face?

-  Nici măcar atât de multe, zâmbi Beru superior 
cu un aer experimentat. Te mai înşeală şi chelnerii, costă 
taxiurile după miezul nopţii, bacşişuri – totul în câteva 
zile. N-ai fost niciodată în oraşele de mineri înainte de-a 
se interzice vânzarea de alcool în zilele de chenzină? 

Ochii lui Beru, aproape incolori, se îngustară, o 
focalizare care făcea ca figura lui neglijentă şi ascuţită 
să devină expresivă, puţin emfatică şi atotştiutoare. Petra 
se simţea tentat, fascinat de propunerea gratuită, aproape 
literară, a celuilalt, deşi nu avea nici un apetit pentru 
alcool. 

-  Adevăraţii scriitori beau toţi, se pronunţă Beru de 
parcă le-ar fi ştiut pe toate.

Erau prea mulţi bani şi încă prea importanţi în 
mintea lui Petra, prea legaţi de privaţiunile celor trei 
ani de boemă, se obişnuise cu ideea că acestei sume 
simbolice îi datora totul, şansa – îşi repetase asta atât 
de des că-i apărea un adevăr irefutabil, unul temeinic, 
şi ţinea de onoarea lui să-l apere. Să înapoiezi o sumă 
unui muncitor, celui care ţi-a fost prieten din copilărie, 
i se părea un lucru firesc, frumos în simplitatea lui, şi 
ar fi vrut să vadă toată lumea momentul (ca o întâlnire 
de propagandă electorală). Dar să bei în crâşme cantităţi 
enorme, urmând să te clatini cu minţile înceţoşate, să 
urmăreşti de pe pasarelă mărfarele trecând pe dedesubt, 
mahmureala casantă şi durerea de cap, să-ţi scape cine 
ştie ce vorbe fără control, imaginea pe care o oferi celor 
treji, comentariile ce se vor face – asta însemna pentru el 
a bea, inevitabil vulgar. Există lucruri pe care chiar dacă 
le-ai comis cândva, cu inocenţă, nu le mai poţi repeta în 
circumstanţe noi, aşa cum nu mai faci pojar după douăzeci 
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de ani. Pentru Anton sau pentru Beru (pentru toţi care 
au voluptatea paharului în dezechilibru) a bea însemna 
probabil cu totul altceva. Un interval necronometrat, 
exaltat şi generos în dăruirea lui dionisiacă, ca o dare în 
leagăn, decongestionare bruscă şi necesară după oboseala 
muncii şi veşnica tentaţie, rutinată de-acum şi aceasta, 
de-a sparge inexorabila monotonie a vieţii.

Capul lui Beru glisă înainte pe gâtul subţire ca 
de struţ, într-o aplecare absentă. Rămânea străin în 
varianta lui matură, sau mai degrabă izolat ca un ucenic 
vrăjitor care încurcase elixirurile escalandându-şi vârsta, 
supravieţuind totuşi în el imaginea virtuală a puştiului 
pârâcios şi neajutorat, văzut apoi cu intermitenţă şi 
amuzant cu lecturile lui heteroclite şi limbajul acela ca 
un joc de bile. Oare ar fi ajuns, care ar fi fost destinul lui, 
dacă ar fi beneficiat de acest stipendiu în locul meu, cum 
probabil i s-ar fi cuvenit? se gândi Petra. Retrospectiv 
totul i se părea până şi lui fără sens (este sensul o constantă 
a evenimentelor, sau diacronia singură este cea care îl 
imprimă?), dar faptul că pentru celălalt totul avea un sens 
natural îl făcea să tacă. Recunoştea ca o briză pătrunsă 
pe uscat generozitatea eruptivă a celui absent, izolat la 
Galaţi, stângaci şi ca întotdeauna puţin lăudăros, căsătorit 
cu o femeie necunoscută şi deja tată (asta mi-l zvârle în 
sugestia nemiloasă a altei vârste, o schimbare de macaz 
care ar fi pus oricum între ei un ecran opac), generozitatea 
molipsitoare altădată şi pornită din acelaşi resort din 
care ieşise ideea de-a-l finanţa – un tandem copilăros 
în care unul se ţinea proptea şi celălalt se întindea să 
ajungă la fructe. Propunere dezarmantă, ca şi ideea de a 
prăpădi banii aceştia care stăteau între ei. Nu era prost. 
Îşi dă seama că e singurul mod de-a mă scăpa de orice 
sentiment de obligaţie. Generozitatea este apanajul celor 
foarte liberi, şi nu fusese Anton un neastâmpărat căruia i 
se părea că până şi cureaua de la pantaloni îi îngrădeşte 
libertatea, libertatea negativă de-a se irosi, maximumul 
oricărei libertăţi? Îi spuse lui Beru că primeşte, îi stă la 
dispoziţie, şi cînd anume voia să înceapă?

-  Acum, făcu celălalt fără să mai stea pe gânduri. 
Nu era vreme de pierdut.

Când a acceptat, a acceptat cu ideea că acesta era 
cel mai bun lucru care se putea face, fărâmiţarea totală 
a vechii datorii, ştergerea împrumutului şi dezamorsarea 
memoriei. Doar că lui Petra băutura de la câteva pahare în 
sus îi producea greaţă, doar gândul la o sticlă întreagă de 
coniac îi făcea ficatul să se revolte, iar acum când echivala 
toată suma într-un şir de sticle de coniac, ca pe afişul 
unui film despre vremea prohibiţiei, vedea în racursiu un 
număr imens de sticle cu care doar un sinucigaş şi-ar fi 
pus mintea. Mirosul hainelor ude şi al transpiraţiei vechi 
impregnând pereţii crâşmei, mesele şi podeaua, prăjeala 
şi excesul de condimente, vocea permanent iritată a 
chelneriţei şi cea apatică a oberchelnerului, gălăgia surdă 
cu intensificări spontane, din care nu mai poţi selecta 
cuvintele partenerului de discuţie, incidente ignorate, 

pagini recuperate

izbucniri temperate ca prin farmec, ochi roşii de fum 
şi oboseală, nări fremătând excitate – toată atmosfera 
aceasta insalubră şi intimă îi stârnea un frison, asociind 
crâşmele cu frigul pe care întotdeauna l-a încercat în ele. 
Ar mai fi fost restaurantele de lux, dar la acestea, fără să-
şi dea seama, nu se gând deloc. 

În noaptea aceea se trezi pe când era încă întuneric, 
cu senzaţia pe care o ai la film când se întrerupe proiecţia. 
Era prea obosit şi mahmur ca să încerce să citească, 
dar cu o hiperluciditate dureroasă, cu o durere vagă în 
sutura oaselor occipitale. Mintea îi era foarte clară, dar 
goală de orice impresii, o încăpere fără ecouri şi fără 
reverberaţii. Simţurile îşi preluau câmpurile fuzionând 
într-o sensibilitate generală a nervilor destinşi. Aceasta 
să fi fost oare acea luciditate fulgurantă şi amplificată 
a celor care beau, penetrantă şi proaspătă ca dimineţile 
ce urmează unor nopţi ploioase, mintea avidă ca un 
clişeu fotosensibil obturat prea tare? Stomacul îi ardea 
într-o radiaţie uşoară şi difuză, ochii detaşau în întuneric 
muchiile tavanului şi braţele în formă de cupe ale 
candelabrului. Încercă să se mişte şi senzaţia plăcută îl 
părăsi imediat, ca un balon de săpun care se sparge. La 
ceafă durerea deveni mai acută şi îşi simţi stomacul greu, 
blocat, ca o pungă plină cu ingrediente. Se sculă cu grijă, 
simţindu-şi trupul casant. Beru dormea liniştit, mai palid 
ca de obicei, un somn adânc, aproape încremenit ca un 
mulaj de ceară, aşa cum dorm oamenii bătrâni – fără să 
se mişte în somn. Intră în baie şi aprinse lumina. Albul 
pereţilor îl izbi ca un cearşaf aruncat peste ochi şi clipi 
de câteva ori, ameţit, ca un fluture de noapte. Se aplecă 
peste scoica imaculată, simţi cum greaţa se amplifică în el 
imediat, stomacul se contractă succesiv şi vomă cu putere, 
repetat şi dându-i lacrimile. În nas îi pătrunse senzaţia 
neplăcută a alcoolului amestecat cu suc gastric, lacrimile 
îi curgeau pe obraz şi le simţea firul rece ajungând spre 
bărbie. Trase apa şi scoica rămase din fericire iar curată 
ca zăpada, îşi clăti gura cu apă rece şi abia acum simţi 
senzaţia anormală de sete. Corpul lui deshidratat dorea 
apa cu toate ţesuturile. Bău încet şi cu voluptate apa din 
ce în ce mai rece, apoi se aşeză pe tronul closetului şi 
rămase acolo multă vreme fără să se gândească la nimic. 
Era rece aici şi răceala îi făcea pe moment bine. Îl durea 
vag capul câtă vreme stătea nemişcat, dar altfel tot trupul 
îi părea neasemuit de uşor, fără certitudinea gravitaţiei, 
de parcă toate celulele moarte ar fi îndepărtate. Aşa 
mă simţeam în copilărie după ce primeam o bătaie 
şi plângeam una bună, îşi spuse. Renunţă să-şi mai 
amintească cum era în copilărie, pentru că nu era capabil 
să se gândească la nimic, să-şi reprezinte ceva pe ecranul 
nefiresc de curat al memoriei şi mai ales pentru că nu 
putea realiza în nici un fel joncţiunea cu trecutul propriei 
persoane. Corpul său lipsit de reflexe era totuşi atent şi 
curios la senzaţii noi, strict cenestezice, creierul se afla în 
oglinda deconectării, ca un aparat scos din circuit pentru 
un interval de răcire.
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Se întoarse în patul care se răcise şi rămase aşa 
cu privirile pironite în tavan, fără sentimentul timpului, 
până când se făcu ziuă albă, o infuzie făinoasă peste 
insomnia necruţătoare de după somnul greu şi scurt de la 
miezul nopţii. Altădată ar fi folosit un astfel de interval 
ca să încerce să scrie ceva sau să citească (toată viaţa 
a jinduit după un timp nelimitat pentru lectură – la 
urma urmelor e mai uşor decât să scrii), dar nu se putea 
concentra nici măcar pentru a se gândi la ceva. Îl deranja 
lumina în creştere continuă, îi era aproape imposibil să 
privească spre geamul cu perdelele strânse. Beru parcă 
se cufunda tot mai tare în somn, ca un peşte sub răzor, 
îşi trăsese pătura peste cap şi lăsa la iveală picioarele 
lungi, cu tălpi mari, gălbui. Mai târziu simţi că faţada 
blocului se colorează într-un auriu roşcat, toate blocurile 
din cartier prind contur, mica şi cuarţul din tencuială se 
aprind în aerul rece, „răsare soarele” îşi spuse privind 
peretele opus, pe care se întregea un ecran clar, dureros, 
de lumină. Avu răbdarea să rămână nemişcat până când 
dreptunghiul ajunse la strălucire deplină, peretele deveni 
o sursă de lumină la fel de intolerabilă ca geamul. Afară, 
în dimineaţa luminoasă, un avion trecu străveziu ca de 
alabastru sau din acele materiale străvezii ale viitorului. 
Uruitul lui îi reactivă lui Petra durerea ţestei, ca nişte 
electrozi fixaţi la tâmple.

Observă într-un târziu că Beru îl privea din pat, 
mai mult curiozitate adevărată decât ironie, şi se strădui 
să zâmbească. Celălalt se ridică din pat cu pătura 
înfăşurată în jurul trupului ca un burnus, picioarele şi 
braţele lungi erau mişcate cu o anume dizgraţie parodică, 
zeflemitoare, ca dezechilibrările ager controlate ale unui 
clown. Ajunse la cojocul agăţat tocmai în clanţa uşii de la 
bucătărie şi scoase din acesta o sticlă neîncepută. Sticla 
lucea în aerul străveziu, şi ea ca o sursă independentă de 
lumină, şi-i scoase dopul răsucindu-l cu dexteritate din 
încheietura mâinii şi i-o întinse lui Petra, care simţi un 
frison de repulsie, toată beţia de seara trecută se reactivă 
într-o clipă, dar îşi luă inima-n dinţi şi trase un gât direct 
din sticlă ca un plugar, după care o puse cu grijă, aproape 
cu tandreţe, pe covor la picioarele lui, şi glasul i se 
înfiripă fără efort, într-o expirare.

-  Ţi-a plăcut?
Beru îl privi cercetător, apoi spuse ezitând:
-  Poate totuşi atâta alcool nu ţi-a priit.
-  A fost ideea ta, spuse Petra liniştit.
-  Nu a mea, a fratelui meu – prietenul tău. Eu nu 

sunt decât un ambasador.
Petra îl măsură pe „ambasador” din cap până în 

picioare şi spuse:
-  Intră în baie, bărbiereşte-te, taie-ţi părul cu 

foarfeca şi fă un duş.
Ceea ce îl surprindea pe Petra prin intensitate 

era nu mahmureala, ci acuta senzaţie de vinovăţie pe 
care n-o mai trăise de pe vremea păcatelor copilăreşti 
care-i accentuaseră singurătatea. Simţea vina aproape 
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fizic, ca pe un sânge mai gros decât al său, greutatea 
oaselor şi inerţia dureroasă a muşchilor, nervii amorţiţi 
şi depresia care nu se putea păcăli cu nimic. O astfel de 
stare repetată s-ar cere compensată intens şi profund, cu 
o generozitate umană cum ar fi creaţia, înălţătoare ardere 
a gazului sublimat din păcură, alternare cu proiecte 
îndrăzneţe în care viaţa lui corectă şi meticuloasă nu 
s-a aruncat. Acum înţelegea de ce abstinenţii scriu mai 
rar rânduri cu adevărat însufleţite de emoţie artistică, 
pentru că nu au generozitatea de-a cheltui sau a-şi pierde 
timpul, totul are loc la ei în luciditatea aceea meschină 
şi diurnă pe care orice beţiv o depăşeşte după primele 
două pahare. Băutorii de apă nu dau capodopere. 
Horaţiu, epistola către Pisoni. Luciditatea lui ternă l-a 
ferit de astfel de intensificări, viaţa ordonată nu cere 
compensaţii profunde. (Faptele trecutului nu-mi ajung – 
memoria a reţinut prea puţine, faptele prezentului sunt 
insuficiente şi meschine, în contul viitorului n-am fost 
învăţat niciodată să brodez). Când lucra îşi exploata 
mintea de-a valma, făcând notiţe precipitate pe care apoi 
le folosea cu metodă şi scrupulozitate, în consum enorm 
de cafea și ţigări. În oglinda mare nu se vedea decât ceaţa 
albăstruie a fumului de ţigară ca nişte zori năclăiţi şi 
virtuali. Totul era rodul unui efort de voinţă ca o baie fără 
apă. Nu avea nici un chef de culpă, nu se simţea vinovat 
cu nimic. Crezuse că lipsa de vinovăţie e o condiţie a 
scriitorului, dar se înşelase. Era îmbrăcat ireproşabil nu 
din cochetărie masculină, ci ca să se ferească de priviri 
fugare şi condescendente. Până şi acest ajutor, gestul lui 
Anton, a fost convertit într-un împrumut rambursabil, o 
sumă de bani care putea oricând să refacă drumul înapoi. 
Scapi pe jos o ceaşcă de porţelan şi desigur aceasta se 
sparge, dacă întorci timpul înapoi ceaşca reface şi ea 
drumul invers? Nu, ar avea loc un altfel de eveniment la 
fel de ireversibil şi imposibil de anticipat. Va deveni iarăşi 
curat, fără datorii, capabil doar de gesturi îndreptăţite, 
omul momentului, oportunistul benign?

Pentru moment nu-i fu clar dacă se eliberase de 
datorie sau i se furase chiar capacitatea dea şi-o recupera 
cândva. Se înfurie brusc pe acest Mercutio de mahala   
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Dan STANCA
 

Omor calificat
Eram trei. După ani şi ani, odată ce am ajuns 

în puşcărie, condamnat la 25 de ani pentru crimă 
cu premeditare sau omor calificat, îmi dau seama 
că din punctul de vedere al unui scriitor sau cineast 
experimentat reprezentam triunghiul erotic clasic. 
Dar între noi nu putea fi vorba de aşa ceva. Doi eram, 
sigur, virgini, doar al treilea, Daniel Pupăză Gagarin, 
Doamne, ce nume!, mai avusese de-a face cu vreo 
fetişcană. Dar nici el nu era bărbat sută la sută. Aşa 
că am plecat într-o excursie minunată în Maramureş, 
pe Valea Izei, într-o drumeţie iniţiatică, având, cum 
ar veni spus, în traistă lecturi mobilizatoare despre 
regiunea aceea misterioasă a ţării, Graal-ul lui 
Wolfram von Eschenbach, ehe, Sarasău Sarasate, 
vârful de munte Pop Ivan, e drept, acum pe teritoriul 
Ucrainei, adică, vezi Doamne, Le Royaume du pretre 
Jean, cum spune scriitorul medieval, - oare nu cumva 
cupa Graal-ului izgonită din Occident înainte de-a 
ajunge într-un refugiu din Orientul îndepărtat o fi 
făcut escală şi prin părţile astea? -, am ajuns şi la 
Rohia, dar habar nu aveam de părintele Nicolae, care 
atunci, în 1978, se aciuise acolo şi mai avea să trăiască 
vreo zece anişori, am ajuns şi la Sighet şi, tot aşa, 
habar nu aveam de temuta puşcărie, ce să mai spun că 
paşii ne-au dus şi la Săpânţa şi am intrat în cimitirul 
vesel considerând imediat că este o impietate ce a 
făcut poetul popular acolo, scrijelind pe cruci versuri 
de doi bani care mai degrabă şi-ar fi găsit locul în 
revista „Urzica”...În închisoare am timp berechet să 
revizuiesc ce am trăit şi, mai mult de atât, mă bucur că, 
fie şi în asemenea condiţii deplorabile, sunt totuşi în 
viaţă spre deosebire de ceilalţi doi care nu mai sunt... 
Maramureşul de odinioară este înecat de aceeaşi 
mlaştină care a inundat ţara. Aceiaşi delincvenţi, 
aceiaşi afacerişti corupţi, aceiaşi gospodari care 
au plecat în străinătate ca să muncească şi să facă 
bani, regiunea aceea în care altădată bisericile de 
lemn reprezentau un veritabil simbol arhitectural şi 
duhovnicesc este dominată acum de nişte hardughii 
de piatră, clădite de oamenii avuţi care speră că astfel 

îşi salvează sufletul. De la ce? Apa Izei e neagră, 
şi Vişeul e înecat de lubrifianţi,fătucile sunt muieri 
fardate şi aşa se duc la discotecă. Flăcăii moroşeni de 
odinioară nu se mai taie cu brişca, ci se bat cu bâtele, 
îşi sparg feţele şi mai au puterea să şi râdă fără să le 
pese de mutilarea generală. E atâta disperare în lumea 
şi în ţara asta încât nu mai e loc de nici o vorbă.

Pe mine un coleg de dormitor m-a înjurat şi nu 
a lipsit mult să mă şi altoiască, dar în ultima clipă am 
fugit la uşă şi l-am strigat pe domnul gardian subofiţer, 
dracu să-l pieptene, care nu s-a sinchisit, dar tot ăla 
care mă înjurase a venit în spatele meu şi m-a tras 
înapoi spunându-mi, nu fi dobitoc, nu voiam să-ţi fac 
nimic. Până la urmă e bine. 25 de ani... Te ia ameţeala 
când vezi cât ai în faţă şi dacă te mai gândeşti că ai 
trecut de 60 de ani nu mai există nici o nelămurire 
asupra faptului că de ieşit pe picioarele tale de aici 
nu mai ieşi, atunci ce mama dracului să mai aştepţi? 
Şi nu e deci bine? Oricum, sunt cel mai bătrân din 
penitenciar iar părerile asupra mea sunt împărţite. 
Unora le e milă, alţii mă privesc ca pe un specimen 
din cale-afară de rău. Să le spun încă o dată că nu sunt 
vinovat şi că nu am omorât pe nimeni e inutil. Toţi ştiu 
de ce am ajuns aici. Nenorocitule, aveai o bomboană 
de soţie şi ai împins-o sub roţile metroului. Eşti un 
monstru, trebuia să fii condamnat la moarte, dar, din 
păcate, nu mai avem acum pedeapsa capitală... Dar 
şi sfertul ăsta de veac e tot ca o vârâre în mormânt...

Peste mintea mea se aşterne iarăşi zăpada pură 
a trecutului, a vremurilor de odinioară, a aceluia care 
am fost, de o curăţenie nefirească, şi credeam cu ochii 
nepătaţi în steaua mea nestinsă de la miezul nopţii. 
Iarăşi îmi aduc aminte de Maramureş, de vara anului 
1978, au trecut de atunci aproape patru decenii. Nici 
unul dintre noi, cei trei, nu bănuia ce îi e scris. Dar eu 
sunt încă în viaţă. E drept, mi-am pierdut libertatea, 
dar dacă strângi din dinţi viaţa în puşcărie nu e chiar 
atât de rea. Trebuie să devii conştient de limitele 
impuse. Nu te mai poţi deplasa, nu mai ieşi în oraş, nu 
mai faci călătorii. Ceea ce ai pierdut însă în exterior 
câştigi înăuntru, deşi aici sunt riscuri uriaşe şi teoria 
se răzbună. Pretinsul beneficiu spiritual seamănă cu o 
turbină a pierderii minţilor, cu atât mai mult în cazul 
meu care sunt condamnat pentru o crimă pe care nu 
am comis-o. Dar cine a omorât-o, nene? m-au luat la 
întrebări colegii de dormitor care de la un timp se uită 
totuşi la mine cu îngăduinţă.

La început, în prima lună de detenţie, am zis 
că am băgat-o pe mânecă. Ceilalţi deţinuţi au dibuit 
materialul din care sunt făcut şi s-au apucat să mă 
hărtănească fără milă. Eram băiatul lor de mingi, 
nătăfleţul, bufonul de care râdeau să se prăpădească. 
Cel mai în vârstă, eram de fapt puştiul cu care 
ştergeau pe jos. Făceau murdărie şi mă puneau 
pe mine să curăţ. Nu mă lăsau să dorm şi, dacă 
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îndrăzneam să ies la raport, o încurcam şi mai rău. A 
fost însă şi cineva care m-a scos din rahat şi a cărui 
situaţie semăna întrucâtva cu a mea. Doar că nu era 
vorba de omor calificat, ci de omor din culpă. Avea 
prin urmare de ispăşit un termen mult mai scurt. Îl 
chema Alexe Argatu şi nu părea deloc impresionat 
de uităturile crâncene ale celor din jur. Din când în 
când mă scutura şi-mi cerea să nu mă mai fandosesc. 
Aceasta era părerea lui. Ai omorât-o şi gata, ce o mai 
dai la întors? Au fost martori, te-au văzut oameni, de 
ce nu recunoşti şi în felul acesta o să te simţi mai 
bine. La mine a fost altceva. M-am urcat beat la 
volan, a apărut duduia în cale şi nu am mai putut s-o 
evit, asta e! Tot ce spunea era corect. Nu mai aveam 
putere să-l contrazic. Pe de altă parte nu puteam să 
nu admir detaşarea lui. Spunea că puşcăria nu e un 
balaur şi că gândesc aşa tocmai aceia care habar nu 
au ce e de fapt viaţa, ha, ha! Doar că nimeni nu are de 
ispăşit o pedeapsă atât de lungă ca a mea.

În afară de Argatu despre care am aflat mai 
târziu că ar fi rudă cu părintele Ilarion Argatu de la 
Cernica, să auzi şi să nu crezi, ceilalţi din dormitor 
nu au omorât, sunt doar borfaşi ordinari, au spart un 
bancomat, o prăvălie, un magazin de bijuterii, Gică 
Ciomag şi Costel Cearceaf sunt maeştrii acestui gen 
de infracţiuni, au furat şi până la urmă li s-a înfundat. 
Dar nu au primit mai mult de cinci ani. Dacă l-au 
mai bătut şi pe agentul de pază atunci pedeapsa a 
crescut. Codul nostru penal nu e tabla legilor şi nu 
funcţionează precum o ghilotină. Totul depinde de 
umorile judecătorului. Dacă e în toane bune nu te arde, 
dacă s-a sculat cu fundul în sus te încarcă de nu te vezi 
şi din delincvent de rând ajungi un mare criminal. Dar 
eu chiar sunt criminal. Aşa că instanţa nu m-a cruţat. 
Fiind bătrân însă, nu mi-au dat detenţie pe viaţă sau, 
mai ştii, ceva o fi licărit în sufleţelul omului în robă 
şi o fi crezut ce am îndrugat acolo, aceasta în pofida 
evidenţelor nimicitoare. Eram palid ca un mort, îmi 
tremura glasul, mâinile nu cădeau normal pe lângă 
corp, ci gesticulau în neştire, subliniind deriva în care 
mă aflam. Îmi vâjâia capul iar în acele clipe cel mai 
mult îmi doream s-o iau la sănătoasa. De fapt, aveam 
impresia că joc într-o comedie neagră şi nu mai pot fi 
sigur de reacţiile mele. Era limpede, nu o omorâsem, 
dar atunci cine făcuse asta? Am luat-o de la capăt 
profitând de faptul că Argatu nu se enervase şi asculta 
din nou toată povestea.

În dormitor înainte de stingere avem timp să 
şuşotim. Atmosfera e irespirabilă din cauza faptului 
că suntem prea mulţi înghesuiţi în spaţiul acesta. 
Până la urmă te obişnuieşti însă şi cu aglomeraţia 
şi te gândeşti că te afli într-un mijloc de transport în 
comun... Doar becul care nu se mai stinge mă scoate 
din minţi, dar am găsit un unghi favorabil de aşezare 
a capului pe pernă în aşa fel încât lumina să nu mă 
mai deranjeze. Oricum, noaptea aud o gamă amplă de 
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sforăituri, de la cele groase şi scurte la cele prelungi, 
ca emise de un gâtlej strangulat, şi, dacă nu pot să 
dorm, privesc în direcţia oarbă a ceea ce din lipsă de 
cuvinte numim nonsens. Într-adevăr, mă simt ca pe 
altă lume şi pe măsură ce trec zilele şi eu am început 
să nu mai cred în ceea ce iniţial crezusem. Argatu de 
altminteri m-a şi sancţionat: Nici mata nu mai crezi 
în ce spui! Las-o moartă! Doamne, ce mai e puşcăria 
în ziua de azi! Nu mai sunt carcere igrasioase, celule 
de doi pe doi, regim de exterminare. Deţinuţii sunt 
hrăniţi, nu fac foamea, oricum mănâncă mai bine 
decât sărăntocii liberi care cerşesc o sarma. Noi aici, 
având deasupra capului gheara straşnică a statului 
român, avem burta plină şi râgâim şi băşim după 
pofta inimii. Intim e mai complicat, dar masturbarea 
e lege, iar relaţiile homosexuale sunt de asemenea la 
ordinea zilei. Evident, excludem violul care ar genera 
alt tip de complicaţii, dar dacă doi cad la înţelegere 
şi vor să fie împreună cu schimbul, când femeie, 
când bărbat, cine să aibă ceva împotrivă? De aceea 
noaptea mai aud icneli, gemete, un registru complex 
interjecţional care înlătură orice dubiu asupra celor 
petrecute. Aşa că tot să stai la pârnaie! Şi ăla ca mine, 
cu maxim de pedeapsă, ar trebui să se considere 
mulţumit. La urma urmei, de ce să ieşi afară? De 
ce să fii liber? Ce să faci în libertate? Ar trebui să-ţi 
găseşti de lucru, dacă ai casă, să-ţi plăteşti facturile, 
să-ţi cumperi de haleală, pe când aici le ai pe toate pe 
gratis. Faptul că mai suntem scoşi la muncă e de la 
sine înţeles şi aprobat în unanimitate. Funcţionează o 
etică ireproşabilă a puşcăriaşului care, hrănit de stat, 
ştie că în schimbul caloriile primite trebuie să facă 
şi el ceva, că doar n-o fi os de prinţ să huzurească! 
Minunată viaţă... La început am fost smotocit, dar 
am însuşită lecţia răbdării. Mi-au zis ce au vrut şi 
i-am lăsat în pace. Apoi s-a băgat pe fir Argatu care 
a aplecat urechea la cazul meu şi s-a gândit să mă 
protejeze. Nu spun că m-a crezut sută la sută, dar 
nici nu a întors de la început fundul la o situaţie, e 
drept, incredibilă. Aşa că din aproape în aproape, am 
ajuns să ne cunoaştem şi să ne dăm seama că suntem 
singurii din penitenciar care nu aşteaptă o graţiere sau 
o amnistie. De la el am auzit prima oară întrebarea 
absurdă: Ce dracului să fac afară? De unde să scot un 
ban? Mata, să zicem, după povestea asta, ca scriitor, 
punând pe hârtie tot ce ai păţit, oi da lovitura, pe 
când eu, funcţionar amărât la primărie, cine să mă 
reprimească? S-o fi şi radiat postul... Din fericire, nu 
am căţel, nu am purcel, sunt liber ca pasărea cerului 
şi cui să-i fie dor de mine... Eu îl asigur că mi-e frică 
să mai scriu, că de aici mi s-a tras tot răul şi de aceea 
tot ce-aş mai compune, mai devreme sau mai târziu, 
se va întoarce împotriva mea. De fapt, nu am în faţă 
decât două ţinte: boala şi moartea. Poţi, e adevărat, 
să mori şi fără să te îmbolnăveşti, dar astea-s cazuri 
rare, ţine de destin, cum vrea majestatea sa, dacă te 
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izbeşte o maşină sau îţi cade o piatră în cap, atunci, 
da, ai fost ales, dar dacă nu faci parte din categoria 
aleşilor? Atunci te îmbolnăveşti, te usuci pe picioare, 
putrezeşti pe dinăuntru, are loc un proces lent de 
intoxicare după care, stors strop cu strop, la capătul 
patului îşi face apariţia un pitic hidos, cu o privire 
şuie, care nu mai trebuie să se prezinte fiindcă ştii 
că e o altă reprezentare a doamnei cu coasa. Dai în 
primire şi porneşti într-o călătorie întunecată, fără 
întoarcere. Dacă din când în când mai sunt fulgere 
care luminează bezna, vin ca să te bicuiască şi nu ca 
să-ţi arate vreo direcţie. Ai două ţinte va să zică, zice 
Argatu şi se întoarce pe partea ailaltă deoarece i s-a 
făcut somn.

Până una alta, mergem pe terenul de sport, 
batem mingea ca nişte copii, jucăm tenis cu piciorul, 
chiar că suntem nişte copii îngrijiţi de stat, urecheaţi, 
bătuţi la fund, dar sănătoşi şi fericiţi. Aici, la margine 
de Bucureşti, într-un penitenciar de maximă siguranţă 
de unde n-ai cum fugi şi nici de ce, dacă priveşti în 
zare, vezi ultimul aliniament de blocuri al nu ştiu cărui 
cartier de locuinţe, acolo, s-ar zice, domiciliază oameni 
liberi, nu ca noi, dar, după îndelungi cugetări, condiţia 
lor e mai problematică decât a noastră. Sufocaţi în 
apartamentele lor confort doi, respiră din ce în ce mai 
greu, au privirea înceţoşată care se înceţoşează şi mai 
mult când privesc în adâncul buzunarului care e ca un 
abis al sărăciei. Se uită la televizor şi nu înţeleg nimic 
fiindcă îndoctrinarea divertismentului e mai afurisită 
decât aceea de odinioară organizată de partid. Argatu 
mi-a spus că a locuit într-o garsonieră minusculă unde 
vara simţea că-i fierb creierii. Îi plăcea de aceea să 
stea mult la serviciu iar când a primit de la un unchi 
Dacia aia rablagită de la care i s-a tras şi pocinogul a 
zis că l-a apucat pe Dumnezeu de picior, dar piciorul 
scos din teaca unui destin parşiv a fost ca o momeală 
din care a muşcat şi a simţit atunci gustul sângelui. 
Dar când mai bătea el mingea! Apoi mergem în sala 
de lectură a puşcăriei, unde există şi televizor, răsfoim 
gazete cu de toate, dar oamenii nu citesc, ci se uită la 
poze, iar ştirile, ah, ştirile ne ung pe suflet... Mereu, 
mereu terorişti, e jale prin Europa iar bogătanii dau 
din colţ în colţ. S-a dus huzurul, ieşi din casă şi-ţi ia 
unul beregata, dar vrem toleranţă, ce dracului vrem?

Amintirile sunt un talmeş balmeş în capul meu şi 
din amalgamul acesta disting figurile celor doi prieteni 
de odinioară, ea, Raluca Vasiliu, căsătorită Rahn, şi el, 
Daniel, ha, ha, Pupăză Gagarin. Nici cu ei soarta nu a 
fost normală, drept care i-a luat Dumnezeu. Pe mine 
m-a mai lăsat pe lumea asta, poate ca să fac oficiul de 
mărturisitor, aşa că trăiesc, respir, dar mi-am pierdut 
libertatea. Cu toate acestea, am mintea întreagă 
şi nu pot mă las pe tânjală. El a murit în condiţii 
inexplicabile, aşa cum şi situaţia mea se află tot sub 
o umbră de neclaritate, dar corpul lui neînsufleţit 
a rămas, ca să zic aşa, pe pământ iar la autopsie s-a 

constatat că decesul a survenit în urma intoxicării cu 
nişte substanţe nocive. Mai să scape informaţia că ar fi 
fost otrăvit. Dar Raluca a dispărut undeva departe, în 
Highlands, acolo unde Scoţia e impregnată de miraje 
şi omul poate crede că navighează printre fantome, 
trupul ei nu a fost găsit. Tocmai de aceea e greu de 
vorbit despre un deces propriu zis. Ştirea a venit 
pe canalele obişnuite ale mediei şi nu a atras câtuşi 
de puţin atenţia. Reprezenta un fel de fapt divers, 
doar că persoana în cauză era de origine română, 
chiar dacă având cetăţenie britanică. Atât aşadar şi 
nimic mai mult. Pe când moartea neaşteptată a unui 
preot care făcea parte din elita eclezială a Capitalei, 
galonat cu studii în Grecia, la Salonic, invitat mereu 
la simpozioane şi perorând acolo despre semnificaţia 
sfintelor taine nu putea fi catalogată drept simplă 
informaţie. Când am auzit ce s-a întâmplat, eram încă 
în libertate şi oricum nu aveam nici cea mai vagă idee 
despre ce avea să urmeze în viaţa mea. Pierdusem 
legătura cu Daniel de ceva vreme şi mi-era extrem 
de greu să reînnod prietenia. Mi-era jenă de uriaşul 
interval căscat între noi. El, ditamai preotul îmbibat 
de duh sfânt, îmbăiat în har ceresc, respectând cu 
stricteţe pravila bisericească, având toate premisele 
să trăiască, precum marii noştri slujitori ai Domnului, 
până la adânci bătrâneţi, eu, un scriitor chinuit, 
sfârtecat de neîmpliniri, invidios, resentimentar, cu 
rare clipe de luciditate când mâna obosită refuza să 
mai ţină stiloul şi cădea de-a lungul corpului, inutilă, 
în timp ce foaia de hârtie lucea ca un linţoliu nepătat 
de sângele cuvintelor, oho... oricum, decesul lui atunci 
m-a dat peste cap. Pe vremea aceea Argatu era deja 
închis. Ajungând şi eu în penitenciar şi cunoscându-l, 
de la una, de la alta, l-am adus în discuţie pe fostul 
meu prieten. A tresărit, semn că la momentul respectiv 
reţinuse informaţia şi chiar exclamase: Cum adică, un 
popă despre care se presupune că e curat la trup şi la 
suflet să cadă victimă unei intoxicaţii alimentare? Ce 
a mâncat? Ce aliment indigest făcuse de petrecanie 
gingaşelor sale intestine? Sau, ce mai tura vura, l-o 
fi otrăvit careva? Organele noastre competente s-au 
mişcat atunci şi au vrut să descopere cauza. Familia a 
fost de acord cu autopsia, dar dovada teribilă a lipsit. 
Nici urmă de ceva dubios! Mâncase obişnuit, nu 
făcuse excese alimentare, în ziua fatală servise doar 
un ou dimineaţa, la prânz, o tocăniţă de cartofi având 
drept garnitură salată de varză murată, nici vorbă de 
vreun desert cu ciocolată sau cu alte creme periculoase 
pentru ca după ora 16 să se plângă de teribile dureri 
abdominale, să se pună pe vărsături, să vină într-un 
suflet Salvarea, a urmat internarea de urgenţă, dar 
intoxicaţia a lucrat cu rapiditate fără să ţină cont de 
faptul că e totuşi vorba de trupul templu al unui preot 
şi nu al unui borfaş, şi brusc a intervenit colapsul. 
Salut şi n-am cuvinte! Uite aşa moare un om şi nimic 
şi nimeni nu-l mai aduc înapoi. Neverosimilitatea 
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însă a acelei morţi nu a fost ignorată. De ce murise 
popa? se întrebau oamenii cu mic, cu mare. M-am 
gândit şi eu atunci intens la prietenul meu din tinereţe, 
alături de care străbătusem ţara Maramureşului. Când 
toate mergeau fără cusur în viaţa lui, s-a pomenit că 
moartea bate la uşă. A făcut greşeala şi i-a răspuns. 
În viaţa mea lucrurile nu au mers aşa. Nu am murit, 
dar am ajuns în închisoare. Voi rămâne aici până la 
capăt, voi trece din atelier în atelier, de la lăcătuşerie 
la tâmplărie, să mă ducă şi pe şantiere, o să trudesc 
fără să scot un suspin, fără să crâcnesc, asumându-mi 
soarta până în clipa în care ţesătura ei se va subţia 
într-atât încât voi vedea dincolo. Cine va fi ca mine? 
Un pensionar al penitenciarului a cărui fotografie va 
fi eventual expusă la tabloul de onoare, uite, domle, 
ce oameni au trecut pe aici! S-au purtat admirabil şi 
nu au regretat o iotă din detenţie. Dacă individul ar 
fi fost amnistiat cu siguranţă că ar fi refuzat să plece. 
Şi atunci cum să-l arunci afară? O lingură în plus 
de mâncare nu contează! I-om da-o şi n-om muri de 
atâta pagubă! Dacă administraţia închisorii va gândi 
aşa sunt la adăpost. O să fac tot ce-mi vor cere iar 
drept ripostă vor fi doar amintirile mele firave, dar 
necruţătoare, care nu-l iartă pe conţinătorul lor şi-l 
ard la flacără mică...

L-am cunoscut pe Daniel la Ateneu, cu ocazia 
unui recital susţinut de Radu Lupu, pianistul plecat 
din ţară, dar cum nu vorbise pe acolo vrute şi nevrute, 
revenirea lui pentru a cânta în faţa melomanilor 
români, prestaţie avizată de altminteri de Consiliul 
Culturii şi Educaţiei Socialiste, nu a constituit o 
problemă. Aşa că pe Daniel mi l-a prezentat Raluca 
cu care venisem acolo, amândoi pe acea vreme 
studenţi la limbi străine, ea, realmente înzestrată 
pentru o asemenea facultate, eu pe dinafară, dar 
bâiguiam câteva cuvinte pe limba lui Shakespeare 
pentru a-mi trece examenele. Îl ştia pe Daniel 
deoarece frecventau un cerc de discuţii coordonat 
de esteticianul Ion Pascadi, om drăguţ şi doldora 
de intenţii bune, dar care suferise o pareză facială şi 
avea gura trasă spre ureche, ceea ce la prima vedere 
crea o senzaţie dezagreabilă. Pe atunci eram un copil 
care nu ştia mai nimic, nici pizdă nu mirosisem, 
nici la biserică nu mă duceam, cu atât mai puţin la 
Ateneu pentru a audia muzică simfonică. Ei doi erau 
în vervă şi vorbeau câte-n lună şi-n stele, dovadă că 
prezenţa la un recital era ceva firesc şi în general tot 
ce însemna viaţă culturală bucureşteană nu le scăpa. 
Daniel şchiopăta pe atunci fiindcă fusese la ski şi în 
urma unei căzături suferise o luxaţie dureroasă la 
ligamentele unuia dintre genunchi. Avea o înfăţişare 
plăcută, aceea a omului dispus să cunoască pe oricine, 
să nu aibă reticenţe penibile şi nici crize nejustificate 
de orgoliu. Eu care habar nu aveam cum e cu femeile 
m-am întrebat totuşi dacă între el şi Raluca o fi ceva, 
dar să mă fi dat şi cu fruntea de perete şi nu aş fi 

găsit răspuns. În mod sigur, pe el nu l-a preocupat 
acelaşi lucru. Oricum, între mine şi Raluca nici nu 
putea fi vorba de o relaţie intimă. Nu era ea pe atunci 
expertă în bărbaţi, dar instinctul îi sufla la ureche cine 
e mascul şi cine e puşti. Intram evident în categoria a 
doua şi atunci, de la sine înţeles, nu eram bun decât 
de discuţii cu iz filosofic. Nu ştiu ce avea ea cu Graal-
ul şi când pronunţa cuvântul acesta dădea ochii peste 
cap ca şi cum ar fi trăit un orgasm până la limita 
pierderii cunoştinţei. Ceea ce zornăia în căpuşorul ei 
pleca însă de la tot ce-i spusese de-a lungul vremii 
taică-su, un boier autentic, relaxat şi detaşat faţă de 
viermuiala pământenilor de rând, care când avea bani 
spărgea tot, când nu, făcea foamea, dar rămânea boier 
şi-şi crescuse fata în acelaşi spirit al superiorităţii 
faţă de lumea mizerabilă. Pe comunişti Radu Vasiliu 
nu i-a scos niciodată din „shudrişti”. Când am auzit 
cuvântul ăsta - fir-ar să fie, alt cuvânt -, am rămas cu 
gura căscată, dar apoi am aflat că la hinduşi există un 
sistem cvadripartit al castelor, iar Shudra este ultima 
din ierarhie, după brahmani, draci laci, şi descrie 
tocmai pătura socială cea mai împuţită, slugile 
nespălate, dar cărora dacă le dai nas ţi se urcă în cap 
şi te încalecă până la sfârşitul zilelor. Ne aflăm sub 
dictatura lor, spunea Radu, pe care l-am văzut doar 
de două ori în viaţă până a-şi da duhul, şi a murit 
săracul putred de diabet, cu un picior amputat din 
cauza necrozării, el, boierul pur sânge, dar nu a mai 
vrut sângele să curgă, ce să-i faci...

După concert, atunci la început de primăvară 
1978, am plecat la casele noastre.

Băiat de modă veche, politicos, am condus-o pe 
Raluca. Fata nu părea să pună mare preţ pe manierele 
mele. Ea era o visătoare incurabilă, vise întretăiate de 
clipe amarnice când dorea musai să coboare în viaţa 
cea mai dură. Ţi-a plăcut Dan? M-a întrebat atunci 
într-o doară. Vă cheamă la fel. E un băiat sensibil şi 
cu mari disponibilităţi, dar l-au băgat cu sila ai lui 
la politehnică...Are o mamă dată dracului, iar taică-
su e un inginer fanatic, care crede în progres, în 
industirializare, dar mai presus de orice e fascinat 
de spaţiul cosmic. Oltean get beget, dar cu aspiraţii 
înalte... Ai remarcat că după Pupăză ăla caraghios şi 
l-a pus în coadă pe Gagarin. Am rămas mirat fiindcă, 
sincer să fiu, nici nu reţinusem numele acelui tânăr 
de vârsta mea. Gagarin? De la cosmonaut? Exact, 
preciză Raluca. Ţi-am spus că taică-su e mort după 
cosmos şi drăcii de astea... În 1961, când ruşii au 
trimis primul om în spaţiu, mi-a spus Dan, el nu-şi 
mai încăpea în piele de mândrie de parcă vreun neam 
apropiat ar fi fost acolo în rachetă şi ce i-a dat prin 
cap? Să-şi ataşeze numele pilotului ăluia pentru ca 
în felul acesta să demonstreze că, dracu să-i pieptene 
pe toţi, mai spuse Raluca şi căscă lung, semn că voia 
să ajung câtă mai repede acasă, să se culce şi deci eu 
trebuia să fac urgent stânga împrejur.

epica magna
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E foarte mult de atunci, dar prin alonja memoriei 
clipele acelea vin în prim plan şi-şi cer dreptul la 
expresie. Daniel, după aceea, a devenit cel mai 
bun prieten al meu şi, chiar dacă Raluca dispăruse 
din orizontul vieţii noastre, noi ne vedeam aproape 
săptămânal şi pisam idei. Într-un fel sau altul ea-şi 
încheiase rolul. Graţia ei arase în sufletul nostru cu 
un plug subţire şi depusese seminţe imateriale din 
care puteau să ţâşnească marile voaluri care acoperă 
manifestarea. Dacă priveşti prin ele într-adevăr poţi 
vedea un cer nou şi un pământ nou. Cred că amândoi 
am privit şi ochii fiecăruia au suportat cum au putut. 
Ai mei s-au încărcat de lacrimi. Sunt şi acum îmbibaţi 
şi din cauza aceasta nu văd nimic. Raluca şi-a început 
într-un târziu viaţa sexuală cu parteneri inferiori ei, 
dar faptul acesta nu a deranjat-o fiindcă, aşa cum 
gândise întotdeauna, vrusese să cunoască viaţa până 
în straturile cele mai joase. A cunoscut-o şi nu s-a 
simţit deloc întinată. Daniel avea pe de altă parte un 
talent formidabil în a-şi schimba partenerele, ceea 
ce declanşa un registru complex de sentimente. Îl 
dezaprobam, dar îl şi invidiam. Sexul a rămas pentru 
mine multă vreme o necunoscută apăsătoare şi chiar 
mâ întrebam dacă nu o să rămân virgin până la adânci 
bătrâneţi. Fecioria era însă şi o taină pe care, oricât de 
ispitit, nu aş fi trădat-o. Nu ştiam ce aş fi făcut în faţa 
unei femei dezbrăcate, înhibat de jenă şi cu gândul 
mereu la fugă. Acum, sunt lucid şi dezmierd aceste 
amintiri ca pe un sfânt potir. Înainte de-a fi arestat, 
am întâlnit-o pe stradă pe Cela, mama Ralucăi, o 
bătrânică simpatică, vioaie, care nu-şi arăta vârsta. 
După socotelile mele se ducea uşor spre nouăzeci de 
ani, dar la întâlnire, în loc să mă întrebe şi ea, mă, 
fraiere, dar cum o mai duci?, a început imediat să 
turuie despre nu ştiu ce concert, spectacol de teatru, 
apariţie editorială... Îmi venea să-mi iau câmpii, 
să mă urc pe pereţii invizibili ai acelei atmosfere 
molatece de toamnă iarnă sau s-o iau pe cucoană în 
braţe şi s-o zvârl cât mai departe, ca pe o minge care, 
la un pas de tine, ţopăie şi te enervează. Femeia era 
o evreică rasată, care trăia însă în afara problematicii 
neamului ei. Când auzea de Holocaust dădea din 
mână cu un fel de lehamite, în sensul în care voia 
să arate celui sau celor din faţa ei că sunt alte lucruri 
mai importante pe pământ. Lucrase o viaţă întreagă 
în Radiodifuziune şi, dacă nu făcea rost de bilet la 
vreun eveniment cultural, se dădea de ceasul morţii. 
Nu am mai pomenit un asemenea apetit. Când a venit 
Sviatoslav Richter, s-a făcut luntre punte să fie şi 
ea băţ la Ateneu. Nu a pierdut nici un concert al lui 
Celibidachi, stătea în fotoliul din sală, loc cumpărat 
cu bani grei, şi-şi legăna capul în ritmul muzicii, mai 
ţinea şi ochii întredeschişi, pătrunsă până în măduva 
oaselor de valurile acelor sonorităţi divine, nu-i vorbă 
că şi Raluca făcea la fel şi, când mă remorca la câte 
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un recital, tot aşa era transpusă şi nu mai ştia pe ce 
lume e. Dar eu, animal bătrân, răpciugos, mormăiam 
în sinea mea împotriva acestor aere comice. Aşa le 
vedeam. Întâlnindu-mă cu Daniel, comentam şi ne 
amuzam pe seama cucoanelor care în sala de concerte 
aveau un orgasm insolit. Probabil că la ora asta 
Cela a dat şi ea ortul popii. Nici nu ştiu dacă a aflat 
ştirea despre fii-sa. Oricum, dusese, după divorţul 
de Radu Vasiliu, o viaţă ireproşabilă şi consumase 
discret toate toxinele. Retrasă într-o garsonieră de 
pe Avrig, nu cheltuise mai mult decât îi permitea 
pensia şi niciodată nu i-a cerut Ralucăi bani. Nu am 
fost la ea acasă, dar mi-o imaginam înconjurată de 
cărţi, de reviste, combătând exemplar singurătatea. 
Probabil când a aflat de arestarea mea o fi avut un 
moment de tresărire. Oi fi apărut în faţa ochilor ei 
cum eram, puşti dezorientat, dezarmat, îndrăgostit 
şi fără mijloacele pentru a-mi face iubirea credibilă, 
numai că eu intram cu fruntea sus în spatele gratiilor 
pentru... omor calificat, nimeni altcineva. Aşa e viaţa, 
te transformă şi rade până la os pielea gingaşă de 
odinioară. M-am îngrozit când mi-am văzut oasele, 
dar era prea târziu să fac ceva. Puşcăria urma să fie 
patria mea, înconjurat de compatrioţi răi, gata să mă 
sfâşie. Dar, Dumnezeule, sunt în viaţă pe când ei...

Ceea ce o caracteriza pe Raluca nu era atât talentul 
pentru limbi străine cât o neîncetată aplecare spre 
mitologii. Se întorcea într-un trecut din ce în ce mai ceţos 
şi acolo se simţea în largul ei. De aici provenea interesul 
nesecat pentru tema Graal-ului. Când a rostit pentru 
prima dată în faţa mea acest cuvânt, am făcut ochii mari. 
Nu auzisem niciodată de aşa ceva şi eram pur şi simplu 
curios. GRAAL...Majusculele trec razant pe lângă creier 
şi toate florile mirificului organ deschid capetele pentru 
a inspira mireasma neaşteptată. Observând că sunt 
ignorant, nu s-a obosit să-mi explice. Daniel, care ca şi 
mine trăise aceeaşi emoţie a necunoscutului, dar fusese 
cât de cât iniţiat, m-a lămurit în două vorbe şi uite aşa 
am aflat că treaba respectivă reprezintă un fel de potir 
miraculos în care la o adică găseşti de toate, şi ce e bine 
şi ce e rău, sacru şi profan, divin şi spurcat, fiecare ia de 
acolo exact ceea ce este şi de aceea a te încumeta într-o 
asemenea intreprindere presupune asumarea unui risc 
teribil. Dar, evident, nu trebuie să ne speriem prea tare 
deoarece chestiunea a fost de mult asimilată de oamenii 
de cultură care au ştiut s-o castreze şi atunci zici Graal, 
zici orice că nu ţi se întâmplă nimic. Mersi şi n-am 
cuvinte...Dar simţeam că nu în felul acesta mă pot pune 
la adăpost şi la urma urmei nici nu voiam să fiu apărat. 
Carcasa mea îmbâcsită de fecior întârziat tânjea după o 
plesnitură hotărâtoare. Tânjeam după acea erecţie care 
ar fi spart blindajele bunei cuviinţe.

(fragment din romanul abia început „Trei 
desene ale morţii”)
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Ioana ȘERBAN

Ceară și bronz 
(fragment)

Nu i-a plăcut acel apartament. L-au cumpărat când 
ea avea șapte ani, s-au mutat acolo în ‘98. Pe atunci, 
nu aveau bani să-l mobileze cum trebuie: în sufragerie, 
erau o masă mică rabatabilă, un pat care putea servi 
– histrionic – și de canapea, o măsuță cu un televizor. 
Nu exista lustră, ci un bec atârnat flasc de tavan. Când 
veneau musafiri, mama ei înghesuia paharele, scrumiera 
și farfuriile cu prăjituri pe un taburet din bucătărie. Mai 
erau și două cornize pe care mama le-a întins inventiv 
pe orizontală, pe post de etajeră încropită, sub care 
stăteau cataloage din colecția Arborele Lumii. „N-avem 
bibliotecă, de parcă noi ne-am păzi de cărți ca de râie!”, 
gândea Aril. Ceilalți colegi și prieteni aveau bibliotecă 
– din acelea standard și oarecum kitsch, admitea și ea, 
ticsite cu veselă, bibelouri, vaze cu flori artificiale și vreo 
piramidă Feng-Shui. Dar era acolo – și poate, alături, și 
vreun mini-bar. Lui Aril îi era rușine să-și invite colegii 
la ea acasă. În ruptul capului, nu le-ar fi mărturisit de ce. 
Mai târziu, în fața celor pe care totuși îi aducea acasă, se 
lăuda savant: „Ah, ai mei sunt într-o pasă dadaistă – vor 
ca-n locul bibliotecilor să avem cornize – e și ușor a la 
Picasso!”. Iar pe colegi, uluiți de acele tendințe complet 
străine lor, îi delecta asta, „Uau!”…

„Nu mi-a plăcut casa, iar acum o pierdem…”
Când se gândea la cum ar judeca ceilalți 

apartamentul, îl detesta. Însă, când era vorba doar 
de ei trei, acolo se deschidea un alt univers. Serile 
din adolescență, cu mama ei cu care discuta despre 
literatură, cu tatăl ei care se uita la vreun documentar 
despre Al Doilea Război Mondial pe care i-l explica 
sau la vreun film SF, cu rozariul de lângă telefon, pe 
fundal o melodie de Pink Floyd sau riff-urile lui Al Di 
Meola, Mediterranean Sundance. Atunci, becul căpăta o 
lumină acidulată, distilată în culorile videoclipurilor din 
anii ’70 și în galaxii îndepărtate. Tatăl era un afficionado 
al filmelor și al cărților SF. Mama ei vorbea uneori la 
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telefon în maghiară, cu rudele din Miercurea Ciuc sau 
cu bunica lui Aril când nu voia să se știe ce discută. (A 
încercat s-o învețe și pe Aril, dar din încăpățânare ea 
s-a opus. Nem!) Mama cânta în cor la singura biserică 
catolică din Brăila. La ei, Paștele era sărbătorit de două 
ori, pentru că tatăl era ortodox. Serile mâncau prăjituri 
Ciga-Biga („citit Cigo-Bigo, melc-codobelc”), un 
desert unguresc în formă de spirală. Era o cochilie care 
se încolăcea peste eșecurile lor: tatăl dorise să studieze 
istorie, mama – literatură, dar fuseseră constrânși de 
părinții lor să fie ingineri, apoi reprofilați în asigurări 
(tatăl) și în traduceri (mama). „Dar flerul artistic nu le-a 
secat! Într-un fel ei m-au învățat să scriu și așa am ajuns 
și la olimpiada naționala de literatură română. Viața și 
scrisul trebuie să curgă, obișnuia să-mi spună tata. Ei 
sunt poeți fără să compună ceva. Doi nebuni, în serile 
acelea din decembrie ’89, tata a ieșit pe străzi să lupte. 
Să facă Revoluție. Avea douăzeci și cinci de ani, de unde 
să știe pe-atunci că ceea ce făcea era mascarada altora în 
care, și de la alți tineri ca el, era așteptată o înflăcărare 
demnă de Julien Sorel. Era în perioada lui punk. Cu 
geacă de piele și bocanci negri, așa a ieșit. Și mama a 
fost pe măsură: însărcinată cu mine în luna a patra, cu 
părul vâlvoi de valkirie, s-a găsit să plece după el, să-l 
caute prin Brăila: Ei, puteam să-l las așa?!... Inconștienți 
și poeți, tocmai pentru că nu scriu. Au pasat necuvintele 
și tăcerile lor, ca pe niște penați, următoarei generații.”

Pe la zece-unsprezece ani, pe Aril a apucat-o „faza 
stângistă” – îi căina pe țăranii ruși asupriți de nobili și se 
bucura de victoria bolșevicilor, scria povești despre săraci 
și visa egalitate absolută. „Poți privi și-așa, dacă vrei”, 
i-a spus tatăl, „dar ar trebui să te informezi”. I-a arătat 
fetei documentare despre Gulag, apoi i-a amintit de tatăl 
lui care fusese exmatriculat din toate școlile și trebuise 
să cedeze moșia și conacul la venirea comuniștilor în 
România. În urmă cu două secole, familia lor făcuse 
parte din boierime, lucruri consemnate în anale, zicea 
tatăl. „Nu mă pun de-a curmezișul ideilor tale, oricare 
ar fi ele, dar trebuie să știi ce alegi, să-ți asumi, să te 
ghidezi după principii” – el era scrupulos de principial. 
Din ciclonul stângist, Aril a mai păstrat totuși, un an 
sau doi, anumite accente feministe și ecologiste („Tată, 
moare planeta, o să murim cu toții!”, „Ah, și eu sunt în 
papuci!” îi răspundea el), ca apoi, încet, să i se dizolve 
și acelea de la sine. 

Apartamentul lor se transforma în frumoasa 
supernovă Eta Carinae, cu Dune, Pink Floyd, limba 
maghiară, Cigo-Bigo, Sfântul Aton, părinții ei dansând 
pe Leonard Cohen, discuții despre cărți și cum ar fi fost 
istoria dacă.

„Dacă n-ar fi fost procesul – dar el e aievea!”
Serile de când era foarte mică de dinainte să 

adoarmă: mama care-i citea cu voce șopotitoare din 
Eminescu, Călin (file din poveste) („poemul care mi-a 
răscolit senzualitatea din găoace”) sau Tinerețe fără 
bătrânețe, basmul care-o marcase. Și tatăl ei când 
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construiau împreună un iglu iarna și făceau planuri 
despre lumi paralele și dezbăteau cum începuse 
universul. 

„Cum a început vina…”
Mama ei a fost în al nouălea cer când lui Aril 

i-a fost acordată o distincție de către Prim-ministrul 
României pentru rezultatele excelente la olimpiada 
națională. Sau când fata a fost acceptată cu o bursă la 
o universitate din Germania. Din ce aveau sau n-aveau, 
părinții erau deciși să-i sprijine planurile și visele, să-i 
acorde libertate, tocmai pentru că de așa ceva ei nu 
avuseseră parte. I-a întristat însă când Aril a renunțat la 
Germania – dar și cu asta s-au împăcat. 

„Prea i-au căutat în coarne!... Dar, de, așa au fost ei 
mereu – să fie ei altfel! Să arate că-s mai cu moț, că sunt 
rafinați și intelectuali. Și taică-su a fost un înfumurat, 
tot timpul credea că doar el are dreptate, nu te puteai 
înțelege cu el. Și s-a însurat cu maică-sa, catolică și 
unguroaică, nu putea să ia una româncă! Ea zici că e 
normală, binevoitoare, prietenoasă, dar una-două îți 
insinuează că ea nu-i ca tine. N-ai văzut așa atitudine 
distantă. Stai firesc de vorbă cu ei, o perioadă știu să fie 
și ei ca toată lumea – dar, când parcă ți-ar fi dragi, îți 
trântesc vreun neologism sau nu știu ce autor, că n-ar 
putea să folosească și altfel de cuvinte. Și fata! Mai rău 
ca părinții. Cu notele ei bune și olimpiadele la română 
și vrea să fie scriitoare. Mereu ea eleva eminentă, toți 
profesorii numai pe ea o lăudau la ședințe, și uite ce s-a 
ales! Cu prima ocazie când a scăpat de ai ei, le-a făcut-o. 
N-a stat nici un an în Germania la facultate și s-a întors. 
Iar ei au lăsat-o – păi cum s-o lași? Face ce vrea cu 
ei, ea îi conduce, da, da. Dă-i libertate copilului și te 
transformă-n sclavul lui! Vina lor, n-au știut s-o crească. 
S-a întors din Germania pentru nu știu ce iubit, o fi vrut 
să-l manipuleze și pe ăla, dar s-o fi prins el înainte în ce 
familie se bagă. Acum, s-au pricopsit și cu acel proces, 
mare necaz. Na, că nu mai pot fi superiori. Dar ce? Fata 
– tot distantă! Și vai de părinții ei, săracii!”

Toată istoria se trăgea de la finele anilor ‘90. 
Primele acorduri sumbre ale impasului care urma. În 
acea perioadă, mama ei lucra într-o întreprindere de 
mobilă și chibrituri la biroul Import/Export. Trebuia 
să ducă documente de la șefii ei la vamă. Într-o zi a 
văzut că acele documente nu erau în regulă din punct 
de vedere legal. Cifrele difereau frapant. I-a atenționat 
pe șefi, dar ei i-au spus că dacă voia să-și păstreze 
slujba ar fi fost indicat să nu comenteze. „Ce să fac?”, 
„Demisionezi fără discuții! Nu merită!”, a încercat s-o 
convingă tatăl lui Aril. Dar, de teama de a nu rămâne 
pe drumuri fără o sursă de venit, tocmai atunci când era 
din nou însărcinată, mama ei a continuat să ducă dintr-o 
parte în alta acele documente frauduloase. („Dintr-o 
parte în alta. Drumuri ca niște riduri tăiate în carne. În 
care punct din acele drumuri pe numele mamei s-a ivit 
ridul vinovăției?”) Totul era să nu-și piardă slujba și 
salariul, cât era el. Așa că aștepta pe holurile din vama 
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Brăila, în acele clădiri mucegăite transformate în birouri 
și depozite, cu miros de calculatoare Pentium 4. De 
câte ori își amintea mirosul acela anemic și acea zonă 
a portului frecventată de pești și prostituate, pe Aril o 
apuca greața, căci fusese de câteva ori cu mama ei la 
vamă. Pe acele holuri, mama ei rămânea până seara 
târziu când marfa pleca pe camioane cu documentele 
ilegale. Chiar și cât pe perioada sarcinii se ducea acolo. 
Otrăvitoarea spirală se creiona de pe-atunci. 

Copilul, fratele lui Aril, botezat Anton, s-a născut 
prematur și a supraviețuit la incubator doar șapte zile. A 
fost îngropat în cimitirul catolic din Brăila. 

Anii au trecut. Mama lucra în altă parte, obținuse 
între timp autorizația de traducător pe franceză și 
italiană. La biroul de asigurări, cineva de la DNA i-a 
făcut tatălui o vizită. Mama era cercetată. În 2005, s-a 
deschis procesul. 

„Pesemne că pe Joseph K. îl calomniase cineva. 
Dar pesemne că a făcut el ceva.”

Șefii și superiorii mamei ei din acea întreprindere 
deja muriseră. Așa că mama ei, alături de alți câțiva 
funcționari mărunți la fel ca ea, era următoarea în vizorul 
înțepător al comisiei DNA. Cât s-a lungit procesul timp 
de șase ani la Brăila, Aril a aflat prea puține despre asta. 
Mama ei era mama ei și această tautologie delimita un 
tărâm impenetrabil. Până la începutul lui februarie 2011. 
Într-o dimineață de ger țâfnos din cauza căruia Aril încă 
avea dureri de la proaspăta operație. „Un moment care 
e diferența dintre a scrie şi a descoperi că de fapt eşti 
scris de altcineva. Acele câteva cuvinte cântăreau cât o 
linguriță de praf stelar care e mai grea decât toată Brăila 
cu vama și portul ei și Dunărea la un loc.” În dreptul 
mamei ei, sentința Curții de Apel Galați scria sechestrul 
apartamentului și șase ani cu executare. 

Mama: „Am avut atâtea talente: o voce frumoasă, 
ușurința de-a deprinde limbi străine, și pe toate le-am 
irosit, mi-am îngropat talantul. Credeam că va fi vreme 
pentru toate și le amânam. Chiar și sarcina cu Anton mi-
am neglijat-o ca să duc acele dosare. Viața mea a fost 
o anagramă – în loc să fac din ea un cuvânt limpede și 
puternic, eu am încâlcit literele prolix. Și acum nici eu 
nu mai știu ce aș fi vrut să spun.”

La sugestia avocatului, a făcut recurs, deși i se 
spunea că șansele erau minime. În octombrie, spirala 
urma să se închidă la Curtea Supremă de Justiție din 
București unde se desfășura ultima etapă a procesului. 

„Părinții mei și acea situație. Când eram bebeluș, 
mă ridicam din pătuț noaptea să-i privesc cum dorm. 
Oare atunci eram conștientă, descifrasem în vreun 
oracol ce avea să urmeze și apoi am uitat?”

În tot acel an, dar mai cu seamă cu o lună înainte de 
proces, Aril trăi angoasa verdictului. Știa că în România, 
în ochii societății, a fi cercetat de comisia DNA era 
implicit echivalent cu a fi vinovat și corupt. Un infractor 
anti-democrat și resentimentar care voia să păcălească 
statul. Un asemenea proces te exila în leprozeria vulgară 
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a politicienilor care abuzau de funcția și de puterea lor 
pentru a face avere, vile, mașini, care manipulau și care, 
totuși, încă mai candidau cel puțin pentru vreun post 
de euro-parlamentar. Odată ce stigmatul DNA-ului le 
înroșise și lor pielea, cine s-ar mai fi uitat la amănuntele 
poveștii? Probabil c-ați avut ceva de câștigat, mustăcea 
lumea. Probabil că v-ați fixat voi vreo vilă pe la munte. 
Ehei, e acolo o vină… 

Mama ei nu mai era doar mama ei. Era o inculpată 
prin intermediul căreia statul era prejudiciat cu câteva 
milioane de euro. Tărâmul lor și viața lor erau ciugulite 
de un virus. După comunism și două decenii cu 
democrație schizofrenică, în ultimii ani era încurajat un 
zel justițiar, „uneori cu ochelari de cal, ca orice exces de 
zel”, gândea Aril. 

Într-o zi, la telefon, mama:
- Dacă eu aș muri, nu v-ar mai lua apartamentul, 

nu-i așa? 
Avea glasul ei firesc, o spusese aproape ca pe o 

constatare științifică: dacă A atunci B. 
- Mamă, ce vorbe-s astea?! Cum adică dacă ai 

muri?
- Nu știu, mă gândeam… 
- Mamă! Sper că n-ai de gând să – Tata e acolo? 

Dă-mi-l la telefon! 
- Ei, mama ta e îngrijorată și istovită, stai 

liniștită… Exagerează. Și tu semeni cu ea pentru că și 
tu exagerezi. 

Totuși, Aril nu-și putu scoate din minte acele 
cuvinte. Mama ei îi spusese odată că cel mai mult îi era 
frică să nu fie îngropată de vie. Nopți la rând, o visă 
cum se zbate într-un sicriu metalic la câțiva metri sub 
pământ. Se trezea nădușită de transpirație. Primul lucru: 
îi venea să sune acasă, orice oră ar fi fost, să vadă dacă 
mama ei e bine. 

- Nu pricep de ce te lași așa de acaparată! Nu e 
problema ta, Aril, e a mamei și a mea. 

- Asta-i bună, tată! Și eu sunt din vecini? Sunt 
turistă? 

Și tatăl atunci ofta prelung: „Iar se ambalează, 
Aril, vorbește tu cu ea!”.

- Tatăl tău vrea doar să te calmezi pentru că te 
iubește. 

- Uneori urăsc când devine așa flegmatic. 
- Dar și el suferă. Și atunci devine mai rece, știi 

doar. E modul lui de-a se exterioriza. Și tu faci la fel ca 
el. 

- Of, îmi tot spuneți mereu cu cine semăn… 
Cum de-am ajuns s-avem noi discuțiile astea? Eram o 
familie normală. Vreau înapoi la normalitatea aia în care 
suntem ca toată lumea. Ca toată lumea. Tânjesc după 
ceva solar. Sănătos. Luminos… 

- Păi hai să discutăm despre altceva. Ce aveți de 
citit la facultate? 

- Ah, facultate… Nu mă pot gândi la asta acum. 
Mamă, nici nu vreau s-aud de ea deocamdată. 

- Cum poți să spui asta? După ce știi foarte 
bine că eu n-am putut face facultatea de Litere așa cum 
îmi doream?! Și îți poți închipui că doresc să aflu cum 
e, ce studiați, ce cărți! Doar n-o să renunți acum și la 
facultatea de aici. Tu trebuie să-ți faci viața ta. 

- Mamă! Îmi pare rău. M-a luat gura pe dinainte, 
știu că vrei să afli. Iar la facultatea din Germania mai 
bine c-am renunțat, trebuia să fiu aici, aș fi luat-o razna 
să rămân acolo. Acum, asta e viața mea. Voi. Situația 
asta... De ce nu putem vorbi ca toți oamenii? 

- Da, hai să vorbim… 
- … 
- … 
- Vă sun eu mai încolo, bine? 
- Și stai liniștită, zilele trecute spuneam o prostie, 

n-o să fac nimic – 
- Da. 
„Mama ta e nevinovată, Aril, e doar un țap 

ispășitor!” îi spunea tatăl, „doar că așa funcționează 
democrația”. „Și de ce tocmai noi?! Voi care ați fost 
mereu corecți până la sânge chiar și când n-aveați un 
ban! Mama care, nici când nu trecea vreo mașină, nu 
traversa pe roșu!...” Dar și politicienii corupți și bogați 
spuneau același lucru, ca și cum discursul acesta era unul 
și același prezervativ infect folosit de toți la grămadă. 
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Alex CIOROGAR

Dimensiunea politică a experienței 
estetice și discursurile decliniste

Înainte de a intra în detalii, aș vrea să atrag atenția 
asupra câtorva considerații de ordin general, schițând liniile 
centrale ale contextului argumentativ. E vorba de articularea, 
în primul rând, a două tipuri de demonstrații – una venind 
din zona teoriilor estetice și artistice, cealaltă din zona 
studiilor literare. Ce le aduce împreună e atât noțiunea de 
experiență estetică, cât și problema crizei/crizelor. Plecând 
de la observația lui Yves Citton1 privind definiția crizei 
ca unul din principalele mituri ale contemporaneității, aș 
zice că depășirea discursurilor decliniste (realizată deja?) 
presupune relocalizarea atenției noastre dinspre viteza, 
înspre direcția necesară depășirii lor.

 Abandonul paradigmei formaliste a studiilor 
literare - mă refer, în termeni generali, la toate versiunile 
structuralismului și ale poststructuralismului - a avut ca efect 
repudierea unor întrebări (Ce este literatura? Cum poate sau 
trebuie ea interpretată?), specifice anilor ’60, ’70, respectiv 
’80 și adoptarea altora (De ce să studiem literatura? Pentru 
cine? La ce bun?), pe parcursul anilor ’90-2000. Nu ne mai 
interesează, cu alte cuvinte, ce, cum și de ce se scrie, ci, 
mai degrabă, de ce se citește? Desigur, nu e prima dată când 
sunt ridicate aceste întrebări, însă cauzele sunt altele și, în 
mod analog, răspunsurile istorice nu mai sunt valabile2. 
Problema, pe scurt, e cea a modurilor în care, pentru a 
folosi o formulă cunoscută, spectrele formalismului bântuie 
(încă) cuprinsul metodologic al celor două discipline (studii 
literare, estetică). Caracterul paradoxal al contribuțiilor 
recente constă în încercarea lor janusiană de a propune 
diferite manifeste evitând, în același timp, angajările de tip 
avangardist.

 Dezbaterile decliniste sunt extrem sinusoidale 
și au un parcurs istoric destul de complicat, motiv pentru 
care am preferat să grupez tipologic (preluând și modificând 
taxonomia lui Pascal Bejestam de Nys din „«La littérature 
est morte, vive la littérature!». Le débat contemporain 
sur la crise des études littéraires”, 2013, GÖTEBORGS 
UNIVERSITET) principalele cauze ale declanșării 
polemicior în două mari categorii: modificările „naturale” 
ale câmpului literar și artistic (cu două sub-categorii: 
schimbări discursiv-teoretice, pe de o parte și practice, pe 

de alta); și modificările „artificiale” împărțite la rândul lor 
în două subcategorii: starea actuală a disciplinei (e vorba, 
în principal, de acuza conform căreia discursul teoretic și 
studiul metodelor acaparează studiul propriu-zis al literaturii, 
pierzându-se contactul cu fața reală a fenomenului); și, 
în sfârșit, schimbările exterioare disciplinei (schimbări 
economice, politice și tehnologice majore).

Dacă literele și artele contemporane sunt acuzate, de 
către teoreticieni, de vacuizarea interiorității și incapacitatea 
proiectelor tinere de a oferi experiențe estetice autentice, 
indivizii creatori acuză teoreticienii de incapacitatea acestora 
de a analiza formele noi și radicalismul experiențelor estetice. 
Yves Michaud3 și Zygmunt Bauman4, de pildă, vorbeau despre 
arta în stare gazoasă sau despre modernitatea lichidă – ambele 
vizând efectele, dezastruoase din punctul lor de vedere, ale 
dematerializării artelor, precum și ubicuitatea practicilor 
performativ-informaționale. Cu toate astea, polemica anilor 
‘90 nu atinge punctul culminant decât în 1996, după cum s-a 
tot spus, când Jean Baudrillard declară, în The Conspiracy of 
Art, nulitatea experimentelor artistice contemporane. Printre 
cele mai importante nume ale participanților la dezbatere, le 
rețin aici pe cele ale lui A. C. Danto,  J.-M. Schaeffer, Nathalie 
Heinich și Bernard Lahire. 

 Pe de altă parte, criza studiilor literare implică 
(între 1994, respectiv 2014) nume precum William Marx, 
Tzvetan Todorov, Antoine Compagnon, Yves Citton, Francois 
Rastiere, Martha Nussbaum și alții. Aceste intervenții se 
văd și se vor percepute, cum ziceam, mai mult decât simple 
contribuții academice, aspirând, în schimb, la statutul 
unor adevărate evenimente politice. Riscurile financiare și 
decompartimentalizarea (ori, dimpotrivă, corporatizarea) 
profesională îi obligă pe experți să pună în scenă o pseudo-
revoluție: regândirea identității câmpului literar și justificarea 
prezenței literaturii în societate.

 Ce este experiența estetică și care sunt corolariile 
politice ale acesteia? Definită ca proces fenomenologic 
aparținând subiecților individuali, experiența estetică e 
constituită din două mari componente: dimensiunea atențional-
cognitivă și dimensiunea apreciativ-hedonică. Îndreptată 
împotriva dominației esteticii analitice anti-intenționaliste 
(Monroe Beardsley, Nelson Goodman, A. C. Danto), filosofia 
neopragmatică a anilor ’70 (cu figuri reprezentative precum 
Richard Rorty și Richard Shusterman) revalorifică ideile 
unui John Dewey care, în Art as experience (1934), definea 
experiența, foarte simplu, ca rezultatul interacțiunii dintre o 
creatură vie și mediul ei înconjurător. În linii mari, estetica 
pragmatică se diferențiază de cea continentală, idealistă sau 
a spiritului (cum o numește Jean-Marie Schaeffer) prin aceea 
că vizează îmbunătățirea calității și cantității experiențelor 
(estetice) ale indivizilor. Cu alte cuvinte, experiența estetică 
nu e diferită de cea cotidiană, fiind doar o modalitate și, 
totodată, o capacitate a subiecților de a conștientiza (și de 
a avea) experiențe caracterizate de Dewey ca integratoare, 
unificatoare și apreciative. Consecința logică o reprezintă 
imposibilitatea trasării semnului de egalitate între experiența 
estetică și cea artistică, Dewey nedistingând între munca 
fizică, de pildă, și vizita la muzeu. 

Destul de surprinzătoare e, în spațiul francez, teoria 
intenționalistă înaintată de Gerard Genette în cele două 
volume ale Operei de artă (publicate în 1994, respectiv 1997) 
care face saltul de la poetică la estetică, identificând (culmea, 



22 sens giratoriu

pe urmele lui Goodman) două regimuri ale operelor de artă: 
cel al imanenței și cel al transcendenței. Plecând de la definirea 
operei de artă drept obiect estetic intențional sau artefact cu 
funcție estetică (ce poate fi înțeles fie (1) obiectiv și ontologic, 
adică provenind dintr-o intenție estetică, fie din (2) perspectivă 
subiectivă și funcțională, percepută, cu alte cuvinte, ca având 
o intenție estetică), experiența artistică, inclusă în cel de-al 
doilea regim, e compusă, la fel ca la Dewey, din dimensiunea 
atențională și cea apreciativă, completată acum de prezența 
factorului intențional.

Dintre contribuțiile recente, perspectiva lui Jean-
Marie Schaeffer5 e nu doar declarat naturalistă (cea mai bine 
adaptată, deci, unui secol XXI al tehnologiilor bio-digitale), 
ci și cea mai influentă. La fel ca Dewey, Schaeffer definește 
caracterul comun și, totodată, singular al experiențelor 
estetice, important de subliniat fiind faptul că autorul înțelege 
exeperiența estetică nu ca o categorie sau concept disciplinar 
(și aici ajungem la implicațiile sociale ale conceptului), ci ca 
unul din aspectele centrale ale vieții cotidiene – iată o mișcare 
ingenioasă și curajoasă de justificare a studiilor literar-
artistice. 

Ce legătură au toate astea cu literatura? Despărțindu-se 
de perspectivele semiologice și naratologice, Marielle Macé 
(Façons de lire, manières d’être, 2011, Gallimard) propune 
un proiect al stilisticii existențiale (împlinind atât ambițiile 
ultimului Foucault de la care preia, de altfel, sintagma, cât și 
deschiderile disciplinare vizate de Genette) ce combină studii 
de filozofie, estetică, sociologie și antropologie, plecând de 
la ipoteza simplă (și nu tocmai originală) conform căreia nu 
există nicio barieră între artă și viață, estetica fiind, așadar, 
o dimensiune crucială a complexului format. În consecință, 
experiența estetică e o relație, o interacțiune propriu-zisă (ca la 
Dewey, repet) în care există un schimb reciproc între formele 
și stilurile entităților implicate (aceste interacțiuni contribuie 
la procesul de individualizare continuă a subiecților, nu în 
sensul unei distincții, ci în direcția unei lărgiri a posibilităților 
noastre de existență). Cum spunea Simondon, individul nu 
reprezintă nici originea, nici scopul final, ci un simplu moment 
în cadrul procesului nesfârșit al individualizării subiecților6.

Construită ca o serie de eseuri, demonstrația metaforică 
a cercetătoarei e frumos sintetizată în următoarea expresie: 
„a urmări un autor în fraza sa” – să intri, adică, prin lectură, 
în puterea unei forme, i.e. a unui stil, în vederea revitalizării 
sau reutilizării lui, un stil în care autorul trebuie înțeles ca 
numele propriu al unei dispoziții generice în fața lucrurilor. 
Definit de capacitatea transformării singularului în general 
(invenția unor forme, posturi, tehnici, atitudini și sensibilități 
ce pot fi mai apoi preluate), stilul e cristalizat în așa-
numitele fraze-tip, aceste metonimii simbolice ce înlocuiesc 
o formulă ce poate fi generalizată și transformată, cum 
ziceam, într-o conduită perceptiv-comportamentală. Dacă 
lectura - înțeleasă ca procesul de dezvoltare al unei realități 
gramatical-verbale într-un mod de prezență a subiectului în 
lume - e o astfel de experiență estetică, literații ar deține, se-
nțelege, instrumentele necesare reexaminării dimensiunilor 
formale ale tuturor experiențelor posibile. Există, desigur, 
predecesori ai unei asemenea mișcări și promisiuni, precum 
Ricoeur (narațiunea și temporalitatea), Barthes (idioritmiile 
din Comment vivre ensemble), Rancière (regimul estetic și 
lecturile emancipatoare) ori Foucault (proiecte foarte sumar 
schițate în cursurile sale), însă pe aceștia nu-i unește un 

concept ori o cauză comună cum se întâmplă cu cei discutați 
aici.

Se pare, astfel, că publicarea în 2015 a volumului 
Experiența estetică (Gallimard, colecția NRF Essais), semnat 
de J.-M. Schaeffer, indică cel puțin două lucruri: oficializarea 
și instituționalizarea conceptului, pe de-o parte, și reorientarea 
studiilor literare într-o nouă direcție (cum spuneam la început, 
invocându-l pe Citton) ce reprezintă deja soluția cvasi-
istoricizată a ieșirii din criză, pe de alta. Întorcându-mă, în 
final, la titlul articolului, dimensiunea politică a experienței 
estetice și discursurile decliniste, aș spune că acesta ar trebui 
citit în felul următor: dimensiunea și explorarea implicațiilor 
social-politice ale experiențelor estetice constituie principalele 
soluții propuse în fața teoriilor și practicilor defetiste. Dacă în 
procesul constiturii lor, discuțiile criziste au invocat lipsa unor 
experiențe estetice autentice ca expresie fenomenologică, 
soluțiile discutate mai sus apelează, în termenii unei logici 
pragmatice, la conceptul de experiență estetică transformând 
lectura, de pildă, într-o interogație politică în care ceea ce ne 
interesează acum e, nu ce semnifică stilul, ci, în cuvintele lui 
Laurent Jenny7, ce poate el să facă.

Ironic e doar modul în care, pentru a-și prelua locul 
de onoare, teoria franceză de azi a trebuit nu doar să asigure 
un altfel de viitor studiilor literare - diferit de cel al Digital 
Humanities, dar și de tradiția lui mai ’68 -, ci să privească, 
culmea, înapoi și să aducă la zi, prin intermediul psihologiei 
cognitive și a neuroștiințelor, o paradigmă anglo-americană 
cu care, euristic vorbind, a purtat războaie indefinite.

________
 „The ways in which the word «crisis» is currently 

used strikes me as pretty systematically misleading. The word 
functions as a «myth» in every sense of the term. It suggests an 
implicit «history»: things were good, now they’re bad (i.e., we’re 
in a «crisis»), but they’ll get better. It is based on a «myth»: once 
the crisis that is slowing us down, holding us back, or, worse still, 
pushing us backwards is finally over, we’ll return once again to 
our usual cruising speed. Herein lies the key illusion: due to the 
hegemony of economic thinking over our political debates, a 
«crisis» is almost always conceived as a recession or stagnation in 
GDP. We are in a “crisis” because GDP is not growing. This blinds 
us to the fact that the real crisis, the imminent catastrophe, has 
nothing to do with our speed, i.e., the acceleration or deceleration 
of growth, but with our direction: the crucial question is not 
whether to go faster or slower, but in which direction we wish to 
reorient the growth of our productive forces”. Guillaume Mazeau 
și Jeanne Moissand, „Revolution adn the Crisis of Temporality. 
An Interview with Yves Citton and Myriam Revault d’Allones”, 
27 mai 2013. http://www.booksandideas.net/Revolution-and-the-
Crisis-of.html. Accesat în data de 01.05.2016. 

2 Vezi sinteza lui A. Compagnon, „What is Literature 
For? Inaugural lecture delivered on Thursday 30 November 
2006”, tradus de Liz Libbrecht. http://books.openedition.org/
cdf/3314?lang=en. Accesat în data de 01.05.2016. 

3 Yves Michaud, L’Art à l’état gazeux : essai sur le 
triomphe de l’esthétique, Paris, éditions Stock, 2003.

4 Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, Polity, 200.
5 Jean-Marie Schaeffer, Adio estetică, Editura Știința, 

Chișinău, traducere de Ciobotaru Adrian, 2002. 
6 George, Simondon, “The Genesis of the Individual” 

în Zone 6: Incorporations editat de Jonathan Crary și Sanford 
Kwinter. New York: Zone Books, pp. 297-319.

7 Laurent Jenny, Le Style en acte, Vers une pragmatique 
du style, Geneva: Métis Presses, 2011.
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Al. CISTELECAN

Contemplația ironică
 

Melancoliile asediază din toate părțile primele 
valuri de echinoxiști. Ce-i drept, asediul e cu atît mai 
insinuant (și mai insidiant, dacă am voie) cu cît terenul 
era pregătit mai dinainte ba prin culturi melancolice 
temperamentale, ba printr-o lirică predispusă să se 
melancolizeze prin reflecție și contemplație. Mai toți 
echinoxiști timorați în tinerețe de real și refugiați în 
bibliotecă s-au trezit că realitatea dă peste ei și acolo 
și s-au văzut copleșiți de o melancolie existențială pe 
care încearcă s-o valorifice printr-o procesare ironică. 
Tonul l-a dat, cum era și de datorie, Ion Pop, dar drog 
melancolic luau, fiecare pe contul lui, și Dinu Flămând și 
Ioan Moldovan și Traian Ștef și Ion Urcan, ba chiar și cel 
mai temerar fantezist al Echinox-ului – Viorel Mureșan. 
Nu sunt departe, în ultimele scene, de melancolizarea 
propriilor fantasme nici poeții zgîlțîiți de frisoanele 
informului (Ion Mureșan și Aurel Pantea) sau de cele 
ale iluminării (Adrian Popescu, Dan Damaschin), dar la 
ei melancolia e doar de coloratură, nu chiar structurală. 
Măcar Ion Urcan s-a născut melancolic, după cum 
remarcam în Ad usum Delphini (Editura Echinox, Cluj, 
1994), unde melancolia era ascunsă (cît să se vadă) sub 
un strat de umor și după o perdea de detașare. Și așa a 
rămas pînă azi, cînd scoate – în fine!!! – un al doilea 
volum – O seară la restaurant*. Ce-l va fi ținut pe loc 
atîta vreme, doar poetul știe, căci felul lui de a scrie nu 
se bizuie pe dificultăți insurmontabile, ci, dimpotrivă, 
pe nonșalanță, colocvialitate, narativitate, toate strategii 
pentru o punere în scenă a melancoliei. N-aș zice că s-au 
schimbat multe în cei doisprezece ani nici în atitudinea 
poetică (o contemplație ironică a realului), nici în 
funcția discretă a imaginarului (Urcan joacă pe notație), 
nici în viziunea sceptică (deceptivă în fond, dar tonifiată 

de umor) sau în combinația de candoare și caricatural. 
Dar firește că organizarea efectelor e acum mai subtilă, 
ironia contemplativă e mai cu ritual și majoritatea 
poemelor se constituie într-un ceremonial de ironizare. 
Ironie cu autoironie, montaj cu umor al secvențelor și 
– pe sub ele – o mîhnire existențială travestită în vervă. 
Căci poet de vervă a fost – și a rămas – Ion Urcan; nu o 
vervă ludică, de pură inventivitate (deși dă și ea probe) 
sau gratuită, ci o vervă de autoapărare, o sublimare în 
seninătate a frustrărilor și tristeții de substrat, o eschivă 
din fața agresiunii cotidiene. Cam asta și e rețeta de 
melancolie: sublimarea suferinței în surîs, relativizarea 
a tot ce amenință să devină prea grav și prea greu de dus; 
pe scurt, șarjarea melancoliei, dar fără a o primejdui.

La prima mînă, Urcan pare a face simple inventare 
de cotidian, cu detașare și scrupulozitate, dar asta numai 
spre a crea un peisaj de agresivitate existențială: ”În blocul 
cenușiu de beton,/ Deasupra noastră e un apartament/ 
Care se vinde mereu./ În fiecare an alți locatari,/ Alte 
destine/ Pe care nu mai pot să le duc în spinare./ La cele 
mai nepotrivite ore/ Se aud pași, se toacă vinete, se bat 
cuie,/ Se fac grătare, se trîntește mingea, scîrțîie patul,/ 
Plînge copilul/ Sau vîjîie conductele de apă./ Soluția 
ar fi să mă mut în pod,/ Dar blocul nu are acoperiș” 
etc. (Acoperișul). Nu e, desigur, scăpare de acest stres 
cotidian, nu alta decît cea în iluzia scăpării. A scăpării 
definitive la Urcan, căci substratul său de scepticism și 
de mizantropie se activează imediat și proclamă această 
schimbare ca singura, într-o viziune atît de degradantă 
a umanului cum numai la Camil Petrescu, în notațiile 
lui de front, mai avem: ”Acolo sus, sub adierile cerului, 
sub zăpezi și sub ploi,/ Nimeni nu va veni să mă vadă./ 
Îmi voi încheia treburile, sorocitele zile,/ Și apoi, jur, 
mă voi arunca împăcat în abisul/ Burlanului de gunoi/ 
Și nu voi deranja cu ceremonii/ Inutile.” Pe sub aceste 
notații și reacții la peisajele agresive se strînge un 
strat de dezamăgire care, în miezul lui, are ceva din 
mizantropia cioraniană. E o cîntare de zădărnicie, la 
urma urmelor, poezia lui Ion Urcan, dar o cîntare cu 
cheie sarcastică sau caricaturală. Fondul principal de 
poeme pornește chiar de pe pragul imediat al realului 
(brutal sau grotesc), dar trimite condiția umană într-o 
parabolă (parabolizarea cotidianelor e formula cea mai 
frecventată). E un scenariu de pesimism absolut, cum, 
bunăoară, cel din O seară la restaurant, o parabolă a 
golirii lumii de orice altă prezență decît a plictisului 
existențial, a sictirului total. Zeii plictișiți de misiunea 
lor inutilă, propovăduind ca niște actori de local în fața 
unor meseni plictisiți, pleacă la primul pretext, într-o 
complicitate deplină între angajatorul lor, spectatori și ei 
înșiși; rareori în poezia noastră s-a mai atins acest nivel 
al sastisirii de transcendent, de un transcendent el însuși 
sătul de recitalurile lui zadarnice; un asemenea denunț 
al golirii de sens, al băltirii în pura imanență: „Toți 
dumnezeii popoarelor înalță imnuri,/ Proclamă judecăți, 
rostesc oracole,/ Dau sacre porunci./ Noi, ceilalți, pe 
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la mese,/ Fără să ne prea pese,/ Bem cîte-o cola, un 
sprite, scotch, bitter, vermut/ Și pălăvrăgim discret, fără 
pretenții/ Sau pur și simplu tăcem, cu gîndul la te miri 
ce./ Ar fi plăcut în restaurant, dar larma zeilor sporește.// 
De la o vreme, gălăgia s-a întețit/ Peste orice măsură./ 
Mai încet, domnilor! Aici e un local civilizat, /…/ La 
primul protest, larma a încetat,/ Zeii au coborît de pe 
estradă tăcuți, cu capetele plecate/ Și au ieșit, ducîndu-
și în mîini instrumentele./ Le-o fi ajuns și lor, erau/ De 
mult în restaurant, spuse șeful de sală/ Făcînd cu ochiul 
și zîmbindu-be complice”. Asta e tema suverană din 
poezia lui Urcan: căderea lumii în derizoriu, prăbușirea 
ei în insignifianță, pierderea oricărui sens dincolo de 
imanența pură: ”…/ Nu mai am ce face/Cu munții și 
apele mitologiei. Muntele/ Este o grămadă de pămînt, de 
pietre și de copaci,/ Rîul – un canal natural de deversare,/ 
Marea – un drum mai lesnicios/ Pentru vapoare” (Marea 
debarasare). Poetul e martorul pătrunderii în lume a 
fantasmei pustiului spiritual, a insinuării grotescului și 
informului ca ethos al lumii: ”O hidră imensă a pătruns 
peste noapte/ În sala cinematografului de stat./ S-a scurs 
lent pe uși, pe coridoare/ Și s-a lățit pe toate scaunele/ Ca 
un lahar moale de gelatină/ Ca o avalanșă vie de aluat” 
etc. (Vizitatorul). Dacă poetul ar fi un cinic, tocmai din 
jubilația acestei degradări și-ar construi viziunea. Numai 
că cinismul lui, pus în notații și scenarii parabolice, e 
strict de fațadă și tablourile pe care le face cu el sunt 
stricte denunțuri: ”Azi, Estul meu de glod și de beton,/ 
Însăilat cu sîrme ruginite,/ Se-ntoarce zdrențăros și 
tuns cazon/ Din lagărul kolhozurilor scite.// Vrednic de 
milă, dacă n-ar fi beat,/ Poltron și cam tîlhar de drumul 
mare - / De n-ar dormi cu preacurvia-n pat/ Și crucea lui 
Hristos la cingătoare” (Azi, Estul). Inima lui Urcan e, de 
fapt, compasivă, bate în ritmurile empatiei cu exclușii și 
striviții. Suita de ”portrete” pe care o răspîndește în pagini 
e o suită de empatii, de identificări cu victimele. Dar 
într-o stilistică nonșalantă, aparent anafectivă, ba chiar 
caricaturală. Dar asta pentru că Urcan nu dă niciodată 
pe față ce simte. Din contră, totdeauna se ascunde 
după o perdea de umor, de ironie sau – consecvent – 
de autoironie. Deși sunt cîteva exerciții făcute pe alte 
registre (de la versul clasic la inventivitatea ludică și de 
la replici ”interpextuale” la narațiuni de presă), volumul 
iese dintr-o evidentă unitate de viziune: melancolică, 
senină, ironică, pe fond de umor și scepticism. 

(Cam lucrurile astea le-am auzit spuse de Ion Pop 
cu prilejul lansării cărții lui Urcan. Nu știu dacă le-am 
reținut bine și dacă am făcut un rezumat corect, dar 
oricum Ion Pop le avea scrise și urmează să le publice).

 
_______

* Ion Urcan, O seară la restaurant, Editura Charmides, 
Bistrița, 2016.

Cornel NISTEA 

O poezie a maturităţii depline

Bună parte dintre poemele lui Kocsis Francisko*, 
publicate în volumul Teste de identitate, le citisem o dată 
primite prin e-mail, iar a doua oară când am fost responsabil 
de număr al revistei Discobolul a sfârşitului de an 2015. Ţin 
cartea lui Francisko pe masa de lucru de două luni şi mă tem 
să mă apuc de citit, pentru că de fiecare dată poemele lui 
îmi răvăşesc sufletul. Acum nu mai am scăpare şi-ncep cu 
Povestea de seară de pe ultima copertă, când „Linda se sălta 
pe genunchii mei/ şi de-acolo striga lumii să se astâmpere,/ de 
acolo striga buzelor mele să mai aştepte/ cu povestea până se 
cuminţesc şi greierii”…, o poveste datată 3-4 iulie 1986, ca în 
volum să citesc poeme recente: Octombrie 2012, Octombrie 
2013, Octombrie 2014, iar la pagina 85, Octombrie 2015, ziua 
5. Gândul mă duce desigur mult înapoi, provocat desigur de 
Povestea de seară, în care iubita poetului „râdea de parcă ar 
fi trecut prin gândul ei/ o orchestră cu o sută de castaniete”, şi 
„roiul de sunete zglobii se hârjonea/ în auzul meu pe-ndelete”, 
la poveştile din celelalte volume de versuri ale poetului scăpate 
să nu fie distruse de furia autorului în anii tinereţii, când 
Kocsis Francisko îşi făcuse obiceiul, deloc comod, de-a trăi 
în mod repetat prin poezie, imprevizibil, aducând în volumele 
sale poezii din diferite perioade de creaţie, unele recuperate 
din te miri ce dosare, file cu poezii uitate prin vreo carte. Acum 
însă poemele din această plachetă sunt creaţii recente, titlul 
volumului Teste de identitate ispitindu-ne la mai multe opţiuni 
interpretative, din care nu excludem nici autoironia, măcar 
că în substanţialitatea sa cea mai intimă Kocsis este un poet 
al transcendenţei, metafizica manifestându-se în tribulaţiile 
existenţiale dincolo de raţionalul la care adeseori poetul e 
întâmpinat de „contrariul”, de „nostalgia după un dar pierdut”, 
ceea ce făcea încă de copil, când vorbea „cu gâzele şi cu firele 
de iarbă”, cum constată el în poemul Nicidecum nu-i uşor din 
debutul volumului, cu nu puţine elemente de ars poetica, când 
vorbeşte despre „colosala diferenţă de limbă” sau când „fiinţa 
lui nu-i cu totul dincoace de mister”.
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Deşi arareori marchează grafic, de cele mai multe ori 
poezia lui Kocsis este una interogativ-reflexivă când sinele e 
bulversat de ciudăţenii existenţiale, nu o dată lângă acestea 
fiind aşezate imagini ale unui inefabil pur cu peisaje şi 
întâmplări care stârnesc nostalgii, nu fără acea tensiune ce i-o 
stârneşte poetului „umbra întunecată” a apei Someşului „ca 
un suspin întors în ecouri aproape stinse” sau când spune: 
„O, prietene, lasă să se ducă albastrele amurguri” din poema 
dedicată lui Dsida Jenő, la Satu Mare, mai 2012, după lectura 
căreia avem acea stare a paradisului pierdut, regăsit însă în 
amintire, înfăptuire a unui miracol ascultând „în limbi diferite/ 
acelaşi clipocit de ape”.

Întoarcerea înapoi într-o căutare înfrigurată a imaginilor 
din copilărie se amplifică într-o reverie a aceluiaşi paradis 
pierdut în care la bărbatul ce sta pe laviţa verde din cerdacul 
casei are loc o dedublare a vârstelor „unde putea să fie şi 
Dumnezeu”, într-o împietrire de care „ar depinde tot destinul 
de acum înainte”, în vreme ce „amurgul coboară cu repezeală”. 
E o poezie a sugestiei grave în care descoperim mai mereu 
precaritatea existenţială a omului ajuns într-o cumpănă a 
vieţii, asemeni bătrânilor de pe laviţele verzi de lângă casele 
copilăriei, când „tristeţea nu-i decât felul năucitor în care 
resimţi/ această iluminare răsturnată”.

Retrăirea în amintire e resimţită mai mereu la nivelul 
senzaţiei fizice ca în Octombrie 2012: „Vânt greu, metalic, 
zornăitor s-a târât pe stradă/ ca un convoi de robi într-o 
zăvorâtă ogradă” sau „În toamna aceasta cu melancolii/…/ 
rece îmi bate în suflet un mistral” (Toamnă cu melancolii). 
Rememorarea pare să fie una cu suport terapeutic, de catharsis, 
când „tăioasa mustrare e o mângâiere/ faţă de gândul rău pe 
care mi-l nutresc”, când „pot deveni cel mai pătimaş duşman al 
meu”. Aşadar, omul învins adeseori de raţionalitate, când „nu 
mai râvnesc decât lucruri puţine/ şi relativ uşor de dobândit”, 
ca să constate mai apoi: „sunt un om atât de bogat încât teama 
mea cea mai mare/ e că nu voi putea păstra totul la sfârşit/ şi 
n-am nici un criteriu de renunţare”.

Rare urme de revoltă, dar parcă nici de pură resemnare 
când poetul constată „cu sufletul transformat în câini turbaţi”, 
„când turbarea ameninţă să iasă la suprafaţă”, când „pe 
trotuarul celălalt apare un om/ cu mersul nesigur”, starea de 
revoltă putându-se manifesta împotriva sinelui, nicidecum 
împotriva divinităţii sau semenului. Vina este mereu asumată, 
dacă ea există, ţine de eul profund, nu de cel al unei realităţi, 
al lucrurilor pasagere.

Fiinţa, întruchipare a unor infinităţi, e mereu 
surprinzătoare, cu acea veşnică dorinţă de-a întoarce „timpul 
înapoi”.

Poezia lui Kocsis Francisko provoacă cititorului mereu 
neliniştea, acesta regăsindu-se în siajul expresiei poetice 
căreia-i devii părtaş dacă nu captiv: „rămâi singur cu tine 
însuţi/ ca un magazin închis pentru inventar”, „în nopţile 
acelea de mare singurătate”. (Nopţile nălucilor). Există o 
bipolaritate a eului între strigăt şi şoaptă, când mintea „implora 
firul de iarbă/…/ să te-ntoarcă din drum”, „groaza gândului că 
nu ne-am cunoaşte”. Confuzia pare să fie provocată mai apoi 
de bim-bamul „ca o limbă de clopot” al stării, cu certitudinea 

că „nu rezolvi nimic făcând atâta tărăboi”, când constaţi că 
viaţa „desparte o banalitate de alta”, în „octombrie văratic”, 
în care dezorientată stă păpădia înflorită între spinii tufelor de 
porumbar”. (Octombrie 2014).

Aşadar, Kocsis îşi datează de data aceasta poemele 
în titluri, cu o simbolistică de flash care poate sugera etatea, 
piscul din care îşi exprimă trăirile: Octombrie 2012, Octombrie 
2013, Octombrie 2014, Octombrie 2015, ziua 5, în cea din 
urmă poemă „blajinul tată ştia ce face ştrengarul, dar nu-l certa 
pe absent (pe „micul Bolyai, fugit de la ora de geometrie”), îl 
lăsa să-şi contemple vedeniile”, Kocsis conchizând în poema 
sa ironic: „şi aştepta să-i povestească şi lui despre lumea de 
apoi/ cu ştiutul amestec de gravitate, şagă, ironie şi candoare”.

Când grav, apolinic chiar, când autoironic, din când în 
când aproape ritualic, fără a deveni un mistic, poetul alege 
psalmul pentru a-şi domoli suferinţa: „Doamne, nu fi supărat 
pe sentimentele mele/ şi să nu faci din asta o problemă de 
viaţă şi de moarte/ (...) nu fi supărat Doamne, că şi gândurile o 
iau razna/ uneori după suflet ca nişte biete animale speriate”.  
(Cârteală)

De altfel, poezia lui Kocsis este mai mereu un dialog 
cu sinele în acea stare nesfârşită de meditaţie asupra condiţiei 
poetului în societate, când nu de puţine ori apare starea de 
nelinişte  a sinelui: „Sunt zile când ai vrea să evadezi din 
prezentul/ strâmt şi incomod ca o platoşă/ să te răsteşti la 
autorul condiţiei umane”… rezultat şi al nepăsării lumii, 
nevinovate de altfel pentru ignoranţa ei, când poetul se doreşte 
măcar pentru câteva clipe, recunoscându-i-se apartenenţa la 
regnul poetic, mândru de boema sa: „Când trec seara prin oraş, 
cu pălăria pe cap/ şi mâinile înfundate boem în buzunare,/ aş 
putea fi uşor confundat cu Fernando Pessoa,/ deşi aş prefera să 
fiu confundat cu Trakl/ chiar dacă trăsăturile noastre fizice nu 
seamănă foarte mult” (…) şi-ar dori: „să treacă pe lângă mine 
o figură cu lumina aceea/ nelumească de stafie pe faţă:/ «Bună 
seara, domnule Pessoa, e o seară minunată», să apună doar atât 
şi-apoi să treacă mai departe”. (Seară minunată)

În volumul de acum, poetul pare iluminat de toate 
experienţele lumii, exprimând adevăruri dintr-un prag înalt al 
vieţii, ca în „ultima primăvară” cu mama „într-o stranie dare 
de seamă despre cine murise/…/ şi parcă totul suna a exerciţiu 
de scădere…,/ era de un calm cum n-a mai fost vreodată”, ca 
mai apoi să aibă viziunea unui cimitir „invadat de floarea-
soarelui”.

Poemele din finalul cărţii sale de versuri conţin nu 
puţine elemente de artă poetică precum în Geometrul şi poezia 
cu observaţia că „versul n-are cum să fie deci mai prejos/ 
decât linia dintre două puncte oarecare” sau în Privilegiu, 
când poetul spune: „Accept totul ca pe un privilegiu/ resimţit 
uneori şi ca pedeapsă”. 

Poemele lui Kocsis Francisko din volumul Teste de 
identitate, ca şi din celelalte volume, probează statura înaltă, 
dacă nu chiar alura de olimpian a unui poet remarcabil în ale 
cărui versuri ne regăsim la nesfârşit.
______
* Kocsis Francisko, Teste de identitate, Editura Ardealul, 
2015, 96 p.
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         Emanuel MODOC

Armele de luptă ale avangardei

Probabil cea mai importantă recuperare a 
avangardei în literatura română a avut loc în anii 2000. 
Scuturat, relativ vorbind, de morbul comunismului, precum 
și de convalescența postcomunistă, spațiul literar autohton 
reușește, odată cu trecerea în noul mileniu, să reviziteze 
curente literare cu un profund aspect ideologic (și, mai 
mult, de stânga), cărora critica imediat post-revoluționară 
a refuzat sistematic să-i redimensioneze contextul. 
Revizitarea avangardei românești din perspectivă 
ideologică a fost un demers început abia în anii 2000, 
odată cu studiile unor Paul Cernat, Rodica Ilie, Dan Gulea 
sau Ovidiu Morar. Acesta din urmă demonstrează, în cel 
mai recent volum al său, Literatura în slujba revoluției* 
că o relectură a avangardei românești (și a avangardei 
în general) poate fi posibilă și extra-literar, urmărind nu 
atât aspectele legitimatoare estetic ale principalelor texte 
programatice avangardiste (critici precum Adrian Marino, 
Ion Pop și, mai târziu, pe urmele acestora, Rodica Ilie, au 
constatat valoarea de literatură a discursului programatic 
avangardist, precum și felul în care manifestele avangardei 
românești depășesc limitele discursului de intenționalitate 
programatică și alunecă în spațiul literarității), cât cele 
ce țin de strategii de revendicare/cucerire discursivă a 
puterii. Așadar, o cheie de analiză identitară a manifestelor 
avangardiste.

Cu o introducere sintetică asupra principalelor 
mutații ale avangardei, întrunind studii de referință precum 
cel al lui Mario DeMicheli, Renato Poggioli sau Peter 
Bürger, volumul reface traseul avangardelor europene 
din unghiul militantismului politic și al relațiilor cât se 
poate de intime ale acestor curente literare cu principalele 
mișcări politice de stânga ale începutului de secol XX. 
Căci are dreptate Ovidiu Morar când afirmă: „Poate că 
această fervoare revoluționară a avangardei n-ar fi fost 
însă posibilă în absența contextului general creat de primul 
război mondial și, pe de altă parte, de triumful revoluției 
bolșevice. Cele mai importante mișcări de avangardă 

europene s-au născut în atmosfera încărcată din preajma 
primei conflagrații mondiale, ca manifestări ale unei 
stări de spirit iremediabil pesimiste exprimând, după 
cum declara, de pildă, liderul suprarealist André Breton, 
«defetismul războiului»”. Principalul punct de focalizare al 
studiului îl reprezintă, însă, avangarda românească, în care, 
potrivit criticului, nu altfel decât în restul Europei se petrec 
lucrurile. E interesantă, în acest sens, observația conform 
căreia, după anii 30, „majoritatea avangardiștilor români, 
nemulțumiți poate de sterilitatea demersului lor în plan 
social, vor opta pentru angajarea politică de partea stângii 
radicale, susținând, probabil după modelul suprarealiștilor 
francezi, ideea unei revoluții sociale”. Această doctrină, 
apropriată de la avangardele franceze reprezintă, în sine, 
un caz bizar: deși spațiului cultural românesc nu îi era 
deloc străin discursul de stânga, „tinerii mânioși” de la 
revistele unu, Alge, Liceu etc. par a prelua direct, ignorând 
orice fel de precursorat ideologic autohton, troțkismul 
suprarealiștilor francezi (în frunte cu André Breton).  Însă, 
paradoxal, stângismul avangardiștilor francezi a fost filtrat 
prin mediile intelectuale occidentale, în care anti-burghezia 
era apanajul revoluționarismului de odinioară, iar anti-
burghezii erau, ei înșiși, burghezi, așa cum antielitismul 
avangardist aducea tot mai mult a elitism al marginalilor.

Cel mai solid segment al cărții vizează câteva 
„genuri specifice” ale literaturii de avangardă. Pamfletul, 
reportajul, poezia „proletară” și epica militantă sunt 
analizate din perspectiva pasibilității acestor genuri de 
a constitui vehicule ideologice. Prezența, în perioada 
interbelică, a acestor mijloace discursive ideologizante, 
apropriate de către dictatura comunistă și deturnate la 
nivel retoric pentru a servi ca medii propagandistice, 
e deosebit de relevantă pentru înțelegerea mutațiilor 
survenite în literatura ulterioară celui de-al doilea război 
mondial. Însă, așa cum ne avertizează și autorul cărții, 
„scriitorii avangardiști în general n-au confundat literatura 
cu propaganda plată și n-au aruncat peste bord vechile 
convenții estetice, ci le-au pus în slujba unor idei politice 
pe care în acel moment le-au considerat vitale”. Pe urmele 
articolului-manifest Poezia agresivă sau despre poemul 
reportaj, semnat de Paul Sterian în paginile revistei unu, 
Ovidiu Morar vede în „invectivele” lui Geo Bogza un 
posibil precursor al poeziei „proletare”. De altfel, autorul 
observă cum, în ultimele numere ale revistei unu, mai toți 
autorii grupați în jurul revistei se îndreaptă, după renegarea 
suprarealismului, către poezia de factură militantistă. 
În același timp, regimul discursiv al acestor poezii nu se 
schimbă în mod esențial, așa încât, dacă e să propunem un 
close-reading asupra poemelor „cu tendință” ale lui Ștefan 
Roll, Gherasim Luca sau Geo Bogza, putem observa cum 
singura dimensiune „proletară” a poeziei acestora poate fi 
regăsită în componenta anti-estetistă a discursului, a notației 
fruste, a prozaismului ostentativ nud și a ocazionalelor 
violențe de limbaj. Dintre toate genurile analizate în acest 
studiu, reportajul rămâne singurul care „supraviețuiește”, 
în cea mai mare măsură, dictaturii comuniste. 
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Departe de a încerca să facă o critică aplicată 
asupra fenomenului literar avangardist, Ovidiu Morar alege 
calea demersului restitutiv, prin care recontextualizează, 
în mare măsură în același mod în care a făcut și Paul 
Cernat în Avangarda românească și complexul periferiei, 
scriitura avangardistă din unghi social, politic, ideologic 
și artistic (în sens extra-literar). De aceea, volumul 
încearcă să cuprindă, exhaustiv, aproape toate aspectele 
sociale și culturale care au tatonat terenul pentru mișcările 
avangardiste ulterioare. De la „tradiția socialistă în 
România” (inventariind publicații socialiste prezente încă 
din 1877) și până la „avangarda în arhivele Siguranței”, 
studiul lui Ovidiu Morar, pe cât de elocvent acoperă 
spațiul cultural avangardist, pe atât e de „subțire” analitic. 
Excesul factologic al demersului este dublat și de un 
vizibil monopol al textelor inventariate, autorul preferând 
„să lasă textele să vorbească, considerând comentariile 
de prisos”. Trăgând linie, studiul lui Ovidiu Morar despre 
literatura militantă avangardistă acoperă, pe lângă cea 
mai exhaustivă bibliografie critică „din afară” despre 
fenomenul avangardist, și un segment literar insuficient 
examinat în spațiul autohton. Demersul de reabilitare a 
scriiturii avangardiste în cheie ideologică, politică și extra-
estetică este unul, pe cât se poate de binevenit, pe atât de 
esențial în înțelegerea unei literaturi căreia, iată, cu ajutorul 
volumelor precum cel de față, i se definește tot mai bine 
conturul. 
___________
* Ovidiu Morar, Literatura în slujba revoluției, Editura 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2016, 319 p.

Anamaria MIHĂILĂ
Despre configurarea unui gen: 

literatura de călătorie

Revizitarea istoriei literaturii ori, mai degrabă, a 
unei literaturi aparent periferice, de graniță, a jurnalului 
de călătorie, a memoriilor și, prea puțin, a ficțiunii 
din perspectivă tematică constituie, la o primă vedere, 
argumentul celui mai recent studiu al profesorului 
bucureștean Mircea Anghelescu, Lâna de aur. Călătorii și 
călătoriile în literatura română. Or, pretextul unei istorii 
literare deficitare deschide portițe subversive către un întreg 
parcurs al literaturii de călătorie, pe alocuri fragmentat și 
insuficient documentat, alteori ignorat sau neînțeles. De la 
începutul secolului al XIX-lea până în perioada interbelică, 
Anghelescu nu urmărește doar transpunerea experienței 
autentice în scriitură, ci și felul în care privirea admirativă 
se restrânge când unghiul și obiectul ei se modifică. 
Iluzionarea inițială sfârșește ca autoiluzionare conștientă 
în momentul trecerii dinspre mirajul occidentului al 
pașoptiștilor către luciditatea și nevoia autenticității a unui 
Mihai Sebastian sau Camil Petrescu.

Situat deseori la limita dintre călătoria ca temă în 
ficțiune (prin refacerea drumului ca reper coagulant al 

narațiunii în romanele lui Rebreanu sau ale lui Sadoveanu) 
și ca subiect în realitatea experimentală a scriitorului, 
volumul prezintă imaginile intelectualilor români despre 
locurile necunoscute, construcțiile spațiilor occidentale și 
exotice, reflecțiile politice și economice care se suprapun 
unor ficțiuni ale alterități și unor investiri identitare 
puternice: „Această dezvoltare a dorinţei de a ieşi din 
bârlog, de a călători, de a cunoaşte lumea şi a învăţa din 
experienţele ei este contemporană şi solidară cu mişcarea de 
renaştere naţională, cu resuscitarea sentimentului naţional 
în cultură şi în viaţa politică“. Călătoria ca anticipare, ca 
deschidere spre o lume anterior intuită doar de Nicolae 
Milescu, e ilustrată odată cu predilecția lui Gheorghe 
Asachi sau a lui Dinicu Golescu pentru redescoperirea 
spațiului complementar, fie el unul autohton, recuperat 
ca legitimare a pretențiilor politice contextuale, fie unul 
european, occidental, propus ca model de orientare 
culturală. 

Dar construcția istoriei lui Anghelescu nu e una 
constatativă. Departe de a fi o simplă înșiruire de drumeții, 
ea oferă repere istorice inovațiilor stilistice, inflexiunilor 
poetice, nuanțelor descrierilor ce intră în scriitura 
românească odată cu predilecția pentru poveste, odată 
cu tendințele de a reface prin cuvânt universul delimitat 
prin privire. De pildă, călătoria cu scopuri arheologice 
pretinde dezvoltarea descrierii ca tehnică literară, așa cum 
sensibilitatea estetică și entuziasmul în fața obiectului 
artistic fac posibil începutul istoriei artei: „Haotic, 
grandilocvent și fără cultura sistematică a domeniului, 
Bolliac deschide totuși seria arheologilor care vor 
transforma entuziasmul amatorilor în rafinata descripție a 
obiectului de artă, plasat în nesfârșita  serie de opere cu care 
el se poate compara și care, în acest fel, deschide drumul 
spre adevărata istorie a artei: analiza obiectului și istoria 
tehnicilor și a materialelor pe care le-a utilizat artistul. Cu 
alte cuvinte, Bolliac își pregătește cititorii pentru apariția 
lui Alexandru Odobescu”.

Niciodată lipsit de cauzalitate, studiul de față pretinde 
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o încadrare permanentă în context, legături cu evenimentele 
care au determinat călătoria, cu scopul ei inițial și cu reușita 
ultimă. Mai mult, chiar tranziția genurilor, preferința pentru 
structura prozaică, reflectă modificările sociale convenite 
în urma apropierii de modernitate. Călătoriile pasive, lente, 
contemplative sau cele febrile, vitaliste, alimentate de 
referințe livrești favorizează primele mutații în literatura 
română modernă: „Ca orice altă națiune ajunsă la vârsta 
modernității, și românii simt nevoia să se așeze într-un 
text ilustrativ, nu simbolic: în proză deci”. Accentul se 
deplasează, așadar, dinspre imaginar, dinspre construcția 
ficțională (încă stângace și dificilă în acel moment), către 
sugestie și atmosferă, către o scriitură care să suplinească 
absența publicului și a deprinderilor de lectură: „Lipsiți 
însă de adevărată viață socială, de o pătură intelectuală 
profesionistă care să furnizeze nu atât scriitori, cât cititori, 
de condiții materiale pentru o viață publică deschisă 
opiniilor, publicațiilor, cenaclurilor, românii își canalizează 
observațiile, schițele de gen și fanteziile caricaturale spre 
proza intimă, spre memorialistică, spre notele zilnice pe 
care le favorizează și le stimulează condițiile scoaterii din 
tipicul vieții monotone zilnice: călătoria”.

Odată cu Tranziția spre modernitate funcția 
călătoriei se schimbă. Dacă anterior călătoria în principate 
era descoperită ca o posibilitate de a legitima anumite 
pretenții de unitate națională, iar călătoria în Occident 
prilejuia construcția mentală a unui model evolutiv, de la 
Odobescu și Macedonski reflecția, investigarea oamenilor 
și a lumii, ia locul reflexivității: „Ei găsesc în literatura de 
călătorie  nu doar o formă de reflexivitate care cuprinde 
«călătoria» în sine, cu accidentele ei, ci și un mijloc de 
a însoți activitatea lor profesională cu o reflecție asupra 
lumii și a oamenilor pe care călătoria o provoacă, dar nu 
o limitează”. Or, deplasarea funcțională este dublată și în 
modul de alcătuire al textului. Foarte atent la resorturile 
interioare ale scriiturii, la relația dintre obiectul imediat 
al călătoriei și la efectele livrești datorate ei, Anghelescu 
va renunța la numirea scriitorului în titlu și va recurge la 
tipologizări. Exploratori sau savanți, cei care călătoresc 
în scopuri științifice sau educative își vor orienta atenția 
diferit față de aventurieri sau față de hoinari. Construcția 
intimității, autoreprezentarea și punerea în relație cu lumea 
văzută fac din Lâna de aur o căutare a autorității (personale 
sau colective) declanșată de iluzia vederii: „Acest proces 
de luare în stăpânire a propriei reprezentări geografice, 
împreună cu toate elementele auxiliare necesare pentru 
definirea unei identități culturale, este reprezentat cel 
mai bine și se împlinește structural, la sfârșitul perioadei 
extinse până la Primul Război Mondial pe care o numim 
convențional «secolul al XIX-lea» de către scrierile lui 
Nicolae Iorga”. 

 Călătoriile în interbelic nu sunt nicidecum 
însemnări inocente ale unor experiența ocazionale. 
Identitatea profesională a scriitorului e greu de îndepărtat 
până și în alcătuirea unor notițe de călătorie. Deseori, 
ficționalizarea călătoriei revine prin imaginile redundante 

cronică literară

ale unui fragment prozaic (obsesia drumului la Sadoveanu 
și Rebreanu) sau prin situarea întregii scriituri sub semnul 
călătoriei de inițiere: „O mare parte dintre cărțile lui 
Sadoveanu sunt cărți de călătorii... Aceste drumuri sunt, 
desigur, metafore pentru a sugera că este vorba de un 
parcurs inițiatic, ele fac parte din procesul permanent de 
construcție interioară a unui destin sau a unui individ; 
drum nu înseamnă însă numai parcurs, ci și orientare, 
alegere”. De altfel, subiectivitatea exacerbată și principiile 
promovate în scriitură fitrează și ele modul de reprezentare 
a călătoriei. Revenind constant la problema autenticității, 
Anghelescu observă predilecția lui Camil Petrescu pentru 
privirea superficială, care lasă loc unui demers recuperator, 
analeptic, capabil să refacă sensul evenimentelor văzute. 
Mai mult, pentru Mihai Sebastian periplul devine 
posibilitatea redobândirii simțului realității: „Pentru 
Sebastian, călătoria este un fel de oglindă în care se 
privește necontenit, un prilej de a se înscrie într-un loc, 
într-o atmosferă cu care se confruntă ca să se contureze pe 
sine”.

 Mitizarea lumii occidentale se mută, în anii 
’40, înspre America descoperită de Petru Comarnescu cu 
uimirea similară pașoptiștilor secolului trecut: „Americanii 
iubesc normalul, naturalul, tipicul, așa cum e și firesc unei 
societăți tinere și democratice”. Două priviri la antipod 
puse laolaltă de Anghelescu, cea a lui Comarnescu și cea 
a lui Geo Bogza, vin să configureze o călătorie-reportaj, 
în care aparent scriitura răspunde imperativelor realității, a 
autenticității. Niciuna însă nu reușește să se obiectivizeze. 
Extazul celui dintâi contrastează cu tonul pamfletar și 
polemic al celui din urmă: „Structura inițială a cărții [Țări 
de piatră, de foc și de pământ], cum spuneam, n-a fost 
analizată și abia astăzi se poate confirma că ea pare să fi fost 
gândită ca o replică a României pitorești... o replică literară 
la o problemă umană, implicit «politică», privind marile 
datorii ale societății în general și ale statului în special față 
de zonele și de categoriile defavorizate, la douăzeci de 
ani după încheierea păcii și după marile înfăptuiri care au 
urmat”.

 Construcția riguroasă, atenția sporită la 
coeziunea sintagmelor și la articularea sensului, acuratețea 
și complexitatea referințelor fac din volumul lui Mircea 
Anghelescu un demers compensatoriu reușit al unei istorii 
ce recuperează cu greu parcursul tematic al literaturii 
române. Selecția exemplului rareori asociat călătoriei 
(precum Camil Petrescu sau Ioan Slavici), dar, mai ales, 
a fragmentelor savuroase (ca cel în care Ion Heliade-
Rădulescu îi relatează soției sale primele impresii legate 
de cancanul parizian), flexibilitatea privirii și radicalismul 
vocii împotriva misreading-urilor critice depășesc, fără 
îndoială, banala miză tematică și pretextul inițial.  

_________
* Mircea Anghelescu, Lâna de aur. Călătorii și călătoriile în 
literatura română, Ed. Cartea Românească, 2015.
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Andreea POP

Cronicile marțiene

 Coregrafiile cu care debutase Andrei C. 
Șerban anul trecut la editura Charmides sunt niște 
insurecții efervescente consumate pe fondul unui 
scenariu postuman. Născute în intimitatea eprubetei și 
a aparatului RMN (amintesc, pe alocuri, de „nostalgiile 
planetare” pe care le scria un Ovio Olaru în 2014), 
poemele funcționează după o logică de tip HTML, 
construite, adică, în ce au ele mai esențial, sub forma 
unor comenzi care încifrează vidul existențial.

Supuse unei sintaxe abrupte, viziunile care 
rezultă de aici au, mai toate, aspectul unor „iluminări” 
mecanice. Cu o vocație cerebrală, aproape clinică prin 
incizia ei, își regizează poetul toată această „cronică” 
alienantă. Aici e de găsit, poate, trăsătura cea mai 
evidentă a poeziei pe care o scrie Andrei C. Șerban, 
într-o predispoziție organică pentru epurarea oricăror 
striații, pe care le topește într-un discurs perfect lucid 
și dezinhibat, „la rece”, despre „creier & suflet” și 
„umanitate & feromoni”. Umanitate care „seamănă 
atât de bine cu lemnul”, căreia îi „administrează” un 
tratament ironic și îi mediatizează metehnele, nu cu 
scopul de a o corecta în vreun fel, ci doar pentru a-i 
opune retorica „omului nou”, de tip 3.0, cu psihologia 
sa de clonă („viețile noastre frumoase/ ca un animal 
împăiat”). E o politică belicoasă în toată regula aici, 
dar una care se consumă lent, pe fondul unui soi de 
gesticulație passive-aggressive, care scanează sinapsele 
lumii din jur cu acalmia seacă a unui marțian: „n-am 
învățat decât/ cuvinte inexistente// […] noțiuni la fel 
de absurde ca sufletele/ îmbrățișează-ne și plângi// 
vorbește-ne despre viață”. Se poate citi aici, simultan, 
și o voluptate deconstructivistă (care altfel face carieră 
peste tot în volum), un impuls al demolării care își 
dezvăluie, paradoxal, propriul proiect steril. Așa 
se explică imaginarul nihilist spre care converg ca 
hipnotizate Coregrafiile și care adună, în avântul său 
demolator, ca într-o lucarnă postapocaliptică, „placenta/ 
cel mai performant generator de realitate”, „vârsta 

postînecului”, ligamente, obiecte metalice, „secreții 
neuronale”, ori cranii ca „niște cavități metalice/ gata 
să eclozeze”. Sunt doar câteva dintre coordonatele 
recurente ale acestei poezii care, cu simțurile atrofiate 
și cu o frenezie a denunțului, simultan, își pune în scenă 
spectacolul decadent high-tech.

 Atâta doar că, dincolo de toată alchimia aceasta 
aseptică în care s-au instalat cu obstinență, poemele 
trimit, din loc în loc, mici semnale de ajutor. Sunt, 
între atâtea definiții igienizate care compun repertoriul 
dezolant, câteva secvențe confesive – foarte discrete, 
e drept, nu le „tolerează” fondul general al acestei 
poezii – în inflexiunile cărora irizează discret puritatea 
și instinctul de reconciliere. Cum ar fi versurile care 
urmează, ce îmbină decorul de laborator cu promisiunea 
vetustă a ispășirii: „rostogoliți prin eprubete monștri 
gelatinoși învață conceptele/ cândva revelația sângelui 
pe un câmp de luptă și frumusețea/ care așteaptă chircită 
în sânul comandantului un lucru bine făcut/ e încă un final 
dorit la fel cum mâna în timpul amputării își/ amintește 
de strangulare ne-ați oferit iertarea și am epuizat-o/ 
acum mai căutăm senzația unei mângâieri/ pe care să 
o numim iubire”. Ori, după o logică asemănătoare, în 
altă parte, convingerea că „[…] te poți înțelege ca pe un 
zid din care crește o reptilă/ embrion de inocență dând 
târcoale afecțiunii”. E, oricum, în tot discursul acesta 
de un magnetism negativ al Coregrafiilor, o încercare 

cei ce vin
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de aproximare a unor semnificații mai generale și o 
radiografie cerebrală desfășurate de Andrei C. Șerban 
cu înzestrare vigilentă și  precizie chirurgicală.
__________
* Andrei C. Șerban, Coregrafii, Editura Charmides, Bistrița, 
2015

***

 Tot din sfera discursurilor care tratează, mai 
mult sau mai puțin direct, ponoasele vieții civilizate, 
face parte și poezia lui Sebastian Big din Vată de 
sticlă. Diferența definitivă între proiectul de aici și cel 
al Coregrafiilor (sau, de ce nu, al majorității poeziei 
de dată mai recentă) ține de metodă. Demersul de aici 
e, fără îndoială, unul dintre cele mai neobișnuite din 
ultima perioadă, pentru că abandonează orice indiciu 
(auto)referențial, în favoarea unor explicații sterile, de 
tip reportaj.

 Dacă poemele lui Andrei C. Șerban mai păstrau, 
în culise, premisele unei colectivități (cu toată parada sa 
mașinizată, de tip PC), aici ea a dispărut cu totul. E o 
strategie conceptuală care stă la baza poemelor de aici, 
care le așază într-o zonă epurată de semnificații de orice 
fel și care funcționează în baza unui principiu radical 
de autodemolare ce problematizează însăși rațiunea de 
a fi a acestei poezii. Altfel spus, o supune strict unei 
funcții decorative, de ambient, a cărei singură trimitere 
este în direcția sursei sale de proveniență (lumea 
generoasă a www-ului și tv-ului) și cam atât. Rezultă 
de aici un colaj pestriț care topește laolaltă discursul 
știrilor, documentarul științific de popularizare, reflecții 
ale omului de știință, decupajele din articolele lifestyle 
pentru femei, rețetele naturiste, articolele medicale etc., 
oricum, de regulă tipuri de texte care „inflamează” opinia 
publică de zi cu zi, pe care Sebastian Big le inserează 
după criterii și cu scopuri aleatorii: „Alimentația 
omului/ gravitează în jurul câtorva idei centrale,/ cu 
care ne-am obișnuit atât de mult,/ încât am ajuns să le 

ignorăm./ Printre ele și aceea că omul nu a fost făcut,/ 
nici anatomic, nici funcțional,/ să se hrănească ucigând 
animale./ Dincolo de trimiterile religioase,/ însăși viața 
cotidiană demonstrează valabilitatea acestei idei/ pe care 
o nesocotim în fiecare zi./ Numeroase popoare orientale/ 
mai aplică totuși regulile străvechi/ ale unei alimentații 
sănătoase./ Firește că de-a lungul veacurilor/ s-au 
produs și adaptări din mers/ la transformările generale 
ale civilizației,/ dar esența a rămas neschimbată./ O 
regulă de bază este socotirea hranei/ ca fiind vie sau 
moartă./ Din păcate,/ în epoca modernă/ s-au adăugat 
alimentele toxice,/ care sunt cel puțin în parte/ obținute 
prin proceduri și tratamente artificiale.” Gândite astfel, 
ele iau forma unor mici „pilde” de înțelepciune pentru 
omul postmodern, „pastile” de informație gratuită de 
genul acelora care se citesc în sălile de așteptare, la 
dentist ori la metrou. În orice caz, trasează un demers 
fundamentat pe radicalitate și fragmentar, în consonanță 
cu imperativele „vieții moderne”, unul care îi reflectă 
neajunsurile tocmai prin preluarea principiilor ei de 
legitimare.

De aici și regimul în care funcționează toate 
aceste „bucăți”, de orientare strict expozitivă, unul care 
doar anunță „tema”, eventual îi formulează și concluzia 
generală, de factură clișeică de cele mai multe ori, dar 
fără să o și dezvolte, mai apoi. E și un soi de pornire 
avangardistă în tot acest decupaj, dar mai mult decât atât, 
o doză bună de  predispoziție enciclopedico-parodică, 
pe care Sebastian Big o prelucrează în favoarea unor 
efecte mai mult sau mai puțin subliminale. Așa cum se 
întâmplă, de pildă, și în acest portret al „generației Y”, în 
care se pot anticipa, la o adică, eventualele critici aduse 
chiar propriei inițiative: „Uneori, tinerii lasă impresia/ 
că sunt total deconectați de la realitate,/ că trăiesc într-o 
lume aparte, numai a lor./ Supuse diverselor instrumente 
de investigație,/ tomografii sau RMN, chestionare, teste 
și așa mai departe,/ secretele comportamentului tinerilor/ 
își pierd din ce în ce mai mult din aură./ În urma celui 
mai amplu studiu de scanare cerebrală efectuat/ până 
în prezent,/ în cazul tinerilor,/ s-a ajuns la concluzia că 
aceștia au un creier deschis spre toate posibilitățile,/ 
dar și spre toate pericolele.” Rămâne, dincolo de toată 
această „promenadă științifică”, un debut original, 
interesant de urmărit în continuare.
________
* Sebastian Big, Vată de sticlă, Editura Charmides, Bistrița, 
2015

cei ce vin
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Constantin ABĂLUȚĂ

8 poeme simple 

Piramida de mere    

În capătul dinspre şosea al livezii de pruni a bunicului,
ieşit din rând, se prăsise de la sine un măr.
Bunicul îi spunea Paznicul
căci toată vara veghea prunii şi se cocea hăt către toamnă
după ce prunele deveniseră demult ţuică.
Din merele viermănoase bunicul făcea tescovină
iar pe cele sănătoase le clădea într-o piramidă în beci.

Când mă trimetea bunica să-i aduc câte ceva de pe rafturi
mirosul de mere mă ispitea şi mi-era ciudă
că nu puteam să fur nici un măr,
nici măcar pe cel din vârf,
piramida fiind mult mai înaltă ca mine.

La Sfînta Maria, de ziua bunicii, piramida se transforma
în plăcintă de mere. Abia de gustam. În mintea mea
tot răposata piramidă îşi răspândea efluviile.

La bombardamentele din 44
o bombă a distrus jumătate din livada de pruni
şi-a zgâlţâit din temelii casa. În beci
piramida s-a dărâmat şi merele s-au răspândit peste tot.
Am prins de veste şi-am dosit o droaie
într-o ascunzătoare de-a mea. A fost zadarnic,
fiindcă bunicul a înălţat zidurile dărâmate ale casei,
dar piramida de mere n-a mai clădit-o niciodată.

La puţin timp, bunicul a murit. 
Era preot, purta anteriu, şi ruşii beţi dintr-un camion
s-au distrat grozav călcându-l.

În fiecare an, de ziua morţii lui, 
cumpăr câteva kilograme de mere
şi clădesc în beciul casei mele
o piramidă.

Trei fetiţe 

Pe-un gang de metrou
trei şcolăriţe
se joacă de-a cine strănută mai tare

călătorii se-mbulzesc aleargă

ele stau deoparte 
în întuneric
strănută şi fac haz

mai că aş intra şi eu în jocul lor
strănutând ca un bătrân nebun
căruia nici anii nici semenii nu-i mai pot oferi
nici lua nimic

aş sta în întuneric
pe gangul de metrou
strănutând mai tare decât cele trei fetiţe

la simplul gând că mai trăiesc

Destin 

Într-o dimineaţă o mâţă neagră
stătea pe gazonul policlinicii
când am deschis fereastra s-a speriat
şi-a ţâşnit într-un copac înalt

se uita de sus la mine
şi-n ochii ei era ceva care mă intimida

atunci
am luat o oglindă
şi-am început să proiectez mici pete de lumină
pe trunchi

pisica neagră cobora încet
să prindă petele de lumină
fără să ştie legată
de mâna mea tremurătoare
ca de-un destin

Scăunelul

Suindu-mă în pod
am dat de scăunelul de bucătărie
pe care călca mama batistele mele

îl urca pe masă
așternea pe el o bucată de pled
apoi o cârpă albă

la mijloc potrivea batista
lua apă-n gură își umfla obrajii
și stropea pufăind

două degete pe limbă
iute pe fierul încins
când acesta sfârâia în tonul cuvenit

căpăta dreptul să se plimbe tacticos
pe deasupra batistei
până când aburii învăluiau totul

batistă
scăunel
chiar și pe mama
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celelalte rufe ale casei le călca la repezeală
direct pe masă
doar batistele mele pe scăunel

privilegiind cumva
micul pătrat de pânză transparentă
înălțându-l pe-un altar numai al lui

ferindu-l
de contaminarea
cu zădărnicia celorlalte lucruri

Cele patru scaune (aproape o rugăciune)

Azi dimineață patru scaune mi-au venit la poartă
și-au rămas acolo toată ziua dar nu le-am deschis
noaptea o furtună mare a potopit orașul

A doua zi cele patru scaune au venit iar
mi-am dat seama că sunt aceleași după 
stropii de ploaie care încă nu se uscaseră pe ele

Nu știu ce impuls m-a făcut să le deschid poarta
au intrat și s-au așezat în cele patru colțuri ale curții
noaptea-ntreagă au rămas acolo scânteiau în lumina 
lunii

Au trecut mulți ani și – mă credeți sau nu – 
nu mai am vești de la cele patru scaune
dar uneori în nopți cu lună ies afară 

privind în cele patru colțuri ale curții  
în van căci ele rămân goale și nu știu zău 
dacă asta mă bucură sau mă-nspăimântă 

Exponate  (1)

Asta-i durerea mea 
când mi-am spart capul la Brăila
Ăsta-i pieptenul mamei
ațipindu-mi pe piept

Ăsta-i ciobul de oglindă
care a prins
ultima respirație
a prietenului meu

Asta-i tăcerea mea
pe culoarele policlinicilor
Ăsta-i cuiul
găsit în conserva de pește

Asta e cana mea de ceai
Ăsta e paharul meu de apă
Astea sunt străduțele
bastonului meu

Ăsta e nasul meu uriaș
în caricatura de la Rotterdam
Asta-i silueta tatălui meu
decupată din hârtie neagră
la bâlciul din Alexandria

Asta-i crenguța din prunul
sădit la nașterea mea
într-o grădină necunoscută
din Carei

(trimisă de-o admiratoare
născută la
aceeași dată cu mine)
Asta-i durerea mea simulacru 

Exponate (2)

Ăsta-i un fragment 
din cercul de fier
pe care-l rostogoleam 
pe rigola străzilor în pantă

Ăsta-i calendarul 
cu glume ori știri curioase 
pe spatele
fiecărei zile

Asta-i plăcuța 
cu numărul 
primei case demolate
de pe strada noastră

păstrez aceste lucruri
într-un sertar al măsuței din pod
când ne-am mutat la bloc

le-am transferat 
într-o servietă
care s-a pierdut pe drum

Asta-i durerea rămasă
în urma lor
pe post de valută forte 

Scăunelul cu trei picioare
 
Aveam odată un scăunel de lemn cu trei picioare
cioplit dintr-un singur trunchi 
stam pe el și sorbeam ciorbă de linte

Împrejur liniștea copilăriei
zilele aterizau lângă mine fără să știu
simțeam în piept respirația norilor

azi merg în baston șontâc-șontâc
în tramvai fete tinere îmi dau locul
dar eu refuz 

e-n mine îndârjirea 
liniștită a scăunelului cu trei picioare 
cioplit dintr-un singur trunchi 

chiar dacă zilele și orele aterizează lângă mine
cu morga prea vizibilă 
a învingătorului 
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Rita CHIRIAN

generator

din frig, 

și întrebi, noi de ce-am fi acum fericiți, 

doar elasticul e subțiat, ca tras peste buza borcanului, 

și întrebi, dacă ești un mecanism care mângâie 

(pielea pe care nu joci canastă, 

vulva ca un bot de câine), 

acum, când nopțile nu-s mai blânde, 

când soarele e-o femeie aproape murdară, 

acum când vedem nori răsturnați 

și ne bucurăm, și râsul se rostogolește 

de pe clădiri nu foarte înalte, 

ca un cap de prostituat se rostogolește, 

când ne apăsăm pieptul pe spatele străinilor și

pielea e-un hamac pentru omizi, 

trecem printre cortine: blândețea ruginii – 

și frumoasele platforme 

pentru care concepem elevatoare de gaz 

(dacă adormi cu o inimă de vacă în brațe, 

o să fii un om cu linii drepte),  

brațul de flori de câmp e deja risipit pe traverse, 

în șanțul ombilicului 

grenade înmugurite ca niște gheme uriașe 

(niciun conductór care să atârne, de la gât, 

de-a lungul esofagului, până-n împărăția mațelor, 

și-acolo-i întuneric ca-ntr-un bulgăre de sare), 

de bucurie, începem să ne purtăm pe dos,

și dac-acum ne-am schimba mirosul, 

animalul mic din capul tău n-ar recunoaște 

animalul mic din capul meu, 

și-am continua să purtăm 

în piept pisoarul de-argint, 

și-n numele lui ne-am pune 

lacăte și-am atârna de poduri, 

cineva a întins tendoane, 

am ajuns, doar că n-a așteptat nimeni, 

abia apoi s-a zis, 

dans!  

kitsch & porn

să fii bun și curat, să scoți trăistuța 
doldora de blândețe, mișcările să se dezarticuleze 
cum cade lumina printre frunze, 
să-mpingi leagăne pentru fluturi, 
rochia să fie din mătasea-broaștei, să nu spui, 
ingeborg, ochii sunt atât de verzi în toamna asta, 
să înveți repede stânga și dreapta, 
să mâni cabriolete pe deasupra obiectelor 
când totul e bun & amar, iar ceilalți foarte îngăduitori, 
să vezi forme bizare limpede-n cristal, 
să mergi printre flori-cap-de-meduză, 
deșurubând, să spui, nu există mare și mic, să nu ne 
facem 
obiceiuri prostești, să spui, eu sunt dintr-o stirpe rea, 
aerul e mocirlos în jur, dar tu ești un scafandru încercat, 
inima kitsch & porn din care tot ce vrei sunt 
musculițe & stârlici de miere, 
dragostea ca o burtă infestată de paraziți  – 
cât dimineața când minți despre sânge, 
despre cusătura dintre picioare, 
și-apoi când, în cuva-nghițită de alge & ace, 
vâjâit ca-ntr-o scoică.
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dansul în plasă

cei frumoși & puternici sunt foarte bolnavi. 

boala este dansatorul în plasă. zâmbetul și lacrimile 

îi scot pe oameni din minți, organele frumos învelite în foiță de aluminiu, 

liniile trase perfect, biciurile pe care ni le putem permite. 

dacă vorbește, totul începe, și pasărea cu  inimă de tinichea, și creierul de silicon? 

fără coroane care apasă, coroane care nu sunt nici pentru umeri, 

nici pentru capul de copil al sexului. cineva a frecat 

ochi cu vată de sticlă. cineva a îmbrăcat picioare. 

când a fost liniște, au fost rândunicile dinăuntru, 

și-a spus, rândunicile sunt șerpi dacă te uiți cum trebuie. cu simplitate începe: 

piciorul care se rupe, mobila căzută, apoi dansul în plasă, în lumină umedă. 

câștigă cine uită cel mai mult. cum te cheamă, pe inima cui te-ai urcat? 

râsul este o rochie de molii. nu vezi dacă te uiți în apă. ți-ai putea auzi numele, 

doar o femeie. ai închis prima cameră, nici fumul nu mai găsește drum,

și fumul știe. ce e numele tatuat pe încheietură? muchiile gemene 

care-ți sunt inimă. primești ploaie pentru osul lipit. 

nimeni nu știe când se pleacă în grabă, 

cauciucuri scârțâind între jumătăți de oameni.  

risipă

sub piele într-una din bucurii, bărcuțe lichide pe mare de fier, 
lumină ca și cum ne-am sprijini de-un parapet, 

poezia care e a diavolului, marile acorduri care spun despre 
un cadru obscur, o scenă cu închipuiri albastre în care tu dansezi cu adevărat, 

și să întoarcă vorbire împleticită, singurătate din ce în ce mai caldă, 
cum ți-ai lega un nod sub bărbie, în semn, poate, de jertfă, 

și ce clănțănit de dinți, mâncare urcată în gură, cel prefăcându-se 
adormit, ori mort, de dragul liniilor perfecte, 

o vedenie a noastră despre timp, o imagine linsă, la margine, 
ceva ce noi credem adevărat și cât întindem mâna 

răscolim prin măruntaie seci, sub flăcări roze, 
și încercăm iarăși, dincolo de cercuri de praf, 

neștiind nimic pe de-a-ntregul, neștiind decât c-a existat o casă cu multe cadavre, 
că degetele au atins suprafețe, că ochii au fost schimbători 

și-au arătat păduri, că a fost un timp ca un ciorap găurit, 
când te gândeai de fapt să alergăm, de exemplu, prin camere negre, 

să scoatem obiectele de la loc numai ca să vedem 
că nu mai încap nicăieri, arșiță grămădindu-se, 

un cristal de mlaștină, iar tu trebuie să fii – doar un joc – 
un bărbat trist, care numai de-atâta tristețe își trece degetele 
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deasupra prafului, și dacă ne-am atinge, fie și din greșeală, 
și dacă ne-am atinge de cuib, chiar dacă n-am sparge vreun ou, 

pasărea tot l-ar părăsi, lucrurile pe care le-am scoate din loc nu 
le-am mai putea împinge nicăieri în lume, un uriaș cor falsând, 

„singurătate pe pătură de păr, cu crinii strânși-năuntru, 
canale de-acid tăind drum”, amintindu-mi că toți au pahar și tacâm, 

dar numai până către sfârșit, când leorpăim 
din pahare străine și mușcăm bucata care nu-i a noastră, 

batem tactul, sub baloane de sânge-nchegat, 
încet, pe fața de masă. sub ceasuri arătând aceeași oră, mâinile văzute 

de foarte sus sunt doi șoareci orbi 
împerechindu-se. 
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sud

să nu fie cine să scape. 

graiurile pe care le-om învăța să fie: 

al urcușului, al paielor, al brusturilor. 

locuitorii să vină târziu, și să ardă. 

să dormim pe gunoaie, să mâncăm coastele 

câinelui care ne miroase piciorul. e-adevărat, 

ar trebui să plecăm spre sud. e-adevărat, 

copiii ne strigă pe nume. o să ne schimbăm urâțenia. 

o să bem ca măgarii din baltă, din norii strânși-n făgaș. 

la nevoie, a, o, hî, ceva să amintească de zgomot. 

o să ne așezăm sub tijele de urzică și-o să strângem burți 

pân-o să iasă copilașul. întunericul să vină ca o căruță hodorogită. 

înapoia lui, lacul fumegând, cineva să înmoaie degetul lins în cenușă. 

aici e țara unde-am ajuns. am privit prin ferestrele bucătăriilor 

și am văzut alte bucătării și alte femei și alte bucătării unde priveau 

alte femei. tăcuți am rămas, pe picioarele noastre, mii de kilometri, 

ca niște insecte pe care nu le poți stârpi, tot mai furioase. 

numai tălpi călcând aer gros, visăm mâini și hamace. 

o să stăm la pândă, o să ne cuibărim în poeme care nu ucid, 

în poeme care nu există dacă nu ucid: gloanțele sunt făcute 

din substanțe de care trupul are nevoie, cai pe pajiști cu flori de metan, 

ne închipuim că toate poveștile, oprite la timp, au happy-end, 

oprită la timp, inima să rămână: o instalație păcănind, 

un motoraș legând doi oameni în flăcări.

 panic update

furtunașe prin singurătate, 

arcade proeminente de primitivi
 
răsucindu-se una spre cealaltă ca hârtia arsă, 

cuprinse de o vagă neliniște, surâs pentru 

joaca de vorbe, cadavrele prinse-n dantele, 

un fel de plimbare înăuntrul vedeniei, 

reflex de oameni cu ferestrele sus.              
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Paul TANICUI

 

ştiu că nu voi mai avea amintiri

dacă aş trăi într-un glob de sticlă
inima mea ar fi de sticlă şi ea -
dintr-o parte în alta
raze de lumină ar străbate-o
de la primul gând răsărit în minte
la păcatul de-acum.

dragostea n-ar mai fi opacă
ura n-ar mai fi ascunsă
şi bunătatea nu s-ar mai vrea răscumpărată.

aş fi poate perfect
şi poate m-ai agăţa în pomul tău de Crăciun
ar putea să ningă în viaţa mea
dacă m-ai scutura 
copiii tăi să mă rostogolească
pe parchetul abia lăcuit
şi câinele tău să mă aducă înapoi
dacă m-aş pierde.

aş fi poate fericit.
 
dragostea n-ar mai fi opacă
ura n-ar mai fi ascunsă
şi bunătatea nu s-ar mai vrea răscumpărată.
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pe curat

pe tine te-am ales să-mi spui
cât încape-n singurătatea unui om singur
ca să pot scrie direct pe curat.
câtă suferinţă în cuvintele subliniate cu linia vieţii
atâta cerneală pierdută
atâta sânge uscat -
dacă ai şti
te-aş lăsa să-mi vezi curajul prin sticlă
şi sufletul în sticlă uitat
fără cap şi fără braţe
fără piele, fără oase
doar doi nasturi mari închizând drumul
doar carnea foşnind ca frunzele
în acelaşi Copac.

bunătatea a avut gloria ei
frumuseţea a avut gloria ei
răbdarea a avut gloria ei
dar vremurile acelea de glorie au apus.

pe tine te-am ales să-mi spui
ce minunat şi dulce-i pământul
ca să pot scrie direct pe curat
dă-mi spuma ta de lapte
pe merele mele abia muşcate
fă-mă albastru ca mierea
celui mai negru sabat.

bunătatea a avut gloria ei
frumuseţea a avut gloria ei
răbdarea a avut gloria ei
dar vremurile acelea de glorie
au apus.

refugiu

dacă-aş rămâne fără vedere
ţi-aş împături cuvintele 
în hârtia de scrisori
să mă sprijin de-amintirile tale.

ţi-aş scrie cântece pe calea ferată
pe unde n-ar trece nici un tren
doar tristeţea plesnind de dorinţă
precum rugina pe fier
precum cerul însuşi 
în al nouălea cer.
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Emilia ZĂINEL

 
lumea mea

e o zi plină de toamnă
amintiri mânjite de frică
mi se-așează sub tălpi

acolo dorm ai mei
cu sufletele încărcate
acolo atârnă câinele
spânzurat în gard
acolo sunt eu
nici nu mai știu cum

apa din canale se strânge
și mi se varsă în trup
copii care desenează obscenități pe zidul
clădirii neterminate de peste drum

acele desene au devenit lumea mea
știu că dacă le voi întoarce spatele
pereții clădirii se vor surpa
canalele se vor umple cu apă
și întregul oraș va fi inundat
de o liniște binefăcătoare

îmi odihnesc gândurile
când nimic nu mai rămâne de spus
lumea se-așterne în măruntaie
ca într-un sicriu

plutind prin parcuri
printre baloane care transportă sânge
spre rana deschisă
din mijlocul pământului

nu mai sunt eu
cu aceste brațe tocite până la cot
nu mai sunt eu

îmi odihnesc gândurile 
și nu mă mai zbat

25 de ani
ziua în care toate gândurile se-adună 
pentru a mă scoate din dezastrul
ultimilor 25 de ani

tata a cutreierat ca un demon prin ei
mama s-a oprit la o poartă străină
a intrat și n-a mai ieșit

peste drumul de țară bătea vântul
umplând cu praf urmele copitelor de cai
trenul era să facă accident
de nenumărate ori
din cauză că angajatul CFR
adormit în cârciumă
uita aproape mereu să schimbe macazul
a avut noroc 
spuneau femeile de la poartă

a fost totuși liniște în ultimii 25 de ani
în ciuda acestor gânduri
care n-au obosit încă 
să stea de vorbă

pentru când vei fi mare

am crescut fără a mi se cere asta
pe borcanul de mărunțiș scria
pentru când vei fi mare

nimeni nu se gândise că într-o zi
voi putea destupa
capacul familiei
și voi elibera păcatele ascunse
în acele monezi unsuroase

am vrut să mă întorc la momentul tăcerii
chiar înainte de-a se pune masa și-a se înjura preotul
căruia îi plăteau cotizația în fiecare an

îmi ascundeam capul sub plapumă
și îmi doream
ca lucrurile să nu ne mai fi ros atât liniștea
care străbătea de la cimitir tot câmpul
și se așeza pe banca din curte
lângă vechea poartă

borcanul s-a spart în cele din urmă
dar pierzania noastră începuse dinainte

cine a fost vinovat
nu am putut descifra în organe și măruntaie
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se arăta un cer senin
și câte-o pasăre neagră 
acompania clopotul bisericii

peretele bunicului

s-a terminat cu povestea despre furnalele fabricilor
din copilăria bunicului

privesc stâlpii ruginiți
și pereții mâzgăliți

iarba și-a făcut loc printre șuruburi și țevi

desenez pe pământ
lângă peretele bunicului
simbolul lunii și-al soarelui
inseminez liniștea ruginie

Trenul

1
auzeam trenul
în fiecare noapte
cu luminile lui precum instalația 
din firavul pom de crăciun

acolo se afla paradisul
în atâtea destinații

îmi imaginam
viața acelui tren
acel Dumnezeu al șinelor
care-și va întinde spre mine
brațele salvatoare

acolo îi voi găsi pe mama și pe tata
acolo trebuiau să fie
desigur
uitând să coboare
în stație

în acel tren și-n acele locuri
ale lui Dumnezeu

2
în beznă
trenul țipă înfricoșat
călătorii semnează actele
de donare a organelor
aș vrea să tai tristețea
cu drujba
în trezire
se uită toate promisiunile

chintă roială

ce ușurare,
nicio cărămidă
n-a căzut
peste noapte

Vor veni cu tancurile

când vor veni cu tancurile
vor uita gustul ciocolatei
vor uita nerăbdarea de a fi primul
vor uita să claxoneze mașinile
și să bată câinii vagabonzi
nimeni nu va mai scuipa semințe
la scara blocului

când vor veni cu tancurile
vom alerga după cărți

aceia care înainte râdeau în fața televizoarelor
vor deveni marionetele invadatorilor
îmbrăcând costume de clovni
și primind gloanțe
în locul felicitărilor

Horoscop

am potrivit ceasul
pentru o zi minunată
cum scrie la horoscopul de seară

de astă dată mă voi schimba
mi-am jurat să iubesc 
până și țârâitul ceasului
sau gerul cu sânii lăsați și dinții negri

ziua se anunța minunată
mirosul de cărți proaspete 
al librăriilor deschise în zori
urcă tocmai până la etajul șapte

am potrivit ceasul
e timpul pentru o casă cu grădină și heleșteu
și-un paznic la poartă

o pagină de horoscop
și-un lung drum
prin întuneric

lumea se va uni
va fi un nou început
întârziat
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atingerea zidului

din legănarea timpului nu scapă nimeni 
deși nu este mortală 
la fel ca mâna care caută o altă mână

copacii se clatină și ei 
pînă la împreunare 

salvatorii ocupă totul cu bagajele lor
de cârpe inflamabile

pe vechi hârtii reciclate pentru ultimele anunțuri
e un drum spre  locuri sigure
se desfac  nodurile
chipuri care nu mai pot fi văzute 
continuă în viețile altora 
spre a păstra vinovația 

e  jocul vrăbiilor 
lumina și fimiturile dau sens promiscuității

peste umerii noștri linia  orizontului e dublă

până se termină petrecerea 
pentru a ne face mai buni 
decât fotografia de grup. 

Noile reguli

I-am căutat pe cei care odată arătau lumea 
nimeni nu mai știa de ei 

nici de misterul mărilor acolo  unde țărmul nu se mai 
termină

în fața nisipului de pe  care dispar urmele 
după noi reguli
spre aceeași înțelepciune disprețuită 
în plină uitare istorică oamenii poartă aceleași bagaje 
și se întâlnesc pentru a mai pune la cale ceva
nu din  alte motive
printre atâtea promisiuni strigătul vine 
din altă direcție
poate fi al unor războinici 
poate al celor  care au semănat spaima peste tot 
magnificența de aici este la fel când soarele îți retează 
umbra

și toate își găsesc locul pentru somn. 

Întrebarea-capcană

în fața celor care au ceva de spus acum stau câteva 
sinucideri
se mișcă lumea pe sub pământ mai puternică
decât moartea
inventar al distrugerilor pe care le face anotimpul 
și orele cu perfecțiunea lor 
avem neșansa aici 
o moară oprită în plina lumină a zilei 
au ales zarul câștigător pentru un nou triumf al ordinii
au adăugat cuvintele ajunse  pulbere sub care 
se fac alte jocuri de societate
în cercul lupilor se iartă greșelile altora
noaptea are un rug al convertirii 
răspunsul la întrebarea-capcană cere ajutor
dintr-o altă condiție umană. 

Orașul păsărilor 

nu mai este loc între două ziduri 
dimineața se ridică din locurile unde 
am dormit 
relația noastră a durat cât distanța dintre vehicule
așa dispar dincolo de linia de sosire
compromiși pentru că nu se poate altfel
pământ cu multe întrezăriri
din orașul păsărilor  oaspeți   nu mai avem

chintă roială
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același punct de vedere cu al criticii literare
acolo acum au ridicat noile case 
pentru cei care îți pot spune numele 
din gânduri se retrage fiara socială cu multă discreție 

spre o altă descriere a vremurilor. 

Interdicții

mii de semne pe asfalt în jurul cărora se rotesc păsările
urma pașilor peste care se așază pulberea fină a fluturilor de noapte
ziduri din care nu rămâne decât umbra unei libertăți la schimb
așezări aduse tot mai aproape de legile schimbate 
o medalie care luminează din trecutul de care  nu se cunoaște nimic
rufele pe sfoara dintre două ferestre
tăcerea care a pus stăpânire peste țara 
cu prea multe granițe
lucrurile așezate acolo unde se schimbă ordinea universului
ușa care se deschide te va pulveriza în toată istoria triburilor locale
mișcările celor din grup vor fi imitate din nevoia de spațiu
mâine vor fi mult mai multe interdicții 
acelea la care te-ai gândit ca imposibile 
deja există.

locurile continuității

să nu trăiești în apropierea valurilor care nu au puterea 
de-a scufunda  ambarcațiunile

tot timpul moartea în auz face loc altor lucruri

seara te  încrucișeazi cu cel care își plătește călătoria
în mica tavernă toate vocile par a citi ceva
lumina aproape nevăzută sparge  zidul  pentru 
a te sărbători
zeci de ani pentru arborii cu rădăcinile în cer
se aprind  fotografiile 
în  care reușim să nu mai revenim
locuri sărace pentru a găsi ceea ce se pierde prin iubire
nu mai pot avea cuvintele care epuizează
corpurile înălțându-se 

într-o zi un  un mic dar ajunge totul 

în devierea pe care o presupune numele 
care se repetă 
și acele victorii care țin în captivitate 
scenele groazei. 

chintă roială
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Cum România nu a fost printre ţările colonizatoare care să-şi fi trimis fiii peste mări şi ţări în căutare de 
mirodenii, aur, fildeş ori sclavi – existau, oricum, robii ţigani de acasă – contactele româneşti cu ţările şi culturile din 
Lumea Nouă au fost ceva mai târzii, iar în mentalul românesc aceste culturi au fost mult timp integrate într-un spaţiu 
considerat a fi doar al puterii colonizatoare. Astfel, o perioadă destul de îndelungată, literatura canadiană a fost 
re-prezentată românilor doar ca o literatură francofonă ori chiar ca parte a literaturii franceze de peste mări şi ţări. 

Receptarea literaturii canadiene în spaţiul românesc începe prin secolul al XX-lea. Ea coincide cu 
deschiderea modernă a României spre lume, pe de o parte, şi cu încheierea procesului de clarificare a identităţii 
canadiene, pe de altă parte. Printre cele mai semnificative momente ale acestei evoluţii se numără o traducere 
anonimă din poetul canadian W. H. Drummond, apărută în revista Convorbiri literare, nr. 2/1916. Un an mai târziu, 
Nicolae Iorga traduce poezie canadiană (autorii nu sunt menţionaţi) în revista craioveană Drum drept, nr. 4/1917. 

În perioada interbelică însă, Canada devine o prezenţă tot mai pregnantă în viaţa culturală românească. 
Fenomenul este paralel cu o intensificare a participării Canadei la viaţă internaţională –soldaţii canadieni luptă 
pe fronturile primului război mondial alături de Antantă – şi cu o tot mai netă coagulare a identităţii canadiene 
independent de puterile ei colonizatoare. Acum este prezentat publicului cititor românesc umoristul Stephen 
Leacock – caracterizat drept un scriitor „american” în numărul din 18 decembrie 1921 al Adevărului literar şi 
artistic; Nicolae Iorga, bine informat şi racordat la noutăţile internaţionale, scrie despre Louis Hémon în revista 
Ramuri din 24 septembrie 1922; poetul Bliss Carman este prezentat înrevista bucureşteană Epoca, numărul din 10 
octombrie 1929; iar romanciera Mazo de la Roche în numărul din noiembrie 1933 al Adevărului literar şi artistic. 
Identitatea canadiană, construct unic şi bine singularizat, nu este, încă, clar percepută de comentatorii români. Astfel, 
Nicolae Iorga vorbeşte despre manuscrisele rămase la moartea lui Louis Hémon într-un articol din Ramuri, martie-
aprilie 1926, intitulat „Romanul sănătos al Franciei”. Nici vorbă de Canada!

Faptul că prestigiosul Premiu Goncourt este atribuit în 1928 lui Maurice Constantin-Weyer, scriitor francez 
care a trăit şi în Canada, aduce indirect în discuţie şi spaţiul cultural canadian, dar tot prin intermediul uneia dintre 
puterile fondatoare, respectiv Franţa. Au scris despre acest eveniment Eugen Relgis în Adevărul literar şi artistic, 
numărul din 6 noiembrie 1927; Perpessicius în revista bucureşteană Cuvântul, numărul din 12 decembrie 1928; 
Mihail Sebastian în Cuvântul, numărul din 22 şi 23 decembrie 1928, şi Mircea Mancaş în Adevărul literar şi artistic, 
numărul din 17 februarie 1929. 

Tot în perioada interbelică începe să se folosească un procedeu care s-a dovedit extrem de util în perioada 
comunistă, când posibilităţile de informare ale specialiştilor români erau afectate de cenzură şi care derivă şi din 
marginalitatea României faţă de marile centre culturale mondiale. Este vorba de traducerea în româneşte a unor 
articole apărute în reviste de prestigiu din străinătate şi care asigură o „punere la curent” a cititorului, specializat 
ori nu. Receptarea literaturii canadiene în spaţiul 
românesc beneficiază şi ea de acest procedeu. Astfel, 
Viaţa Românească publică în numărul din 11 noiembrie 
1921 un articol al lui René Bazin despre romanul Marie 
Chapdelaine al lui Hémon.Tot în perioada interbelică se 
publică şi primul roman canadian în traducere: Battling 
Malone, al aceluiaşi Hémon, apărut la Editura Eminescu 
din Bucureşti în anul 1930.

Din păcate, aceste evoluţii au fost întrerupte 
brutal de cel de-al doilea război mondial şi de 
stalinismul brutal din primii ani de după război. Canada 
este asimilată statelor imperialiste de unde nu pot veni, 
pentru juna Românie comunistă, decât pernicioase 
influenţe. Abia în 1954, deci după moartea lui Stalin, 
apare în Gazeta literară un articol intitulat „Scriitorii 
patrioţi ai Canadei”, semnat de un anume St. R., în care 
sunt amintiţi Frederick Philip Grove şi Herbert Dyson 

dinspre ţara arţarilor
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Carter. Conform monumentalului Dicţionar cronologic al romanului străin tradus în România de la origini până 
în 1989 (1794-1989), opera unui grup de cercetători de la Institutul „Sextil Puşcariu” al Academiei Române, sunt 
comentaţi, traduşi în reviste sau în volume, până în 1989, următorii prozatori canadieni: Herbert Dyson Carter 
(tradus în 1954 de către Tamara Gane şi Pericle Martinescu şi în 1958 de către Dan Duţescu şi Rose Hefter); Marie 
Claire Blais (comentată de Gheorghe Bulgăr în Familia, în 1967); Napoleon Bourassa (comentat de Valer Conea în 
Amfiteatru, în 1968); Ludwig Jack (comentat de Alf Adania în Contemporanul, tot în 1968); Gabrielle Roy (tradusă 
de Elvira Bogdan, în1968); Hugh Maclennan (tradus de Livia Deac, în 1971); Van Vogt (tradus de Petre Solomon, 
în 1978, şi de Ruxandra Vasilescu-Potloj, în 1988); André Langevin (tradus de Sanda Anghelescu, în1983); Morley 
Callaghan (tradus de Georgeta Pădureleanu, în 1968), Anne Hébert (tradusă de Lucia Gojan, în 1986), Antoine 
Maillet (tradus de Irina Bădescu, în 1989). Revistele literare româneşti prezintă fragmente din opera unor scriitori 
precum Yves Thériault (traducere de Valer Conea, în 1971), Jacques Godbout (versiunea românească de Cristian 
Unteanu, în 1973), Hugh MacLennan (tradus de Georgeta Pădureleanu, în 1981), sau Margaret Laurence (tradusă 
de Felicia Antip, în 1986). 

Eflorescenţa studiilor canadiene are loc după 1989, în condiţiile libertăţii de exprimare de după căderea 
regimului comunist şi a reluării unor relaţii politice şi culturale normale cu Occidentul. Studiul limbilor străine nu 
se mai limitează doar la marile metropole, spaţiile post-coloniale devin tot mai accesibile şi mai atrăgătoare. Acum 
se înfinţează şi primele centre de canadianistică la Universităţile din Baia Mare, Bucureşti, Iaşi sau Cluj-Napoca. 
Universitari, precum Ana Olos, Rodica Albu, Voichiţa Sasu, Monica Bottez, Crina Bud, Irina Bădescu, Dana Puiu, 
Lucia Zaharescu, Liviu Cotrău sau Florin Irimia – şi mă opresc aici cu enumerarea, cerându-mi scuze de la cei care 
nu sunt menţionaţi – traduc, interpretează literatura canadiană de limbă engleză ori franceză, participă la manifestări 
internaţionale de canadianistică. Prezentul grupaj de eseuri este semnificativ pentru prezentul, dar şi pentru viitorul 
canadianisticii din România. Specialişti recunoscuţi comentează fenomenul literar canadian alături de colegi mai 
tineri, împreună cu doctoranzi sau masteranzi. Strategiile pot fi diverse, dar nivelul înalt al analizei este comun.

Mihaela Mudure

dinspre ţara arţarilor

Monika KOȘA

Explorarea sinelui: identitate și 
povestire în literatura canadiană

„Literatura este mitologie conștientă: pe măsură 
ce societatea se dezvoltă, povestirile salemitice devin 
principii structurale al narării, conceptele sale mitice, 
zei-soare și altele, se transformă în deprinderi de 
gândire metaforică.”1 (232) Definiția profund poetică 
propusă de Northrop Frye plasează literatura într-o 
sferă transcendentală, dar, în același timp, îi conferă și 
o nuanță intens umanizată. Conștiința din mitologicul 
lui Frye constă în tentativa de autodefinire a celor 
care dau naștere acestei conștiințe colective. Astfel, 
rolul literaturii nu se rezumă la o simplă furnizare 
de plăcere estetică, ci, prin complexitatea ei, oferă 
identitate individului, comunității, unei întregi națiuni. 
Relația dintre literatură și civilizație este simbiotică, iar 
povestirea, filtrarea realității exterioare prin percepția 
subiectivă, devine actul uman fundamental pentru a 
fasona conștiința mitologică.

Literatura oferă o imagine de ansamblu 
idiosincratică despre mecanismele interioare ale unei 
comunități, iar istoria devine un concept maleabil 
în demersurile ei. În cazul Canadei, acest proces este 
construcția conștientă și treptată a efortului de a defini 
identitătea națională. Literatura canadiană anglofonă 

poate fi percepută ca o pânză pe care scriitorii încearcă 
să plăsmuiască o reflectare pală a sinelui, în timp 
ce întreaga metaforă poate proiecta acea căutare a 
eului personal și colectiv. Prin actul povestirii, istoria 
devine o transfigurare conștientă și metaforică a 
modelelor mitice. În plus, pornind de la definiția dată 
literaturii de către Frye, mitologia conștientă a spiritului 
canadian se prezintă ca un echivalent al realității 
demistificate. Imaginația canadiană și capacitatea sa 
creativă transformă modelele deja existente în realitatea 
fanteziei, iar prin ficțiune, întreaga tradiție și căutarea 
identității se transpun în sfera literară, tăinuindu-se într-
un înveliș mistic, care acoperă timpul și spațiul concret.

Problematica identității rămâne preocuparea 
principală a unui mare număr de scriitori canadieni, 
iar cunoașterea sinelui este condiționată de conceptul 
de povestire. O portretizare generală a creațiilor unor 
importanți scriitori canadieni este esențială pentru a 
ajunge la enumerarea „conceptelor mitice” și pentru 
sublinierea motivelor și procedeelor literare care ne 
permit pătrunderea în chintesența canadiană. Edificarea 
mitologiei conștiente este un proces de definire al sinelui, 
iar simbolismul din spatele modelului mitic poate oferi o 
posibilă manieră de interpretare a ontologiei canadiene.

Înainte de a pătrunde în imaginația creatorilor 
literari pentru a diseca o parte din operele lor 
reprezentative, este necesar să oferim o circumscriere 
generală a cadrului teoretic ce vizează descifrarea 
spiritului canadian. De-a lungul timpului, „sinele 
canadian” a fost dezbătut de diferiți critici și teoreticieni 
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literari iluștri. Frye ocupa un loc aparte în această galerie, 
deoarece el identifică un aspect proeminent al spiritului 
definitioriu canadian, pe care îl descrie prin conceptul-
cheie de „mentalitate de garnizoană”. Viziunea lui 
Northrop Frye despre identitatea canadiană este 
rezumată de Rosemary Sullivan: „ abordarea identității 
canadiane este captivantă și exigentă: Identitatea „Cine 
sunt eu?” începe cu întrebarea „Unde e Aici?” Care a fost 
răspunsul lui Frye? El a definit mentalitatea canadiană 
ca fiind o mentalitate de garnizoană, o mentalitate de 
înfrângere, negare și retragere. Scriitorii canadieni sunt 
obsedați de tema articulării strangulate. Predominantă 
este teroarea nemărginită în fața naturii (vasta ei 
subconștiență); senzația de captivitate în adâncul unui 
abis absurd atinge cote intransigente în Canada. Tonul 
canadian este nostalgic, elegiac, melancolic-tonul 
inevitabil al unei conștiințe egocentrice, închisă într-
un mediu demitologizat”. (89) Până acum, conceptele-
cheie sunt „mentalitatea de garnizoană” și „articulare 
strangulată”. A defini eul înseamnă a defini spațiul, adică 
ceea ce se înțelege prin „aici”. Dar ce anume se înțelege, 
de fapt, prin„aici”? Un construct mental sau un spațiu 
perceptibil în mod obiectiv? Această discrepanță între 
realitatea obiectivă și cea subiectivă duce la conflictul 
dintre interior și exterior și, drept consecință, se ajunge 
la incapacitatea de a evada din starea de captivitate. 
Pierderea cunoașterii mitice poate fi corelată cu 
pierderea sinelui, iar ciocnirea dintre individ și neant 
are drept consecință spleenul și închiderea în sine. 
Mentalitatea de garnizoană izvorăște tocmai din această 
retragere în universul lăuntric, care funcționează ca 
un mecanism de apărare împotriva vidului emanat de 
Natură. În consecință, pentru Frye, această caracteristică 
izolatoare și care deosebește esența spiritului canadian 
rezidă în tendința constantă de introvertire. Sentimentul 
de alienare (geografică și spirituală) poate fi percepută 
ca sursa viziunii pesimiste asupra lumii, care duce la 
nașterea mentalității de garnizoană.

Înainte de a trece la ilustrarea acestei mentalități 
în literatură, este necesar să aruncăm o privire asupra 
studiului fundamental întreprins de Margaret Atwood, în 
textul intitulat simbolic Supraviețuire, pentru a observa 
modul în care mentalitatea de garnizoană se leagă de 
conceptul de „supraviețuire”. Atwood are ca punct de 
pornire observația că există o literatură canadiană și că 
ea se deosebește de diversele literaturi ale altor nații (5). 
În mod cert, dintr-o perspectivă artistică, literatura poate 
fi percepută ca o antologie de trăsături esențiale care 
conturează națiunea pe care o reprezintă. În literatură, 
ideea de Canada, un centrum mundi extins, reprezintă o 
versiune interiorizată a realității exterioare, un labirint în 
care individul devine, în mod simbolic, anihilat în spațiu, 
un spațiu care este în același timp „aici” și „acolo”, 
prezent și absent, real și imaginar. Așa cum afirmă 
Margaret Atwood, Canada este un teritoriu necunoscut 
pentru oamenii care trăiesc în ea: „Mă refer la Canada 
ca spațiu mental, ca regiune percepută nu numai pe căi 
obiective, ci și cu mintea. Este acel tip de spațiu în care 

ne pierdem. Iar o persoană rătăcită are nevoie de o hartă a 
teritoriului, cu poziția celei în cauză bine stabilită, astfel 
încât persoana să vadă unde se află în relație cu orice 
altceva. Literatura nu este doar o oglindă; este o hartă, o 
geografie a minții”. (12) Astfel, literatura devine un punct 
de referință, o hartă care poate revela teritoriul spiritual al 
unei națiuni. A supraviețui într-un loc care nu este înțeles 
și încercarea de a evada din mentalitatea de garnizoană 
este, în mod simbolic, corelativa canadiană a coborârii 
lui Orfeu în Hades.

Pe parcursul cărții, conceptul de supraviețuire este 
strâns legat de o „anxietate aproape intolerabilă” care 
stă la baza întregii mentalități canadiane. Totuși, sensul 
fundamental al supraviețuirii este exprimat printr-o frază 
concisă: „a rezista, a rămâne în viață”. Această forță 
vitală într-un univers ostil poate reprezenta cheia pentru 
a descifra spiritul canadian. În plus, supraviețuirea capătă 
un sens dublu: supraviețuire concretă și una internă, 
ambele fiind explorate la nivel ontic. Drept consecință, 
teama eșecului și gândirea pesimistă sunt trăsături ce 
definesc gândirea canadiană, așa cum remarcă Atwood: 
„Având posibilitatea de a alege aspectul pozitiv sau 
negativ al unui simbol – marea ca Mamă dătătoare de 
viață, marea ca mediul în care se scufundă nava ta; 
copacul ca simbol al creșterii, copacul ca obiectul care îți 
cade în cap – canadienii vor prefera varianta negativă.” 
(66) Atwood explică această preferință prin raportarea la 
ceea ce numește „poziția de victimă” (în cazul Canadei, 
o „victimă” a istoriei, geografiei, mentalității sau oricărui 
alt factor intern sau extern), în patru ipostaze sau stadii 
(31). Atwood argumentează existența acestor poziții prin 
abundența exemplelor ce indică o postură de victimă în 
literatura și realitatea canadiană. (36) Căutarea identății 
poate fi scopul suprem nu numai pentru cei care se află 
într-o poziție de victimă, dar, în cele mai multe cazuri, și 
pentru autorii care tratează acest subiect. În aceeași ordine 
de idei, explorarea conflictului lăuntric al personajelor nu 
este doar o formă de auto-exprimare, ci și de purificare, 
căci actul de povestire oferă o alternativă spirituală pentru 
realitatea copleșitoare.

Conceptele discutate – mentalitatea de garizoană, 
supraviețuirea și poziția de victimă – sunt trăsături 
definitiorii ale literaturii canadiene. În ceea ce urmează 
vom încerca să le exemplificăm, referindu-ne la câteva 
titluri pe care le considerăm a fi contribuții distincte 
la explorarea conceptelor-cheie ce formează mai sus 
expusa bază teoretică, operele alese fiind, în același 
timp reprezentative pentru autorii în cauză. Astfel, 
în O poveste a Coiotului despre Columb, Thomas 
King ilustrează dimensiunea spirituală a mentalității 
de garnizoană ca alternativă la oprimarea culturală a 
amerindienilor de către coloniști, recreând textual mitul 
inițiatic ce dorește să ofere o perspectivă nativă asupra 
originilor și experienței colonizării. În timp ce păsările 
aduc soarele și Sfârșitul Verii sunt două nuvele exemplare 
ale cunoscutului (și recentului trecut în neființă) autor 
Alistair MacLeod, care pun în lumină dispariția treptată 
a unui trecut mistic și trezirea mentalității de garnizoană 
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sub forma auto-izolării. Primul dintre aceste două texte 
examinează problematica sinelui prin figura alegorică 
a unei entități simbolice, câinele gri, câtă vreme cel 
de al doilea descrie o îndepărtare realistă de valorile 
tradiționale, axându-se pe analiza unei societăți închise, 
care este condiționată de lipsa resurselor materiale 
și de gândire esențial limitată. Povestirea Bătaia e 
ruptă din rai a lui Alice Munro ilustrează sinele mut 
și captează mentalitatea de garnizoană într-un context 
domestic axat pe relația dintre părinți și copii și dintre 
frați, iar consacratul roman al lui Margaret Laurence, 
Divinatorii, schițează încercarea unui personaj feminin 
de a evada din mentalitatea de garnizoană prin auto-
împlinire. Toți acești scriitori au în comun cautarea 
obsesivă a sinelui și tentativa de a defini acel „aici”, 
atât pe un nivel concret, cât și pe unul metaforic.

Pe plan spiritual, „aici” reprezintă revenirea 
la natura omnipotentă și explorarea dimensiunii 
impunătoare a unei asemenea entități. Altfel spus, acea 
chintesență canadiană prin excelență poate denota o 
formă de identificare cu valorile spirituale ale unui spațiu 
existent. În acest context, supraviețuirea înseamnă 
însușirea spiritualității la un nivel existențial mai 
profund. Mai mult de atât, spiritualitatea reprezentată 
de Primele Națiuni în opoziție cu atitudinea colonială 
ilustrează această rezonanță cu natura primordială, 
iar conceptul de povestire ocupă, inevitabil, un loc 
central în opera literară a celor mai reprezentativi 
scriitori ce provin din rândurile acestei comunități. Mai 
precis, motivele literare centrale sunt „transformări 
metamorfice, întălniri mărețe cu forțe supranaturale, 
ritualuri șamanice, întrepătrunderea lumii animalelor, 
a spiritelor și a ființelor umane, crezul în semnificația 
viselor și a viziunilor spirituale, întâlniri cu spiritul 
celor morți etc.” (Kolinska, 166) În O poveste a 
Coiotului despre Columb, tradiția orală (prezentă prin 
frazele scurte, repetitive, neterminate, colocviale – 
caracteristice exprimării orale) este transpusă într-o 
călătorie mitică ce vizează descoperirea originilor. 
Coiotul, figura centrală din povestea fantastică, 
apare sub forma unei entități ludice, cu puteri divine, 
care impune regulile unui joc simbolic în care mitul 
creației, motivul inițierii și problematica oprimării 
sunt dezbătute într-o manieră ironico-comică cu scopul 
de a oferi o imagine de ansamblu asupra imaginației 
și a imaginarului Primelor Națiuni. Coiotul, a cărui 
perspectivă se contopește cu cea a naratorului, devine 
un „concept mitic”, un creator care generează orizonturi 
interpretative ipotetice. Aspectul ludic completează 
narațiunea disruptivă, iar întreaga poveste se 
metamorfozează într-o căutare de adevăruri ontologice. 
Structura narativă aparent incoerentă și repetitivă 
este în concordanță cu aspectul temporal disruptiv și 
subiectivitatea istoriei, expunându-l pe Coiot drept 
modelul suprem de creator și creație. Utilizarea 
structurilor ironice este metoda lui Thomas King de a 
evada din anihilarea culturală a Nativ Americanilor de 
către națiunile străine. Simbolurile care apar în jocul 
Coiotului au o semnificație revelatorie: ele reprezintă 
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forța imaginativă a Primelor Națiuni. De exemplu, 
mingea, un element apreciat de Coiot, este privită ca un 
lucru neînsemnat de către europeni, putând simboliza 
microcosmosul guvernat de Coiot, cu rezonanțe spirituale, 
în opoziție directă cu materialismul reprezentat de (anti)
erou, Columb. Coiotul ființează și des-ființează prin forța 
cuvintelor, iar gândirea devine actul creator ce poate 
defini sensul lui „aici”.

„Aici” este o bestie gri și o mină murdară, cel puțin, 
așa cum îl vede Alistair MacLeod în povestirile sale. În 
nuvela În timp ce păsările aduc soarele, teme precum 
identitatea, moartea, societatea, superstițiile și relațiile 
interpersonale sunt examinate într-o manieră singulară. 
Utilizând diverse tehnici literare moderne, naratorul 
plasează sensul lui „aici” și, implicit, eul în conștiința 
personajelor, prin figura animalului gri. Atmosfera mitică 
care umbrește discursul narativ eclipsează hotarul dintre 
ficțiune și realitate, trecut și prezent, timp și spațiu. 

Ilustrarea spaimei primare față de creaturile mitice 
poate fi interpretată ca o altă instanță a mentalității de 
garnizoană. Vocea naratorială accentuează zbuciumul 
continuu pentru a lăsa în urmă trecutul și pentru adaptarea 
în noul mediu demistificat. Întreaga poveste se învârte 
în jurul lui „cù mòr glas”, echivalentul în galeză pentru 
câinele mare și gri. Marele câine gri, care, la rândul lui, 
se metamorfozează într-un simbol mistic pentru întreaga 
condiție umană, dă naștere și imortalizează teama de a 
fi anihilat de forțe mistice. Prezența câinelui transcende 
discursul narativ, iar creatura devine un Cerber deghizat 
ce sălășluiește în Hadesul pământesc. Pe de altă parte, 
identitatea galeză este întruchipată în imaginea câinelui: 
expresiile în galeză sunt utilizate doar în preajma 
animalului. Structurile mitice și identitatea galeză, 
reînviate în figura câinelui, devin o povară spirituală 
pentru conștiința ființei umane moderne: „Este dificil să 
nu știi ceea ce știi.” (MacLeod, 46). Această afirmație 
este culminarea mentalității de garnizoană prin renegarea 
constantă a forțelor superioare, mistice. 

Fluxul conștiinței alternează cu flashback-uri, 
iar discontinuitatea temporală este și ea sugestivă, 
subliniind structura fragmentară a existenței umane. 
Prezența griului ca leitmotiv simbolic al nuvelei poate fi 
interpretată în mai multe moduri: griul poate simboliza o 
percepție predominant negativă asupra vieții, o trăsătură 
specifică spiritului canadian în concepția lui Margaret 
Atwood; totodată, poate funcționa ca o referință la 
monotonia existenței umane sau poate reprezenta starea 
tranzițională dintre viață și moarte, acceptare și negare, 
supraviețuire și anihilare, continuitate și extincție. În 
realitatea demitizată, dominată de figura câinelui gri, se 
regăsesc închise simbolurile și valorile întregii umanități.

O altă nuvelă care tratează problematica 
supraviețuirii, pe o scală diferită însă, este Sfârșitul Verii, 
unde monotonia este și mai accentuată prin expunerea 
paradigmei minerilor, o comunitate restrânsă, captivă 
în mentalitatea de garnizoană. Primul paragraf al operei 
fixează ambianța generală a nuvelei: aerul de sfârșit de 
vară, îmbibat cu mirosul morții. Descrierea elementelor în 
decompoziție poate fi percepută ca o manifestare latentă 
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a viziunii pesimiste asupra existenței. Comunitatea din 
satul îndepărtat din nuvelă nu este influențată de niciun 
factor extern: „nu sunt turiști. Numai noi.”(6) Utilizarea 
pronumelui „noi” în locul formei de singular sugerează 
mai degrabă o conștiință colectivă, decât axarea pe sinele 
personal. Această identificare cu celălalt înlocuiește eul 
personal cu „Noi”, ca identitate colectivă, iar spațiul 
concret și izolat oglindește lumea interioară a minerilor. 
Povestirea ca act colectiv, precum și muzica sunt singurele 
metode de prezervare a identității, prin unirea unor 
timpuri apuse cu prezentul demistificat: „Acestea sunt 
cântecele pe care le fredonăm acum, sub soarele arzător, 
și ele sunt cele pe care le vom lua cu noi atunci când 
vom pleca. Poate că ne-am reîntors la cântecele galeze 
pentru că sunt atât de permanente și neschimbătoare și ne 
vorbesc într-un mod atât de familiar.”(10) Hotarul dintre 
trecut și prezent este condiționat de acest familiarism al 
limbii galeze, iar supraviețiurea prin limbaj este un reper 
sigur în prezentul schimbător.

Divinatorii, romanul revelatoriu al lui Margaret 
Laurence, se situează în scrierile despre căutarea 
identității, expusă dintr-o perspectivă feminină. 
Autenticitatea romanului este reflectată prin explorarea 
unei crize existențiale profunde, filtrată prin conștiința 
lui Morag. Călătoria lui Morag spre auto-cunoaștere 
este marcată de prezența râului, care deschide și 
încheie romanul, având simbolistică duală: ca element 
vital și armă a morții. Kurag rezumă esența romanului 
astfel: „am putea spune că voiajul lui Morag spre auto-
cunoaștere urmărește în mod deliberat o stabilire a unei 
identități canadiane prin îmbinarea istoriei personale cu 
cea națională, astfel încât ea nu se afirmă doar ca povestea 
personală a lui Morag, ci ca o istorie a națiunii. Ea, fiind 
persoana victimizată a unei crize de identitate, efectuează 
o „călătorie exploratorie” către auto-cunoaștere. Călătoria 
ei este complexă, o căutare a sensului vieții”. (6) Victimă 
a destinului, Morag simbolizează ființa care încearcă să 
se elibereze din mentalitatea de garnizoană, folosindu-
se de puterea cuvintelor și de literatură: „Obișnuiam să 
cred în cuvinte, în puterea lor de a făptui orice. Magie. 
Vrăjitorie. Chiar și un miracol. Dar nu, doar câteodată.” 
(6) Asocierea cuvintelor cu forțe supranaturale poate 
constitui o încercare de a transcende realitatea obiectivă 
pentru a ajunge la o mai profundă înțelegere a universului. 
Traumele din viața personajului (amintirile dureroase din 
copilărie, moartea părinților, relația amoroasă eșuată cu 
Jules, divorțul și încercarea repetată de a fi o bună mamă 
și o scriitoare de succes), o transformă într-o figură 
herculeană: „Laurence o înzestrează pe Morag Gunn cu 
trăsături eroice, așa cum Canada trebuie să-și inventeze 
eroii naționali (...) Morag a creat un mit național prin 
respingerea lui Brooke, colonizatorul, și prin acceptarea 
lui Jules, Metisul. Din statutul ei de orfană și prin 
conștientizarea timpurie a reprimării culturilor scoțiene 
și metise s-a născut dorința de a explora ascendența 
ei”. (Kumer, 5) În completarea observaţiilor anterioare, 
voiajul concret și cel interior al lui Morag este o micro-
reprezentare a unei căutări a identității naționale. Istoria 
personală și cea colectivă se dizolvă lent în trecerea 

timpului: „Privește în față în trecut, și în spate în viitor, 
până la tăcere.” (Laurence 399)

Validarea istoriei personale ca revelatoare de 
adevăruri universale și cercetarea poziției de victimă 
poate fi ilustrată și prin opera lui Alice Munro. O artistă 
completă, Alice Munro este un maestru al nuvelelor, 
tratând diferite aspecte cotidiene, și totuși profund 
filosofice, ale existenței. Printre nuvelele ei formidabile, 
Bătaia e ruptă din rai se remarcă prin modul unic de 
a expune problematica identității. Căutarea sinelui se 
desfășoară într-un univers sfâșiat de probleme domestice, 
iar viața de familie este catalizatorul mentalității de 
garnizoană. Pe o scară mai generală, oscilarea între 
suferință și neputința de a produce o schimbare poate fi 
corelată cu identitatea canadiană, pierdută în geografia 
mentală. În Bătaia e ruptă din rai, universul fictiv este 
un câmp de bătălie unde supraviețuirea este privilegiul 
celui mai puternic.

În realitatea canadiană apăsătoare, familia și 
implicit originea nu reprezintă repere sigure, ci o sursă 
contaminată de lipsa de comunicare și superficialitate. 
Panorama socială este descrisă în detaliu, iar critica subtilă 
a limitației tipologiilor este subînțeleasă. Personajul 
principal, Rose, a cărui conștiință este scanată în mod 
repetat, este modelul primordial al copilului abuzat. 
Incapacitatea lui Rose de a înțelege timpul cronologic 
denotă o altă formă de expresie a traumelor și ascunde 
o dorință lăuntrică de a îngropa amintirea bătăilor rupte 
din rai: „Timpul prezent și trecutul, trecutul dubios, 
melodramatic din poveștile lui Flo, erau separate, cel puțin 
pentru Rose. Oamenii din prezent nu se puteau încadra 
în trecut.” (10-11) Refuzul de a accepta verosimilitatea 
trecutului și separarea segmentelor temporale ajung 
să devină alte manifestări literare ale mentalității de 
garnizoană. Rose se închide în propriul ei univers interior 
și refuză o înfruntare directă a suferințelor din trecut. 
Prezentul vid nu oferă consolare, ci devine o confirmare 
permanentă a trecutului. Căutarea identității și a unui sens 
este scopul suprem, dar în același timp, autoarea reușește 
să surprindă și să cuprindă complexitatea naturii umane. 
Schimbarea perspectivei, focalizarea diferită, flashback-
urile și discursul indirect liber contribuie la accentuarea 
complexității temei tratate.

Operele discutate mai sus sunt doar o posibilă 
ilustrare a modului prin care spiritul canadian este reflectat 
în literatură. Thomas King (re)creează și mistifică istoria 
întregului continent și deconstruiește legenda omului 
alb, ca reprezentant al rasei supreme, prin caricaturizarea 
lui Columb. Referințele ironice și limbajul ludic setează 
structura mitică care guvernează discursul narativ, iar 
supraviețuirea este tratată într-o manieră tragi-comică. 
În timp ce păsările aduc soarele și Sfârșitul Verii oferă 
o abordare diferită a subiectului și se axează pe latura 
emoțională și mistică ce fundamentează, măcar în 
parte, spiritul canadian. Structurile lingvistice poetice 
redau mentalitatea de garnizoană prin care Alistair 
MacLeod surprinde sensibilitatea canadiană. Limba 
galeză și experiența mitică rămân singurele arme 
împotriva puterii distructive a istoriei și a modernizării. 
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Povestea Ei în capodopera lui Laurence, Divinatorii, 
devine etalonul pentru călătoria oricărui individ către 
auto-cunoaștere, prezentată într-o realitate canadiană 
inumanizată, în timp ce Bătaia e ruptă din rai a lui 
Munro oglindește drama unei copile abuzate, fără 
posibilitatea de a depăși mentalitatea de garnizoană. 
Fiecare personaj din operele enumerate mai sus este 
o victimă în propria sa închisoare lăuntrică, iar actul 
narativ apare ca o formă de regăsire a sinelui. O singură 
întrebare rămâne însă fără răspuns: este posibilă găsirea 
esenței unei națiuni în universul fictiv? Poate un discurs 
narativ să reflecte spiritul metamorfozat al comunității 
canadiene? Răspunsul potrivit poate fi găsit în operele 
discutate sau nu, depinzând de natura interpretării. Cu 
toate acestea, toți acești autori sunt piloni fundamentali 
în construirea moștenirii culturale a canadienilor, iar 
contribuția lor este de importanță majoră în crearea 
mitologiei lor conștiente.

Referințe: Atwood, Margaret. Survival.House 
of Anansi Press Inc, 1972; Kolinska, Klara. The 
Development of the Independent English-Canadian 
Literary Imaginary, 2009; Kumar, T. Jeevan: 
JourneyTowardsSelf-Discovery: A Study ofMargaret 
Laurence’sTheDiviners, The Challenge Vol. 22 No. 
(July 2 – Dec), 2013; Laurence, Margaret. The Diviners.
The New Canadian Library, 1978; MacLeod, Alistair. 
As Birds Bring Forth the Sun.McClelland & Stewart 
Ltd., 1992; Munro, Alice. Alice Munro’s Best: Selected 
Stories.McClelland&Steward, 2008; Northrop Frye, 
“Conclusion to a Literary History of Canada.”The Bush 
Garden: Essays on the Canadian Imagination, ed. 
Northrop Frye. Toronto: House of Anansi Press Limited, 
1971; Sullivan, Rosemary. “Northrop Frye: Canadian 
Mythographer.”Northrop Frye’s CanadianLiterary 
Criticism and Its Influence, ed. by BrankoGorjup. 
NY.University of Toronto Press, 2009.

Note:
1. Citatele și titlurile incluse aici au fost traduse de către 

autoarea prezentului studiu.
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Monica BOTTEZ

Romanul Divinatorii de Margaret 
Laurence -

 o capodoperă a literaturii canadiene

Pentru cititorii români, literatura canadiană nu e 
dintre cele frecventate, cele mai cunoscute nume fiind 
Margaret Atwood şi, mai recent, Alice Munro (din 2013, 
când a luat Premiul Nobel pentru literatură). Pentru unii, la 
acestea se poate adăuga cel al lui Michael Ondaatje, autorul 
romanului care a stat la baza scenariului remarcabilului 
film Pacientul englez, realizat de Anthony Minghella 
(1998) cu o distribuţie de primă mărime (Ralph Fiennes, 
Kristin Scott Thomas, Willem Dafoe şi Juliette Binoche). 
Desigur că datorită succesului lor internaţional, multe din 
operele acestor scriitori au fost traduse în limba română, 
ceea ce nu s-a întâmplat cu scrierile lui Margaret Laurence.

Recunoşterea romanicierei Margaret Laurence a 
avut un ecou mai mic dincolo de graniţele Canadei, dar 
ea se numără printre cei mai valoroşi scriitori canadieni (a 
obţinut premiul Guvernatorului General pentru două din 
romanele sale, O glumă a Domnului şi Divinatorii), fiind 
unanim preţuită şi iubită (distinsă cu Ordinul Canadei în 
1972, declarată Persoană istorică naţională în 2016).

Margaret Laurence s-a născut în Manitoba, o 
provincie din centrul Canadei, în orăşelul Neepawa, pe 
care l-a recreat în creaţia sa literară sub denumirea de 
Manawaka în cele patru romane ale sale cele mai cunoscute 
care alcătuiesc ciclul Manawaka: Îngerul de piatră (1961), 
O glumă a Domnului (1966), În mijlocul flăcărilor (1969) 
şi Divinatorii (1974). Prin faptul că fiecare dintre aceste 
romane are în centrul său un personaj feminin, ciclul 
realizează portretul compozit a patru generaţii de femei 
canadiene care parcurg ritualuri de trecere în lupta lor cu 
mentalităţile puritane inculcate în copilărie (asemenea 
autoarei, protagonistele au strămoşi scoţieni, educaţi în 
spiritul sever al bisericii prezbiteriene), precum şi cu 
impedimentele sociale pentru a-şi orienta viaţa conform 
voinţei proprii: în Îngerul de piatră, Hagar Shipley se luptă 
cu mândria poziţiei sociale a familiei şi cu individualismul 
propriu; în O glumă a Domnului, Rachel Cameron se luptă 
cu convenţiile sociale ale normelor de bună purtare; Stacey 
McAndra din În mijlocul flăcărilor (1969) se luptă cu 
eşecul de a comunica, iar Morag Gunn din Divinatorii cu 
descoperirea identităţii proprii şi cu căutările ce derivă din 
harul scriitoricesc.

 Margaret Laurence a fost atrasă de mişcarea 
feministă din anii 1960 şi activitatea ei în acest domeniu 
i-a insuflat un sentiment al comunităţii de idei. Ea nu a scris 
însă niciodată romane feministe cu teză, ci a promovat 
drepturile femeilor descriind viaţa lor cu toate greutăţile şi 
presiunile la care sunt supuse.
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Divinatorii are o structură narativă şi ideatică 
de mare complexitate, clădită pe modelul arhetipal al 
călătoriei exterioare, dar şi lăuntrice, a protagonistei în 
căutarea identităţii. Morag Gunn este scriitoare şi mama 
unei fete de 18 ani, Pique, şi are 47 de ani când începe 
acţiunea. Cadrul temporal al acţiunii primare începe în 
vara anului când Pique fuge de acasă, evenimentul care 
declanşează călătoria lăuntrică retrospectivă prin hăţişul 
amintirilor prin care mama stabileşte o paralelă între 
căutarea sa de o viaţă şi cea a fiicei sale, concluzie la care 
ajunge în toamna aceluiaşi an. În naraţiunea primară se 
află inserate, prin asociaţie cu ocazii prezente, numeroase 
altele care zugrăvesc tabloul copilăriei, tinereţii şi primii 
ani ai vârstei mijlocii ai protagonistei, creionând „portretul 
de tinereţe” al unei artiste canadiene. Aruncând o privire 
retrospectivă asupra evenimentelor trecute din viaţa ei, 
Morag îşi dă seama că opţiunile făcute i-au determinat 
identitatea actuală, care îi poate apărea cititorului ca o 
triplă paradigmă – cea a femeii moderne, cea a unei artiste 
postmoderne şi cea a Canadei contemporane. 

Rămasă deodată orfană la vârsta de cinci ani prin 
moartea de poliomielită a ambilor părinţi, Morag ia contact 
brusc cu Manawaka, micul oraş de provincie din preria 
canadiană unde locuiesc noii ei părinţi adoptivi, Christie şi 
Prin Logan. Christie fiind gunoierul oraşului, noua condiţie 
socială a lui Morag e să fie privită de sus de colegii mai 
înstăriţi, căci nu îşi poate permite decât o îmbrăcăminte 
sărăcăcioasă sau de căpătat. Ea se simte umilită de diferenţa 
de clasă socială şi numai mult mai târziu va putea întelege 
incontestabila superioritate morală a gunoierului. E prea 
tânără ca să înţeleagă lecţia de etică pe care grotescul 
Christie i-o dă „citind” resturile menajere pe care le aruncă 
la marginea oraşului. Aşa cum îl interpretează el, acest 
gunoi scoate la iveală murdăria lăuntrică, aspectele abjecte 
ale vieţii locuitorilor de vază ai oraşului pe care ei vor să 
le ţină secrete, iar prelegerea lui Christie, care le pune în 
evidenţă, reprezintă prima manifestare a darului divinator 
din roman (completată apoi de darul divinator prin nuiaua 
de alun a fântânarului Royland şi de intuiţia creatoare a 
harului scriitoricesc al lui Morag).

Este intersant să remarcăm ecoul stilului biblic 
din această cuvântare a lui Christie, care atrage atenţia 
asupra coincidenţei dintre tabloul „divinat” de gunoier şi 
cel al umanităţii ipocrite şi păcătoase prezent în Vechiul 
Testament, arhetipul literar al tradiţiei iudeo-creştine. 
Iar Christie, gunoierul dispreţuit dar blând cu copiii şi 
care şi-a cărat în spate pe front camaradul rănit (chiar 
tatăl lui Morag), fără a pomeni niciodatăa nici un cuvânt 
nimănui despre această acţiune eroică, întruchipează 
esenţa spirituală a dragostei şi milei din Noul Testament de 
care Morag se pătrunde astfel fără să îşi dea seama. Chiar 
numele de Christie sugerează că personajul întruchipează 
aceste valori: Christian este pe lângă nume propriu şi 
substantiv comun care înseamnă creştin. 

În felul său Christie este un om mândru, mândru 

nu numai dintr-un sentiment de superioritate morală 
faţă de abjecţii săi superiori pe scara socială, ci şi din 
conştiinţa vitejiei istorice a strămoşilor săi. Şi pentru a-i 
insufla lui Morag sentimentul continuităţii istorice, el 
inventează saga eroică a lui Piper Gunn şi a soţiei sale 
Morag, figurile mitice ale unor colonişti de mare curaj 
şi animaţi de voinţa nestrămutată de a stăpâni pământul 
noii ţări. Astfel, Christie continuă tradiţia vechilor barzi 
celţi reînviată de poetul James Macpherson la 1760 şi, 
chiar copilă fiind, Morag îl imită imediat pe Christie cu 
versiunea ei intitulată „Povestea lui Morag despre nevasta 
lui Piper Gunn”, iar mai târziu scriitoarea va recrea 
trecutul istoric al străbunilor săi pe fundalul arhetipal al 
Tărâmului Făgăduinţei în cel de al patrulea roman al său, 
Umbre ale Raiului. Evoluţia protagonistei se constituie 
într-un desen complicat de preluare sau respingere a unor 
tradiţii culturale şi norme comportamentale. De exemplu, 
ea adoptă la început atitudinea comunităţii de descendenţă 
britanică din Manawaka de ostracizare a metişilor, care 
erau marginalizaţi la propriu, fiind forţaţi să locuiască în 
afara oraşului şi nefiind nici după moarte acceptaţi pentru 
a fi îngropaţi în cimitir. Apoi Morag începe însă să simtă 
pentru Jules Tonnaire poreclit Skinner, metisul ocolit de 
toţi colegii de şcoală, o anumită înţelegere şi empatie mai 
ales după ce ascultă povestirile lui despre străbunii săi viteji 
care au luptat alături de Louis Riel, conducătorul rebel al 
metişilor. Comparând aceste povestiri cu versiunea oficială 
a evenimentelor, Morag îşi dă seama de importanţa tradiţiei 
orale şi de greutatea sau chiar imposibilitatea de a stabili 
adevărul istoric. Iar comparând povestirile lui Christie 
cu cele ale lui Jules şi cu relatările din cărţile de istorie, 
Morag începe să întrezărească adevărul că acei scoţieni 
dezrădăcinaţi care fugiseră de asuprirea grea din ţara lor îi 
asupriseră la rândul lor fără milă pe indienii şi metişii din 
noua ţară. 

Primul moment important de respingere din căutarea 
de sine a protagonistei este plecarea din Manawaka, însoţită 
de decizia de a studia la universitatea din Winnipeg, dând 
total uitării anii umilitori petrecuţi în Manawaka. Dar aici 
Morag renunţă la studii când se îndrăgosteşte de profesorul 
englez Brooke Skelton şi hotărăşte să se mărite. Soţul ei 
este însă o figură autoritară, fiul unui reprezentant tipic al 
clasei administrative deprinse să impună normele, cultura 
şi valorile britanice în India colonială. Brooke îi cere 
lui Morag să adopte înfăţişarea şi stilul de viaţă al unei 
soţii din mediul academic, rol de care ea se simte treptat 
încorsetată. După câţiva ani ia hotărârea să fie din nou ea 
însăşi, decide să nu se mai ducă la coafor şi îşi neglijează 
îndatoririle domestice pentru a începe să scrie. Morag 
îşi dă seama acum că, de fapt, Manawaka sălăşluieşte în 
interiorul ei aşa cum sălăşluise ea odinioară în micul oraş. 
În primul ei roman, pe care îl publică sub numele de fată, 
încearcă să recreeze anii petrecuţi acolo. Punctul culminant 
al atitudinii de respingere faţă de soţul ei este provocat de 
purtarea rasistă de-a dreptul insultătoare a lui Skelton faţă 
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de Jules când Morag îl întâlneşte întâmplător pe stradă şi îl 
invită la ei acasă. Se ajunge aşadar la momentul de ruptură 
când Morag hotărăşte să divorţeze şi începe o legătură 
neconvenţională cu Jules Tonnere, care duce la naşterea 
fiicei lor Pique. 

Relaţia cu Jules o ajută pe Morag să se regăseacă, 
să reintre în legătură cu straturile profunde ale fiinţei sale. 
Evocând atmosfera din Manawaka, dar şi experienţa lor 
erotică adolescentină, întâlnirea cu Jules îi redă vigoarea 
lui Morag de a acţiona natural, conform înclinaţiilor sale, 
de a se scutura de balastul convenţiilor sociale. După ce 
fac dragoste, Morag se simte „stoarsă, dar reînnoită” 
(Divinatorii 293, trad. n.), iar Jules are intuiţia că a 
tămăduit-o „ca un şaman” (294). Putem spune că prin 
contactul lor spiritual şi fizic ei au anihilat timpul istoric şi 
au pătruns în timpul mitic unde fiinţa umană poate renaşte, 
aşa cum îl descrie Mircea Eliade (Eliade 94).

Dacă o vedem pe Morag ca reprezentând Canada la 
nivel simbolic, atunci putem socoti cu Gunilla Florby că 
acest contact cu vechile valori ale amerindienilor reprezintă 
o recunoaştere a moştenirii autohtone care îi dă forţa de a 
renaşte (Florby 203), de a-şi descătuşa spritul creator care 
doreşte să îşi croiască un drum propriu şi să trăiască într-un 
cămin pe care şi l-a clădit singură. 

Jules este însă cântăreţ de local care îşi compune 
propriile cântece hrănindu-se din tradiţia neamului său, 
viaţa lui are un caracter nomad, iar apariţiile sale în viaţa 
lui Morag şi Pique sunt sporadice. 

Cum Margaret Laurence a petrecut ani buni de zile 
în Africa în vremea când multe colonii îşi dobândeau 
independenţa şi cum Canada însăşi era o fostă colonie 
britanică, ea a devenit deosebit de sensibilă la procesul 
decolonizării şi a fost prima scriitoare canadiană care a 
asociat situaţia ţărilor din lumea a treia cu cea a femeilor. 

Regimul pe care tatăl lui Skelton îl impusese în 
familia sa era un patriarhat absolutist, care o transformase 
pe mama lui într-o umbră de femeie ce nu îndrăznea 
vreodată să îşi contrazică soţul. Deşi atitudinea autocrată a 
tatălui atrage ura fiului, Brooke o absoarbe prin educaţie şi 
o perpetuează într-o formă mai atenuată. Îl marchează însă 
pe viaţă, declanşând hotărârea sa neclintită de a nu avea 
vreodată copii. Acelaşi tip de regim patriarhal este practicat 
şi de pictorul scoţian Dan McRaith, care devine amantul 
lui Morag la Londra, unde ea petrece câţiva ani împreună 
cu Pique, deoarece socoteşte că aici situaţia ei de mamă 
celibatară a unui copil metis nu atrage atenţia în aceeaşi 
măsură ca într-o societate dominată de convenţii sociale 
tradiţionaliste. Aşa cum am văzut, Morag evoluează spre 
emancipare şi refuză rolul tradiţional de femeie supusă 
bărbatului până la depersonalizare. Se cuvine să comentăm 
aici că atât numele mamei cât şi al fiicei sunt emblematice, 
gunn însemnând „luptă” în scoţiană iar pique „suliţă” 
în franţuzeşte, sugerând deci hotărârea lor de a se lupta 
pentru identitatea proprie dorită (şi nu sunt singurele nume 
sugestive din roman).

Anii petrecuţi de Morag în Marea Britanie reprezintă 
o etapă importantă în identificarea drumului său propriu, 

mai ales prin călătoria pe care o face în Scoţia, pentru a-şi 
descoperi rădăcinile, însoţită de iubitul ei, pictorul Dan 
McRaith. În casa acestuia din Combruach, Morag are două 
străfulgerări de înţelegere, două epifanii. Îşi dă seama că 
identitatea ei este în egală măsură produsul locului unde s-a 
născut, cât şi al moştenirii ei culturale, adică al cântecelor 
bardului celt Ossian, dar şi al mitului lui Piper Gunn şi al 
mândrei sale soţii Morag creat pentru ea de Christie. 

Tot aici înţelege deodată afirmaţia lui Christie că 
umanitatea nu e decât un gunoi, o murdărie. Îşi dă seama 
că relaţia ei cu Dan şi purtarea ei nesinceră faţă de soţia 
acestuia este o trădare abjectă a semenelor ei femei, a 
legăturilor de solidaritate feminină pe care le decoperise 
prin prietenia cu Ella, mama şi surorile acesteia. 

Căutarea de sine a lui Morag porneşte de la renegarea 
părinţilor (asociată cu renegarea locului de naştere); ea 
parcurge toate etapele de respingere a modelelor acceptate 
de comportament al unei soţii şi mame (preferă să fie o 
femeie divorţată independentă şi să întemeieze o familie 
monoparentală), dar în final ajunge să înţeleagă şi să îşi 
asume moştenirea părintească, aşa cum arată scena morţii 
lui Christie, şi romanul se încheie cu întorcerea ei în ţara 
unde s-a născut. Ea ajunge astfel la o identitate canadiană 
clar definită, clădită prin preluarea tradiţiilor etno-culturale 
ale strămoşilor săi, dar şi a marilor arhetipuri culturale 
precum Biblia, Shakespeare şi Milton. McConnell’s 
Landing, locul pe care îl cumpără şi unde se stabileşte la 
întoarcerea din Marea Britanie, ilustrează această profundă 
recunoaştere a identităţii ei canadiene, iar romanul poate 
fi interpretat ca „o alegorie a Canadei ajunse la vârsta 
majoratului” (Florby 204) .

Alături de măreţul peisaj al râului ale cărui ape 
învolburate par să curgă în ambele sensuri (o metaforă de 
neuitat a permanentei interacţiuni trecut-prezent-trecut prin 
intermediul memoriei) apare un alt arhetip cultural specific 
canadian – figura lui Catherine Parr Trail1, cu care Morag 
poartă dialoguri imaginare ce scot la iveală înrudirea 
spirituală pe care Morag o simte cu munca de pionierat a 
unei femei remarcabile: Parr Trail a putut împleti rolul de 
soţie – ce implica o muncă fizică solicitantă, naşterea şi 
creşterea copiilor în condiţii grele – cu activitatea creatoare 
a scrisului. Tema artei şi a artistului se află în centrul 
romanului ce se conturează ca un imn închinat intuiţiei şi 
imaginaţiei creatoare. Alături de fântânarul Royland, care 
poate fi considerat divinatorul en titre, şi de Christie, cel 
ce ghiceşte faţa reală a omului „citind” gunoaiele pe care 
le aruncă acesta, artistul făurar şi mânuitor de cuvinte este 
tot un divinator ce încearcă să descifreze complicata fiinţă 
umană.

Divinatorii este un roman ce marchează îndepărtarea 
de cultura patriarhală şi descrie evoluţia paradigmatică a 
unei femei moderne ce doreşte să nu mai fie un simplu 
apendice al bărbatului şi îşi caută o identitate autonomă. 
Dar Margaret Laurence nu simplifică lucrurile, nu scrie 
un roman cu teză. Morag nu reprezintă un tip, ci o fiinţă 
umană individualizată, nu este o reţetă, ci un caz. Într-un alt 
caz, căsătoria personajului Ella Gerson, prietena lui Morag, 
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demonstrează că partenerii pot construi o relaţie durabilă, 
chiar dacă doar la a doua încercare, atunci când ştiu să 
menţină echilibrul prin afecţiunea unuia pentru celălalt. 
Astfel, Ella are o căsătorie fericită, doi copii reuşiţi şi o 
carieră poetică de succes. 

Prin relaţiile ei cu Jules şi cu Pique, Morag învaţă să 
accepte alteritatea, dar îşi dă seama şi de asemănările dintre 
drumurile parcurse de oameni în căutarea identităţii şi a 
împlinirii de sine, idee pe care i-o împărtăşeşte lui A-Okay 
Smith, tânărul care, asemeni ei, şi-a respins părinţii şi 
şi-a părăsit locuinţa din oraş pentru a merge să cultive 
pământul. Aşa cum am arătat deja, relaţia cu Jules o face să 
înţeleagă cât de important este rolul jucat de tradiţia orală 
în păstrarea identităţii etno-rasiale, el îmbogăţind această 
tradiţie şi făcând-o auzită prin propriile sale creaţii cântate 
în cluburi şi baruri – balade despre viaţa mizeră şi în 
acelaşi timp eroică a tatălui său Lazarus Tonerre şi despre 
soarta sfâşietoare a surorii sale Piquette, care a ars de vie 
împreună cu cei doi copii ai ei.

Fiica lui Morag, Pique, îşi descoperă şi acceptă 
propria identitate, preluând de la Morag poveşile create de 
Christie, dar şi pe cele ale tatălui ei metis despre străbunii 
săi. Astfel, la sfârşitul romanului, ea compune un cântec, 
un fel de imn-baladă despre sine plin de încredere în 
forţele proprii. Prin descendenţa ei pe jumătate scoţiană, pe 
sfert franceză şi pe sfert amerindiană, Pique întrupează o 
identitate culturală hibridă care o dislocă pe cea engleză din 
locul ei central în societatea canadiană. Divinatorii este un 
roman de mare semnificaţie în literatura canadiană şi prin 
faptul că redă o imagine inovatoare a istoriei Manitobei 
şi, aşa cum subliniză Wes McAmmond, se poate spune că 
astfel „Margaret Laurence a inventat multiculturalismul” 
(citat de Greta McCormick-Coger 22). Ea a dat expresie 
literară perspectivei istorice a metişilor într-un roman de 
un profund umanism.

Note:
1. Catherine Parr Traill (1802-1899) a fost o scriitoare 

din perioada de pionierat a literaturii canadiene. Născută în 
Marea Britanie, ea emigrează împreună cu soţul ei în Canada, 
stabilindu-se pe râul Otonabee lângă Peterborough pentru a fi 
aproape de sora ei Susanna Moodie, şi ea scriitoare de marcă. 
Acolo Traill a scris prima ei carte celebră, The Backwoods 
of Canada / Pădurile seculare ale Canadei (1836), relatarea 
primilor ei trei ani în ţinuturile abia defrişate al Canadei, o 
operă pragmatică şi optimistă plină de detalii realiste ce a 
stabilit o tradiţie a genului. A mai publicat povestiri de tinereţe, 
un manual de gospodărie, un Ghid pentru emigrante (1854) şi 
tratate de botanică canadiană.

Bibliografie: Eliade, Mircea. Rites and Symbols of 
Initiation: The Mysteries of Rebirth. New York: Harper 
Row, 1965; Florby, Gunilla. The Margin Speaks. A Study of 
Margaret Laurence and Robert Kroetsch from a Post-Colonial 
Point of View. Lund: Lund University Press, 1997; Laurence, 
Margaret. The Diviners. Toronto: McClelland & Stewart, 
1974; McCormick-Coger, Greta (ed.). New Perspectives on 
Margaret Laurence: Poetic Narrative, Multiculturalism and 
Feminism. Westport, Connecticut: GreenwoodPress, 1996.

Mălina IORGA

Paralaxa continuității în spațiul 
canadian:

Divinatorii de Margaret Laurence1

Repudiat de formațiunile religioase extremiste 
pentru aparenta explicitate a limbajului și a câtorva 
dintre episoadele evocate, aplaudat de critici drept 
încoronarea carierei literare a lui Margaret Laurence și 
gratificat cu prestigioasa distincție canadiană „Premiul 
literar al Guvernatorului General” la scurt timp după 
publicarea sa în 1974, Divinatorii și-a croit drumul 
spre notorietate în ciuda criticilor și a cenzurii cu 
care fusese întâmpinat în zorii existenței sale. Mai 
mult decât atât, franchețea lui Laurence și aderența 
la tematica etnicității i-au garantat poziția alături de 
operele cardinale ale literaturii canadiene.

Lectura romanului lui Margaret Laurence prin 
lentila specificului canadian relevă patosul identității 
și preocuparea compulsivă pentru o anume categorie 
tematică conceptualizată și enunțată de Margaret 
Atwood – tematica „supraviețuirii”, „o idee cu mai 
multe fațete și adaptabilă” (Atwood, 27) și totodată 
„simbolul central al Canadei” (ibid.). Este vorba despre 
o înverșunare a conștiinței, înțeleasă în sensul luptei 
pentru conservarea sinelui într-o lume percepută, dacă 
nu ca ostilă, cel puțin rigidă și potrivnică aspirațiilor 
individuale; al continuității tribului, poporului, 
înlăuntrul unei geografii demarcate fizic; al anduranței 
culturale, al perpetuării arsenalului străbun de valori 
morale și spirituale.

Cu alte cuvinte, romanul lui Laurence nu este 
scutit de obsesiile ce bântuie conștiința colectivă 
canadiană. Mergând până la a insinua statutul Canadei 
ca „victimă colectivă”, Atwood propune o serie de 
patru „poziții fundamentale ale victimei” în contextele 
interferente al istoriei faptice și al replicii sale literare în 
termeni subiectivi: 1. negarea poziției și a experienței 
însăși ca victimă; 2. recunoașterea pasivă a victimizării 
cu negarea propriei responsabilități; 3. „poziția 
dinamică” a subiectului capabil să își „repudieze” rolul 
de victimă; 4. „non-victimă creativă” resemnată și 
dispusă să își accepte experiența ca atare. Divinatorii 
apare, într-adevăr, ca o miniatură a literaturii canadiene 
la scară largă. Conform strategiei formulate de Atwood, 
o interpretare a romanului lui Laurence ar înzestra-o pe 
Morag, ca scriitoare, cu valențe creative în atitudinea 
sa față de poziția victimei. Concomitent, rolul său ca 
subiect al cărții îi impregnează lui Morag câte ceva din 
esența pozițiilor doi și trei. Nu există nicio îndoială în 
privința conștiinței victimizării sale. Cu toate că Morag 
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ar putea manifesta anumite tendințe către misticism 
care să facă legitimă includerea sa în cea de-a doua 
tagmă a victimelor, atitudinea care rezumă cel mai 
elocvent progresul ei de-a lungul acțiunii este cea de 
victimă dinamică, ce își investește energiile în căutarea 
identității, atât ca moștenitoare canadiană a unei 
eredități incerte, cât și ca femeie în căutarea validării 
de sine.

Obsesia obârșiei impregnează mitologia din jurul 
personajului fictiv al Cimpoierului Gunn din anecdotele 
pe care Christie le țese pentru tânăra Morag: „Între toți 
oamenii de acolo dintre stânci, vezi, era un cimpoier 
și el era din Clanul Gunn, și mulți dintre acești Gunn 
își pierdură vatra și căminul și trăiau în sălbăticie 
acolo pe stâncile vifornice. Și Cimpoierul Gunn era 
un bărbat mare și înalt, un bărbat cu glas de tambur 
și inimă de copil și îndrăzneală cât o mie și putere 
de convingere. […] cânta din cimpoi pe țărm, acolo, 
[…] de jale pentru oamenii pierduți și oamenii plecați 
și cei fără niciun loc unde să își culce capetele decât 
stâncile țărmului. Când Cimpoierul Gunn cânta, până și 
pescărușii făceau să răsune cântările de jale, și oamenii 
plângeau” (Laurence, 41). Există o vagă insinuare a 
ideii de istorie ca născocire a imaginației artistice, a 
demersurilor eșuate de recuperare a identității etnice 
în formă autentică; prin urmare, istoria are nevoie să 
se reinventeze, să fie repovestită, ajustată exigențelor 
generațiilor actuale. Tonalitatea întrucâtva solemnă 
pe care Christie o insuflă poveștilor prefigurează 
viitorul lui Morag, rememorarea adultă a pământurilor 
scoțiene ca sălaș ancestral. În semn de celebrare a 
pământului presupus originar, Morag întreprinde o 
călătorie în Scoția, numai pentru a constata că geografia 
conceptualizată in absentia ca originea mitologică atât 
a lui Piper Gunn, cât și a ei însăși, nu îi deșteaptă decât 
un foarte vag sentiment de apartenență: „Credeam că 
trebuie să mă duc. Dar bănuiesc că nu trebuie, la urma 
urmei – De ce să fie asta? – Nu știu, ca să pot explica. 
Are legătură cu Christie. Miturile sunt realitatea mea. 
Cam așa ceva. Și apoi, nu e nevoie să merg acolo, pentru 
că acum știu ce aveam de învățat aici. – Ce anume? – E 
un pământ adânc aici, foarte bine, spune Morag. Dar 
nu e al meu, decât cu mult, mult timp în urmă. Mereu 
am crezut că e pământul strămoșilor mei, dar nu e așa. 
– Care e atunci? – Adevărata țară a lui Christie. Unde 
m-am născut” (Laurence, 319).

Actul eponim al divinaţiei apare ca dar de a 
întrebuința un set de resurse oculte pentru identificarea 
celei mai potrivite locații unde pânza freatică poate fi 
valorificată într-o fântână. Royland, „șamanul” decrepit, 
este singurul personaj care stăpânește arta ce pare, de 
altfel, sortită pieirii odată cu extincția străbunilor . 
Multiple străfulgerări de memorie, inserate mai mult sau 
mai puțin cronologic, construiesc tensiunea care își va 
găsi defularea în momentul când Morag se încredințează 
de semnificația auto-suficienței și autonomiei. „Filmele 
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din banca de amintiri”2 (Laurence, 11) interferează 
cu stările de fapt contemporane, într-un proces de 
„fabricare a unei cuverturi americane”3, romanul 
este „un hibrid de genuri realiste, autobiografice și 
confesionale [menit] să construiască un subiect feminin 
și să stabilească autoritatea unei perspective feminine” 
(Beckman-Long, 90). Titulatura sub incidența căreia 
intervin frânturile de memorie funcționează ca pretext 
pentru a menține actualitatea perspectivei narative. 
Complementară schimbării de temporalitate, există o 
ruptură în termeni de reprezentare formală a timpului – 
prezentul ia locul mai mult ca perfectului în secvențele 
recuperate din banca de amintiri, vehiculând un 
sentiment mai profund al actualității. „Laurence 
modelează chiar și psiho-narațiunea pentru o maximă 
reprezentare figurală. Deși modul [gramatical] este 
în mod tradițional redat la timpul trecut, Laurence 
folosește adesea timpul prezent pentru a spori 
actualitatea.” (Beckman-Long, 97).

Pe măsură ce glisăm descendent prin cronologia 
generațiilor care se succedă, mecanismele interne ale 
radiesteziei se deteriorează. Deși preocupă constant 
conștiința genealogiilor în perpetuă ramificare, vechile 
valori și ocupații tind să își piardă consistența, să se 
eterizeze în mituri și legende. Discordanța dintre 
pozițiile asumate de cei pe care vârsta îi încadrează ca 
exponenți ai clasei „străbunilor”, respectiv de membrii 
mai tineri ai societății, se vădește în replica revelatorie 
a lui Royland: „Am știut în momentul în care am 
început că nimic nu avea să se întâmple, și chiar asta 
s-a întâmplat. Adesea oamenii o pierd, vreau să spun 
radiestezia, atunci când îmbătrânesc. E lucru știut. Mie 
mi s-a întâmplat de multă vreme” (Laurence, 368). 
Corporalitatea unei ocupații care, la un moment dat 
în istoria colectivă, poate să fi echivalată cu abordarea 
instinctivă a unei necesități practice, procurarea 
apei potabile, capătă valențe mistice, secundate de 
înclinația firească a neinițiatului de a pune la îndoială 
„trucul magic”: „E ceva ce nu înțeleg, radiestezia, 
spuse Royland încet, și nu e ceva ce toată lumea poate 
să facă, dar chestia pe care nu o dau în vileag prea des 
este că sunt destui oameni care pot învăța să o facă. 
Nu e nevoie să ai însemnul Domnului între sprâncene. 
Sau dacă îl ai, sunt destui oameni care îl au. Nu știai 
asta, nu-i așa? […] Dar poate să învețe. […] Dacă 
poate depăși dorința de a explica, spuse Royland, 
poate va reuși. Asta depinde de el” (Laurence, 369). 
Există, totuși, o vagă distincție între motivele care 
au condus la circumscrierea radiesteziei într-un plan 
prin excelență supranatural; generațiile moderne, spre 
deosebire de predecesorii lor, cărora li se putea accepta 
premisa ignoranței, au privilegiul unei decizii aproape 
deliberate în ce privește atribuirea darului radiesteziei 
sferei oculte. Alegerea unei interpretări mistice 
coincide la nivel simbolic cu tentația reîntoarcerii la 
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universul de cunoaștere primitiv, al pseudoștiințelor 
incipiente dinaintea intruziunii coloniale.

Pe de altă parte, una dintre cele mai pătrunzătoare 
reflecții și, poate, cea care transpare cel mai limpede 
din raporturile dintre actorii romanului este dezvrăjirea 
generațiilor moderne în raport cu moștenirea spirituală 
a străbunilor. Lui Morag îi revine rolul factorului 
unificator, ea este mobilul care săvârșește infama 
misiune de sondare a dilemei continuității etnice versus 
pierderea identității ancestrale: „Să fie, atunci, un 
cotlon aparte în ceruri pentru gunoieri și căutătorii de 
apă? Care, dacă era vreunul, să fi fost Morag, sau erau 
ei același lucru?”(Laurence, 173). Prinsă la răscrucea 
dintre două chemări divergente, Morag se înstrăinează 
de generația familiei sale adoptive, de străbuni, dar 
totodată, legătura ei cu Piquette, cu mecanismele 
interioare ale fiicei adolescente, se alienează. Persistă, 
totuși, în psihologia lui Morag, un simț al complicității; 
ea este centrul de echilibru al universului în care forțe 
adverse acționează și reacționează, fiecare reclamându-
și dreptul la supremație, amenințând să zdruncine 
coerența istorică a societății.

După cum remarcă și Beckman, „textul 
construiește un subiect feminin și interoghează 
ideologiile de gen prin sporirea contradicțiilor în 
discursul auto-reprezentării” (Beckman-Long, 91). 
Ipoteza subscrierii lui Laurence la paradigma feministă 
aduce în discuție o afiliere perfect legitimă în lumina 
tendințelor canadiene în materie de teme literare 
ce vizează supraviețuirea și, concomitent, căutarea 
independenței și afirmării sinelui. Ca mișcare politico-
culturală ce militează în favoarea emancipării, cu alte 
cuvinte, abolirea statutului unei categorii oprimate, 
feminismul replică liniile ideologice exploatate de 
literatura canadiană a supraviețuirii. Faye Hamill 
insistă asupra tentației de a ceda teoriilor postcoloniale, 
„preocupate în mare măsură de relațiile de putere și 
rezistență, alteritate și hibriditate, istorie și limbă” 
(Hamill, 28) articulate cu problematica de gen ca 
ipostază a ierarhiei patriarhale și dezrobirii categoriilor 
altădată marginalizate – femeile, respectiv popoarele 
indigene. Tradiția literară feminină a înflorit spre finele 
anilor ’70 din secolul trecut ca efect al suprapunerii 
a două fenomene socio-culturale majore: emergența 
naționalismului civic în Canada și al doilea val al 
mișcării feministe în America. Scriitoarele canadiene 
ale anilor ’70, precum Laurence, Atwood sau Munro, 
și omoloagele lor fictive produc o literatură posedată 
de stringența auto-definirii și afirmării, ele „își scriu 
drumul afară din deposedare și înspre moștenire” 
(Howells, 1) și abordează teme deja simptomatice 
pentru literatura feministă, găsirea unui limbaj și a unei 
exprimări proprii autentice. În acord cu problematica 
condiției feminine este relația tensionată dintre Morag 
și soțul ei, Brooke Skelton. Prin asumarea unei poziții 
dominante, susținute de o atitudine rasistă direcționată 
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împotriva metișilor – „Parcă trebuia să fie ilegal să 
le dai lichior indienilor” (Laurence, 220) –, Brooke 
încarnează un vector emblematic al puterii imperiale 
și al dominației coloniale asupra Canadei. „Figura lui 
Brooke, așadar, este folosită pentru a explora ideologii 
patriarhale și coloniale” (Hamill, 152), concluzionează 
Faye Hamill. Tot ea atribuie fetișul lui Brooke față de 
contextul istoric deficitar al lui Morag „interpretărilor 
coloniale ale Canadei ca spațiu pustiu, fără istorie, o 
filă albă pe care ideologiile și practicile europene pot fi 
în mod liber inscripționate” (Hamill, 152).

Divinatorii, ca exponent al contextului mai amplu 
al literaturii canadiene și, în particular, al metaficțiunii 
istoriografice, mizează pe o serie de dualități care 
servesc la a articula pornirile și motivele de la baza 
expediției literare canadiene în căutarea identității și 
unității culturale, istorice și geografice. Dihotomia 
sugerată de metoda lui Atwood propune o distincție 
fermă între Victimă și Învingător, ambii plasați într-
un teren de joacă metaforic. Căutarea ancestralității 
se traduce în două impulsuri adverse ce izvorăsc 
din senzația alienării față de leagănul protector al 
comunității, dublată de pornirea instinctivă pentru 
emancipare și autodefinire identitară.

Note:

Toate citatele au fost traduse de Mălina Iorga. 
2În orig. „Memorybank Movie”.
3În orig. „How to Make an American Quilt”.Producție 

cinematograficăamericană.

Referințe: Ann Howells, Coral. In Search of 
Lost Mothers: Margaret Laurence’s „The Diviners” 
and Elizabeth Jolley’s „Miss Peabodys Inheritance” 
http://ariel.ucalgary.ca/ariel/index.php/ariel/article/
viewFile/2098/2054; Atwood, Margaret, A Thematic 
Guide To Canadian Literature, Cap. Survival, House 
of Anansi Press Inc., Toronto, 1972 (2012); Beckman-
Long, Brenda. Genre and Gender: Autobiography 
and Self-Representation in The Diviners, University 
of Alberta, Alberta, 2004; Hamill, Faye. Canadian 
Literature, Edinburgh Critical Guides to Literature, 
Edinburgh University Press, Edinburgh, 2007; 
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1974.
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Cristina NICOLAESCU

Dezrădăcinare, sine iluzoriu și tehnici 
narative

în proza scurtă a autoarei canadiene 
Mavis Gallant

Nuvela, ca gen literar, este relativ recentă în 
Canada, a apărut doar cu un secol şi ceva în urmă. De 
atunci, aceasta a dobândit un statut privilegiat datorită 
succeselor scriitoriceşti şi editoriale. Începuturile au 
fost marcate de Isabella Valancy Crawford, Susan 
Frances Harrison, Ernest Thompson Seton la sfȃrşitul 
secolului al 19-lea. Abia în secolul 20, cu fictiunea 
modernistă a lui Morley Callaghan, nuvelele canadiene 
au atins o nouă etapă în jurul anilor 1920 și au continuat 
dezvoltarea în anii ’60, cu scriitori notabili și colecțiile 
lor recunoscute internațional. După anii ’60 până în 
prezent, o perioadă numită de obicei în istoriile literare 
drept Renaştere Canadiană („Canadian Renaissance”), 
genul a trecut printr-un proces de diversificare și 
rafinament, chiar proeminență, astfel încât această 
formă literară a câștigat un loc special în lumea literară 
contemporană. Toți scriitorii din această categorie au 
adus contribuția lor, astfel încât genul scurt de ficțiune 
a devenit reprezentativ și semnificativ. După cum 
Reingard M. Nischik îl numește în introducerea cărții 
sale „Proza scurtă: interpretări”: „Nuvela este astăzi, în 
general, considerat a fi un gen deosebit de important, în 
cazul în care nu chiar genul pilot al literaturii canadiene” 
(Nischik, The Canadian, 1).

Cei mai mulți scriitori canadieni au început 
prin publicarea de povestiri în reviste și apoi în colecții 
și antologii, astfel încât acestea au cunoscut mai multe 
ediții, avȃnd ca efect o popularitate crescută în rândul 
cititorilor. Acesta este și cazul lui Mavis Gallant, care 
şi-a publicat aproape exclusiv nuvelele în revista The 
New Yorker. O trăsătură definitorie a acestora este 
expresia unei viziuni artistice bazate pe recunoașterea 
mutabilitatii esențiale a sinelui uman în lumea modernă, 
care a avut ecou pe ambele ţărmuri ale Atlanticului. 
Canadiană prin naștere, Mavis Gallant a continuat 
să-și afirme identitatea canadiană chiar și atunci când 
trăia în Franța. Experiența personală de multe ori 
servește ca material pentru ficțiunea ei: sentimentul de 
abandon resimţit în copilărie, plecarea din patria natală 
(Canada, Montreal) și viața ulterioară ca expatriat la 
Paris, sunt tot atatea evenimente care au contribuit la 
temele recurente din proza ei scurtă, conectate la rolul 
memoriei și al imaginației în modelarea realității și 
istoriei sau la impactul trecutului asupra prezentului. 

De multe ori, ea a creat portrete de englezi, americani 
sau canadieni expatriați care trăiesc pe continent într-
un mod nemulţumitor pentru ei, dar și europeni (în 
special germani), „exilaţi în patria lor” după Cel de-al 
doilea război mondial. Sunt suprinse efectele fizice și 
psihologice ale războiului în memoria colectivă, dar 
și dislocările masive geografice și culturale, precum 
şi disjungerile temporale, spațiale și conceptuale. În 
general, personajele şi caracterele lor sunt incompatibile, 
iar identităţile hibride pot fi citite ca o alegorie a modului 
în care este perceput şi înţeles sinele, ca instabil şi 
iluzoriu. Înstrăinarea personală pe fondul mişcărilor 
sociale din Europa postbelică exercită o presiune 
intensificată asupra individului și a familiei într-o lume 
care se schimbă rapid. Joncţiunea Pegnitz (Pegnitz 
Junction, 1973) și Din districtul al cincisprezecelea 
(From the Fifteenth District, 1979), scrieri din anii 
’70, au pus accent chiar pe memoria colectivă și pe 
sentimentul de vinovăție. Singurătatea, dezrădăcinarea, 
expatrierea, pierderea psihologică, dezorientarea și 
nemulțumirea sunt condițiile înstrăinării care alcătuiesc 
tema principală.

În povestirea care dă titlul volumului, 
Joncţiunea Pegnitz, descoperim că ceea ce era adevărat 
pentru străinii din Celălalt Paris este valabil și pentru 
un grup disparat de călători dintr-un tren prin Germania. 
Există o lipsă de contact uman strâns între indivizi, din 
moment ce vina din trecut pare a fi o cauză dominantă 
de anxietate în conştiinta omului modern. O tânără în 
vȃrstă de douăzeci și unu de ani, Christine, călătoreşte 
în acest tren împreună cu prietenul ei Herbert, un domn 
divorţat de treizeci și unu de ani, și fiul lui, micuţul 
Bert, în Europa postbelică. În tren, ea se confruntă cu 
toate tipurile de oameni, fiecare împovărat de greutatea 
amintirilor a ceea ce a experimentat. O soție încearcă 
să accepte greșelile soțului ei și să găsească putere de 
reconciliere. Un soldat trebuie să se reintegreze în viața 
civilă, indiferent cât de greu este acest lucru. Se leagă 
o prietenie probabilă între o actriță și un comisar de 
poliție, între Paris și orașul ei, care este descris drept 
un oraş anonim „german, mic, bombardat” (Gallant, 
Pegnitz Junction, 3).

Christine „a considerat această călătorie ca 
fiind o mare parte a emancipării ei” (Gallant, Pegnitz 
Junction, 4-5). Ea devine tot mai nemulţumită de Herbert 
și fiul lui și este încă indecisă, atunci când ajunge acasă, 
dacă se va căsători cu Herbert sau cu un alt prieten de-al 
ei, un student la teologie. Această stare de nedeterminare 
creează o distanță amplificată şi de disjuncția personală 
intensă în viața unor persoane complet străine care 
apar în povestire, în diferite momente ale călătoriei cu 
trenul, şi deşi acestea nu interacționează cu acţiunea 
de fond, toţi suferă şi astfel se accentuează atmosfera 
apăsătoare. Poveștile lor sunt juxtapuse, întrepătrunse 
sau se suprapun, fără rigoarea unei ordini narative, 

dinspre ţara arţarilor



53

ca şi cȃnd s-ar întȃmpla natural, accidental, în starea 
normal-haotică a conversaţiilor zilnice moderne din 
locurile aglomerate. Această tehnică mai puţin obişnuită 
a fluenţei narative consolidează o senzaţie puternică de 
autenticitate şi probabilitate. Intervenţiile verbale ale 
personajelor secundare nu sunt legate de convențiile 
obișnuite ale acţiunii, ci mai degrabă singurul lucru 
pe care îl au în comun este că, la un moment dat, pe 
parcursul călătoriei, Christine le întâlnește pe fiecare 
și apoi punctul de vedere narativ se schimbă imediat, 
uneori chiar la mijlocul frazei, trecȃnd de la conștiința 
lui Christine la străinul care vorbeşte, iar povestea lui se 
referă la o traumă pe care a trăit-o. Faptul că persoanele 
implicate sunt complet necunoscute una alteia, și nici 
nu fac cunoștință – ci, mai degrabă, se schimbă punctul 
de vedere în povestire – crește sentimentul de pierdere a 
continuității, a identității personale și a contactului uman 
și, de asemenea, universalizează problema singurătății 
umane. Deziluzia, nemulțumirea și sensul tragic sunt 
ceea ce caracterizează fiecare dintre povestiri. Excursia 
cu trenul este modalitatea de a folosi călătoria ca un 
pretex de căutare în zona vinovăției și a memoriei 
colective. În același mod în care Christine este într-o 
perioadă de trecere de la tinerețe spre maturitate, aceste 
povestiri ale fiecărui tovarăș de drum fac, de asemenea, 
tranziții prin diferite perioade de criză. 

În același mod se poate spune că nu s-a ajuns 
vreodată la nicio destinație, astfel încât Christine nu este 
sigură când s-a trecut prin Joncţiunea Pegnitz. Ceea ce 
contează este desfășurarea treptată a experienței umane, 
în special a nefericirii umane. Călătoria cu trenul şi 
opririle obositoare în stații sărace şi aglomerate sunt 
verigile care se unesc în cadrul modelul în schimbare 
al relațiilor umane. Izolarea apare ca legătura de 
„unificare” între nepotriviri și amintiri juxtapuse. 
În timp ce dezrădăcinarea se conturează ca temă 
dominantă, tehnica de juxtapunere a diferitelor stări 
de conştiinţă şi memorie ale unor persoane care au în 
comun doar călătoria cu trenul și înstrăinarea personală 
intensă, apare ca element naratologic esenţial. În această 
călătorie alegorică, dragostea este absentă. Călătoria 
însăşi este expresia simbolică a efemerității și absenței 
contactului uman angajat care face loc dislocării, 
dezrădăcinării spaţiale şi emoționale totodată, atȃt 
reale, cȃt şi simbolice. Autoarea extrage pur și simplu 
episoade din viața unei persoane necunoscute, deoarece 
conține ceva legat de război, pierdere, moarte, vinovăție 
sau un incident mai generalizat care implică alienare 
și interferenţă cu incidente similare, pentru a crea o 
poveste în care mai multe personaje sunt implicate şi 
caută să stabilească înainte de orice contactul uman, însă 
fără să reușească. În mod similar, atunci cȃnd trenul face 
una din opririle neprogramate, Gallant dă o semnificație 
literară evenimentului, prin relatarea unui caz de 
dezrădăcinare neașteptată din trecutul și memoria unui 

om care aşteaptă pe peron. Hatch consideră povestirea 
lui Gallant drept o încercare de a înțelege și a confrunta 
pericolele Fascismului. Atunci când liderul unui grup 
menționează „vremea lui Adolf” (Gallant, Pegnitz 
Junction, 70), Christine observă imobilitatea, tăcerea 
înfricoșată şi tristetea care se lasă peste acei oameni. În 
mod repetat, încercările de camaraderie umană eșuează, 
dizolvate în amintiri vinovate ale unor figuri disparate 
din nuvela Joncţiunea Pegnitz. Wilkshire, la rândul 
lui, analizează punctul de vedere din această nuvelă 
din perspectiva răspunsului critic al altor naratori din 
povestirile lui Gallant, identificȃnd o voce arhetipală 
care evidențiază centralitatea vocii narative în proza 
ei scurtă. Așa cum spunea Mavis Gallant: „Vocea este 
totul. Dacă nu aud vocea, nu pot scrie povestea. Trebuie 
găsit tonul exact, care trebuie păstrat de la început până 
la sfârșit, dacă este să fie adevărat” (Interview). Cititorii 
trebuie să descifeze intersecția, „joncţiunea” istoriei 
cu ficțiunea, a trecutului cu prezentul postulat de text, 
codificat structural în cadrul nuvelei, iar prin aceasta 
există o mișcare la revelație, fundamentală pentru elegie.

Cu simplitate elegantă, Gallant folosește 
monologul interior și flashback-urile (vederile 
retrospective). Prin explorarea relației dintre trecut 
și capacitatea minții nu numai să-și amintească, ci şi 
să înregistreze sau să reprezinte istoria, scriitoarea 
încorporează o estetică a elegiei. Acele digresiuni, 
lacune narative, secvențe de povestire non-liniară 
funcționează împotriva cronologiei și instalează 
propria lor temporalitate în discursul fragmentat. Așa 
cum întreba Paul Ricoeur, „nu este oare repetiția în 
sine un fel de înviere a morților?” (Ricoeur, Narrative 
Time, 186).

Într-o colecție de povestiri anterioară intitulată 
Din districtul al cincisprezecelea, într-un act elegiac, 
se explorează climatul moral în civilizația occidentală 
postbelică în modalităţi parodice, convenționale. 
Fie în orașe canadiene sau europene, personajele 
– supraviețuitoare ale războiului – sunt de multe ori 
exilate nu numai de la casele lor, ci și din amintirile 
lor, identitatea și valorile lor. În mod normal, prima 
formă de exil duce la un sentiment de pierdere și 
dislocare, în timp ce formele din urmă (care uneori 
trec neobservate chiar de personaje) produc anumite 
deficiențe etice detectate de conștiința naratoare. 
În actul povestirii, vocea narativă în mod simultan 
descrie și deplânge exilul rezultat din moralitate. 
Autoarea explorează diferite moduri de deplȃngeri sau 
reacții la pierdere și durere, punȃnd o distanță ironică 
între narator și personaje (pentru a plasa cititorul în 
poziția de a judeca). Convențional, tropii de aducere 
aminte permit o înviere figurativă a trecutului. Elegia 
combină moralitatea și tristeţea, suferința din timpul 
războiului, oferind un fel de critică socială care adesea 
funcționează ca subtext.
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Astfel de forme literare de consolare (inclusiv 
prosopopeia) sunt subminate de utilizarea fantomei 
ca trop. Benjamin precizează: „Fantomele, ca alegorii 
profund semnificative, sunt manifestări din domeniul 
elegiei” (Benjamin, Illuminations, 193). Pe de altă parte, 
mijloacele lingvistice de interacțiune pot sau nu pot fi 
percepute drept semnificative și relevante, ci numai ca o 
confuzie. Atunci ce înseamnă să „fie acasă”? După cum 
observă Ronald Bryden: „Gallant, care nu prezintă nici 
o predilecție pentru modalitatea asertivă, dedică o mare 
parte din munca ei demonstrând în liniște cât de mult 
limba, cultura și planurile lor ideologice manifestate 
asupra noastră înseamnă pur și simplu zgomot pentru 
cei mai mulți oameni, în această lume în schimbare, în 
cazul în care tot mai puțini dintre noi sunt acasă, din 
punct de vedere lingvistic sau în alt mod” (Bryden, The 
Self, 2). Fantomele sunt figurații de semne, reprezentări 
ale durerii, care leagă tărâmul celor vii cu al celor 
morți. Afirmaţia lui Freud că straniul este cel mai mult 
experimentat „în legătură cu moartea și cadavrele, cu 
întoarcerea morților, cu duhurile și fantomele” (Freud, 
The Uncanny, 241) justifică asocierea dintre tonul 
elegiac şi ezoterism. Acest lucru previne cititorul că 
trebuie să regândească reprezentările convenționale ale 
morții și ale trecutului, în sensul că acest trecut devine 
perturbator uitării noastre convenabile. O utilizare mai 
profundă a tropului fantomă în acest volum apare în 
nuvela ce îi dă titlul, scurtă în comparație cu altele, dar 
semnificativă, deoarece aceasta servește ca principiu 
de organizare pentru colecţia respectivă de povestiri. 
Gallant parodiază tendința convențională de a utiliza 
prosopopeia ca mijloc de consolare. Figurile spectrale 
cer ca sfârșitul vieții lor să fie relatat din perspectiva 
proprie. Ele dau finalurile propriilor biografii, 
subminȃnd istoriile spuse de cei vii și, în același timp, 
dovedind că aceştia dau interpretări inadecvate ale 
trecutului. Cele trei fantome în nuvela parodică Din 
districtul al cincisprezecelea: maiorul Emery Travella, 
doamna Ibrahim și doamna Essling sunt reluări 
explicite și fantastice ale tropului prosopopeic; fiind 
bântuite de cei care le supraviețuiesc, aceste fantome 
resping versiunile morții lor așa cum sunt ele relatate 
de către cei vii. Doamna Ibrahim este bântuită de doi 
oameni, „”fără răgaz”, maiorul, un „om de sentiment” 
„dorește ca adunarea să-l lase în pace” (Gallant, From 
the Fifteenth, 138). Doamna Essling „se plânge că este 
bântuită de soțul ei, profesorul Augustus Essling, filosof 
și istoric”, iar ea este împovărată cu insistenţa lui că ea 
ar fi fost un înger; toți îngerii „sunt proști”, crede ea. 
(Gallant, From the Fifteenth,167).

În conformitate cu filozofia lui Walter 
Benjamin, îngerii sunt observatori inumani ai lumii 
umane, capabili să emită judecăţi, însă fără puterea 
de a produce efecte. Keefer folosește expresia „Angel 
of History” al lui Benjamin ca titlu al unui capitol din 
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cartea „Citind Mavis Gallant” (Reading Mavis Gallant). 
Pentru autoare, figura îngerului sugerează că este cel 
care măsoară „grămada de moloz” produs de „furtuna 
de progres” care este istoria, deoarece, prins în furtună, 
fața îngerului este cu forța „întoarsă spre trecut”. Keefer 
citează descrierea lui Benjamin făcută îngerului istoriei, 
în pasajul relevant din „Iluminări” (Illuminations). În 
mod evident, doamna Essling nu este înger, dar este 
moartă, la fel ca și viitorul ei. Confruntările cu fantome, 
cu trecutul în special, reprezintă un aspect important 
al fictiunii-elegie moderniste a lui Gallant (Keefer, 
Figuring Grief, 98). Astfel, putem asocia epifaniile 
povestiri cu momentele estetice de veridicitate. După 
cum scrie Besner: „Proza de ficțiune a lui Gallant ne cere 
să recunoaștem cum semnificația apare în povestirile ei 
sub formă de lumini și scântei și să dezvoltăm agilitatea 
imaginativă de a răspunde acestor momente de lumină” 
(The Light, 153). Căutarea adevărului în alegoriile 
etice elegiace ale lui Mavis Gallant (concentrat asupra 
evenimentelor și efectele celui de al doilea război 
mondial) merge dincolo de confirmarea personală de 
sine sau afirmarea publică a vieții. Este vorba despre 
potențialul uman de a avea un comportament inuman 
și necesitatea de a ne aminti într-un mod etic, astfel 
încât extremele sentimentalism și uitare iresponsabilă 
(ambele permiţȃnd eludarea responsabilităţii) în legătură 
cu trecutul să fie condamnate. Dar sinele îşi schimba 
forma, fiind fluid şi iluzoriu, instabil. Dacă Descartes 
a echivalat existența cu gândirea, Je pense donc je suis 
(„Gândesc, deci exist”), Nietzsche și Schopenhauer 
au identificat sinele cu voința: „A exista este a dori”. 
Sinele evoluează în timp și dacă ne gândim la conceptul 
„Super-erou” în Nietzche (übermensch), cel care 
învinge iluzia eului, comportamentul personajelor 
din povestirile lui Gallant se dezvăluie ca fiind în 
imposibilitatea de a clarifica ceea ce doresc. Această 
indecizie și stare iluzorie determină structura narativă 
care este lipsită de închidere, ci dimpotrivă, existând o 
largă deschidere la schimbări ulterioare și la creșterea 
mobilității. Apoi, întâlnirea dintre două culturi joacă un 
rol important în modelarea sinelui, odată cu dislocarea, 
astfel încât acesta devine nedeterminat, mobil, și greu de 
înțeles. Acest tip de sine corespunde temei înstrăinării, 
cu efectele dezrădăcinării morale, culturale și fizice a 
persoanelor din casele și familiile lor.

În concluzie, amintesc că scrierea memoriei 
duce la un adevăr ficțional față de care cititorul își 
asumă rolul de interpretare a unui text cu intenţionate 
incoerenţe. Subtextul istoric criticat în naraţiunea 
alegorică este creat prin aluzii la istorie. Alegoria 
elegiacă a dezintegrării sociale și morale în timpul și de 
după război funcționeaza la nivelurile ficțiunii și realităţii 
reprezentate, adică formȃnd împreună o ficțiune-
memorie istoriografică. Indeterminarea povestirilor, 
care ne amintește de tehnica narativă a lui Alice Munro, 
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lansează un mesaj că „cerinţa unui sens moral” ar 
trebui să fie permanentă, în timp ce semnificația dramei 
trecutului nu trebuie să fie încheiată sau dată uitarii. 
Atitudinile sociale postbelice reprezentate provoacă 
reacţii individuale, dar şi colective. Proza scurtă a lui 
Mavis Gallant evidenţiază dislocarea în contextul 
istoriei, în moduri mixte, narațiuni polifonice, parodii 
literare și prin metafore extinse.
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Octavian MORE

Alice Munro sau povestirea ca 
monografie a liminalului

Despre Alice Munro, laureata Premiului Nobel 
pentru Literatură în 2013 și deținătoarea titlului onorific 
de „maestru al prozei scurte contemporane”, este greu să 
scrii în zilele noastre fără să fii acuzat de adoptarea unei 
poziții părtinitoare sau fanatice. Un nume relativ obscur 
pentru publicul românesc până în momentul conferirii 
acestei prestigioase distincții, acceptat însă de mult ca un 
„monstru sacru” printre admiratorii și criticii literaturii 
de expresie anglo-saxonă, prozatoarea, care urmează să 
împlinească în acest an venerabila vârstă de 85 de ani, 
ocupă un loc special în galeria scriitorilor canadieni de 
renume universal din ultima jumătate de veac. Pe de o 
parte, este singurul exponent al Canadei căruia meritele 
literare incontestabile i-au fost răsplătite prin acest 
mult-râvnit premiu (dacă îl excludem pe romancierul 
Saul Bellow, scriitor născut în Quebec, dar naturalizat 
în Statele Unite și devenit reprezentativ pentru literatura 
produsă în acest din urmă spațiu cultural). Pe de altă 
parte, numele lui Munro este invocat, în aceeași măsură 
atât de către critici, cât și de vocile marcante din mediul 
academic sau de publicul iubitor de carte ca etalon de 
marcă ori de câte ori vine vorba de a oferi evaluări 
calitative asupra artei povestirii. De la comparația făcută 
la sfârșitul anilor ’80 de către editorul ei de atunci, 
Cynthia Ozick, devenită antologică – „Ea este Cehov 
al nostru și va rămâne mai mult timp în istorie decât 
oricare dintre contemporanii săi”1 (citată în Thacker, 
443) – până la aprecieri mai apropiate de zilele noastre, 
Munro ne este prezentată, aproape fără excepții, ca 
întruchiparea supremă a talentului prozastic. Iată cum 
o descrie, de exemplu, Margaret Atwood (celălalt nume 
de referință al literaturii canadiene contemporane și 
singurul ce poate rivaliza în popularitate cu Munro) în 
cuvântul inroductiv la Cele mai bune povestiri ale lui 
Alice Munro (2006): „Asta numiți voi scriere?” iată ce 
spun, de fapt, cei ce dau cu piatra. „Alice Munro! Asta 
da, scriere!” E genul de scriitor despre care deseori se 
zice – indiferent cât de cunoscut devine – că ar trebui 
cunoscută mai bine.

Mai aproape de noi, în toiul agitației create de 
anunțarea decernării Premiului Nobel, Kyle McCarthy 
remarcă în Los Angeles Review of Books necesitatea de 
a înțelege adecvat sensibilitatea ce se ascunde în spatele 
tehnicilor prozatoarei, o sensibilitate inimitabilă ce poate 
reprezenta o „moștenire înșelătoare, catastrofală pentru 
un scriitor care imită orbește” (McCarthy 2013). În spațiul 
literar-cultural românesc, aprecierile prilejuite la vremea 
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respectivă de același moment festiv, au încercat, la rândul 
lor, să sublinieze poziția concomitent distinsă și delicată 
pe care Munro o ocupă în lumea creatorilor de povestire 
din ultimele decenii. Astfel, pornind de la observația că 
proza scurtă este o „cenușăreasă a ficțiunii”, Elisabeta 
Lăsconi subliniază valoarea gestului restaurativ prin care 
se marchează acceptarea ei ca entitate cu drepturi deplin 
egale raportat la celelalte genuri literare, transformarea ei 
în „prințesă încoronată” (România Literară, XLV.42), iar 
Simona Vasilache, invocând-o pe Atwood (citată în Le 
Nouvel Observateur), ne-o descrie pe prozatoare ca pe o 
„sfântă de Nobel [...] o sfântă întoarsă în lume” (ibid.). 
Motivat de același efort menit a o plasa pe Munro într-un 
tărâm unic, ce transcende subtil cotidianul, Dragoș Zetu 
sugerează că lumea prozei munroviene ar fi analogică 
celei create de victorianul Lewis Caroll, o adevărată „țară 
a minunilor”, totodată insistând asupra unor coordonate 
definitorii ce au punctat opera scriitoarei – diferența, 
excluderea, marginalizarea, dorința compensatoare de 
integrare – și care contribuie la revelarea imaginii unei 
lumi ficționale pe care am putea-o rezuma în expresia „și 
totuși, se poate”, acel spațiu al excentricului ce transpare 
dincolo de banalul existenței, subsumabil bizarului 
todorovian.

Pe baza acestor aprecieri și observații, în cele 
ce urmează ne propunem să identificăm, la rândul nostru, 
câteva dintre trăsăturile distinctive ale lumii povestirilor 
lui Alice Munro, care pot reprezenta argumente 
convingătoare pentru a explica fascinația și recunoașterea 
de care se bucură prozatoarea canadiană. Pentru început, 
considerăm însă necesar să facem o scurtă incursiune în 
biografia autoarei.

Născută la 10 iulie 1931, în orășelul Wingham 
din regiunea Huron, Alice Munro (Laidlaw, după numele 
ei de fată) este fiica unui crescător de vulpi și a unei 
profesoare. Primii ani de viață și-i petrece în regiunea 
natală, căreia îi va oferi omagiul cuvenit mai târziu, în 
calitate de scriitoare, atât indirect, prin locațiile preferate 
din multe dintre povestirile sale (comunități cvasi-izolate 
din Sowesto, denumirea colocvială a părții de sud-vest 
a provinciei Ontario) situate de-a lungul râului Maitland 
(sau Peregrine, „călătorul”, așa cum apare descris cu 
tandrețe în unele dintre scrieri), dar și prin aprecierile 
directe din textele cu o mai puternică notă autobiografică, 
ca în acest pasaj din Dragă viață, textul care dă titlul celui 
mai recent volum, publicat în 2012: „În copilărie locuiam 
la capătul unui drum lung – sau al unui drum care mie mi 
se parea lung. În spatele meu, în timp ce veneam acasă de 
la școala generală și apoi de la liceu, rămânea adevăratul 
oraș, cu forfota lui, cu trotuarele, cu stâlpii de iluminat 
seara, după căderea întunericului. Două poduri peste râul 
Maitland marcau ieșirea din oraș: unul îngust, de fier, pe 
care șoferii se luau la harță uneori care dintre ei să dea 
înapoi și să-l aștepte pe celălalt, și o punte de lemn din 
care se întâmpla să mai lipsească vreo scândură, și atunci 
te puteai uita direct în jos, în apa iute și precipitată. Îmi 
plăcea să mă uit, dar cineva venea întotdeauna și înlocuia 
până la urmă scândura. // Urma o vâlcea, cu vreo două 

case șubrede care erau inundate în fiecare primăvară, dar 
în care veneau și locuiau oricum oameni – mereu alții. Și 
apoi un alt pod, deasupra canalului de la moară, care era 
îngust, dar suficient de adânc ca să te îneci în el. După 
aceea, drumul se împărțea, o parte o lua spre sud, peste 
un deal și apoi din nou peste un râu, devenind o adevărată 
șosea, iar cealaltă ocolea leneș vechiul obor și cotea spre 
vest. // Drumul acela spre vest era al meu” (Dragă viață, 
341, trad. Justina Bandol).

Pe lângă descrierea rafinată ce denotă un fin 
simț al detaliului și atmosferei, găsim aici, simbolic, 
majoritatea elementelor definitorii pentru înțelegerea 
specificului universului munrovian: plăcerea analitică, 
fascinația departelui, călătoria ca explorare a posibilului 
sau motivul alegerii unui drum sau altul (cu inevitabilele 
responsabilități și consecințe pe care le implică astfel de 
decizii). De fapt, parcursul urmat de scriitoare în viața 
reală confirmă sugestiile din aceste paragrafe, chiar și la 
un nivel mult mai prozaic.

Astfel, cele mai timpurii încercări literare 
apar încă la vârsta adolescenței, iar primul text pe care 
îl publică, „Trei dimensiuni ale unei umbre” (1950) 
provine din perioada studenției petrecute la University of 
Western Ontario, unde se înscrie pentru a urma cursuri 
de limbă, literatură și jurnalism. Renunță la studii după 
primul an (timp în care a lucrat, printre altele, ca și 
chelneriță și bibliotecară) și se căsătorește cu un coleg 
de facultate, James Munro, cu care se stabilește, în 1963, 
în orașul Victoria din Columbia Britanică, unde cei doi 
vor deschide o mică librărie (va divorța de acesta după 
nici un deceniu de căsnicie și se va recăsători în 1976). 
Așa cum a mărturisit cu ocazia a numeroase interviuri, 
condiția de casnică, în ciuda constrângerilor iminente, 
a reprezentat un mediu favorabil pentru eforturile sale 
literare, direcționând-o, inevitabil pe calea povestirii: 
„De ce îmi place să scriu povestiri? Cu siguranță, nu 
intenționam să fac așa ceva. Urma să scriu un roman. 
Și totuși! Încă îmi mai vin idei pentru romane. Și chiar 
încep să scriu romane. Dar ceva li se întâmplă. Se rup în 
bucăți. Mă uit la ceea ce chiar vreau să fac cu materialul 
și niciodată nu se transformă într-un roman. Dar când 
eram mai tânără, ținea pur și simplu de urgențe. Aveam 
copii mici, nu aveam nici un ajutor. O parte din acestea 
se întâmpla pe când nu existau mașini de spălat automate, 
dacă vă puteți închipui. N-aveam defel cum să am timpul 
necesar. Nu mă puteam uita înainte și să spun, asta o 
să-mi ia un an, căci credeam că în orice clipă ceva s-ar 
putea întâmpla care să-mi răpească tot timpul. Așa că am 
scris pe bucăți, cu puține așteptări în privința timpului” 
(Munro, 2001).

Primul volum de proză scurtă, Dansul 
umbrelor fericite (1968) îi aduce prestigiosul Premiu al 
Guvernatorului General și anunță lungul șir de volume 
de succes din următoarele patru decenii și jumătate, 
printre care putem enumera Vieți de fete și femei (1971, 
colecție de povestiri întrețesute, cu ambiții de pseudo-
roman), Cine te crezi? (1978), Lunile lui Jupiter (1972), 
Periplul iubirii (1986) sau Secrete deschise (1994). 
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Dintre creațiile mai noi, remarcăm volumele traduse și 
publicate la Editura Litera pe parcursul ultimilor cinci 
ani: Ură, prietenie, dragoste, căsătorie (2001), Fugara 
(2004), Prea multă fericire (2009) și mai sus menționata 
Dragă viață (2012). Popularitatea în rândurile cititorilor, 
dar și interesul și respectul criticilor pentru proza lui 
Munro sunt demonstrate de impresionantul palmares 
de premii, distincții și titluri onorifice adjudecate, dintre 
care spicuim: Premiul Guvernatorului General (1968, 
1978, 1986), Premiul Trillium (1991, 1999, 2013), 
Premiul PEN/Malamud pentru Excelență în Proza Scurtă 
(1997), Premiul Cercului Național al Criticilor Literari 
(SUA, 1998), Premiul Internațional Man Booker (Marea 
Britanie, 2009), Cavaler al Ordinii Artelor și Literelor 
(Franța, 2010) și, bineînțeles, apogeul acestora, Premiul 
Nobel pentru Literatură (2013).

O operă atât de vastă este aproape imposibil de 
descris în câteva linii generale. Totuși, din perspectiva 
afinităților cu un anumit gen de scriitură, Munro poate 
fi înscrisă în tradiția goticului modern, împărtășind 
elemente de viziune artistică și strategie narativă cu 
scriitori consacrați ai sudului Statelor Unite (William 
Faulkner, Flannery O’Connor sau Eudora Welty) dar și 
cu nume binecunoscute de pe scena literară canadiană, 
exponenți ai versiunii locale a genului, cunoscut sub 
denumirea de „Goticul Sudului Provinciei Ontario”2 
(Jane Urquhart, Marian Engel și, parțial, Margaret 
Atwood). Ca și în cazul acestor scriitori, la Alice Munro 
avem de a face cu personaje ce se confruntă și se definesc 
în raport cu tradiția și obiceiurile inflexibile ale unor 
comunități provinciale, printre care deseori cele feminine 
impresionează, atât prin construcție, cât și prin rolurile 
atribuite, în fața celor masculine. Tipică acestor texte este 
predilecția pentru naratorul omniscient, plasarea acțiunii 
pe un plan secundar în raport cu momentele de epifanie, 
ruperea cronologiei liniare. La nivel tematic, distingem 
obsesia pentru ireversibilitatea timpului și eforturile 
recuperatoare ale memoriei, problematica maturizării, 
revelarea ambiguităților vieții și coexistența banalului cu 
fantasticul.

Atwood surprinde excelent punctele în care 
Munro se intersectează cu această tradiție, atunci când 
identifică drept caracteristică pertinentă a viziunii 
scriitoarei tendința de „anatomizare” a banalului cotidian. 
Ea poate dobândi varii manifestări, de la „observarea 
obsesivă” la „dezvăluirea arheologică” sau „rememorarea 
precisă [...], bălăceala în dedesubturile mai murdare, mai 
meschine și mai răzbunătoare ale naturii umane”. Ochiul 
lui Munro, prin definiție, pătrunde cu o precizie aproape 
clinică vălul aparențelor pentru a scoate la iveală secrete 
erotice sau suferințe vechi, acoperite de negura timpului, 
dar niciodată complet asimilate, însă și pentru a regăsi 
bucuria dată de „plinătatea și varietatea vieții” (Atwood, 
2006). Odată cu ridicarea acestui văl, dispar și barierele 
dintre lumea exterioară și cea lăuntrică. Interesul 
prozatoarei cade, prin urmare, asupra liminalului, zona 
de confluență dintre dimensiunea materială, fizică și cea 
emoțională sau spirituală a existenței. Iată cum ne descrie 

prozatoarea dramatismul unei scene domestice într-
una din povestirile sale de tinerețe, Bătaia e ruptă din 
rai: „Această privire e la început rece și provocatoare. 
O anunță despre judecata lui, despre cât de disperată e 
poziția în care se află. Apoi devine clară, începe să se 
umple cu altceva, așa cum o fântână se umple când o 
cureți de frunze. Se umple de ură și plăcere. Rose vede 
asta și o cunoaște. Să fie doar o descriere a mâniei, ar 
trebui oare să îi vadă ochii umplându-se de mânie? 
Nu. Ura e bună. Plăcerea e bună. Fața i se destinde și 
devine mai tânără și, de data asta, își ridică mâna ca să 
o amuțească pe Flo.[...] // Cureaua cade, fără grabă. E 
prinsă în punctul potrivit. Bine, dragelor. Se îndreaptă 
spre Rose. O împinge de pe masă. Fața lui, precum vocea, 
e total nefirească. E ca un actor slab, care transformă un 
rol în grotesc. De parcă ar trebui să savureze și să insiste 
tocmai asupra a ceea ce e rușinos și îngrozitor în acest 
lucru. Asta nu înseamnă că se preface, că joacă teatru și 
că nu o ia în serios. Joacă teatru, dar o ia în serios. Rose 
știe asta, știe totul despre el.[...] // A trecut într-o stare 
de calm, în care atrocitatea e percepută ca fiind totală și 
definitivă. În această stare evenimentele și posibilitățile 
capătă o simplitate adorabilă. Alegerile sunt milostiv de 
clare. Cuvintele ce trec prin minte nu sunt cele ambigue, 
sunt rareori cele condiționale. «Niciodată» e cuvântul 
revendicat de drept, dintr-o dată. Niciodată nu o să mai 
vorbească cu ei, niciodată nu o să se mai uite la ei decât 
cu ură, niciodată nu o să îi ierte. O să-i pedepsească; o 
să-i termine. Prizonieră acestor scopuri și durerii fizice, 
plutește într-o alinare ciudată, dincolo de sine, dincolo 
de responsabilități”. Suntem martori aici, împreună cu 
naratorul ce retrăiește aceste scene traumatizante din 
tinerețe, la trecerea gradată de la violența exterioară, 
brutală, dar totuși acceptabilă prin primitivismul ei 
ritualistic – ludic, chiar – la cea intimă, canalizată în 
rebeliunea nu atât împotriva actului punitiv în sine, cât 
a unui viitor în care raporturile dintre personaje ar putea 
urma un curs predeterminat. Din fericire, așa cum aflăm 
la finalul povestirii (plasat de data aceasta la polul opus, 
în planul viitorului), rolurile asumate de către individ 
și relațiile acestuia cu ceilalți nu sunt niciodată finale, 
sălășluind mai degrabă în planul contingentului.

De fapt, predilecția pentru finaluri ambigue, 
ne explică Atwood, este cealaltă notă distinctivă a artei 
lui Munro. Deseori avem de a face cu „interogarea” 
și „revizuirea” acelor concluzii care ni s-ar părea 
firești. Alteori (ca în paragraful ultim al magnificului 
Meneseteung), autoarea pune la îndoială autenticitatea 
întregului efort narativ, afirmând că „[s]-ar putea să 
nu fi înțeles corect” (Atwood, 2006). Munro însăși, 
într-un interviu acordat revistei The Paris Review, 
recunoștea limitele epistemice ale povestirii, ce duc în 
timp la posibilitatea descoperirii unor sensuri ascunse 
și la necesitatea revizuirii materialului produs anterior. 
Povestirea nu e un produs finit, ni se spune, ci un proces, 
o energie creatoare care nu poate fi stăvilită, dar care, din 
raționamente practice, trebuie să primească o expresie 
palpabilă, mărginită: „Când recitesc o povestire pe care 

dinspre ţara arţarilor



58

am scris-o pe la începutul carierei, observ lucruri pe care 
nu le-aș face acum, lucruri pe care oamenii le făceau în 
anii cincizeci. [...] E ca o relație de dragoste: lași în urmă 
toate deziluziile și suferințele, ieșind cu un alt bărbat, de 
care nu-ți place deloc, dar nu ți-ai dat încă seama. Apoi, 
îmi vine o idee nouă în privința povestirii pe care am 
abandonat-o; mă gândesc cum să o fac. Dar asta pare 
să se întâmple numai după ce mi-am spus: «Nu, nu o să 
meargă, las-o baltă» (Munro, 1994)”.

Alte voci vin în sprijinul aceste observații. Peter 
Englund, secretarul permanent al Academiei Suedeze, 
vorbea în interviul acordat imediat după anunțarea 
Premiului Nobel din 2013 despre înțelegerea „fluidă” a 
naturii umane din proza lui Munro. Extrapolând această 
idee, putem afirma că liminalul în cazul scriitoarei 
canadiene constă tocmai în plasarea actului narativ în 
zona fragilă dintre ceea ce putem numi „punctare” și 
„alunecare”, în simultaneitatea unor tendințe centripete, 
dar care, prin complementaritatea lor, conferă coerență 
textului literar3. Exemple ale primei tendințe, pe lângă 
anterior menționata preocupare pentru „anatomizare” 
le găsim în predilecția pentru finaluri abrupte, pentru 
gânduri incomplet formulate sau elipse, în interesul 
pentru tradiție și locul ei în societatea modernă sau în 
fascinația limitelor și a granițelor (de cele mai multe ori 
sexuale sau de natură socială). Pe de altă parte, ele sunt 
constant contrapunctate de instanțe ale „alunecării”. 
Mai precis, „anatomizarea” se justifică numai în măsura 
în care prezintă capacitatea de a revela ceea ce e ascuns 
sau reprimat, devenind astfel un potențial pentru 
transformarea status-quo-ului. Finalurile lacunare 
sunt pretexte pentru a deschide posibilitatea unor noi 
orizonturi interpretative. Tradiția este văzută, de regulă, 
ca o barieră și inevitabil supusă interogării din prisma 
destinelor personale (la rândul lor, aflate într-o continuă 
metamorfoză). În cele din urmă, (re-)cunoașterea 
limitelor se dovedește a fi o formă de autocunoaștere, de 
măsurare a sinelui și un pas necesar pentru a transcende 
către zone neexplorate încă. Pentru Munro, unul și 
același lucru „poate fi adevărat, dar neadevărat, și totuși 
adevărat” (Atwood, op.cit). Adevărul și fabulația sunt 
co-dependente, prezentându-se ca expresii ale aceleiași 
realități inefabile, sau care se ființează reciproc, așa 
cum remarcă naratorul din Periplul dragostei: „De ce 
n-ar fi versiunea lui Beryl asupra aceluiași eveniment 
diferită de cea a mamei mele? Beryl era ciudată în 
toate privințele – tot ce ținea de ea era oblu, vedea totul 
dintr-o perspectivă nouă. Versiunea mamei mele a fost 
cea care a dăinuit, pentru o vreme. A absorbit versiunea 
lui Beryl, a acoperit-o. Dar povestea lui Beryl nu a 
dispărut; a rămas pecetluită ani buni, dar nu s-a risipit. 
[...]// Cât de greu îmi vine să cred că am inventat toate 
astea. Pare așa de mult a fi adevărul încât e adevărul; e 
ceea ce cred despre ei. Nu am încetat să o cred. Dar am 
încetat să mai spun acea poveste”. Observăm, așadar, 
o dublă articulare a actului creativ: pe de o parte, ca 
dimensiune ontologică (un act de relaționare, de 
reevaluare a poziției proprii și a poziției celorlalți), pe 

de alta, ca una epistemologică (efortul de a descoperi și 
redescoperi, de a cuprinde, a înțelege, a cunoaște și a 
acumula cunoașterea acumulată). Liminalul capătă un 
caracter fluid, dinamic: „Niciodată nu știi ce urmează 
să te intereseze. Nu te hotărăști dinainte. Dintr-o dată îți 
dai seama că acesta este lucrul despre care vrei să scrii”, 
ne mărturisește Munro într-un alt interviu (2013).

Textele lui Munro, afirmă Redekop (1998), 
rezistă interpretării monovalente, deoarece funcționează 
asemenea „zvonurilor” – elemente indispensabile ale 
tradiției orale. Asemenea lui Homer, geniul autoarei 
rezidă în confruntarea publicului cu „formulele și 
platitudinile vieților noastre” (26), promovându-l 
pe acesta într-un rol de participant activ în relația 
simbiotică dintre povestire și ascultare. Astfel, o locație 
de altfel banală poate deveni un spațiu de tranzit, „un 
loc în care se pot întâmpla transformări miraculoase, 
unde poveștile sunt schimbate precum darurile” (22). 
De fapt, „călătoria” sau „trecerea” este o constantă a 
universului munrovian, manifestată atât în sens concret, 
al unor teme și imagini recurente, cât și ca metaforă 
existențială. În povestiri precum Diferit sau Fugara, 
ea apare în ipostaza omului surprins între stagnare și 
schimbare. În Meneseteung ni se prezintă pe un plan mai 
profund, de ordin conceptual-metafizic, în abordarea 
vieții ca flux (ceea ce apropie acest text de scrierile 
filozofice ale lui William James sau viziunea poetică 
a lui William Carlos Williams). Alteori, sensul său e 
mai puțin evident, deși capătă o expresie concretă, sub 
forma spațiului de confluență reprezentat de bibliotecă, 
magazin, spital sau sufragerie – teritorii pe care indivizii 
le negociază cu ceilalți, unde se confruntă cu alteritatea 
și se măsoară cu ei înșiși (Lunile lui Jupiter, Fecioara 
albaneză).

O altă manifestare a liminalului fluid o 
reprezintă memoria, care la Munro este atât agent, cât 
și victimă a schimbării. Așa cum arată W.R. Martin, 
în opera prozatoarei „schimbarea” se desfășoară, în 
mod tipic, pe trei coordonate principale: prin studiul 
generațiilor din cadrul unei singure familii (de regulă, 
cu accent pe relațiile dintre persoanele de sex feminin), 
întoarcerea unor indivizi în timp sau prin repovestirea 
de către diverse personaje a unor momente pierdute în 
negura vremurilor (129-130). Interesul deosebit pentru 
schimbare, spune Martin, rezultă, cel puțin în parte, din 
„conștientizarea echilibrului unic și delicat, precum și a 
naturii tranzitorii a lumii experiențiale pe care artistul se 
simte împins să le consemneze și să le păstreze pentru 
posteritate” (129). Schimbarea fascinează și îngrozește 
în același timp. Suntem vrăjiți de tentația trecerii, dar 
nu dorim să înfruntăm riscul pe care aceasta o impune 
asupra credințelor și valorilor dragi nouă (ibid.). Nu e 
de mirare, așadar, că, la polul opus al acestei memorii 
ce recuperează sau redefinește, personajele lui Munro 
plasează incursiunile speculative într-un viitor posibil 
(chiar și un viitor în trecut), ce trebuie asimilat și 
absorbit înainte de vreme, tocmai pentru a confirma 
poziția fragilă a subiectului în prezentul iluzoriu: 
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„Întotdeauna se gândise că o să se întâmple asta, că 
cineva se va uita la ea și o va iubi total și neajutorat. 
În același timp, se gândise că nimeni n-o va face, că 
nimeni nu o să o vrea defel, și până acum nimeni nu 
a vrut acest lucru. Ceea ce te face să fii dorită nu era 
deloc ce făceai, era ceea ce aveai, și oare cum puteai să 
știi vreodată dacă aveai acest lucru? Se privea adesea în 
oglindă și gândea: Soție, iubită. Acele cuvinte domoale 
și drăguțe. Cum să se potrivească cu ea? Era un miracol; 
era o greșeală. Era lucrul la care visase; nu era ceea ce 
dorea” (Fata cerșetoare). Lumea ficțiunii lui Munro 
ni se prezintă astfel și ca o destăinuire a tragicului 
aproape imperceptibil al existenței contemporane, ce 
derivă nu doar din acțiunile și alegerile fiecăruia (sau 
din refuzul lor), ci și din limitele limbajului, care, în 
încercarea sa de a reduce distanța dintre experiență și 
relatarea ei, trebuie să facă față și intruziunii memoriei 
(Somacarrera, 1996). Inevitabil, imaginația devine și 
ea „încurcată” și „dezordonată” (Nunes 19). Și totuși, 
exact această imaginație imperfectă va servi la revelarea 
unui adevăr prin intermediul narațiunii ce „aranjează” 
fapte într-o realitate credibilă, ancorată într-o armonie 
delicată și întâmplătoare (Nunes 18).

Observăm, pe baza celor expuse mai sus, că 
ambiția lui Alice Munro e, în esență, nemărginită, pe 
măsura aspirațiilor nutrite de personajul din Vieți de fete 
și femei: „Ceea ce m-am dorit era fiecare lucru posibil, 
fiecare nivel al vorbirii și-al gândului, fiecare sclipire 
de lumină pe cojile de copaci și pe pereți, fiecare miros, 
fiecare avenă, fisură, deziluzie, în nemișcare și intactă 
– radioasă, nepieritoare„ (210). Putem să conchidem 
însă, la o lectură atentă a povestirilor sale, rodul a 
jumătate de veac de activitate literară, că rezultatul e 
și el pe măsură. Aidoma poemului Almedei Roth din 
Meneseteung, majoritatea textelor lui Munro transcend 
tematica imediată pe care o abordează, devenind 
alegorii ale actului creativ și, în același timp, ale 
lecturii. În adâncurile râului mistic, ce nu stă niciodată 
– oglindă schimbătoare a chipurilor noastre – se 
găsesc adevăruri ascunse, înfricoșătoare și deopotrivă 
fascinante: „În curând, această strălucire și destindere 
ajunge să inspire cuvinte – nu cuvinte anume, ci un șiroi 
de cuvinte undeva, aproape pregătite să i se dezvăluie. 
Poezii, chiar. Da, din nou, poezii. Sau o singură poezie. 
Nu asta ar fi și ideea – un singur mare poem care să 
conțină totul și care să facă toate celelalte poeme pe 
care le-a scris insignificante, simple încercări şi eșecuri, 
simple zdrențe? […] Toate acestea pot fi suportate 
numai dacă sunt canalizate într-un poem, iar cuvântul 
canalizat e potrivit, căci numele poemului va fi – este 
– „Meneseteung”. Numele poemului e numele râului. 
Nu, de fapt e râul însuși, Meneseteung, el e poemul – 
cu gropile și repezișurile sale și cu iazurile fericite pe 
sub copacii văratici și cu blocurile de gheață scrâșninde 
aruncate la suprafață la sfârșitul iernii și cu șuvoaiele-i 
devastatoare de primăvară”.

Note:

Cu excepția fragmentului din povestirea Dragă viață 
(a se vedea mai încolo), traducerea citatelor și a titlurilor 
de opere literare discutate în acest text aparține autorului 
studiului de față.

2În engleză, „Southern Ontario Gothic”.
3 În studiul său dedicat problematicii „posibilului” la 

Munro, Mark Nunes (1997) afirmă că interesul autoarei se 
axează pe procesul de combinare a unor fragmente într-un 
tot narativ, și nu atât pe conceptele postmoderne tipice de 
unitate sau destabilizare: „vedem firele, vedem ceea ce ține 
fragmentele împreună” (24). „Stabilitatea” textului este o 
funcție a lecturii, nu a scriiturii.

Referințe: Atwood, Margaret. Introduction. 
Alice Munro’s Best: A Selection of Stories. By Alice 
Munro. Toronto: McClelland & Stewart, 2006; Lăsconi, 
Elisabeta. „Coroniță pentru Cenușăreasa ficțiunii.” 
România literară. XLV.42, 18 octombrie 2013; Martin, 
W.R. and Warren U. Ober. “Alice Munro as Small-
Town Historian: ‘Spaceships Have Landed.’” Essays 
on Canadian Writing Winter 1998.66 (1998): 128–146; 
McCarthy, Kyle. “LARB Honors 2013 Nobel Prize for 
Literature Winner Alice Munro.”Los Angeles Review of 
Books. November 6th 2013. 04 December 2013; Munro, 
Alice. Lives of Girls and Women. McGraw-Hill Ryerson 
Limited, 1971; Munro, Alice. „Bringing Life to Life.” 
By Cara Feinberg. The Atlantic. Dec. 2001. The Atlantic. 
Web. 27 Mar. 2016; Munro, Alice. “The Art of Fiction 
No. 137.” By Jeanne McCulloch and Mona Simpson. 
The Paris Review 131 (1994). 04 Dec. 2013; Munro, 
Alice. “Royal Beatings,” “Meneseteung”, “The Progress 
of Love”. Alice Munro’s Best: A Selection of Stories.By 
Alice Munro. Toronto: McClelland & Stewart, 2006; 
Munro, Alice. “An Interview with Alice Munro.” By Lisa 
Dickler Awano. The Virginia Quarterly Review (Spring 
2013): 180-184. 04 December 2013; Munro, Alice. 
Dragă viață. Trad. Justina Bandol. București: Editura 
Litera, 2014; Nunes, Mark. “Postmodern ‘Piecing’: 
Alice Munro’s Contingent Ontologies.” Studies in Short 
Fiction 34.1 (1997): 11–26; Redekop, Magdalene. “Alice 
Munro and the Scottish Nostalgic Grotesque.” Essays 
on Canadian Writing. Winter 1998.66 (1998): 21–43; 
Somacarrera, Pilar. “Exploring the Impenetrability 
of Narrative: A Study of Linguistic Modality in Alice 
Munro’s Early Fiction.” Studies in Canadian Literature 
21.1 (1996): 79–91; Thacker, Robert. Alice Munro: 
Writing Her Lives: A Biography. McClelland & Stewart 
Ltd., 2011; Vasilache, Simona. „O sfântă de Nobel.” 
România literară. XLV.42, 18 octombrie 2013; Zetu, 
Dragoș. „Alice în țara povestirilor.”România literară. 
XLV.42, 18 octombrie 2013.
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Ana OLOS

Trudeau1 – 
 „libretto” și „verse drama” de George 

Elliott Clarke
 

Bucuria și entuziasmul canadienilor, în octombrie 
trecut, la alegerea lui Justin Trudeau, liderul partidului 
liberal, ca prim-ministru cu promisiunea unei schimbări 
benefice, a readus în actualitate personalitatea părintelui 
său, carismaticul dar și controversatul Pierre Elliott 
Trudeau care, în perioada cât a fost premier (1968-
1979, 1980-1984), a contribuit la o transformare 
esențială a federalismului canadian prin oficializarea 
bilingvismului, implementarea multiculturalismului ca 
politică guvernamentală și adoptarea unei constituții 
canadiene independente. Astfel că devine din nou actual 
și poemul dramatic de mare complexitate Trudeau al lui 
George Elliott Clarke2. La origine, libret pentru o nouă 
operă de jazz3, a doua sa colaborare cu compozitorul D. 
D. Jackson, după Québecité4 (un fel de Romeo și Julieta 
a multiculturalismului), drama în versuri merită nu numai 
o simplă relectură, ci o receptare mult mai atentă în 
momentul actual european.

Chiar înainte de a deschide cartea, cititorul este 
intrigat de subtitlul Long March & Shining Path, la prima 
vedere o metaforă a parcursului vieții politicianului 
Trudeau dar, pe de altă parte, trimițând spre un context 
cu totul altul decât cel canadian. Căci „Marșul lung” 
fusese tactica de retrageri succesive care l-au propulsat 
pe Mao Zedong la putere, iar „Calea luminoasă” este 
numele partidului comunist maoist din Peru, considerat 
organizație teroristă „în adormire”5 pe când era scris 
libretul. Cunoscând caracterul polifonic și aluziv al 
scrierilor lui Clarke, cititorul este deja tentat să anticipeze 
anumite relații intertextuale. Aluzia la partidul maoist din 
Peru îndeamnă la asocierea dramei lui Clarke cu romanul 
„total” Conversație la catedrală (1969) a lui Mario Vargas 
Llosa în care, pe fundalul unei societăți multiculturale, 
autorul reprezintă importul ideilor marxiste, revoluția și 
dictatura militară din țara sa din perspectiva unuia care, 
între timp, și-a revizuit convingerile politice din tinerețe. 
Titlul romanului pare să trimită la Omorul în catedrală 
a lui T.S. Eliot, dramă istorică în versuri, gen pe care îl 
experimentează de data asta și Clarke. Fără îndoială că 
profesorul de literatură de la Universitatea din Toronto 
a citit și eseul despre „verse-drama”, unde marele poet 
vorbise și de extraordinarul impact al muzicii, greu de 
egalat în poezie. De aici e doar un pas la muzicalul de 
extraordinar succes al lui Andrew Lloyd Webber, Cats, cu 
libretul bazat nu pe marile poeme eliotiene, Prufrock, The 
Waste Land sau Four Quartets (care influențaseră poeziile 
de tinerețe ale lui Clarke), ci pe cărticica de poezii în 

ritm de jazz Old Possum`s Book of Practical Cats. Poate 
de aici și formula de compromis adoptată de scriitorul 
canadian: Trudeau, în versiunea tipărită, fiind și libret 
de jazz-opera, și dramă poetică în cinci acte, și probabil 
în intenție „operă totală”. Căci fără înzestrarea muzicală 
a unui Wagner care, și el, aspirase să creeze o „operă 
totală”, Clarke se vede în situația de a suplini muzica lui 
D.D. Jackson prin virtuțile sale poetice, suplimentate de 
cunoștințele teoreticianului, cercetătorului și istoricului 
literar, ale jurnalistului și pamfletarului aparținând unei 
minorități „vizibile” dar prea puțin recunoscute prin 
contribuția sa la limba și cultura canadiană.

Astfel că, iată, cum se vede din Cuprins, G.E. 
Clarke, parcă anume să-l oprească pe cititor de la 
alte speculații, vine cu propriile-i texte explicative cu 
„etichete” în franceză, puse înaintea și în urma poemului 
dramatic. Primul dintre cele trei metatexte introductive – 
„Attention” (15) – cu un epigraf din Canto LXXVI de Ezra 
Pound [deci nu Eliot!], avertizează că personajele sunt 
ficționale, faptele istorice intenționat distorsionate, datele 
schimbate, iar dialogurile și situațiile inventate. Al doilea 
text, un sonet cu titlul baudelairean „Au Lecteur” (17), 
clamează provocator, parodiind de data asta Canto II: „La 
naiba cu orice istorie! Oricare biografie”, căci încercarea 
de portretizare este „une belle infidèle”. Cea mai lungă 
notă explicativă „Vrai: un essai” (19-26), relatează cum, 
în timp ce vizitase împreună cu colegii de liceu reședința 
primului ministru, elevul Clarke îl văzuse pe Trudeau în 
carne și oase, evenimentul declanșând debutul său poetic. 
Tot aici, își afirmă dreptul, ca cetățean de culoare „baptist-
marxist”, să scrie ceea ce crede despre personajul său, pe 
care îl așează alături de alți idoli din tinerețe: „avangardistul 
reacționar Ezra Pound”, „filosoful dictator Mao Zedong”, 
„poetul dezinhibat Irving Layton”, „trompetistul de 
jazz Miles Davis”, „bardul pop Bob Dylan” și „oratorul 
Malcolm X”. [No comment!]. Clarke îl apreciază pe 
Trudeau și pentru că a fost singurul candidat liberal care 
a vorbit despre asasinarea lui Martin Luther King și 
moartea lui Che Guevara; care a vizitat China și l-a întâlnit 
de două ori pe Mao; care, în campania sa electorală, a 
promis să redeschidă relațiile cu China roșie; iar ca prim-
ministru, a vizitat Cuba lui Castro și Africa de Sud a lui 
Mandela. Avem și o primă schiță de portret în proză a 
personajului: european alb, bogat, canonizat și demonizat 
de hoardele de juriști și sociologi „canuci”, dar și de către 
artiști, poeți, jurnaliști și istorici (20)”. Delimitându-se de 
alți autori canadieni care au scris despre Trudeau, Clarke 
își precizează intenția de a amplifica rolul de „cetățean 
al lumii” și de internaționalist „pur-et-dur” a eroului său 
(21). Totuși – oricât l-ar admira – nu dorește ca drama să 
fie o elegie/elogiu închinată unui Trudeau care, în tinerețe 
„flirtase cu un nativism fascist, visând să conducă o 
armată pentru a crea un stat independent – francez, catolic 
și omogen (21)”. În viziunea sa, Trudeau, la fel cu mulți 
artiști, intelectuali sau politicieni (exemplele sale fiind: 
Mao, Marinetti, Mussolini și Mishima [la fel și Llosa!]) 
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fusese dornic de putere (21). Trecerea premierului de la 
conservatorism și autoritarism la liberalism este văzută ca 
rezultat al descoperirii întârziate a ororilor Holocaustului, 
în timp ce călătoriile extensive l-au transformat pe fostul 
„fascist provincial” într-un liberal anti-naționalist și 
cosmopolit. Notele de subsol ale lui Clarke, în ipostaza sa 
de profesor, aduc informații suplimentare. De pildă, nota 
7 subliniază orientarea premierului în politica externă a 
țării sale, acționând în cele două direcții principale ale 
epocii postbelice: Războiul rece și decolonizarea. Fiind 
un „peacenik”, Trudeau a re-orientat armata canadiană 
spre misiuni de menținerea păcii. Evitând „un realism 
definitiv”, Clarke își consideră poemul dramatic un 
„pean” al spiritului anului 1968: „Primăvara” de la 
Praga, „Mai-ul” de la Paris, cu versiunea „Tory” din 
Canada – adică „Trudeau-mania”. Dar „Trudeau-ul 
său” nu este „nemuritorul acum-decedat”, ci o figură 
asemeni serigrafiilor lui Warhol, mai degrabă „sideral” 
decât „suprareal”, jumătate Platon - jumătate Chaplin, o 
combinație de trăsături pe care Clarke le regăsește în parte 
la câte unul din foștii săi idoli (24). 

În lista personajelor, alături de baritonul Mao 
Zedong și tenorul Pierre Elliott Trudeau, este reînviată 
poeta chineză Yu Xuanji. Viitorul președinte american 
J. F. Kennedy, la întâlnirea cu Trudeau e doar senator. 
Fidel Castro va fi însoțit de locotenetul său afro-cubanez, 
Neruda, amintind, desigur, de cunoscutul poet chilean; 
alături de Trudeau și soția sa Margaret (mama copiilor 
săi, alături de prim-ministru din 1971-1977), va fi și 
ziarista cu nume hibrid feminist Simon Cixous. Roscoe 
Robertson, susținător dar și critic al lui Trudeau în dramă, 
pentru canadieni este un remember al faimosului lor 
pianist de culoare Oscar Paterson. Ca personaj istoric 
apare și președintele sud-african Nelson Mandela, cu care 
Trudeau corespondase în timpul petrecut de militant în 
închisoare. Pornind de la numele personajelor, cititorul e 
tentat să descopere asociații în lanț. Personajul Jacques 
Fanon, luptător separatist québechez, este un melanj 
dintre psihiatrul franco-algerian Franz Fanon, teoretician 
al negritudinii, fatalistul lui Diderot și melancolicul lui 
Shakespeare. Jurnalista Simone, pusă în relație cu Simone 
de Beauvoir, duce spre simpatiile cuplului Satre-Beauvoir 
față de Cuba. Numele ei de familie o invocă pe scriitoarea 
feministă franco-algeriană Hélène Cixous, dar și pe 
Beauvoir. Se creează astfel, prin hibridizarea numelor 
o rețea de relații subterane între personajele cu aceleași 
simpatii politice și situațiile din dramă. Indicațiile scenice 
(asemănătoare cu cele ale lui Bernard Shaw), propun și o 
hibridizare culturală a interpreților, ducând la o distribuție 
multietnică și multirasială, ce să reflecte societatea 
canadiană și, în același timp, Satul Global. Astfel că 
interpreta rolului Margaret „ar trebui să fie din India (din 
Kashmir sau Biharia), cunoscând tradiția de interpretare 
vocală de acolo. Dar ea ar putea fi și italiană. Ori, 
identitatea ei ar putea fi pur și simplu „indeterminată”, ca 
și cea a actriței Rae Dawn Chong, interpretă într-un film 

al lui Annaud ș.a.m.d..
Așa numitele „Vistas” pe fundalul cărora se 

vor desfășura cele cinci acte ale dramei, cu Trudeau 
adevărat „cetățean al lumii”, vor fi : China revoluționară, 
Cuba lui Castro, colonia franceză Tahiti, Africa de Sud 
democratică, Québecul Revoluției liniștite, New York din 
Statele Unite și o Canada „cool” și „mod”, acest întins 
spațiu devenind în intenția autorului o reprezentere a celor 
„trei lumi” din a doua jumătate a secolului XX.

Motto-ul actului I „Eleganța e un refuz”, citat 
oarecum derutant din Coco Channel, introduce prima 
scenă: China lui 1949, în plin război civil, explozii și 
sunete de mitralieră vestind intrarea lui Mao Zedong 
înarmat cu un pistol și purtând un steag roșu. Liderul 
Armatei de Eliberare a Poporului, așezat pe o stâncă, 
compune un îndemn la masacru în versuri: „Sus soldați! 
Ucideți! Împrăștiați-vă dușmanii ca niște armăsari!/ 
Omorâți cu forța trăznetului!// Căci puterea politică curge 
și țâșnește/ din butoiul pistolului vostru” (32). Traducerea 
în proză distruge percutantele ritmuri de jazz, căci în 
original, majoritatea cuvintelor sunt monosilabe: up, kill, 
foes, colts, slay, shock, flow, runs, guns, cu o bătaie greu 
de echivalat într-o limbă romanică. Deși liderul chinez 
încearcă să-și raționalizeze incitarea la masacru invocând 
urletul pruncilor înfometați, discursul său continuă la fel 
de violent. Trudeau, încă student și „inocent” (aluzie la 
însemnările de călătorie din tinerețe, scrise cu un prieten, 
Doi inocenți în China), apare din ceață și nu contenește să 
se mire cum oamenii se pot ucide, deși sunt cu toții frați 
„în ceață”, subliniază ironic autorul. Trudeau se rușinează 
cât de laș fusese în timpul războiului cu Hitler, când, în 
loc să se înroleze, își irosise timpul gonind în armură de 
motociclist prin Québec. La întrebările răspicate ale lui 
Mao răspunde evaziv, dar și admirativ față de „triumful” 
liderului. Clarke nu pierde ocazia de a pune în gura lui 
Mao și o critică la adresa liberalismului candian și a 
„libertății cuvântului cu falca însângerată”, referire la 
criza din octombrie 1970, când prim-ministrul Trudeau 
a ripostat atacurilor teroriste ale Armatei de Eliberare 
a Québecului instituind legea marțială, cu suprimarea 
tuturor drepturilor democratice.

Actul II debutează cu vizita din 1960 în Cuba lui 
Fidel Castro. Disprețuindu-i pe „peacenici” și „beatnici”, 
Castro se încrede doar în kalașnikovul său și reia sloganul 
lui Mao despre puterea politică ce trebuie impusă cu 
arma, secondat de locotenentul Neruda, apoi amândoi 
comentează invazia americană eșuată de la Bay of Pig. 
Trudeau este încă tot inocentul mirat de uzul armelor: 
„Cine pe cine împușcă? De ce? Pentru ce? În ceața istoriei 
și într-un război rece ca ghiața” (51). După un episod 
dintr-un club din Montreal, scena 3 se mută în China lui 
1960, cu Mao președinte al republicii, afirmând că tortura 
conferă putere, în timp ce tinerele din jurul său visează 
la victoria din Indochina. Actul se termină cu o scenă 
de amor dintre tânărul Trudeau, visând și el puterea, și 
poetesa chineză Yu.
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Actul III (motto: „Libertate! Justiție! Egalitate!”) 
este dedicat anului 1968. Scena 1 (februarie), cu Trudeau 
deja ministru al justiției. Retras în Tahiti ca să decidă 
dacă va candida premier, citindu-l pe Platon, e sedus de 
avansurile tinerei hippiote Margaret. În caracterizarea 
pianistului Robertson, „Pierre” este acum un aristocrat 
macho, acrobat dialectic, platonist fotogenic, șic precum 
Cassius Clay, dansator de swing, raționalist rece ca ghiața, 
schimbător ca ectoplasma, dar și asemuit cu Charles 
de Gaulle și cu J.F. Kennedy. Acestă „improvizație” a 
pianistului îi prilejuiește lui Clarke folosirea cu brio a 
diverselor registre ale limbii engleze, argourile venind 
cu numeroase aluzii la subcultura americană. Similare 
sunt și replicile jurnalistei Simone, conectând simboluri 
renascentiste cu figuri din cultura americană pop sau 
cu personaje din filme de animație. Cum e de așteptat, 
nu numai conotațiile muzicale pot rămâne nedetectate 
de cititorul mai puțin familiarizat cu cultura de peste 
ocean, ci și aluziile politice privind alegerile din Statele 
Unite sau legătura dintre Frank Sinatra și mafia, ori cele 
implicând viața privată, ca „rolling stone”, metaforă a 
carierei politice a premierului, dar și referire la scandalul 
stârnit de relația fostei prime-doamne cu membrii trupei 
Rolling Stones.

Tot în actul III – reprezentând și conform tradiției 
dramatice apogeul conflictului –, apar criticile tot mai 
vehemente la adresa lui Trudeau, acuzațiile de tiranie 
ascunsă sub formula „democrație participativă” și aspirația 
la o societate echitabilă / justă (de unde și numele dat fiului 
său). Personajul e pus să rostească un discurs justificativ, 
parodie după monologul manipulativ al lui Antoniu la 
înmormântarea lui Caesar din tragedia lui Shakespeare, 
apărând în Parlament în sandale [întâmplare reală] și togă 
romană. Acuzațiilor și insultelor lui Fanon premierul le 
răspunde imperturbabil cu citate din programul partidului 
liberal. 

Începutul actului IV (1969) detensionează 
atmosfera cu un „tête-à-tète pe muzică de film, Trudeau-
Margaret, într-o cafenea din Monte Carlo, dar spionați 
de juranlista Cixous. De acolo e un salt în Camera 
Comunelor din Parlamentul canadian, premierul acuzând 
decăderea insituției într-o „Cameră a comics-urilor” ori 
într-un bordel populat de felurite lighioane în loc de „zoon 
politikon”. În scena 2 (aprilei 1970), premierul e asaltat 
de Cixous cu întrebări nemiloase despre bilingvism și 
ambiția de „a-i albi pe indieni”, fostul erou devenit pentru 
ea un manipulant, cameleon, tarantulă și scorpion. Este 
întrecută în insulte de Robertson, fostul admirator al 
politicii multiculturale a premierului considerat acum „un 
zero” sau „o gaură neagră”. Scena 3 se mută la Havana, 
unde revoluționarul québechez Fanon face schimb de idei 
politice cu locotenentul Neruda. Dar în scena 4, pe fundal 
de explozii și împușcături – criza din Québec, octombrie 
1970, la care se referise Mao în actul I – Trudeau 
(asemuit cu Salvador Allende) este cel care înarmat cu 
o mitralieră, hotărât să-i zdrobească pe „bandiții care au 
asaltat democrația!”. Revoluționarul québechez venind și 

el cu o pușcă și un steag socialist, îl numește pe Trudeau 
„un Dracula draconic” o „tarantulă tiran” și „o reptilă cu 
sânge rece.” De data asta, în loc de dialog, personajele 
luminate pe rând de reflectoare, își rostesc tiradele doar 
pentru sine. Cixous repetă ca pe un leitmotiv întrebarea 
autentică adresată de ziariști premierului în zilele 
atacurilor teroriste: „Cât de departe veți merge?”, celebru 
fiind și răspunsul laconic dar amenințător al lui Trudeau: 
„Just watch me!”. Iar Cixous preia întrebarea-mirare a 
fostului inocent despre cum pot oamenii să ucidă. Scena 
din ziua de Crăciun 1972, când se năștea Justin, primul 
fiu al cuplului Trudeau (actualul premier), în loc de o 
sărbătoare a bucuriei, vădește deja răceala ce coboară în 
căsnicia mult prea ocupatului politician cu o soție tânără, 
dornică de dragoste și intimitate. 

Prima scenă din actul I o arată pe Margaret dansând 
într-o discotecă din New York în 1979, regretând anii 
șaizeci, „eliberată” acum de soțul „înlănțuit de dealul 
Parlamentului”. Mărturisește că a „fumat” cu Rolling 
Stones și-și exprimă satisfacția că Trudeau a pierdut 
alegerile, având totuși în sacoșă dialogurile lui Platon. 
Urmează scena din 1980, când Trudeau, reinstalat la 
putere, triumfă cu ocazia Referendumului din Québec 
și anunță solemn o „Canada nouă –, cu o Constituție 
strălucitoare, o Societate Justă, un curcubeu de minorități 
– multiculturală, bilingvă și împăcată”. La întrebările 
ziaristei despre naționalismul din provincia franceză, 
premierul afirmă cu convingere: „Nu există puritate 
culturală/ Adevărul e că n-a existat vreodată./ Ceea ce 
numim omenire/ Este doar un amestec frumos”. În scena 
ce urmează, 1984, Trudeau se pregătește să se retragă din 
politică. Iar compozitorul Roscoe Robertson, intenționând 
să compună despre premier o operă, chestionat de 
jurnalistă, consideră că întreaga carieră politică acestuia, 
inclusiv multiculturalismul și Carta Drepturilor și 
Libertăților, a fost un eșec. Dar de vreme ce și americanul 
Goodman a compus opera Nixon în China, nu vede ce 
Trudeau n-ar fi îndreptățit să devină și el subiectul unei 
opere. 

Scena 4 e situată în Soweto, Africa de Sud, în 1995, 
unde cei trei politicieni vârstnici [inspirat din verse-drama 
The Elder Statesman al lui T.S. Eliot?], recapitulează 
evenimentele ce le-au marcat cariera politică. Nelson 
Mandela îi este reconscător lui Fidel Castro pentru ajtorul 
dat la eliberarea Africii de Sud. Președintele cubanez 
persistă cu sloganul maoist despre uzul forței, dar 
canadianul redevine „peacenik” și vede „politica pălind 
în fața eternității”. Cu șase ani după retragerea din funcție 
a premierului, scena finală (A. D. 2000) se petrece într-o 
capelă a catedralei [deci, totuși, Eliot, dar și Llosa, char 
dacă pentru acesta catedrala fusese doar o crâșmă din 
Lima] Nôtre Dame din Montréal, cu Margaret îmbrăcată 
într-o tunică maoistă, venită să-i adreseze o serie de 
„ultime reproșuri” fostului tovarăș de viață. După plecarea 
ei, Trudeau, ca și melancolicul personaj shakespearian, 
vorbește de cele șapte etape ale vieții sale: „La 20 dorisem 
o revoluție/ La 30, dorisem un doctorat / La 40 dorisem 
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atenție. La 50, iubire / La 60 dorisem putere / La 70 
influență / Iar la 80 doresc să fiu iertat!” El conclude că 
viața i-a fost un „un lung marș pe o cale luminoasă”, și 
asta, întorcându-ne la subtitlul dramei, evocă un vers al 
lui Eliot: „În început îmi e sfârșitul”. Autorul își scoate 
personajul din scenă într-o apoteoză [ironică?], lopătând 
într-un canoe sub lumina aurie a reflectoarelor, ca un șef 
de trib indian plecând să-și întâlnească moartea.

Primul din textele atașate după final, „L`Actualité”: 
cu motto-ul „eu însumi provin dintr-o rasă regală”, e o 
scurtă listă de personalități pe care Clarke le consideră 
importante spre a completa viziunea lectorului despre 
dramă. Printre aceștia, Josephine Baker, eroină a 
Rezistenței franceze, canadianul Norman Bethune, 
devenit medic al lui Mao. Este amintită descendența 
din Haiti a iubitei creole a lui Baudelaire, nașterea 
în România a lui Irving Layton. Aflăm numele afro-
americanului co-fondator maoist al Partidului Pantera 
Neagră: Huey P. Newton, a lui Pierre Laport, politicianul 
asasinat de teroriștii FLQ, la fel și numele boxerului 
canadian Leo „Kid” Roy, campionul ce i-a dat lecții 
de pugilism tânărului Pierre. Scriitoarea Alice Munro 
figurează ca „sculptor de povestiri”. „Réalité” (119) 
descrie împrejurările colaborării cu compozitorul D.D. 
Jackson, cadrul și distribuția primelor două reprezentații 
ale operei. În „Hansard” (121), după un citat din 
Confucius „Fiecare lucru își are frumusețea sa, dar nu toți 
știu să o vadă”, vine o lungă listă a principalelor surse ale 
dramei [din care lipsesc, ce dezamăgire!, Llosa și Eliot]: 
alături de propriile cărți ale lui Clarke, dramele istorice 
ale lui Shakespeare, scrierile lui Trudeau, plus multe alte 
opere și nume cunoscute sau mai puțin. Sunt menționate 
numeroasele burse de documentare obținute de scriitor, 
ce au facilitat elaborarea dramei și numele celor cărora 
le-a rămas îndatorat. „Colophon” (123), cu un citat din 
sculptorul și scriitorul libanezo-american Kahlil Gibran: 
„Căci frumusețea nu e o necesitate, ci un extaz”, este, așa 
cum obișnuiește Clarke, despre caracterele tipografice 
folosite la imprimarea cărții. Iar „Verité”(125) oferă 
informații despre autor: „în același timp poet necesar și 
cercetător esențial”. 

Libretul-dramă în versuri a lui G.E. Clarke, ca 
experiment literar postmodernist, ilustrează ceea ce Linda 
Hutcheon definise ca metaficțiune istoriografică în roman, 
cu referire specială la Famous Last Words / Faimoase 
ultime cuvinte (1981) a canadianului Timothy Findley 
(1930-2002), prezent și în lista cu sursele lui Clarke. 
Poate aici își avea locul și drama aceluiași Findley, 
Elizabeth Rex (2000), tot metaficțiune istoriografică, cu 
o confruntare imaginară dintre suverana din Renașterea 
engleză și dramaturgul nemuritor Shakespeare. Asta ne 
face să credem că și G.E. Clarke, pe lângă toate celelalte 
implicații ale dramei sale, încercase de a-și confrunta 
destinul cu cel al politicianului, mai ales că în tinerețe 
se apropiase și el de politică în calitate de asistent al 
unui deputat parlamentar, dar alegând să devină literat, 

pentru că, așa cum spune Trudeau-ul său, „politica 
pălește în fața eternității”. Supoziția se confirmă și prin 
coincidența dintre cele 5 stadii ale vieții autorului cu cele 
ale personajului său.

Un regizor român, dorind să pună în scenă drama 
sau opera-jazz Trudeau, ar putea include și o scenă cu 
vizita premierului canadian în România lui Ceaușescu 
(februarie 1984), vizită pe care Pierre Elliott Trudeau și-o 
dorise de fapt în tinerețe, după ce îl citise pe Panait Istrati6. 
Dar pentru vizita aceasta, la fel ca și cea în R.D.G.-ul lui 
Honecker, Trudeau fusese virulent criticat de presa din 
țara sa.

Note:

. Vezi o primă abordare a poemului dramatic, rezultat 
al unei burse de cercetare la J.F. Kennedy Institute din Berlin: 
Ana Olos. „George Elliott Clarke’s Trudeau”, Proceedings 
of the Second Edition of the ELLE International Conference. 
Oradea și The Round Table. Partium Journal of English 
Studies, Vol. III, Spring 2013, Cultural Studies, online

2. George Elliott Clarke (n.1960), în prezent profesor la 
Universitatea din Toronto, este un important scriitor canadian, 
cunoscut și cititorilor români. În 2006 a fost premiat la zilele 
„Poesis” din Satu Mare, a fost tradus în volumul Poeme 
incendiare de Flavia Cosma (Ed. Cogito, Oradea, 2006), 
prezentat cu poezii în revistele Poesis și Nord literar de Ana 
Olos și în Viața Românească de Diana Manole. În revista 
Transilvania 5/2014 Crina Bud și Ana Olos au publicat un 
substanțial interviu cu scriitorul. 

3. Opera Trudeau a fost una dintre cele cinci lucrări 
premiate de Harbourfront Centre din Vancouver, într-o 
competiție menită să încurajeze crearea unor opere de artă 
„multidisciplinare”, în 2005. 

4. G.E. Clarke. Québécité. A Jazz Fantasia in Three 
Cantos. Wolfville, Nova Scotia: Gaspereau, 2003. 

5. Dube, Ryan and John Lyons. “‘Muted’ Shining Paths 
Resurfaces in Peru”. The Walstreet Journal. Europe Edition. 
Friday, May11, 2012. Online

6. Ștefan Andrei, Cele 100 de vizite ale lui Ceaușescu, 
online.
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Simona JIȘA

Destinul românesc al Cumetrelor lui 
Michel Tremblay

Piesa al cărei titlu original este Les belles-sœurs1 
a fost scrisă de Michel Tremblay în 1965 și reprezentată 
pe scena canadiană în 1968. Autorul nu e numai un 
dramaturg important al literaturii canadiene franceze, 
dar și un romancier excepțional, temele abordate, 
precum și stilul său, înnoind aceste două genuri literare 
în care scriitorul excelează.

Les belles-sœurs este o piesă care a declanșat mari 
polemici la momentul reprezentației în Montreal. Ea 
nu mai respecta principiile învederate ale dramaturgiei 
canadiene din epocă, care viza un repertoriu burghez, 
catolic și elitist, redevabil în majoritate clasicilor 
literaturii franceze. Michel Tremblay se lansa ca scriitor 
în perioada care a fost numită La révolution tranquille 
(revoluția liniștită), caracterizată printr-o primenire nu 
numai a artelor, întreaga viziune politică, administrativă, 
socială și economică fiind regândită. 

Piesa reprezintă o zi din viață lui Germaine 
Lauzon, care a câștigat un milion de timbre Gold Star, 
fapt ce îi va permite să cumpere diverse produse din 
catalogul companiei. Ca să lipească cât mai repede 
aceste timbre în caiete și să-și împărtășească bucuria 
cu rudele și prietenele ei, ea organizează un fel de 
„clacă”. Dar invidia, ipocrizia, bârfa și răutățile vor 
transforma „șezătoarea” într-o ceartă continuă ce va 
culmina cu furtul a o bună parte din timbre. Cele 15 
femei din distribuție, jucând personaje între 20 și 93 de 
ani, au caractere, vieți și psihologii diferite. Ele trimit 
direct la universul feminin în care a crescut autorul, 
înconjurat de mamă, mătuși, surori, și la cartierul său, 
Plateau-Mont-Royal, cartier din estul Montrealului, 
locuit pe atunci îndeosebi de muncitori. Dincolo de 
acest spațiu se conturează însă un altul: cel al nevoii de 
evadare din cotidian, unde jocul și hazardul sunt soluții 
ale unui spațiu de compensație, permițând înțelegerea 
psihologiilor feminine în general.

Ce a șocat cel mai mult publicul canadian în 
deceniul șase al secolului trecut a fost utilizarea 
dialectului din Québec, numit „joal”, cu particularitățile 
lui fonetice, morfo-sintactice și lexicale, o limbă 
aparținând unei clase cu o educație limitată, atestând 
modul în care o limbă încorporează influențe, se 
modifică și se adaptează ca un organism viu. Din acest 
punct de vedere, traducerea piesei în alte limbi constituie 
o provocare extrem de mare și ne-am bucura să avem 
parte în viitorul apropiat de o nouă traducere, care să ne 
facă să simțim acest limbaj amestecat: dacă în original 

franceza este amestecată cu engleza, iar limbajul 
familiar trădează lipsa de educație, reprezentând surse 
de umor irezistibil, credem că limba română actuală este 
plină, la nivel lingvistic, de împrumuturi englezești sau 
țigănești, de regionalisme care se impun tot mai mult la 
nivel național, de dezacorduri frecvente sau de pronunții 
alterate. Comicul de limbaj, dovadă a unei inteligențe 
fine și a unei urechi avizate, a constituit adesea baza 
unui succes de casă.

Piesa a fost tradusă în română de regretatul regizor 
Petre Bokor, cel care a pus-o în scenă pentru prima dată 
la noi. Petre Bokor emigrase în 1977 în Canada, unde 
a fost director al Teatrului Francez din Edmonton și 
profesor de artă teatrală la Universitatea Alberta; după 
căderea comunismului, s-a întors să lucreze în România 
cu diverse trupe de teatru. Cumetrele a fost jucată pentru 
prima dată la teatrul Odeon, având premiera pe 9 iunie 
1994, voind a fi o recuperare cât mai rapidă a ceea ce 
comunismul ne împiedicase să experimentăm. Piesa 
a beneficiat de o distribuție reușită, aducând în fața 
publicului nume precum: Tamara Buciucianu, Dorina 
Lazăr; Adriana Trandafir, interpreta lui Rose Ouimet 
(sora protagonistei), a fost răsplătită cu Premiul pentru 
cea mai bună actriță de comedie la Festivalul de Teatru 
Contemporan, Brașov (1996) și cu Premiul pentru cea 
mai bună interpretare feminină la Festivalul Național de 
Comedie, Galați (2002). Petre Bokor a reluat piesa cu 
trupa Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova, 
în 2001, cu cea a Teatrului „Alexandru Davila” din 
Pitești, în 2005, și a Teatrului Național din Târgu Mureș 
în 2004 (în limba maghiară). Compania Sigma Art 
avea pe afiș în 2005 și în stagiunea 2009-2010, piesa 
lui Tremblay, în regia lui Cristian Dumitrescu. Piesa are 
succes în România și printre actorii în devenire, cum 
ar fi elevii de la Colegiul Național de Artă timișorean 
„Ion Vidu”, reprezentantele Cercului Militar Timișoara 
punând în scenă piesa recent, în 2013. Cumetrele 
depășesc și granițele României, intrând în repertoriul 
Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău.

„Cumetrele” sunt personajele unei comedii 
dramatice, care, dincolo de caricatural și grotesc, 
descrie frustrările unei întregi generații care, fie nu 
știe cum să iasă din mizerie, fie cum să-și gestioneze 
puținii banii câștigați, instituind un joc al demascării 
perpetue. Fiecare personaj ascunde o drama, o tară, o 
conduită imorală pe care o trădează fără să vrea sau 
care e denunțată de celelalte personaje. Rând pe rând 
prietene sau dușmance, aceste femei arată mentalitățile 
unei epoci, automatismele și discriminările cu care 
nu știu să lupte. Belles-soeurs, cumnate sau cumetre, 
ele constituie un grup unit mai puțin de legăturile de 
rudenie sau de prietenie, cât de o stare de fapt care arată 
egalitatea lor în nefericire.

Spectatoarele nu reușesc să se identifice complet 
cu niciun personaj, fiindcă nu se regăsesc în totalitate 
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în niciunul; identificările sunt parțiale (cu femeia care, 
chiar dacă a avut noroc și a câștigat, nu a știut cum să 
valorifice această șansă și a fost furată de ceilalți; cu 
tânăra care dorește să se emancipeze de sub tutela 
mamei; cu fata care are în grijă o mamă senilă; cu femeia 
care vrea să avorteze; cu femeia înșelată etc.). Însă 
identificarea cea mai importantă e cu condiția femeii în 
general, și în partea a doua a articolului ne vom ocupa în 
detaliu de acest aspect.

Sosirea „cumetrelor” la petrecerea lipitului de 
timbre e gândită de Michel Tremblay ca un moment 
de ruptură în continuitea acțiunii. Didascaliile 
direcționează în acest sens: Gabrielle Jodoin, Rose 
Ouimet, Yvette Longpré și Lisette de Courval au intrat 
și, fără a se sinchisi de Marie-Ange, și-au găsit câte un 
loc în bucătărie. Cele cinci femei se ridică, se întorc spre 
public. Lumina se schimbă: proiectoare pe cele cinci 
femei. Primele cinci vizitatoare se constituie, dacă nu 
întru-un grup de „bocitoare”, măcar într-un cor feminist, 
care descrie condiția femeii canadiene evidențiind un fel 
de realism de bucătărie, propriu femeilor din întreaga 
lume. Intrarea lor în scenă este ca o recuperare a acelui 
moment din teatru antic, în care corul intră în scenă și 
se așează la orchestra. Acest spațiu devine demitizata 
bucătărie, teritoriu „sacru” al femeii, microcosmos unde 
ea e centru și periferie. Suprapopulată, bucătăria este 
pentru aceste femei, ceea ce e taverna pentru bărbați: un 
spațiu social, unde se leagă și se dezleagă prietenii, unde 
dramatismul conversațiilor duce spre căderea măștilor. 
Corul antic simboliza vocea publicului, spectatorii care 
nu puteau să interacționeze direct cu actorii de pe scenă; 
el deplângea soarta protagoniștilor, reprezentând un fel 
de raisonneur, o acumulare de înțelepciune, transmisă, 
fără efect, spre scenă (fiindcă destinul personajelor în 
tragedie e pus sub aspectul fatalității, oamenii nu își pot 
schimba soarta, ei nu beneficiază de un liber-arbitru, 
sunt jucării ale destinului), și cu un efect dorit asupra 
spectatorilor (într-o lecție de viață oferită prin catharsis).

Urmează o descriere a activităților femeii în 
cursul unei săptămâni, pusă sub semnul „une mauvaise 
vie plate”, tradusă în românește prin „această viață 
blestemată, imbecilă”, rostită în cor de cele cinci femei.

Construită pe un sistem de replici în contra-
punct – sursă de umor evidentă – și care e refuzat până 
la urmă (personajului retezându-i-se tot mai mult din 
replica repetitivă), descrierea săptămânii, pornește 
de la un discurs clișeizant, care, evident, nu reflectă 
realitatea cotidiană. Lisette de Courval (unde prepoziția 
de ar trebui să indice clasa socială, elita aristocratică, 
dar care și-a pierdut prestigiul și e goală de bani și 
de valori pe dinăuntru) este cea care insistă pe acest 
discurs decalat, încercând să dea o tentă romantică 
vieții: „LISETTE: Luni! De-îndată ce soarele prinde să 
mângâie cu razele florile și frunzulițele și păsărelele-și 
deschid cioculețele pentru a-nălța voios cântecelele...” 
Replica lui Lisette, ar fi trebuit să introducă prezentarea 
fiecărei zile a săptămânii, dar, la următoarele intervenții, 
celelalte îi taie tot mai mult din discurs, sugerând 
inutilitatea și inadecvarea lui. Abundența de diminutive 
deconstruiește acest paradis romantic, cadru în care 
femeia ar trebui să ocupe o poziție centrală, privilegiată, 
ca o făptură supranaturală. În cadrul său („natura” 
devenită „bucătărie”), ea nu mai este stăpâna, ci 
servitoarea; femeia nu se mai dedă activităților nobile, 
contemplative, ci muncii grele de a oferi strictul necesar 
familiei: „CELE CINCI: Mă scol să pregătesc micul 
dejun! Pâine, cafea, slănină, ouă. Îi trezesc pe toți ai 
casei. Copii pleacă la școală, bărbate-meu la lucru...” 
Una dintre femei vine cu un alt efect contrapunctic, dar 
care e integrabil în același sistem, arătând că viața ei 
este și mai dificilă, trebuind ca ea să facă totul în familie: 
„MARIE-ANGE: Al meu nu, că-i șomer! Rămâne în 
pat!” Este clar, de la început, că și publicul feminin 
românesc s-a identificat ușor cu situațiile de viață 
reprezentate de aceste femei. Cvintetul devine, în acest 
moment quasi „hors-scène” (sau „hors-d’œuvre”, dacă 
tot suntem conviați la un „party”), un fel de personaj 
conceptual, în sensul lui Gilles Deleuze, încarnând o 
anumită psihologie și stare de fapt, cea de femeie casnică: 
„CELE CINCI: Și-ncep să muncesc ca o turbată, nu mă 
opresc până la prânz. Spăl rufe, rochii, fuste, șosete, 
maiouri, ciorapi, pantaloni, izmene, sutiene și restul! Le 
frec, și le storc, iar le frec, le clătesc... E cumplit! Am 
mâinile roșii, mă doare spinarea, sunt cătrănită, înjur. La 
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prânz se-ntorc copiii, se-ndoapă ca porcii, întorc casa pe 
dos și pleacă din nou! După-amiaza întind rufe. Detest 
treaba asta. Mă deșălează! Când termin, fac masa. Vin 
toți acasă, murdari și obosiți. Ne certăm zdravăn ! Și 
înainte de culcare, ne uităm la televizor!” Femeia apare 
singură, făcând o muncă dură, pe care prejudecăți de 
secole au considerat-o ca ușoară. Ea este nefericită, 
neînțeleasă. Poziția celor cinci spre public se constituie 
într-o oglindă în care spectatoarele de acum câteva 
decenii până în prezent se pot recunoaște ușor. Unicul 
moment de calm, de divertisment ieftin și general 
este televizorul, singurul care poate aplana conflictele 
și adormi frustrările înaintea somnului propriu-zis, 
divertismentul cel mai la îndemână pentru familiile din 
România și în prezent.

După spălatul rufelor lunea, ziua de marți 
este dedicată călcatului, la care se adaugă evident, 
activitățile cotidiene de supraviețuire, îndeosebi 
asigurarea hranei: „CELE CINCI: Mă scol să pregătesc 
micul dejun. Același lucru-n fiecare zi! Pâine, cafea, 
slănină, ouă. Îi scot pe toți din pat, și-i trimit la treabă. 
Și-atunci încep să calc. Trudesc, trudesc, trudesc și 
trudesc. Nici nu observ că-i ora de prânz, copiii urlă că 
nu le-am gătit. Le dau câte o felie de parizer cu pâine. 
Dupa-amiază muncesc iar până la cină. Vin toți ai 
mei acasă, ne certăm zdravăn, și-nainte de culcare ne 
uităm la televizor!” Revolta tacită a femeii casnice este 
împotriva viziunii exterioare că nu are nimic de făcut, 
spre deosebire de bărbat, care lucrează și aduce bani, 
sau de copii, care nu trebuie să contribuie cu nimic la 
munca în casă, singura lor obligație fiind școala și joaca. 
O antiteză clară se conturează între ea și restul familiei. 
Redundanța activităților sugerează deja că femeia este 
un Sisif modern.

Miercurea e zi de cumpărături, un efect de climax 
apare fiindcă nebunia se accentuează: „CELE CINCI: 
Plec să fac piața. Alerg toată ziua, car la sacoșe de mă 
spetesc, mă-ntorc frântă acasă, trebuie să fac ceva de 
mâncare, când ceilalți sosesc, arăt ca o zăludă! Bărbatu-
meu suduie, copiii urlă, ne certăm zdravăn... Și-nainte 
de culcare ne uităm la televizor!”

Joia și vinerea nici nu mai au nevoie de detaliere, 
ele reproduc zilele anterioare, conturează aceeași 
familie toxică și trag concluzia: „CELE CINCI: Același 
lucru! Muncesc ca o roabă, mă omor pentru familia mea 
de bezmetici!” În ciuda eforturilor ei, femeia nu este 
văzută ca o eroină a timpurilor noastre, ea își păstrează 
statutul ancestral. Sâmbăta nu e zi de odihnă pentru 
femei pentru că nu e zi de școală, iar femeia are o grijă 
în plus: „CELE CINCI: Colac peste pupăză, am și copiii 
pe cap! Ne certăm toată ziua... Și-nainte de culcare ne 
uităm la televizor!”

Duminica, presupusă a fi o zi sacră, de odihnă, 
de relaxare, de petrecere a timpului cu cei dragi, în 
familie, zi de socializare, nu își îndeplinește nici ea 
aceste scopuri nobile: „CELE CINCI: E zi de vizită! 
Luăm autobuzul și mergem la socri! Stau ca pe ace, cu 

ochii pe copii, trebuie să ascult bancuri tâmpite spuse 
de socru, să-nghit mâncarea gătită de soacră, care-i cu 
mult mai gustoasă, se știe, decât aia pe care-o fac eu!... 
Și înainte de culcare... ne uităm la televizor! M-am 
săturat de-această viață blestemată, imbecilă! Această 
viață imbecilă! Această viață blestemată, imbecilă!... 
(Lumina revine la normal. Femeile se așează.)”

Această săptămână este o demitizare a facerii lumii 
în șapte zile, o geneză ratată, o săptămână infernală, 
trăită ca o pedeapsă și ca un blestem de femei. Femeia 
este o Evă alungată din Rai după păcat: soțul și copiii 
sunt termenii contractului de căsătorie, în care femeia 
are răspunderea totală. Fraza de la începutul discursului 
(„Această viață blestemată, imbecilă !”) este reluată la 
final de trei ori, sugerând că femeia este prizonieră în 
cercul acesta vicios al cotidianului destructiv. 

„Heptalogul” îndatoririlor femeii ascunde deja 
germenii emancipării feminine și denunță această 
exploatare tacită a ei. Este excepțional acest exercițiu 
de transpunere realizată de un bărbat, Michel Tremblay, 
dar care a dat dovadă de un simț de observație deosebit 
și de o fină cunoaștere a psihologiei comportamentale 
feminine.

Presupun că multe femei se vor recunoaște în 
acest cvintet, o simplă transpunere în „modernitatea” 
secolului nostru, la care se adaugă obligatoriu și 
serviciul, arată cât de actual a rămas discursul din anii 
1960, și aceasta la nivel internațional. Tema familiei 
înglobând statutul de femeie și cel de mamă, nu își va 
pierde niciodată pertinența, indiferent de spațiul unde 
este plasată acțiunea.

Note:
1. Toate citatele din piesa Cumetrele se găsesc în 

volumul : Michel Tremblay, Tremblay în cinci timpi, 
versiune românească de Petre Bokor, Editura Viitorul 
Românesc, 1999, pp. 105-107.
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Andreea Gianina BERA

Carol Shields – 
actul creator ca act eliberator

Carol Shields, deși născută în Chicago, Statele 
Unite ale Americii, și-a trăit mare parte din viață în 
Canada. Este una dintre multele scriitoare revendicate 
de cultura și literatura canadiană. Scriitoarea s-a născut 
și a crescut în Oak Park, Illinois, la vest de Chicago, 
dar a trăit din 1957 până în 2003, când a fost răpusă de 
cancer, în Canada. Într-un interviu1, Carol Shields afirma 
că tărâmul canadian pare a fi un loc propice dezvoltării 
și afirmării scriitorilor, deoarece nu are o îndelungată 
tradiție literară. Astfel, continuă Shields, conceptul de 
„erou” este unul străin pentru autorii canadieni care nu 
simt lipsa și nu caută să dea naștere unor eroi. Mai mult 
decât atât, Carol Shields a creat un univers ficțional unic 
care surprinde viața bărbatului și a femeii simple, așa 
cum se desfășoară ea zi de zi, înzestrând banalul cu o 
complexitate care captivează cititorul și dând o nouă 
definiție normalului. 

Personajele sale, barbați și femei de lasfârșitul 
secolului al XX-lea, sunt surprinse în tumultul vieții 
cotidiene, desfășurându-și activitățile obișnuite însoțite 
de introspecții minuțioase ale propriilor vieți, ale 
propriilor personalități, dar și ale celor din jur. Astfel, 
Shields duce banalul la un nou nivel, înzestrându-l cu o 
însemnătate ce determină conturarea identității feminine, 
dar și masculine, în unicitatea și complexitatea lor. 

Shields este încă o scriitoare revendicată de 
mișcarea feministă, dar care își asumă responsabilitatea 
de a nu fi părtinitoare decât cu adevărul. Cu alte cuvinte, 
ea crede că este de datoria ei să reflecte realitatea unor 
roluri și statuturi masculine și feminine nealterate și 
nemodificate de vreo părere subiectivă. 

Punctul major de interes al operei lui Shields este 
femeia și reprezentările ei. Personajele ei feminine sunt, 
de fapt, avatare ale femeii moderne care încearcă să-și 
integreze, să-și adapteze personalitatea la o societate 
care nu face altceva decât să o îngrădească și să-i 
stânjenească orice avânt sau încercare de a trece dincolo 
de norme și reguli.

Pentru Carol Shields, scrisul este un act eliberator 
care o eliberează de convențiile societății. Analizând 
biografia scriitoarei, descoperim o femeie care își trăiește 
și își clădește o viață convențională în conformitate cu 
tradițiile societății contemporane ei. Astfel, înainte de 
a deveni scriitoare, Carol Shields a fost soție și apoi 
mamă, la fel ca personajul principal al romanului său 
Unless (Dacă nu2), publicat în 2002. Despre ce ar fi 
literatura dacă nu despre lume3? Aceasta este o întrebare 
pe care autoarea o menționează într-un eseu de critică 

literară pentru a explica intențiile ei, nu numai, ca artist 
al domeniului literar. Din fericire, toată lumea e la 
dispoziția scriitorilor pentru a fi observată și redată.

Shields creează, conturează personalitățile 
personajelor sale feminine prin intermediul detaliilor 
redate minuțios ale existenței zilnice a acestora. 
Majoritatea personajelor sale se confruntă cu momente 
hotărâtoare pentru rolul lor de mame, soții, iubite sau 
fiice, descoperind cum acțiunile, faptele lor ca femei, 
sunt desconsiderate de societate, de bărbații din jurul 
lor. 

Unless debutează cu un citat de George Eliot, care 
subliniază indiferența și superficialitatea omului în fața 
simplității vieții. Dacă am fi înzestrați cu o viziune, cu o 
percepție mai sensibilă, mai acută în raport cu realitatea 
vieții de zi cu zi, strigătul aflat dincolo de partea tăcerii 
ne-ar putea fi fatal. Acest roman este o apologie a tăcerii, 
un strigăt neauzit și chinuitor. Reta susține nevoia de a 
discuta despre problemele cu care se confruntă femeile: 
„E nevoie să vorbesc mai departe de problema aceasta a 
femeilor, despre cum le sunt revocate și negate cele mai 
elementare drepturi”4.

Un model care apare recurent printre eroinele lui 
Shields este acela de scriitoare. Reta Winters, personajul 
principal al romanului Unless, este scriitoare. La prima 
vedere, descoperim o femeie care duce o viață aparent 
normală și liniștită într-o casă mare și confortabilă 
dintr-un orășel care se află la o oră distanță de Toronto. 
Reta are o familie fericită: un soț doctor și trei fete. Cu 
toate acestea, odată ce cititorul se adâncește în lectură 
descoperă cum această fericire și liniște este dislocată, 
deranjată, am putea spune, de Norah, fiica sa mai mare, 
care este descoperită într-o zi cerșind la colțul străzii cu 
un carton atârnat de gât pe care scrie „BUNĂTATE”5.

Primul capitol al romanului, o narațiune la 
persoana întâi, e intitulat „Aici este”6. „Se întâmplă 
să trec printr-o perioadă de mare nefericire și pierdere 
tocmai acum”7. Aceasta este prima frază care introduce 
cititorul în lumea scriitoarei Reta Winterts. 

Refuzul fiicei sale Norah de a comunica cu 
lumea în orice fel și alegerea ei de a cerși bunătate la 
colțul străzii sunt datorate faptului că într-o zi, printr-o 
coincidență, a fost martora momentului când o tânără 
femeie musulmană și-a turnat benzină peste văl și haine 
și și-a dat foc în plină stradă. Refuzul fiicei sale de a 
accepta orice ajutor din partea familiei sau a prietenilor 
o determină pe Reta să își aștearnă pe hârtie toată furia 
împotriva societății și nedreptăților suportate de către 
femei. Reta începe să scrie diferite scrisori, pe care le 
adresează mai multor barbați care, se pare, au refuzat să 
recunoască sau au trecut cu vederea realizările femeilor. 
În final, ea nu mai trimite aceste epistole ale disperării. 

Descoperim, astfel, suferința atroce și mută a 
femeilor. Ea trece de multe ori neobservată și neînțelesă 
şi duce la fapte extreme. O suferință mută poate fi 
descoperită în paginile acestei cărți, dureri nespuse care 
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sunt generate de nedreptăți și fapte aparent banale care 
determină o tânără femeie să își dea foc, iar pe o alta să 
cerșească bunătate!

Alegerea lui Norah de a deveni mută în fața lumii 
este o modalitate de a trage un semnal de alarmă privind 
stratagemele societății care reduc la tăcere orice acțiune 
care vine din partea femeilor. Cititorul o poate observa 
pe Reta desfășurând procesul de creație, dând viață 
personajelor sale. Astfel, această operă literară poate 
fi considerată un roman despre o femeie care scrie un 
roman. În sensul acesta, scrisul pare a fi singura soluție 
de eliberare, de îndreptare a greșelilor atunci când 
vorbele nu mai au nici un efect. Scrisul, pentru Reta, 
înseamnă dobândirea unei anumite puteri, a unui simț 
al controlului. Dacă realitatea din jurul ei se sustrage 
controlului său și dacă totul pare să se destrame, cel puțin 
procesul creativ îi oferă un anumit grad de autonomie. 

Încercarea de a înţelege motivaţia 
comportamentului lui Norah, retragerea acesteia din 
lume se transformă într-o meditație asupra societății 
moderne și a modalității acesteia de a trata femeile și 
individul, în general. Titlurile capitolelor acestui roman 
sunt conjuncții şi prepoziții (deci, în ciuda faptului, 
altfel, în loc de, referitor la etc.) ceea ce poate duce la o 
analiză concludentă a actului creator. 

Reta susține necesitatea discutării anumitor 
probleme legate de negarea și revocarea unor drepturi 
ale femeilor. Ea afirmă că deși se crede că societatea 
a evoluat, în ceea ce privește drepturile femeilor acest 
lucru constituie doar o aparență înșelătoare. Ea susține 
că femeilor nu li s-a permis sau oferit ocazia să se afirme, 
să demonstreze lumii de ce sunt capabile, ele fiind prea 
ocupate cu creşterea copiilor și îngrijirea familiilor și a 
gopodăriilor. Ea mai declară, de asemenea, că femeile 
au fost și sunt împiedicate, înfrânate să se afirme chiar 
de propria biologie. Propria natură a fost și este folosită 
împotriva lor. Folosind verbul „to hamper”, tradus în 
română prin „a împiedica” sau „a înfrâna”, Reta discută 
întelesul acestui cuvânt folosit în propoziția „Femeile 
au fost înfrânate de propria lor biologie”8. El devine un 
concept neutru și „nesincer” care are menirea de a devia 
vina. Carol Shields discută sensul unui simplu lexem 
şi reușește să aducă subtil în discuție o problemă atât 
de importantă cum e condiția femeii. Toate operele lui 
Carol Shields sunt construite astfel. Pornind de la o idee 
banală, comună, el ajunge să discute, cu o subtilitate 
uimitoare probleme existențiale, culturale sau sociale 
de o importanță crucială.

Un univers al femeii, un univers creat de femeie 
pentru femeie, romanul Unless demonstrează, alături de 
celelalte opere ale acestei autoare, că banalul, cotidianul, 
poate deveni complex atunci când este modelat de 
penița unei scriitoare înzestrate. 

Note:

The Guardian, 18 iul. 2003. Consultat la http://www.
theguardian.com 26 mar . 2016.

2Toate traducerile din articola parţin autoarei 
articolului.

3Eden, Edwards and Goertz, Dee, Carol Shields, 
Narrative Hunger, and the Possibilities of Fiction.Consultată 
la http://books.google.com 26 mar. 2016.

4 Shields, Carol. (2002). Unless. London: Fourth 
Estate. pg. 99.

5Shields, Carol. Op. cit.,pg. 18.
6Ibidem
7Ibidem
8Shields, Carol. Op. cit., pg. 100.
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Oana-Meda PĂLOȘANU

Construcția unei identități feminine 
japoneze scindate

în context canadian

Weltanshauung-ul femeilor issei, nisei și sansei1 
din Canada se constituie sub incidența secesionismului 
cultural și a conflictului dintre generații. Coroborarea 
perspectivelor dominante alteritar-minimizante cu 
aspirațiile limitativ-ierarhice ale imigranților japonezi 
a condus, indirect, la suprimarea independenței femeii 
nipono-canadiene care se adaptează la ostracizarea duală, 
și, involuntar colaborativă, a uchi2 și soto3 prin hibridizări 
comportamentale care extind sfera fragmentată și proteică 
a identităţii sale. Astfel, femeia nipono-canadiană refuză 
să se supună tendințelor de minimizare și omogenizare 
care permit patriarhatului să fagociteze sau să dicteze un 
tipar singular pentru feminitatea japoneză.

În acest eseu răspund acestui discurs al constructului 
monolitic fragmentându-i argumentele de omogenitate 
cu ajutorul unui corpus reprezentativ de texte ale 
scriitoarelor din diaspora nipono-canadiană. Nu am pornit 
de la ideea de exhaustivitate în selectarea acestuia, ci de 
la capacitatea acestor texte de a semnala constrângerile de 
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ordin social care problematizează asumarea unei ipseități 
multiculturale. Astfel, mă bazez pe opera a trei scriitoare 
nipono-canadiene pentru a-mi construi argumentele. 
Eterogenitatea identitară a autoarelor rezultă în urma unui 
interogatoriu al moștenirii culturale și rasiale, identificabil 
în discursul personajelor feminine. Acestea deviază de la 
expectanțele patriarhale, relevând schimbări de raportare 
și de ierarhizare în nucleul familiei japoneze din diasporă.

De exemplu, Shizuye Takashima prezintă, în A Child 
in Prison Camp [Un Copil în Lagăr (1972)], perspectiva 
inhibată a naratoarei-copil Shichan asupra Internării4 
și a rolului în schimbare al femeii japoneze în contextul 
diasporei. Joy Nozomi Kogawa descrie, în Obasan [Bunica] 
(1983), trei generații de femei japoneze: bunica Ayako, o 
issei învinsă de limitările comportamentale auto-asumate, 
Kato, mama yasashii (blândă) și Naomi, fiica tăcută. 
În Naomi’s Road [Calea lui Naomi] (1986) naratoarea 
eponimă descrie dificultățile adaptativeale unui copil la 
un mediu ostil, iar în Itsuka [Cândva] (1992), personajul 
principal, Emily, deviază de la normele feminității prin 
situația conjugală și extrovertism. Hiromi Goto urmărește 
de asemenea trei generații de femei japoneze în Chorus of 
Mushrooms [Corul Ciuperci] (1997): Naoe, „imigranta cu 
o poveste cu final fericit” (159), Keiko, fiica dependentă 
de conformism până la artificialitate, și nepoata Muriel/ 
Murasaki, o sansei adaptată la mediul multicultural5. 
În The Kappa Child [Copilul Kappa] (2001), Goto 
explorează intervenția fantasticului în integrarea socială 
a unei femei japoneze neadaptate. În fine, romanul 
Odori [Dans] (2007) al lui Darcy Tamayoseo prezintă 
pe kataribe (povestitoarea) Chiru care se confruntă cu 
dificultăți în transmiterea inter-generațională a tradiției 
datorită dislocării geografice (imigrarea). Experiențele 
contrastive de re-includere în mediul social japonez ale 
surorilor gemene Emiko și Miyako conturează alte fațete 
ale feminității japoneze în contextul diasporei. 

Dialogismul alocentric transplantat de prima 
generație de imigranți japonezi este hibridizat în noul 
mediu social-cultural. Pe măsura avansării generațiilor, se 
relevă contra-argumente la minimizarea Celuilalt. În cazul 
scriitoarelor nipono-canadiene, problema apartenenței 
la o minoritate vizibil asiatică este agravată de conflictul 
istoric, de caracterul național și de rigoarea patriarhală. În 
ciuda acestora, ele participă activ la dialogul social prin 
discursuri care fie iau forma unor laminări ale stereotipiilor 
(Obasan de Joy Nozomi Kogawa), fie sunt renegocieri 
ale statutului social care extind orizontul de așteptare al 
cititorului de literatură etnică (Chorus of Mushrooms și The 
Kappa Child de Hiromi Goto). Femeile nipono-americane 
atrag atenția, fără a fi subversive, asupra prezenței alterității 
în cadrul discursului cultural omogenizator dominant și a 
aspirațiilor eterogene ale fiecărei generații de japonezi-
canadieni.

Mediul din diasporă a facilitat apariția unor 
idiosincrazii cu transmitere verticală în specificul japonez 
de modulare a formelor lingvistice și comportamentale 
în funcție de statutul și relația cu interlocutorul, ducând 
la accentuarea diferențelor în sfera performativității 

interculturale. Aceste forme subliniază conflictul 
intergenerațional generat de mediul poliglosic canadian. 
Personajele create de autoarele nipono-canadiene sunt 
simptome ale investigațiilor asupra feminității contextual-
adecvate; ele indică repoziționarea ideatică în raport 
cu prescripțiile asupra comportamentului femeilor și 
redefinirea convențiilor de interacțiune adecvate în mediul 
multicultural. Strategiile de împuternicire ale feminității 
japoneze se realizează recurent prin referințe intertextuale 
și transculturale, prin rescrierea peisajului fizic și al celui 
cultural și prin utilizarea elementului nonverbal.

Un alt mecanism de semnalare a identității alteritare 
constă în utilizarea programatică a limbilor japoneză 
și engleză. Referințele metatextuale sunt manifestul 
autenticității culturale care contracarează prejudecățile cu 
privire la caracterul imigranților japonezi. Comunicarea 
în limba japoneză „împachează” discursul în formulaic, 
impersonalitate și ambiguitate. Rezultă un model de 
interacțiune care coroborează tăcerea și principiile 
comunicării non-verbale drept elemente de bază ale unei 
sinergii alocentrice. Cuvintele din limba japoneză, pauzele 
în discurs și expresiile impersonale urmăresc să nuanțeze 
discursul în limba engleză. „Despachetarea” discursului 
permite receptarea autentică a intenției autoarelor, 
ambiguizată de rigurozitatea caracteristică comunicării 
deferente.

Operele literare amintite urmăresc etapele evolutive 
ale scindării identității femeilor japoneze din Canada. 
Ele subliniază punctele de divergență faţă de stereotipii 
și rezistența la strategiile de decodare eurocentrice. 
Tehnicile textuale de relaționare la mediul cultural, la 
identitate, precum și la amintire, istorie și memorie, pe 
fundalul escaladării tensiunilor rasiale, evidențiază geneza 
unei identități geopolitice proprii. Scriitoarele nipono-
canadiene se rescriu unele pe altele printr-un proces de 
mimesis selectiv. Analiza tiparelor recurente de selecție 
și reinterpretare a signifianților culturali relevă un efort 
participativ conștient și programatic (e.g. Naoe, Keiko 
și Murasaki/ Muriel în Chorus of Mushrooms). Ele au 
fost antrenate de politicile ostracizante ale vremii, nu să 
tatoneze submisivitatea specifică segmentului lor social, 
ci să surmonteze ceea ce Jameson consideră că marchează 
„limitele unei conștiințe ideologice specifice [definind] 
punctele conceptuale dincolo de care acea conștiință nu 
poate să transgreseze și în limitele căreia este condamnată 
să oscileze”6 (47). Ignorând necesitatea tăcerii, ele au 
contribuit activ la constituirea agregatului social eterogen 
al Canadei.

Eterogeneitatea atitudinilor s-a materializat cu 
precădere la nisei care opun rezistență la normele culturale 
ale părinților din pricina barierei lingvistice și a lipsei 
de congruență a acestora cu expectanțele interacționare 
ale masei. Rezultă un „dublu efect de dezidentificare” 
(Pécheux 112) atât față de uchi, cât și față de soto. În 
producția literară, căutarea identitară rezultantă este 
identificabilă în rescrierile discursului hegemonic prin 
includerea marginalului care-și contrapune alteritatea 
eterogenă tendințelor monologice. Hibriditatea culturală 
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oferă scriitoarelor din diaspora japoneză „un punct 
strategic, o perspectivă și o foarte specifică poziție de a se 
afla. Acel spațiu metaforic este în același timp înăuntrul 
și în afara culturilor în care au fost crescute, în care 
trăiesc, de care aparțin și care reprezintă elementele lor 
constitutive” (Krygier 22). Ele se substrag de la practicile 
rasiale și patriarhale care urmăresc să le eclipseze în 
muțenie prin refuzul adeziunii la o ipseitate stereotipică 
și prin respingerea pasivității. Melanjul de atitudini 
față de propriile identități scindate și faţă de evoluțiile 
multiculturale este concretizat în interogații ale limitărilor 
arbitrare aplicate structurilor de naționalitate, rasă și gen. 

Contextul social-cultural și restricțiile politico-
economice impuse minorităților asiatice au rescris 
idealurile feminine în constructe independente faţă de 
discursul patriarhal imperativ pre-imigrare. Disoluția 
acestei mentalități subjugante este identificabilă în 
reprezentările literare plurale ale feminității japoneze. 
Tiparele comportamentale asumate activ suferă 
hibridizări succesive, generând schimbări de atitudine cu 
propagare verticală. Diversitatea strategiilor de raportare 
inter și intra-generațională în nucleul familial japonez 
trasează distanțările succesive faţă de cultura importată 
de issei. „Eterogeneitatea, hibriditatea și multiplicitatea” 
(Lowe 67) formelor identitare circumscriu răspunsurile 
adaptative ale exclusului-inclus. Acestea urmăresc nu 
doar să contracareze alienarea față de grupul extern 
(soto), ci și să conserve funcționalitatea nucleului familial 
minoritar. 

Interacțiunile femeii japoneze se sprijină în mod 
egal pe comunicarea fatică și pe elementul semantic. 
Complexitatea strategiilor de eficientizare ale acestui 
stil comunicativ sugerează profilul unui vorbitor atent la 
stringențele uchi-soto și la incompatibilitățile acestora. 
La nivel textual, influențele evidente între limbile engleză 
și japoneză sunt rezultatul interpenetrării mentalităților. 
Ele descriu diferitele grade de asimilare ale autoarelor în 
cultura dominantă. Permutarea elementelor de niponism 
și de eurocentrism încorporate în discursurile personajelor 
nisei și sansei reprezintă una din strategiile prin care 
scriitoarele nipono-canadiene semnalează dezidentificarea 
de monolitul identitar impus. Dialogul dintre culturi 
determină o semiotică integratoare, manifestă în cuvintele 
native neexplicate și în transplanturile culturale adaptate 
contextului social. Literatura femeilor nipono-canadiene 
urmărește o incluziune, nu neapărat sub forma asimilării 
în canonul literar, ci în mentalitatea dominantă, ca 
element alteritar. Ele cuantifică, astfel, independența față 
de practicile dependente de limitări arbitrare (gen, vârstă 
sau proveniență etnică/ națională). Emily (Itsuka), Naoe 
(Chorus of Mushrooms) și naratoarea anonimă din The 
Kappa Child sunt exemple concludente ale distanțării 
de aceste prescripții. Personajele reflectă modurile în 
care autoarele se adaptează constrângerilor antitetice 
ale mediului social multicultural și „învață” să aparțină 
utilizând strategii de modulare comportamentală.

Restrângerea permisibilului interactiv al femeii 
nipono-canadiene la șablonul anterior imigrării neagă 

valențele hibridității culturale și nuanțele eterogeneității 
social-reactive ale acesteia. În contextul isomorfismului 
inter-generațional din diasporă, autoritatea, anterior 
rigid consacrată în familia tradițională japoneză, este 
redistribuită, determinând multiplicarea rolurilor sociale 
ale femeii. Idiosincraziile rezultante sunt indicii ale 
identității multiculturale rezultate din fricțiunile între noul 
peisaj social (soto) și cultura moștenită (uchi). Refuzul 
autoarelor de a crea un produs literar fidel limitărilor 
impuse transcrie asumarea conștientă a pioneratului 
alteritar. 

În nucleul familial, diferitele forme ale interacțiunilor 
intergeneraționale feminine indică divergența volitivă 
faţă de constructul de soție bună și mamă înțeleaptă, 
fragmentându-se în maternități diverse. Noile strategii în 
îndeplinirea rolului maternal influențează variabilitatea 
culturală a generațiilor viitoare. Relațiile mame-fiice se 
supun modelelor pre-existente (Obasan) sau se substrag de 
la impuneri obiective legate de gen (Chorus of Mushrooms) 
și descriu subiectivități contextualizate multicultural. 

Narațiunile axate pe îmbătrânirea femeii japoneze 
surprind raportarea cu demnitate atât la eroziunea 
temporală, cât și la schimbările inerente naturii dinamice 
a comunicării inter-generaționale care au condus la 
reconfigurarea tiparelor interacționale cu uchi și soto. 
Diversele forme de stereotipism au dus la dezvoltarea de 
strategii adaptive contextualizate. Deși issei au păstrat 
legături strânse cu moștenirea culturală japoneză, în 
cadrul familiilor pluri-generaționale, femeile issei exhibă 
atitudini diferite, chiar divergente, în raport cu diverse 
limbaje și culturi, în comparaţie cu fiicele și nepoatele 
lor și față de rolul lor în context multicultural. Ele fie se 
supun limitelor patriarhiale și tradiției (Ayako Nakane 
în Obasan), fie aleg să sublinieze discontinuitatea din 
identitățile asumate (Naoe în Chorus of Mushrooms). 

Mediul social-politic și cultural dominant a 
contribuit la emergența idiosincraziilor și în elementele 
de bază ale dialogismului japoneze care hibridizează în 
tipare interacționare aflate la granița dintre asertivitate și 
(aparentă) pasivitate. Coroborarea lor duce la emergența 
unor noi tipare comportamentale, prin redefinirea 
contextual-adaptată a exigențelor dictate de datoria față de 
familie, obligațiile față de comunitate și supunerea impusă 
de patriarhie. Noua fluiditate a strategiilor adaptive 
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urmărește să contracareze atât limitările culturale intrinseci, 
cât și stereotipiile derivate extrinseci și atribuite în mod 
abuziv diasporei. Manifestată atât tematic, cât și lingvistic, 
ea servește la emulaţia dintre cerințele moștenirii rasiale și 
dezvoltarea mecanismelor de adaptare la trauma derivată 
din aceasta. Personajele feminine sunt rescrise fie conform 
standardul comportamental dictat de patriarhalitate (vezi 
Ayako Nakane, în Obasan, o issei măcinată de rigurozitatea 
cu care se supune obligațiilor impuse femeilor japoneze), 
fie în tipologii autonome, deviante. Exemplare din acest 
punct de vedere sunt naratoarea din The Kappa Child, 
personaj deviant care se adaptează mediului multicultural 
prin intervenția fantasticului și concepția imaculată a unui 
kappa – o creatură mitică japoneză – sau Emily din Itsuka, 
personaj ce refuză căsătoria și rolul tradițional al femeii în 
familia japoneză. 

Elementele particularizante inter-textual și trans-
cultural semnalează emergența unei perspective distincte 
în producția literară a diasporei japoneze, strâns legată de 
idiosincraziile identitare specifice pentru nisei și sansei. 
Sinteza acestor particularități într-un cadru teoretic 
aplicabil la un corpus mai amplu de texte ale diasporei 
japoneze din America de Nord defineşte perimetrul 
construcției identitare scindate atât de interferențele 
prescrierilor comportamentale uchi, cât și de inhibițiile 
generate de imixtiunea stereotipară a exteriorului (soto). 
Discursurile autoarelor amintite reflectă rolul peisajului 
cultural și al celui fizic în construirea unei identități 
multiculturale de tip disjunctiv.

Faticul, eronat perceput drept lipsa de participare în 
actul comunicațional, este de fapt un liant al comunității 
alocentrice și răspunsul la prejudecățile hegemoniei 
prin gaman (răbdare) care semnalează dorința empiric 
măsurabilă de păstrare a statutului de minoritate model. 
Variațiile acesteia în transmiterea verticală indică, totuși, 
progresia unei mentalități divergente față de expectanțele 
grupului dominant, precum și devieri de la modelele 
culturale ale issei. Pluri-perspectivismul autoarelor în 
discuţie rezultă din refuzul de a se supune indiscriminativ 
normativității patriarhale și din poliglosia status-quo-ului 
nord-american care a deschis calea experimentării unor 
forme alternative de relaționare, reducând interferențele 
obligației gaman (de a îndura cu stoicism). 

Discursurile despre femeile nipono-canadiene sau 
ale acestor femei nu sunt tatonări cu rol terapeutic ale 
traumei cauzate de ostracizare și internarea din timpul 
celui de-al doilea război mondial. Despachetarea corectă 
a textului relevă diferite grade de rezistență activă față de 
această premisă. Mărturiile femeilor japoneze și strategiile 
lor pentru a-şi rescrie trauma oferă dovada empirică a 
auto-suficienței și a adaptării la suferinţă.

Operele scriitoarelor nipono-canadiene sunt de mare 
actualitate în studiile despre integrarea multiculturală. 
Constructul feminității japoneze a fost supus unui proces 
gradual de aculturație divergent tendințelor cristalizate 
spre conformism ale grupului alocentric și propensiunilor 
individuale. Idiosincraziile rezultante din simbioza forțată 
dintre culturi a diluat virulența stereotipiilor impuse 

feminității japoneze. Asumarea programatică, prin 
transmitere generațională, a hibridizărilor paradigmelor 
comportamentale derivate din intersecția diasporei 
japoneze cu situl cultural hegemonic a destabilizat 
discursul dominant și a plasat discursul diasporei japoneze 
dincolo de hermeneutica inerentă marginalității. 

Scriitoarele nipono-canadiane trasează în evoluția 
personajelor feminine din opera lor, nu o substituire, ci 
o hibridizare a elementului moștenit. Comportamentul 
acestora e un flux de prefaceri ale conformismului osificat 
și noi direcții de dezvoltare individuală ce disonează cu 
universul conceptual al comunității alocentrice. Tipologiile 
ambiguității culturii japoneze sunt rescrise de scriitoarele 
nisei și de sansei, identitatea lor fiind produsul efortului 
experimentativ de a glisa între culturi extrem de diferite 
și fricțiunile inerente dezvoltării organice a unui discurs 
literar între două sisteme lingvistice.

Note:

Issei este termenul atribuit primei generații de 
imigranți japonezi în America de Nord. Nisei și sansei, 
în traducere, a doua, respectiv, a treia generație sunt 
descendenții acestora, născuți în diasporă.

2 Grupul interior reprezentat de familie și apropiați, și 
prin extensie în diasporă, minoritatea japoneză. 

3 Grupul exterior reprezentat de cunoștințe și 
necunoscuți și prin extensie în diasporă, de elementul 
majoritar din America de Nord.

4În timpul celui de-al doilea război mondial, după 
atacul japonez asupra Pearl Harbor (7 decembrie 1941), 
minoritatea niponăde pe coasta de vest a Canadei şi Statelor 
Unite a fost obligată să se mute în centre monorasial, de 
muncă sau încarcerare, în interiorul continentului, ca măsură 
de prevenire a unor eventuale acte de trădare ori sabotaj. 

5După cum sugerează dubla nominalizare, prin Muriel, 
nume întâlnit frecvent în țările vorbitoare de limba engleză, 
și Murasaki, nume care, tradus, definește culoarea imperială 
a Japoniei. 

6Traducerile din acest text aparțin autoarei.
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Iulian BOLDEA

George Vulturescu. Schiţă de portret

Un fel de mitologie a scrisului şi a poeticităţii 
răzbate din cărţile lui George Vulturescu, unde raportul 
eu/ realitate e reliefat în termenii tranşanţei existenţiale şi 
estetice, care desenează antinomia între conştiinţa lucidă şi 
decorul aberant, absurd, care o încorporează. Este la mijloc 
aici şi senzaţia alcătuirii efemere a fiinţei, este înregistrată 
şi tensiunea duratei ce-i marchează în chip tragic existenţa 
şi scrisul. Poetul reţine primejdia metamorfozelor, pericolul 
alterării propriei personalităţi prin acţiunea insidioasă a 
timpului, chiar dacă spectacolul degradării e contemplat cu 
oarecare detaşare, eul creator oglindindu-se în suprafeţele 
şi străfundurile textului cu o privire dezabuzată, din care 
utopia recuperatoare a mitului sau iluzia poeziei ca treaptă 
a salvării estetice e diminuată sau chiar absentă: “Nu mai 
sunt eu în timp ce scriu/ cel care a început acest poem 
înnoptează pe drumuri/ undeva a rămas copilul/ altundeva 
pândeşte bărbatul/ cineva mă priveşte ca şi cum m-ar sfâşia 
în două/ pleacă de lângă mine, cuvântule solzos!/ între cer 
şi pământ mă sfâşie o privire piezişă/ cel care scrie acum/ 
nu mai este şi cel care va citi (…) există ceva ce nu poate 
apărea / într-un poem/ la asta te gândeşti tu acum, cititorule/ 
şi mie mi se face frică/ de tot ce este ferecat în ochii tăi/ 
pleacă de lângă mine cuvântule solzos!/ De frica din ochii 
tăi care cade peste rândurile mele/ Precum gândirea peste 
tulpinile grâului/ Precum arşiţa peste pietrele deşertului 
(Adânc, sub nămoluri).

Efectul liric decurge şi din narativitatea în-
scenată parabolic, cu figurări şi volute imaginative. 
Multiplicitatea lumii e accesată dintr-o perspectivă acut 
senzorială, prin înregistrarea de senzaţii disparate, în 
notaţii nude, directe, care exclud feericul sau fantasticul 
în beneficiul expresivităţii concretului, cu toate că George 
Vulturescu nu refuză calofilia metaforelor laconice, sonore, 
sugestive. Binomul text/ realitate este sugestiv articulat în 
majoritatea poemelor, lumea reflectându-se, aburoasă ca 
un miraj, în oglinda textului, în timp ce poetul are statutul 
de martor al acestei translaţii de la imaginea concretă la 
esenţializările de tip palimpsest aale poemului. Tentaţia 
armoniei, vocaţia clarităţii viziunilor determină o anume 
rigoare imagistică, o coerenţă a sintaxei versurilor, astfel 
că semnificaţia poemelor nu se concentrează în substratul 

cuvintelor, ci în arhitectura imaginii sintetice, aglutinante, 
ca în poemul Nămolul paharelor, în care se poate descifra 
şi o structură infernală a universului: “Dacă genunchii lui 
se vor prăbuşi dincolo de genunchii paginii?/ Cerneala s-a 
scurs pe manuscris de la un cuvânt la/ altul./ Ici şi colo câte 
unul ros, zdrelit,/ ca un bulgăre în care igrasia s-a îmbibat/ 
şi mocnesc deja în el smârcuri înşelătoare// Unele cuvinte 
sângeră/ Paginile par nişte vitralii/ din lumina lor sângerie 
coboară sfinţii în pâlcuri/ ca o răşină prelinsă din trunchiul 
brazilor (…) Peniţa se face/ tot mai grea ca o cârjă metalică 
alunecă pe raclele/ visceralului din mine/ veţi citi asta deşi 
poemul nu e încă terminat/ veţi sta deasupra lui precum 
pelerinii deasupra/ fântânii / e secetă şi acum/ va fi şi mâine 
nămol în ciuturile fântânii/ nămolul e în noi şi îl purtăm 
prin lume/ ce ştiţi voi care n-aţi golit pahar după pahar/ în 
cârciumile acestei nopţi”.

Latent şi insinuant, tonul melancolic-elegiac e 
modulat adesea în arpegiile rigorii, cu  precizie a notaţiei 
şi muzicalitate difuză. Un fel de inocenţă perceptivă 
constituie punctul de plecare al viziunilor, iar poetul, 
înclinat spre reflecţia sceptică, exersează un vizionarism 
recules, conjugând temele scrisului, ale poeziei, dialectica 
privirii şi o resurecţie a rostirii, în care se întrezăreşte o 
discretă, învăluitoare poetică a interiorităţii, intonată vag 
oracular, în frazare solemnă şi gravitate patetică. Pregnante, 
interiorizate, viziunile lirice ale lui George Vulturescu 
mizează mai curând pe “tensiunea detaliului” (acesta e şi 
titlul unui ciclu de poeme) decât pe arhitectura întregului. 
Iar alegorismul discret, ce se poate ghici mai mult sporadic 
se întâlneşte cu notaţia concentrată şi sugestivă (“Să pui 
alături: oglinda şi unghia/ una dezvăluie/ cealaltă corectează 
sfârşitul”), sau cu metafora discret calofilă, cu reverberaţii 
livreşti şi substrat parabolic (“Sunt tablouri vorace şi 
tablouri despotice,/ îmi explica pictorul întinzându-mi un 
pahar./ Pe unele le vezi cum se dilată, icnind, între/ ramele 
de lemn, sufocând, ca nişte grele juguri,/ viorile, naturile 
moarte, colinele, personajele/ istorice”).

Demnă de atenţie este simbolistica “Ochiului 
Orb”, care transpare într-o suită de definiţii lirice: “Retina 
pură/ este dislocarea/ este sexul încremenit al icoanelor/ 
este copita pe un cuib de ierburi/ este nămolul malign al 
catacombelor/ este naraţiunea în extaz/ este sensibilul 
încremenit/ este plasma originară a lumii/ este cenuşa 
cărţilor/ este abatorul/ unde ard spaimele nopţilor noastre/ 
este sicriul în care îngropăm divinitatea”. “Ombilicul dintre 
scrisul meu şi neant”, Ochiul Orb simbolizează punctul de 
convergenţă al teluricului şi al celestului, starea de graţie 
a demonismului scrisului, forţa poetului de a vizualiza 
ceea ce este nevăzut şi de a descifra indescifrabilul din 
taina lumii. În Hagiografii pentru Ochiul Orb, poetul 
conturează mitul prin inserţia sa în structurile unei 
“poveşti”, ori prin dramatizarea cu ajutorul dialogului. 
Fruct al întunericului,  dar şi născător de viziune lăuntrică, 
Ochiul Orb circumscrie neantul într-un efort dramatic de 
a da semnificaţii beznei: “Deasupra paginii. Am stiloul în 
mâini/ strâns ca un cuţit în noaptea/ aceasta e legea celui 
care scrie/ Ochiul Orb icneşte în apropiere/ ca şi cum 
ar da deoparte grinzile/ putrezite ale beznei:/ stau pe un 
bulgăre de beznă şi/ mănânc beznă”.Fidel “vocaţiei sale 
expresioniste” (Al. Cistelecan), George Vulturescu îşi 
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expune, prin expresivitatea scriiturii şi anvergura tematică, 
un mod profund propriu de a simţi şi de a trăi poezia, 
într-o tonalitate de o sinceritate “studiată”, dar nu mai 
puţin autentică. Pe de altă parte, referindu-se la George 
Vulturescu, Gheorghe Grigurcu observă că “poetul încalcă 
statutul îndeobşte antimetafizic şi antiliric, programatic 
negator si epidermic, al optzeciştilor, de care e cronologic 
apropiat. Astfel, face joncţiunea cu orizontul expresionist 
al generaţiilor anilor ’60 si, prin intermediul acestuia, 
cu marea tradiţie interbelică, implantată în generalitatea 
condiţiei umane ca sămînţa în ogor”. Inserţia lumii în 
text - un privilegiu al semnificării simbolice, presupune o 
ceremonie textuală, un ritual al privirii ce decupează din 
realitatea amorfă secvenţe, crâmpeie, fragmente, cărora 
li se acordă sensuri cvasimitice. Revelaţiile poetului ţin, 
înainte de toate, de misteriile străfundului, de hieroglifele 
vieţuirii şi de enigmele rostirii poetice. Din aceste motive, 
discursivitatea versurilor lui George Vulturescu, de care 
vorbeşte Laurenţiu Ulici, bunăoară, este parte a unei 
strategii a mitizării şi demitizării, a candorii simulate şi 
a unei lucidităţi programatice, din care nu lipsesc însă 
spasmul ontic, suferinţa şi convulsia. 

În volumul Alte poeme din Nord (2007) se 
regăsesc notele esenţiale ale liricii lui George Vulturescu: 
neoexpresionismul, predilecţia pentru imagini şi forme 
tensionate, alura simbolică a enunţurilor, metaforizarea 
discretă, recursul la mit şi la imaginarul nocturn, obsesia 
literei şi a cuvântului etc. Poemul cu care se deschide cartea 
este, de altminteri, foarte ilustrativ pentru poetica autorului, 
o poetică vizionară şi lucidă, în care exerciţiul privirii redă 
întâlnirea tensionată a sacrului cu profanul, a înaltului 
cu terestritatea, într-o expresie lirică liminară, crispată şi 
convulsivă, cum însuşi spaţiul labirintic al lumii: “Ca şi 
cum ţi-ai hrăni puterea din insolenţa altei puteri/ urc şi azi 
pe Pietrele Nordului./ Paşii mei se leagă de pasul dinainte/ 
precum se leagă o literă de altă literă.// Chiar acum iese un 
înger din bolgiile creierului/ meu în bolgiile Miezului de 
zi şi urcă înaintea mea./ Apoi mai iese unul şi încă unul./ 
Eu devin tot mai uşor pe cărare în sus şi/ încep să cânt: 
«Cum să devin o oglindă a întâlnirii cu tine, Doamne?/ Cât 
real este în frumuseţea unui copac pârjolit/ de trăsnet?»// 
este un lup care merge în faţa celorlalţi lupi/ este o literă 
care se aşează înaintea literelor./ Înaintea mea e îngerul, îl 
ajung şi-l privesc în ochi:/ el se sparge ca o oglindă (…). Şi 
ce dracului îmi mai rămâne de făcut, sus/ pe munte, decât 
să privesc norii, îmbibaţi de culoarea luturilor/ decât să-ţi 
hrăneşti puterea din insolenţa altei puteri?/ Omul nu trebuie 
să agraveze şi mai mult această relaţie/ Numai piatra stă să 
aştepte fulgerul” (Numai piatra stă să aştepte fulgerul).

Câteva metafore substanţiale structurează 
discursul poetic: metafora ochiului, a pietrei, a literei şi 
a fulgerului, toate laolaltă închipuind un univers liric în 
care sugestia adâncului şi tensiunea înaltului se întretaie. 
Un poem în care se regăsesc toposuri privilegiate, tehnica 
intertextului, a aluziei sau a citatului livresc este Gloria 
versurilor: “Să citeşti lângă o piatră,/ sus pe Munte, un vers 
din Goethe: «Dincolo de morminte, înainte!»/ sau un vers 
de T.S. Eliot:/ «Fii liniştit şi lasă bezna/ să vină asupra ta!»// 
E un dans de funigei cuvântul/ deasupra pietrei/ o conjuraţie 
a cometelor,/ o noapte cu zurgălăi// Aceasta e Gloria cea 
mare a/ unui vers:/ să-l citeşti pietrelor -/ deasupra lor nu 

mai e decât/ limbajul lui Dumnezeu”. De altfel, George 
Vulturescu acordă, în versurile sale, un rol de prim rang 
mecanismelor dicţiunii lirice, actului facerii poemului, 
raportului dintre literă şi gând, dintre expresie şi fond. 
În poemul Gardul se recurge la o alegorie a configurării 
poemului, în enunţuri de extremă austeritate, simple, nete 
şi clare: “Exersez locul literei precum tatăl meu în grădină:/ 
întâi bătea în pământ ţăruşi de salcâm/ apoi aducea nuiele 
şi împletea, printre ei, gardul// în dimineaţa următoare 
abia aşteptam să sar dincolo/ în ograda lui Moş Achim, 
după cireşe// acum buclele dintre litere sunt respiraţia ta,/ 
cititorule, tu mănânci cireşele pentru mine/ nu-i bai, dar 
mai întâi sari gardul şi fură-le”.

Apologii ale Nordului, poemele constuiesc o 
mitologie în care “aşteptarea îngerului” se desfăşoară între 
“literele poemului”. Se regăsesc aici şi poeme ale aşteptării, 
reculese sau exasperate, ale unui miracol dezafectat, 
poeme în care deziluzia, dizgraţia ontologică şi sentimentul 
alienării sunt dominante. Autorul propune, în astfel de 
poeme, o lume halucinantă, cu figuraţie teratomorfă, în 
care umanul pare diminuat sau chiar exclus, iar tectonica 
imaginilor este una declinantă. Sacralitatea pare a se 
retrage tot mai mult din acest spaţiu disputat de şerpi şi de 
vulturi: “Acum vin dintr-o parte şerpi, Daniel./ Sub solzii 
lor zornăie un vânt pe care mi-l amintesc./ Ei mă privesc 
fix, apoi se apropie de mine cu/ pielea mea din copilărie pe 
care o ţin înfăşurată/ în jurul lor.// Din cealaltă parte vin 
vulturi, Daniel./ Au penele zbârlite ca nişte coifuri pe care le 
purtam/ în sat de Irozi. Ei se uită la/ mine şi din ochi le cresc 
ierburi:/ până la brâu le ajung, până la subsuori,/ şi ei nu se 
mai pot ridica în văzduh/ şi mă imploră să le sucesc gâtul.// 
Ezit, când tocmai apare îngerul şi/ le suceşte  gâtul în locul 
meu. Eu mă uit în altă parte/ să nu văd cum vin vulturi şi 
şerpi şi cum/ trec spre ce trec şi de ce trebuie să privesc eu/ 
tot ce trece pe aici dintr-o parte în alta./ Cel care e dincolo 
nu e niciodată cel despre/ care vorbim.// Îmi reamintesc 
biserica din sat: de pe pereţi/ au plecat toţi îngerii, au rămas 
pereţii scorojiţi/ şi văd doar literele inscripţiilor suspendate 
de ziduri, tremurând şi schelălăind.// «Nu întoarce capul, 
Daniel: dacă nu/ priveşte nimeni vulturii nu se pot ridica 
în aer,/ şerpii nu se pot retrage între pietre/ nici arborii în 
seminţe...»” (Ditirambi pentru Daniel). 

Recurent, toposul literei sugerează  o resorbire 
a spaimelor şi neîmplinirilor, regăsindu-se aici adevărul 
fiinţei celui care scrie, un labirint de gânduri şi carne, 
indescifrabilă hieroglifă a existenţei în toată plenitudinea 
ei. O definiţie a literei, revelatorie pentru disponibilităţile 
imaginarului lui George Vulturescu regăsim în A venit 
vremea literei: “Litera n-are ochi/ în ea nu te vei putea 
oglindi, Doamne,/ toate pliurile ei sunt umplute cu mâlul 
spaimelor mele/ cineva spintecă burta căprioarei/ cineva 
scrie cu sânge pe pereţii grotei sale/ oh, nu sunt heralzi să 
citească literele/ ele au gâtlejul de miel şi behăie pline de 
sânge”. Neoexpresionismul lui George Vulturescu, temperat 
de inserţia lucidităţii şi a reculegerii printre lucruri, e efigia 
unui poet ce recurge la simbol şi la notaţie, la enunţul neutru 
şi la verbul grav, ritualizat, cu ecouri prelungi şi solemne. 
Fără a putea fi considerat un poet al crizei, al tragicului 
modern, senzaţia de disconfort existenţial e, uneori, 
pronunţată, poetul refuzând geometrizarea ostentativă a 
propriilor stări lirice. 
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Dan GRĂDINARU

O interpretare psihanalitică a visului 
eminescian din 1876

Anul 1876 este, cu plusurile și minusurile inerente, 
un an fericit în viața și pentru creația eminesciană. 
Poetul e îndrăgostit de Veronica Micle și în februarie are 
un vis care dezvăluie ceva despre felul în care Eminescu 
îi privește pe Veronica Micle și pe Ștefan Micle la 
începutul anului evocat.

Iată visul:
„În noaptea de 11 spre 12 fevr. 876 am avut 

următorul vis. Se făcea la noi acasă, în Ipoteşti. Sora 
mea Aglaia mă chiamă ca să mă prezinte lui Don Alfons 
şi vărului său Don Carlos (doi rivali ai timpului la tronul 
Spaniei, ne informează Vatamaniuc, n.n.) cari se aflau la 
noi în gazdă. Într-adevăr citisem pare-că cu puţin înainte 
că ei se-mpăcase şi că Don Carlos găsise o combinaţie ca 
să scape Spania de grenadirii şi brigadirii săi – anume: 
regina Spaniei, Isabella  - înfiase pe un rege american 
(din America de Sud, n.n.). Acesta murind, ţările sale 
erau de drept ale Spaniei, dar micile republice ale 
Americii de Sud îşi apropiase acele ţări. Acum Spania 
voia să ceară mai întâi de la ele (de la micile republici 
din America de Sud, n.n.) aceste ţări, apoi să facă un 
memorand către ţările Europei (dacă nu i-ar fi fost date 
ţările de bună voie, n.n.), în urmă dacă n-ar fi ajutat nici 
aceasta, să-nceapă a-ntări cetăţi şi strânge oameni ad 
hoc pentru acest scop. Don Carlos ar fi plecat apoi în 
război cu oamenii săi. Iată  soră mea îmi dă un surtuc 
negru (am gândit îndată şi la pantalonii de-o dubioasă 
culoare) ş-am intrat, pe podelele ceruite ale odăii unde 
erau cei doi regi. Soră mea-mi spune la ureche:

(Planul visului se schimbă, regii nu mai contează 
cu biografiile şi cu ţările lor, urmează un dialog)

- Spune-ţi numele şi meseria!
Eu mă închin înaintea lui Don Alfons:
- Eminescu, rumänischer Schriftsteller.
- Was für ein Schriftsteller ist der? întreabă Don 

Carlos, care era femeie (schimbare 
de semn tipică şi viselor în general, dar şi poeziei 

eminesciene, indicând ori că perechea de regi nu importă 
ori că pe acelaşi plan se găseşte o femeie măritată).

 - Verzeihen, ich bin selbst Schriftsteller im 
Rumänischen.

  - A! So wird man wohl im Moldauischen 
sagen. Wahrscheinlich schreiben sie bei den „Conforbiri 
literare”.

  Don Carlos mă invitează să şed pe un divan 
– sofa care ocupa amândouă laturile ale unui unghi al 
odăei şi pe care dormeau v-o trei femei îmbrăcate. Am 
şezut şi am vorbit mai multe lucruri.

  Femeia Don Carlos era brunetă, avea nasul cam 
în sus, era palidă şi din vocea ei se vedea o siguranţă şi 

o energie rară. Sicherer Blick, sichere Hand. Alfons era 
un Trottel. El era galben la faţă, obrajii lui erau două 
lungi vâlci sau încreţituri de riduri (indescifrabil) de se 
uita trist înaintea sa; el purta o coroană ca şi regii de pe 
cărţile de joc. S-au adus un paner cu mere şi covrigi, pe 
care Don Carlos i le-au arătat lui Alfons: ia vere. Acesta 
au făcut o faţă neplăcută şi au refuzat. A văzut parecă 
în asta o atingere a demnităţii sale. Acolo l-am văzut 
şi pe frate-meu Şerban. El vorbea ca totdeauna asupra 
sorţii sale în mod întunecat. Mi-a spus că şi-a schimbat 
numele în U. Eminescu, căci V. E. exista deja în Europa. 
I-am spus că trebuie să fie o eroare, căci tata se numeşte 
Gheorghe şi nu Vasile, ceea ce a recunoscut şi el.

 În urmă Don Carlos a trecut la locul însemnat 
cu cruce şi mi-a făcut semn să vorbesc cu dânsul. Eu am 
spus c-aş dori să şed alături, căci de departe n-aud bine.

- Cum aşa, sora d-tale mi-au spus că oamenii 
trebuie să vorbească încet cu d-ta, atât 

eşti de nervos.
- Da! Dar acuma-i tocmai contrariul. Aud rău şi 

trebuie să se vorbească tare.
- Să şezi alături nu prea-i cu putinţă, căci vezi... 

Într-adevăr, ea s-aşezase aproape de 
curul unei duene bătrâne, care dormea. Cunoscând 

galanteria spaniolă am tăcut.. M-am ferit să dau titlu 
lui Don Carlos – să-i fi zis Königl. Hoheit mă temeam 
că se supără, să-i fi zis Ex. Majestät mă temeam că se 
supără Don Alfons. Când am ieşit din casă, am ieşit 
cu deplina convingere că numai D C este demn să fie 
regele Spaniei şi că D A e un Trottel. Ba chiar iubeam pe 
această energică femeie. Dacă, atunci când n-aveam loc 
alături, m-ar fi lăsat să îngenunchi dinantea ei, să pun 
coatele în poala ei şi să mă uit în sus la faţa ei, să zic: 
Doamnă, ai avea în mine un prea credincios servitor! 
m-ar fi făcut fericit. Voiam să-i recomand pe mama ca 
gew. Regierende Fürstin v.u. auf der Moldau.. Şi parecă 
aşa era. Cum va admira ea privirea blândă şi liniştită a 
mamei!

 Am recomandat mamei să trimeată-n odaie 
la regi numai servitori frumoşi, iar nu feţe imposibile. 
Era o balaioară a maicei, grăsulie şi zveltă, pe care am 
trimis-o să servească.

 Am ieşit parecă-n târg  şi am mers pe uliţi largi 
ca bulevarde (uliţa mare din Praga), m-am coborât în 
jos (J. Brunner, Cernăuţi) ş-am întâlnit pe Sofia de la 
Bodnărescu, căreia i-am spus că femei urâte sunt uşor 
de căpătat:

 Crede că, urâtă sau frumoasă fie, tot atâta o 
costă şi totdeauna ea plăteşte prea scump ceea ce-i faci. 
Sau nu poate ea face ca d. Maiorescu să deie 150 fr. pe-
un muşteriu numai de 17 ani, cum au făcut-o la Polyz.

 M-am suit în deal. Acolo am văzut o uliţă 
strâmtă între case negre, vechi, hrentuite, care ţinea loc 
de bazar – cam aşa.

 Atunci m-am trezit ş-am fost aşa de viu atins 
de acest vis încât l-am scris. M-am trezit citind  un lung 
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articol din „Neue freie Presse” a cărui foi erau încă 
netăiate şi cuprindea trei file asupra împăcăciunei lui D 
C cu D A.”

 Ultimul paragraf n-ar trebui să ne contrarieze 
excesiv. Conflictul dintre Don Carlos şi Don Alfonso era 
binecunoscut în epocă şi ziarele, prin urmare inclusiv 
ultimul număr, nedesfăcut, din „Neue freie Presse”, era 
de aşteptat să ofere şi relatări proaspete privitoare la 
evoluţia  disputei dintre cei doi.

 În ceea ce priveşte visul, explicaţia mea este 
următoarea: Eminescu, îndrăgostit până peste cap de 
frumoasa Veronica Micle, visează un vis cu ea.

 Freud1 atrage atenţia că semnificaţia onirică a 
Regelui şi a Reginei este întotdeauna Tată şi Mamă.

 S-ar putea ca Don Alfonso şi Don Carlos să 
fie doi substituţi ai cuplului parental Raluca Iuraşcu – 
Gheorghe Eminovici? Din punctul de vedere al sexelor 
substituţia apare ca posibilă pentru că Don Carlos este 
în vis femeie.

 Cu toate acestea, ar trebui să admitem că Don 
Alfonso şi Don Carlos nu au statut regal, chiar dacă în 
vis sunt numiţi „regi”. Don Alfonso poartă pe cap o 
coroană ca a regilor de la cărţile de joc, aşadar el nu are 
pe cap o coroană ca a împăratului de la Viena, nici ea ca 
aceea a împărătesei Victoria de la Londra, ci doar una 
mai mult sau mai puţin falsă, de carton.

 De asemenea nu se poate accepta ca Eminescu 
să-şi trateze tatăl cu injuria „ein Trottel”.

 Pe de altă parte, între Don Alfonso şi Don 
Carlos există o diferenţă. Don Carlos, care întruneşte 
întreaga simpatie a visătorului, are parte de o situaţie 
socială inferioară lui Don Alfonso. Eminescu ezită în 
ceea ce-l priveşte între formulele de reverenţă specifice 
rangurilor înalte şi foarte înalte.

 În aceste condiţii ne vom orienta asupra unui 
alt cuplu în vizită la Ipoteşti, iar dintre cele pentru care 
visătorul manifestă un interes special la începutul anului 
1876 unul iese în evidenţă, este vorba despre cuplul 
Ştefan Micle – Veronica Micle.

 Înlocuind cuplul de părinţi prin cuplul Micle, 
cuplu în interiorul căruia atenţia se dirijează asupra 
femeii, lucrurile devin mai clare. Putem înţelege 
acum de ce Ştefan Micle este un „Trottel” şi de ce are 
faţa palidă şi obrajii brăzdaţi de două riduri adânci 
(profesorul ieşean are treizeci de ani în plus faţă de 
poet). Înţelegem şi propoziţia: „ba chiar iubeam pe 
această energică femeie”, precum şi fraza următoare – 
amândouă privindu-l pe Don Carlos.

 Pe Don Carlos – Veronica ar fi dorit s-o prezinte 
familiei şi pentru Veronica ar fi dorit

„privirea liniştită şi blândă a mamei”.
 Motivul evidenţiabil cel mai enigmatic este 

fără îndoială acela în care îşi face apariţia fratele Şerban, 
care intenţionează să-şi schimbe iniţialele numelui din 
V E în U E, de fapt, lăsând deoparte pe Eminovici, din 
V în U, în legătură cu care încerc să vă dau interpretarea 

ce urmează (poate mai vulnerabilă). Obiectele ascuţite 
reprezintă în psihanaliză organul sexual masculin, iar 
cutiile pe cel feminin. U, prin forma sa, ne poate sugera 
organul feminin. 

 Bănuiesc aici o altă substituţie. Nu Şerban este 
în cauză, ci tot visătorul însuşi care prin schimbarea 
iniţialei în U îşi dă pe faţă gândul de zi că alcătuieşte, ca 
în nuvela „Cezara”, o pereche cu Don Carlos – Veronica. 
Când citim: „Ba chiar iubeam pe această energică 
femeie”, ar trebui să deducem că Don Carlos – Veronica 
este elementul forte, activ în cadrul perechii Veronica 
Micle – Eminescu, iar Eminescu este elementul slab, 
pasiv (nu numai o proză ca „Cezara”, din 1876, dar 
şi poezia „M-ai chinuit atâta cu vorbe de iubire”, din 
acelaşi an, cu versurile: „Şi pân-acum îmi pare că tu 
eşti un băiat/ Ce-n haine de femeie şiret s-a îmbrăcat” şi 
„(...) Căci pe mine m-ai făcut slab şi moale”, oferă cheile 
diurne pentru unele dintre enigmele onirice nocturne). 

 Pentru partea finală a visului, în care vine 
vorba despre deal şi străzi strâmte, nu doresc să mai 
spun lucrurilor pe nume, într-atât sunt de străvezii 
pentru cineva familiarizat  cât de cât cu psihanaliza.  

Patru zile de la acest vis, poetul se bucură de o 
recompensă superbă. Veronica Micle, pe care criticul 
şi memorialistul Nicolae Petraşcu, fratele pictorului, o 
descria în epoca interbelică: „De talie mijlocie, plină şi 
rotundă la formele corpului, cu părul blond ruginiu cu 
reflexe de aur vechi, amintind pe al Florei lui Tizian, cu 
o carnaţie trandafirie, ce părea că se revarsă palpitând de 
tinereţe, şi catifelată la atingere, cu ochii mângâioşi, cu 
gâtul graţios deasupra unui sân decoltat puţin, pe care 
fluturau turburătoare efluvii voluptuoase, ea seducea 
de la prima vedere. Dar ceea ce făcea fiinţa ei mai 
atrăgătoare era natura-i fericită, pururea bine dispusă, 
pururea râzând cu o gură frumoasă şi senzuală, cu ceva 
insinuant, sincer şi familiar. Când râdea, şi râdea des 
şi din toată inima, o vedeai parcă copilă de 17 ani. Pe 
lângă aceasta, adăugaţi o drăgălăşenie particulară în 
glas şi în vorbă, întâlnită la unele femei moldovence, 
care era la ea un farmec irezistibil”, iar mai târziu, în 
1979, Şerban Cioculescu în termenii: „Veronica era o 
femeie interesantă, lucidă, dar şi fatalistă, înzestrată cu 
„a doua vedere”, bună observatoare, nelipsită de umor, 
corespondentă naturală, volubilă, grăbită, nerecitindu-
se, comiţând îngrozitoare greşeli ortografice în limba 
franceză (la altă pagină, criticul observă sintaxa perfectă 
a bunei vorbitoare) şi destule scăpări în cea românească, 
pasionată în limita bunei cuviinţe, sugerând mai mult 
decât exprimând, dar şi sentimentală, temperându-şi 
gelozia cu înţelegerea slăbiciunilor omeneşti, iertătoare 
şi bună, toate aceste calităţi explicând şi justificând 
deplin fixativul personalităţii ei faţă de versatilul ei 
partener”, frumoasa Veronica, deci, care este şi o 
poetă de valoare, îl îmbrăţişează şi îl sărută („Ştiai c-o 
măiestrie ce nu am cunoscut-o/ Ca nervul cel din urmă 
în mine să-l trezeşti/ (...) / Cum mulţumesc eu soartei 
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că am scăpat de tine,/ Făr-a comite, doamnă, păcatul 
strămoşesc”, în „M-ai chinuit atâta cu vorbe de iubire”, 
1876). 

Iată şi recompensa în cuvintele poetului::
„Ziua de 4/16 fevr. 876 a fost cea mai fericită a 

vieţii mele. Eu am ţinut pe (numele e şters de poet sau 
de altcineva interesat, dar desigur e numele Veronicăi 
Micle) în braţie, şi am strâns-o la piept, am sărutat-o. 
Ea mi-a dăruit flori albastre pe care le voi ţinea toată 
viaţa mea. Draga mamei! Ce frumoasă e, ce dulce-i 
gura ei cea moale şi fină, obrazul ei atât de (partea care 
urmează a filei a fost, din păcate, tăiată, după care ar 
urma altceva, nelegat de 4/16 februarie 1876, şi care, 
conform Opere XIV, p. 229, ar data din iulie 1880, adică 
din zilele rupturii de inspiratoarea sa) care ţi-ar încăpea.

În 1875 vara s-a întâmplat în locuinţa femeii lui 
(indescifrabil). După aceasta a mai avut relaţii cu... 
precum singură a mărturisit. Ce vită ai fost (nefiind decât 
manta de vreme rea). Iată unde conduce idealismul!!!” 
Poetul pare, în aceste rânduri de acuze la adresa propriei 
persoane („vită”, „idealist”), să continue să-şi adnoteze, 
pentru uzul propriu, seria de trădări ale Veronicăi ca să-
şi motiveze ruperea relaţiilor. Urmările în plan literar 
le sesizăm în postuma „Din când în când...”, datată 
de Murăraşu în 1880 – 81, în care izbucnesc reproşuri 
amare ţinute de poet în adâncul caietelor manuscrise: 
„Nu! Ai trecut din mâni în mâni prin toţi acei oameni 
de rând,/ Tu, trupul tău cel dulce plin le-ai dat în dar din 
când în când.”

Pe de altă parte, fericitul moment al ţinutul în 
braţe al Veronicăi va da naştere în 

poezia erotică unui motiv recurent, cel al 
îmbrăţişării, motiv care acoperă perfect ceea ce 

spunea Perpessicius: „Apelul continuu la opera 
poetului, operă în care el şi-a zidit cea mai 

intimă parte a vieţii sale, trebuie să constituie 
regula de aur a oricărui biograf”2. După ce în „Călin 
Nebunul”, ca o anticipare, Călin îşi strânge în braţe 
iubita („El o simte-n a lui braţe tânără, rotundă, tare”), 
realitatea episodului din 16 februarie 1876 va fi prezentă 
şi în poezie la început netransfigurată, apoi, pe măsura 
trecerii timpului, ca un epitom mai mult sau mai puţin 
diafan al zig-zagului simptomatologiei amoroase. 
Versurile: „Vedea-vor ochii-mi încă-o dată oare/ 
Frumosul trup – femeie zâmbitoare,/ Ce mi-a fost dat 
să-l strâng o clipă-n braţe ?” din sonetul „Gândind la 
tine”, fixat de Murăraşu în perioada 1875 – 1876, ne 
ajută să redatăm sonetul ca fiind scris după 16 februarie 
1876. Aceeaşi situaţie în „Eu număr, ah! plângând”: 
„Abia din braţ te las”. Poeziile anului 1876 abundă 
în sensul fizic al cuvântului de „îmbrăţişări”: „M-ai 
chinuit atâta cu vorbe de iubire,/ Cu sărutări aprinse şi 
cu îmbrăţişări” („M-ai chinuit atâta cu vorbe de iubire”), 
„Îmi vine să alerg la tine-ndată/ Ş-astfel cum dormi să te 
cuprind în braţă” („Dormi”), „Ş-astăzi tu de bunăvoie/ 
Fericită-n braţe cazi-mi” („Ah, cerut-am de la zodii”), 

„Rămâi în braţul meu întotdeauna” („Vorbeşte-ncet”), 
„Şi în braţele-mi întinse/ Să alergi, pe piept să-mi 
cazi” („Dorinţa”), „În veci dup-a ta umbră eu braţele 
să-ntind” („Pierdută pentru mine, zâmbind prin lume 
treci”), „Ah! o dată în viaţă/ Am ţinut şi eu în braţe/ Fata 
mamei cea bălaie/ Surâzându-mi cu dulceaţă” („Stând 
cu şirul de imagini”), „O strâns-îmbrăţişare” („Să ţin 
încă o dată...”), „(...) Cungiura-voi/ Cu-al meu braţ al tău 
grumaz/ Şi lipi-voi a mea faţă/ De-arzătorul tău obraz” 
(”Mureşanu”, 1876). Apogeul e de aflat în poezia de 24 
de versuri „Zadarnic şterge vremea...”, în care nu mai 
puţin de trei versuri se referă la motiv: versul 5: „În veci 
la pieptul bolnav eu braţele îmi strâng”, versul 11: „Şi 
cum nu pot în braţe să te omor strângând” şi versul 24: 
„Ci mor, mor de durerea că-n braţe nu te am.”, precum 
şi în „Călin” şi „Strigoii”.

Alte poezii vor puncta retrospectiv momentul 
îmbrăţişării ca pe un moment existenţial de vârf: „În 
toată neagra vecinicie/ O clipă-n braţe te-am ţinut” (“Te 
duci...”, antumă din 1879). 

Îmbrăţişarea nu va mai fi cu putinţă în final: 
„Zadarnic după umbra ta dulce le întind:/ Din valurile 
vremii nu pot să te cuprind” („Din valurile vremii”, dec. 
1883).

Acelaşi episod amoros veronian dezvoltă şi 
motivul cu vizibilitate mai redusă al capului întors spre 
umărul stâng, cu aceeaşi corespondenţă, de presupus, 
în planul existenţial. În „Sarmis: „Şi faţa ta spre umăr 
în laturi întorcând” (aici doar o speculaţie), în „Din 
valurile vremi...”: „Şi întorcându-ţi faţa spre umărul tău 
stâng”, în „Zadarnic şterge vremea...”: „Tu, chip frumos 
cu capul întors spre umăr stâng”, în „Kamadeva”: 
„Dar viclean îi este ochiul,/ Deşi pasul i-i nătâng,/ El 
întoarce a lui faţă/ Înspre umărul lui stâng” (o strofă, pe 
„masculin”, nevalidată în forma definitivă) etc. 

Un lucru esenţial pentru acelaşi 1876 (şi nu numai 
- în viitor): poetul utilizează un mecanism compensator 
în sensul că parcursurile sterile (reci, negative, marcând 
momentele nefericite) ale relaţiei (platonice) cu Veronica 
vor fi „pozitivate” prin strădania de a reactiva motivul 
iubitei moarte, prin care psihicul încearcă o tămăduire 
sau mult mai bine spus un tratament paleativ al unei răni 
– totul ne-o arată, în operă şi în viaţă – nevindecabile. 
Poezia „Codru şi salon” (1877) narează despre iubita 
moartă între vulcani în erupţie de pe planete vii şi cratere 
reci de pe planete moarte: „Apoi şi-aduce-aminte... era 
o zi frumoasă.../ El s-a trezit pe-o punte sub ochii ei de 
foc.../ Ea păru-şi dă-ntr-o parte din faţa ruşinoasă,/ Îşi 
pleacă ochii timizi şi el a stat pe loc...” 

Alături şi împreună cu motivul îmbrăţişării, 
irumpe tot acum, ca apa unei arteziene, poezia-tu. 
Pronumele personal tu, în poziţie iniţială (anaforică), 
uneori şi în poziţie finală (epiforică), invadează ca nişte 
maci un câmp poezia, indicator al combustiei amoroase 
şi nu mai puţin indicator al convenţiilor sociale învinse. 
Formulele de politeţe cad şi sunt înlocuite cu intimul 
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„tu”, pe care poetul îl foloseşte în singurătate, îl aşterne 
pe hârtie şi nu îndrăzneşte să-l rostească în prezenţa 
Veronicăi. O va face în scrisoarea de condolenţe, deci 
tot printr-o interpunere, la moartea lui Ştefan Micle 
(nici pe Creangă Eminescu nu îl tutuieşte, uitaţi-vă pe 
scrisoarea poetului, după stabilirea în Bucureşti)3.

Poeziile-tu acoperă jumătate din realizările anului 
1876: „Tu, blând noroc al unui vis deşert,/ Tu visul 
blond unui noroc ce nu e” („Gândind la tine”), „Tu, care 
eşti enigma obscurei conştiinţi” („Femeia?... Măr de 
ceartă”), „Tu, izvor de cânturi dulci?” (Ce şopteşti atât 
de tainic...”), „Tu, chip frumos cu capul întors spre umăr 
stâng” („Zadarnic şterge vremea...”), „Şi pân-acum îmi 
pare că tu eşti un băiat” („M-ai chinuit atâta cu vorbe de 
iubire”), „Fii liniştită tu! Cu mine eşti” („Dormi!”), „Şi 
ai venit – chiar tu!” („O stradă prea îngustă”), „De-al 
meu [umăr] tu îl razimi” („Ah, cerut-am de la zodii”), 
„Tu cei o curtenire” („Tu cei o curtenire...”), „Tu idol 
scump şi dulcea mea lumină” („Vorbeşte-ncet”), „Toate 
existau sub soare pentru că exişti şi tu” („Lumea îmi 
părea o cifră...” ) etc.

Acum (1876) se dezvoltă – datorită Veronicăi, 
care îi cere prudenţă, deoarece poetul nu-i capabil să-
şi ascundă sentimentele în public – şi motivul tainei. 
Exemple: „Iubind în taină am păstrat tăcere” („Iubind în 
taină...”), „Toate-aceste taine sfinte” („Eu nu cred nici 
în Iehova”), „Tu, care eşti enigma obscurei conştiinţi” 
(„Femeia?... Măr de ceartă”), „Ce şopteşti atât de tainic” 
(„Ce şopteşti atât de tainic...”), „Dar eu sunt melancolic/ 
Şi nu ştiu să răspund./ Nu pot să-mbrac în glume/ O taină 
ce ascund” („Tu cei o curtenire...”). Părul negru al iubitei 
(„Şi părul tău cel negru în unde de-abanos”, în „M-ai 
chinuit atâta cu vorbe de iubire”), ochii ei verzi („Şi-
ndărătnici ochii verzi”, în „Ah! cerut-am de la zodii”), 
ca trăsături de identificare, se înscriu într-o dorinţă mai 
conştientă mai inconştientă de deturnare, de ocultare a 
adevărului. Poetul face exerciţii de disimulare. Vi se va 
părea o exagerare când citesc primele două versuri din 
„Lacul” ca pe o transfigurare a Veronicăi Micle: „Lacul 
codrilor albastru (albaştri = ochii)/ Nuferi galbeni îl 

încarcă” (galben = părul, ca în „Crăiasa din poveşti” – 
„păru-i galbăn” şi ca în „Dorinţa” – părul galbăn”)?

Flăcările amoroase devastatoare ale anului 1876 
vor tatua cu arsura lor răbojul timpului poetic. În ziua 
de 1 mai poetul se gândeşte cu intensitate la Veronica 
şi compune stihuri şăgalnice ce prefigurează încă un 
motiv, în cadrul ciclului veronian, acela al despărţirii: 
„Azi e zi întâi de mai,/ Azi e ziua de Armindeni;/ Eu te 
cat, drăguţa mea,/ Eu te caut pretutindeni//(...)// Întreb 
munţii cei înalţi,/ De la râuri eu te cer:/ De-au văzut 
cumva ascuns/ Al vieţii-mi giuvaier// (...) // Te iubesc 
făr’ de-mputări/ Fără urmă de căire - / Dară, vai, nu te 
găsesc/ Nicăire, nicăire.”

Poezia „Când se juca „Luisa Miller”...” (Murăraşu 
corectează îndreptățit titlul verdian), scrisă în 1878, după 
consumarea fizică a iubirii, e plină de detalii biografice 
cum nu mai e alt text. E duminică (29 octombrie stil 
vechi 1878), Eminescu se află în Iaşi, s-a întâlnit cu 
Veronica, e fericit şi pleacă din braţele iubitei la operă: 
„Ah, surâde-mi înc-un pic/ Şi nu-mi fi ursuză./ Căci cu 
degetul cel mic/ Te ating pe buză.”

____________
 Poetul, care avea parte în viaţa reală de o bogată 

noapte onirică, fără îndoială că foarte curios de visele lui, 
numeroase spectaculoase, menţionează, în ms. 2287,  celebra 
în antichitate „Oneirokritia” a lui Artemidor din Efes. 
G. Călinescu îl mai menţionează pe ascetul Iosif, dintr-o 
încercare de proză, care interpreta visele, înaintea lui Freud, 
ca pe expresii ale „dorinţelor” visătorului (G. Călinescu: 
„Opera...”, III, p. 193) 

2 Veronica Micle îi scrie Eugeniei Frangolea, la 25 
februarie 1876, confirmând indirect scena amoroasă din 
16:  „(...) mais ma chère amie n’y faites pas attention gaieté, 
mélancolie, chagrin, bonheur tout passe et peut-e^tre dans ma 
prochaine lettre, je ne te parlerai que d’un bonheur immense  
(s.n.)» (vezi şi comentariile lui Augustin Z. N. Pop şi Şerban 
Cioculescu în legătură cu această scrisoare de « confirmare ») 

3 Proza „La aniversară”, din acelaşi timp, are ca subiect 
apripierea dintre doi îndrăgostiţi şi întrebuinţarea pronumelui 
personal „tu” figurează printre câştigurile de după doborârea 
barierelor reprezentate de formule cu „dta” etc. 
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Rodica GRIGORE

Discursul literar şi adevărul istoriei

Simón Bolívar (1783-1830) a fost unul dintre 
conducătorii mişcării de eliberare a popoarelor din America 
Latină de sub dominaţia spaniolă, mişcare care a cuprins 
întregul continent şi s-a desfăşurat între anii 1810-1826. 
General curajos şi om politic abil, el devine preşedintele 
Republicii Federative Marea Columbie, funcţie pe care 
o va deţine între 1819 şi 1830, după care va demisiona, 
sperând să poată pleca în Europa, însă acest lucru nu se va 
mai întâmpla, „El Libertador” (aşa cum fusese proclamat 
de Congresul Naţional din Venezuela în anul 1813) 
murind singur şi sărac, uitat de majoritatea celor cărora îşi 
dedicase energia şi, în fond, întreaga viaţă. Pornind de la 
aceste date istorice, dar şi de la proiectul mai vechi al unui 
roman care, ulterior, fusese abandonat de către Álvaro 
Mutis, dar a cărei esenţă o cunoştea, dată fiind prietenia sa 
de-o viaţă cu creatorul lui Maqroll, García Márquez preia 
ideea de a scrie o carte despre Eliberator. 

Textul apare în anul 1989, fiind intitulat Generalul 
în labirintul său (El general en su laberinto) şi provocând 
dezbateri aprinse şi vii controverse în întreaga Americă 
Latină. Pe de o parte, admiratorii lui Gabo proclamă 
cartea „o nouă capodoperă”, în vreme ce detractorii lui şi 
unii dintre susţinătorii proiectului lui Bolívar de a unifica 
întreaga Americă Latină într-un singur stat îl acuză pe 
autor de dispreţ faţă de unul dintre simbolurile cele mai 
importante ale continentului, reproşându-i atitudinea faţă 
de acesta şi îndrăzneala de a-l fi transformat în personaj 
literar. Adversarii proiectului lui García Márquez au uitat, 
însă, că Generalul în labirintul său, în ciuda documentării 
de peste doi ani şi a tuturor cercetărilor întreprinse de către 
autor, rămâne, oricum am lua-o, o operă romanescă – deci, 
un text în care ficţiunea prevalează. 

Scriitorul columbian nu elaborează încă o istorie 
– mai mult sau mai puţin adevărată – a lui Bolívar, din 
simplul motiv că e convins că istoria poartă în sine un 
mare procent de ficţiune şi de subiectivitate, în toate 
epocile, cu atât mai mult în cazul unor asemenea figuri 
proeminente, pe care până şi istoricii au avut tendinţa de a 
le înveşmânta în haina legendei şi a mitului. Prin urmare, 
el porneşte de la planul istoric, are în vedere numeroase 
date certe şi reale, atestate de documente, însă scrie o 
„metaficţiune istoriografică”, aşa cum numea Linda 
Hutcheon astfel de texte. În plus, urmând, printre altele, şi 
modelul lui Mihail Bulgakov din Maestrul şi Margareta, 

autorul accentuează latura de umanitate a Eliberatorului, 
îi observă singurătatea şi teama în faţa trecerii timpului, îi 
înregistrează sentimentul eşecului, chiar durerile omeneşti, 
ca şi cum Bolívar ar fi (şi) un alt Yeshua Ha-Nozri, în cazul 
căruia nu trebuie să avem în vedere doar planul biblic şi 
mitizant, ci şi pe acela uman. În acest fel, García Márquez 
revine la obsesiile sale, de la tema singurătăţii şi de la 
preocuparea pentru formele temporalităţii, evidente încă 
din Un veac de singurătate, la imaginea conducătorului, 
fie el preşedinte, patriarh sau dictator, care îi străbate 
proza în texte precum Colonelului n-are cine să-i scrie, 
Funeraliile Mamei Mari sau Furtuna frunzelor, ca să nu 
mai vorbim de romanul Toamna patriarhului. 

Procedând în acest fel, autorul îl eliberează pe Simón 
Bolívar de greutatea superlativelor pe care majoritatea 
istoricilor le-au ataşat numelui său şi îl face credibil – 
ca om şi ca personaj literar. Dar scriitorul are în vedere, 
direct sau indirect, şi disputele care au marcat cele mai 
multe dintre abordările de care a avut parte Eliberatorul, 
considerat, de către liberali, „un militarist care s-a opus 
ideilor progresiste ale lui Santander”, iar de către partizanii 
stângii, drept „reprezentantul antiimperialismului militant, 
prieten al poporului şi protector al celor defavorizaţi, 
susţinător al eliberării sclavilor” şi al cărui ideal era 
constituirea unui mare stat naţional latino-american. Şi, 
chiar dacă fiecare dintre aceste abordări are procentul său 
de veridicitate, cert este că cei care au susţinut respectivele 
idei n-au făcut, în general, altceva decât să se folosească 
de o anumită imagine a lui Bolívar – de multe ori, creată 
şi impusă în faţa publicului de către ei înşişi – doar pentru 
a-şi susţine în acest fel propriile interese. García Márquez 
îl transformă pe „El Libertador” nu dintr-un Bolívar al 
unora într-unul al altora, nu intră în polemici ideologice, ci 
alege să prezinte aspectele care, deşi îl dau jos de pe toate 
piedestalurile artificiale pe care fusese urcat, îl fac credibil 
pe Simón Bolívar – în primul rând ca fiinţă umană, şi abia 
apoi ca personalitate istorică. 

Scriitorul are în vedere, tocmai de aceea, ultimele 
zile din viaţa acestuia, ţinând seama de amănuntul foarte 
important că, după ce pleacă de la conducerea statului, 
Bolívar mai trăieşte mai puţin de un an. „Un an de 
agonie lentă”, după cum îl consideră Enrst Jünger într-o 
entuziastă cronică pe care o face cărţii imediat după 
apariţie şi în care vorbeşte despre „umanul universal” 
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istorice, arta lui García Márquez constând, însă, în 
evidenţierea subtilă a adevărurilor esenţiale: nu e vorba 
de eşecul lui Bolívar, ci de anularea unui vis de unitate – 
nu din cauza Eliberatorului, ci din cauza intereselor celor 
care, prea adesea, au reuşit să se grupeze în jurul său. 

Desigur, acest personaj diferă de cel pe care cititorul 
îl cunoaşte din eruditele studii istorice sau de istorie a 
mentalităţilor, Simon Bolivar al lui García Márquez nu 
seamănă prea mult cu cel imaginat de Germán Arciniegas 
sau de Salvador de Madariaga. Însă nu e deloc mai puţin 
convingător. Drama lui Bolívar este şi drama Americii 
Latine, disputată şi finalmente fărâmiţată de ambiţiile unor 
obscuri generali care se visau, fiecare în parte, eliberatori 
ai câtorva kilometri pătraţi de selvă, pierzând din vedere 
importanţa unităţii. 

Forţa nefastă a federalismului este, însă, mereu 
contrabalansată de accentul pe care autorul îl pune pe 
onestitatea lui Bolívar care rămâne, „în ciuda onorurilor 
şi în pofida tuturor bogăţiilor pe care le-ar fi putut 
dobândi, dar de care se fereşte, un om obişnuit.” Căruia 
îi plac femeile, desigur, care are slăbiciunile sale, 
omeneşti, însă reuşeşte să nu se lase, în momentele 
cruciale, stăpânit de ele. Eliberatorul e neînţeles de cei 
din jurul său, aşa cum el ştie foarte bine, şi pentru că, 
deşi adversar declarat al monarhiei, imaginează, chiar 
în Constituţia sa, un sistem democratic care, deşi nu 
e monarhic, menţine o serie de elemente impuse de 
monarhiile europene. Dar nu cedează, încercând să 
impună un model statal în care crede cu tot sufletul. Şi 
pentru care poartă războaiele care au marcat destinul 
Americii Latine. Iar dacă majoritatea istoricilor care 
au abordat aceste aspecte s-au aplecat mai cu seamă 
asupra strategiei şi tacticii folosite de general, asupra 
arsenalului pe care armata sa îl avea sau nu-l avea în 
dotare, García Márquez sugerează, întotdeauna, că 
războiul nu înseamnă doar glorie, ci şi imense suferinţe, 
lipsuri, lacrimi, singurătate. 

Dar scriitorul menţine perfect echilibrul dintre 
planul marii istorii şi cel al devenirii personale a lui 
Bolívar, insistând tocmai pe agonia lui şi pe propriile 
sale suferinţe şi dezamăgiri. Cu ce scop acest portret 
după natură, iar nu după legendă, cu atât mai mult cu 
cât avem de-a face cu o figură legendară din istoria 
Americii? s-au întrebat unii critici sau cititori. Tocmai 
cu scopul de a învăţa că, dincolo de ipostaza – masca 
– eroică şi publică, fiecare erou este şi o fiinţă umană, 
pare a răspunde autorul. Dar, fiind om, nu încetează să 
încerce să se ridice asupra propriilor slăbiciuni.

La fel cum proceda în cazul recompunerii vieţii 
preşedintelui patriarh din romanul Toamna patriarhului, 
Garcia Márquez construieşte şi aici psihologia şi 
personalitatea protagonistului său punând alături nu 
doar documente istorice, ci mai cu seamă o naraţiune 
corală, constând în relatări ale mai multor personaje 
de care acesta a fost apropiat în timpul vieţii. Desigur, 
majoritatea acestor personaje care populează universul 
romanului sunt ficţionale, cu excepţia majordomului lui 
Bolivar, José Palacios, a secretarului său personal şi a 
Manuelei Sáenz, iubita sa din ultimii opt ani de viaţă. 
Însă Bolívar nu devine o făptură mitologică, asemenea 
patriarhului, ci dimpotrivă, procedeul are darul de a-i 
accentua umanitatea. 

din proza márqueziană, un an în care Bolívar are tot mai 
puţini oameni alături, dar are ocazia ca, în singurătate, să 
mediteze asupra întregii sale vieţi şi să treacă în revistă 
evenimentele care i-au marcat existenţa şi au trasat, în 
mare măsură, destinul Americii Latine. Cartea a provocat 
sentimente extrem de diverse, de la consternare la 
încântarea declarată cu glas tare, fiind pe alocuri ironică, 
adesea nemiloasă sau neiertătoare, reuşind să transforme 
istoria în ficţiune şi să facă pura ficţiune să semene 
discursului istoric, urmând, chiar dacă acum indirect, 
aceeaşi estetică a realismului magic impusă de autor încă 
din romanul Un veac de singurătate. Textul deconcertează 
cu atât mai mult cu cât, în ciuda temei şi subiectului, care 
l-ar califica drept (pseudo)document istoric, autorul insistă 
că e vorba despre un roman, o operă de ficţiune. 

Demersul lui García Márquez se situează, aşadar, 
în apropierea celui al lui Alejo Carpentier, care, în Harpa 
şi umbra, se concentra asupra ultimelor zile din viaţa 
lui Cristofor Columb. Ca şi el, Bolívar îşi aminteşte, 
încercând să înţeleagă şi să dea sens unei istorii personale 
şi, deopotrivă, marii istorii. Să separe adevărul de ficţiune, 
prietenii adevăraţi de simplii linguşitori de circumstanţă, 
iubirile constante de pasiunile pasagere. Şi, mai ales, să se 
înţeleagă pe sine, să se descopere acum, la final, în ceea ce 
are cu adevărat, în ceea ce mai rămâne (cu) adevărat după 
moartea pe care şi-o presimte aproape. Poate şi datorită 
situării din punct de vedere estetic a textului márquezian 
în apropierea celui al lui Carpentier, Manuela Sáenz, iubita 
lui Bolívar, seamănă pe alocuri cu Columba amiralului 
Columb, încă un amănunt important fiind şi acela că, la fel 
ca şi amiralul din Harpa şi umbra, Bolívar este numit doar 
„general”, lăsându-i-se la o parte celelalte titluri. 

Cartea reprezintă, însă, şi o meditaţie deloc 
lipsită de accente amare cu privire la istoria Americii 
Latine în ansamblu. Căci, dacă înainte de proclamarea 
independenţei statelor acestui continent, locuitorii ştiau 
cu siguranţă că sunt spanioli, „după desprinderea lor de 
sub tutela aceasta, veche de mai bine de trei veacuri, 
aproape nimeni nu a mai ştiut cu siguranţă cine este.” 
Legătura cu mai vechea identitate spaniolă, anterior 
acceptată şi asumată cu mândrie, fusese ruptă, şi nici 
chiar marii conducători ai mişcării de eliberare de pe 
acest continent nu ştiau exact ce să pună în loc, câtă 
vreme sentimentul unei reale unităţi a Americii Latine va 
fi, imediat după dobândirea independenţei, subminat de 
interesele grupurilor financiare, ale grupurilor etnice sau 
culturale care încercau să-şi afirme supremaţia unul asupra 
altuia. Visul lui Bolívar (şi al lui San Martín) de a crea o 
Americă Mare şi puternică va fi distrus înainte de a începe 
să ia cu adevărat formă, mai ales de mişcarea federalistă 
americană. Cu toate astea, Bolivar visează până la capăt 
că ar fi posibilă constituirea „marii naţiuni columbiene”, 
cu adevărat o supra-naţiune (şi o super-naţiune!) şi că 
independenţa va putea fi păstrată fără a fi transformată în 
aservire în faţa marilor puteri străine.

Romanul evidenţiază un Bolívar care, chiar şi în 
ultimele zile de viaţă, încă mai încearcă să găsească soluţii 
pentru ca idealul său de a vedea America Unită să nu se 
spulbere pentru totdeauna. Generalul în labirintul său 
devine, astfel, şi istorie a unor aspiraţii atinse de eşec, 
a unor speranţe distruse de ambiţiile mărunte ale celor 
incapabili să se ridice la înălţimea marilor momente 
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Dialogul dintre istorie şi ficţiune rămâne în 
permanenţă deschis, iar viaţa lui Bolívar devine un 
complicat puzzle pe care în primul rând el însuşi încearcă 
să-l înţeleagă acum, la sfârşit, din toate amintirile pe care 
le are şi ţinând seama de toate documentele pe care chiar 
şi în ultimele zile se încăpăţânează să le redacteze, cu 
toate că nu el controlează mecanismul textual şi discursiv, 
ci acesta îl domină pe el: „N-am să mai scriu nici o 
scrisoare cât oi trăi, spuse când isprăvi de dictat...” Ca şi în 
Toamna patriarhului, generalul devine personajul propriei 
sale vieţi, aşa cum a fost ea înregistrată de alţii şi doar 
parţial aşa cum a povestit-o el însuşi. Eliberatorul ignoră 
cronologia evenimentelor din viaţa sa, recompunându-le, 
ţinând seama de ordinea afectivă, iar nu de desfăşurarea 
lor lineară şi cu atât mai puţin de legăturile de cauzalitate; 
a ajuns la patruzeci şi şase de ani, dar se sime deja bătrân, 
prea de timpuriu îmbătrânit, bolnav, fragil, nespus de 
ostenit. 

Puterea îi e, acum, doar o amintire, numai scrisorile 
sau memoriile îi mai pot menţine iluzia, astfel că adevărul 
tuturor acţiunilor sale devine, după cum el însuşi intuieşte, 
o chestiune de interpretare: Maestru al ambiguităţii, 
García Márquez structurează un adevărat labirint al istoriei 
latino-americane din care e imposibil să mai iasă cineva 
cu adevărat, câtă vreme Bolívar însuşi îi scria lui Sucre, 
reluând chiar cuvintele acestuia, că, după ce America 
a fost unificată, orgoliile stârnite ale fiecărei naţiuni 
le-a determinat pe acestea să se îndrepte una împotriva 
celeilalte chiar şi după ce despotismul spaniol a fost 
învins, deschizând, exact în acest fel, calea numeroşilor 
tirani locali care au urmat.          

Labirintul semnificaţiilor – de altfel, chiar titlul 
cărţii trimite la ficţiunile lui Borges – continuă, dacă 
avem în vedere constatările unor critici care au analizat fie 
imaginarul religios şi sugestiile biblice ale unor gesturi sau 
personaje din această carte. Astfel, moartea lui Bolívar ar fi 
şi o replică a sacrificiului cristic, iar unele dintre cuvintele 
sale sunt pastişe după parabolele biblice. La fel cum 
Cronica unei morţi anunţate fusese citită prin raportare 
fie la proza kafkiană, fie la evangheliile Noului Testament, 
unii exegeţi nu au ezitat să accentueze latura simbolică a 
romanului, cu toate că mesajul scriitorului vizează, în acest 
caz, aspecte mai profunde şi care dezvăluie traseul pe care 
îl urmează realismul magic la nivelul operei sale. Căci, 
depăşind faza exuberantă din Veacul de singurătate, dar şi 
experimentalismul formal din Toamna patriarhului, García 
Márquez se dovedeşte pe de o parte pe deplin conştient 
de implicaţiile pe care le primeşte realismul magic, iar pe 
de alta, capabil să exprime şi să stăpânească toate  aceste 
transformări estetice – care reprezintă şi o concluzie sui-
generis cu privire la potenţialităţile respectivei formule.      

Iar dacă, în Harpa şi umbra, Alejo Carpentier se 
raporta la jurnalul lui Columb şi la scrisorile pe care acesta 
le trimitea suveranilor Spaniei, în Generalul în labirintul 
său, García Márquez abandonează farmecul miraculos 
al textelor perioadei coloniale, pentru a accentua o altă 
epocă, şi ea plină de semnificaţii pentru spaţiul cultural 
latino-american: dobândirea independenţei statelor 
acestui continent. Devine deci clar că adesea romanul 
latino-american contemporan recurge la modele textuale 
anterioare, considerate cunoscute de către cititori, tocmai 
din nevoia unei permanente rescrieri a acestora, pentru ca 

perioadele de strălucire sau cele cu vocaţie întemeietoare 
să fie, măcar prin repetare şi recontextualizare, readuse în 
actualitate. Romanul latino-american încearcă, în acest fel, 
să dobândească acea legitimitate care, altfel, ar părea că-i 
lipseşte chiar şi fără a-i lipsi cu adevărat – iar recursul se 
va face, exact din acest motiv, cel mai adesea la modele 
istorice sau juridice. Descoperirea Americii, Conquista şi 
Independenţa vor deveni momentele esenţiale din această 
perspectivă.   

În plus, strategiile narative din Don Quijote, de 
Cervantes, vor reprezenta nu doar exemple de urmat, ci 
şi veritabile provocări la care scriitorii contemporani 
vor încerca să răspundă. Ar rezulta de aici un soi de 
„mimetism falsificator”, analizat de critica literară, însă 
sintagma nu trebuie înţeleasă nicidecum în sens peiorativ, 
câtă vreme romanul, mai ales cel latino-american, însă 
nu numai el, a încercat mereu să-şi descopere originea şi 
denumirea (şi teoria!) care-i lipseau, asumându-le pe unele 
străine, dar pe care le resimte ca fiind şi ale sale. Această 
preocupare pentru dobândirea legitimităţii ar determina 
preferinţa scriitorilor de la Cervantes încoace pentru teme 
sau subiecte ori, dacă nu, strategii aflate în relaţie cu legea 
şi cu ideea de dreptate, dar şi cu acumularea de texte 
înţeleasă ca acumulare de cunoştinţe menite a fundamenta 
orice demers, fie el şi literar. 

Generalul în labirintul său evidenţiază o serie de 
aspecte care ar marca un nou tip de roman istoric în spaţiul 
cultural latino-american. Nu atât datorită accentului 
borgesian al titlului, ci mai cu seamă pentru că Bolívar 
apare aici ca un pasionat scriitor. Nu doar ca un mare 
legislator şi ca autor al unei celebre Constituţii, ci şi în 
calitatea sa de autor – de scrisori. Aflăm din acest roman 
că ar fi vorba de peste zece mii de epistole pe care le-ar fi 
compus... E vorba, pe de o parte, despre scrisorile publice, 
cu caracter politic, cum ar fi, de pildă, Carta Profetica de 
Jamaica, datată „septembrie, 1815”. Dar, pe de altă parte, 
despre scrisorile adresate colaboratorilor sau apropiaţilor, 
Manuelei (eliberatoarea Eliberatorului) sau celor cu care 
Bolívar menţinea relaţii de amiciţie.

Mesajul scriitorului este, însă, şi altul. Şi anume 
că, anulând arhiva lui Bolívar, acesta mai are o singură 
posibilitate, adică de a repeta, ca personaj literar, modelul 
lui García Márquez, ca autor care se raporta la discursuri 
literare preexistente, iar nu la documentele ca atare. Prin 
urmare, şansa generalului va fi să repete modele literare 
şi comportamente consacrate ale eroilor marilor cărţi ale 
umanităţii. Iar dacă Patriarhul cita din Rubén Darío, iar 
Melchiade păstra în camera sa Enciclopedia engleză şi 
cele O mie şi una de nopţi arabe după un model evident 
borgesian, care alătura cunoaşterea şi ficţiunea, generalul 
Bolívar repetă drumul lui Ulise şi al lui Enea, încercând 
să revină acasă, mai precis la el însuşi, să se regăsească 
finalmente, după toate războaiele şi confruntările politice 
şi ideologice. Pe de altă parte, însă, e clar că drumul său 
are ceva quijotesc, în încercarea sa de a face cumva astfel 
încât ultimele sale zile să transforme realitatea, aşa încât 
aceasta să corespundă cu marile sale idealuri dintotdeauna. 
_______
* Gabriel Garcia Marquez, Generalul în labirintul său. 
Traducere de Mihaela Dumitrescu, Bucureşti, Editura RAO, 
2014.
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Michel CRÉPU

Notă de lectură la Lucian Raicu, Cent 
lettres de Paris*

 Obezitatea narcisică proprie Doamnei Literaturi 
Franceze îngreuiază adesea perceperea anumitor figuri 
familiare ce ar merita mai multă lumină. Ce ar merita, 
pur și simplu, să se vorbească despre ele, în locul 
nerozilor și al impostorilor. Lucian Raicu, pseudonimul 
lui Bernard Leibovici, scriitor, eseist român ce părăsise 
România lui Ceaușescu în 1986, s-a aflat în această 
ipostază. La Paris, unde trăia, el era vocea României la 
Radio France Internationale, ținând un foileton literar 
săptămânal. Putem citi de el, la editura L’Âge d’homme, 

un splendid eseu despre Nikolai Gogol. Raicu era un 
mare ascuns, care ar trebui să apară în fotografie între 
Cioran și Ionescu. Dar ce mai contează fotografiile, 
lectura să trăiască! Volumul care ne interesează aici este 
o culegere de o sută de cronici alese, o sută de „scrisori”, 
ca adresate de un admirator unei Doamne un pic cam 
nonșalante. Raicu iubea literatura franceză, o devora, 
ori mai degrabă o cultiva așa cum se cultivă la modul 
voltairian, fără să piardă nici un minut.
 Nimic nu-i scapă, de la Camus la Barthes, de la 
Sarraute la Mauriac, de la Raymond Aron la Bernanos, 
fără să uite nici de familia românească, Cioran, 
Fondane, Ionescu. Ceea ce frapează de fiecare dată 
este o bucurie comunicativă, plăcerea de-a împărtăși 
o lectură bună. Îl citează pe Michel Foucault, dar la 
el însuși ne duce gândul: „Aș vrea să scriu în așa fel 
încât oamenii, citindu-mă, să încerce un soi de plăcere 
fizică. Aș spune aproape că aceasta este politețea celui 
care scrie”. Această politețe, care este însemnul marilor 
conversații cu biblioteca, Raicu o poseda ca puțini alții. 
Greu de închipuit în ce grad cronicile sale puteau ostoi 
o perpetuă sete de libertate intelectuală. Franța literară, 
mustind de frumuseți, pregetă să admire pe altcineva 
decât pe ea însăși. Raicu o știa, dar s-a prefăcut în 
chip admirabil că nu vede nimic, e și asta o formă de 
politețe. Îl citează pe Deleuze apropo de poetul român 
Gherasim Luca, dar tot la el ne duce gândul: „Stilul este 
o proprietate a celor despre care se zice, tocmai, că «nu 
au stil»”. A se lua act.
________
* L’Harmattan, Paris, 2016, traducere în franceză de 
Dominique Ilea, 354 pp.

(La NRF – Nouvelle Revue Française, n° 618 / mai 2016.)

    
Traducere din franceză de 

Dominique ILEA
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CE-AM FI DAC-AM ȘTI
(extrase din textul de spectacol)

Ce-am fi dac-am ști analizează teatral evenimente 
de protest și rezistență din anii ‘20, ’30-’40, ’70-’80 și 
’90, construind o istorie de coliziune cu istoria oficială, 
subjugată de clișeele ideologiei dominante, și, totodată, o 
istorie de protest împotriva felului în care clasele sociale 
oprimate au fost percepute și reprezentate în discursul 
public din România.

Textul spectacolului Ce-am fi dac-am ști a fost scris 
în urma unei perioade de documentare care a presupus o 
cercetare amplă a unor dosare și documente din Arhivele 
Naționale Centrale, interviuri, consultarea unor volume 
autobiografice și a unor volume de analiză istorică și 
economică. O parte dintre aceste documente sunt citate în 
text sau au servit ca sursă de inspirație pentru scene din 
text.

Textul este structurat în cinci părți: o primă parte 
centrată pe evenimentele din 1918, o a  doua parte pe 
procesul și moartea activistei Haia Lifșiț în anii 1920, o 
a treia parte care cuprinde mărturii ale unor femei care 
au activat în grupări anti-fasciste și comuniste ilegale în 
timpul războiului, o a patra parte axată pe autobiografia 
muncitorului Vasile Paraschiv care critică regimul 
socialist dintr-o perspectivă de stânga, și o ultimă parte 
care documentează lupta anti-privatizare în anii 1990 și 
uciderea liderului de sindicat Virgil Săhleanu.

Între aceste părți, în textul spectacolului au fost 
inserate fragmente din cartea lui Iuliu Neagu-Negulescu, 
Arimania sau Țara bunei înțelegeri.

Textul spectacolului este o creație colectivă la care 
a participat întreaga echipă a spectacolului și a fost jucat 
de performerii Mădălina Brândușe, Paul Dunca, Alice 
Monica Marinescu, Katia Pascariu, Alexandru Potocean, 
Cătălin Rulea, Andrei Șerban.

Echipa spectacolului Ce-am fi dac-am ști este 
formată din: Mădălina Brândușe, Paul Dunca, Adela 
Iacoban, Mihaela Michailov, Alice Monica Marinescu, 
Katia Pascariu, Alexandru Potocean, Cătălin Rulea, 
David Schwartz, Ionuț Sociu, Andrei Șerban, Marius 
Bogdan Tudor. 

Spectacolul a avut premiera în octombrie 2015, la 
Centrul de Teatru Educațional Replika din București, ca 
parte din Platforma de Teatru Politic 2015.

 PARTEA I – Greva tipografilor din 1918
1.
13 Decembrie, 1918 - Piața Teatrului Național din 

București.

Grevistă:  Muncitori! Oligarhia română v-a împins 
într-un război a cărui urmare a fost ocuparea de către 
vrăjmaș a trei sferturi din teritoriul României. Populația, 
timp de doi ani, a suferit apăsarea armatelor de ocupație, 
închisoarea, amenzile și rechizițiile nemiloase. În acele 
clipe tragice izbucnește la nord revoluția rusă.

Grevist: Muncitori! Sub imboldul foametei, a 
mizeriei, a anilor nesfârșiți de război și a pildei Rusiei, 
mișcarea revoluționară a pus stăpânire pe Bulgaria, 
a descompus Austro-Ungaria în state naționale și a 
transformat într-un ocean furtunos împărăția Germaniei.

Tronurile se rostogolesc, privilegiile se duc, iar 
mișcarea revoluționară se întinde, amenințând existența 
regimului capitalist de pretutindeni.

Grevist: Muncitori! Muncitorul exploatat, batjocorit 
în toate timpurile, chinuit în război, va imita gestul fraților 
de peste granițe, va înlătura pe toți stăpânitorii criminali și 
va lua singur puterea în mână. Ce vrem?

Grevistă: Reducerea zilei de muncă la 8 ore!

Toți: 8 ore, 8 ore!

Grevistă: Plata lucrului peste program!

Grevist: Recunoașterea sindicatelor din toate 
întreprinderile!

Grevistă: Indemnizația de chirie, sporul de 
scumpete, plata zilelor de grevă!

 
Grevist: Desființarea cenzurii și stării de asediu! 

Grevist: Scoaterea armatei din teritoriile recent 
anexate și încetarea imediată a expulzărilor și evacuărilor 
forțate. Vă atragem atenția că crimele care se comit astăzi 
împotriva populației ovreești sunt puse la cale de clasa 
stăpânitoare, cu scopul de a distrage atenția publicului 
de la adevărații vinovați ai dezastrului vostru. Datoria 
muncitorului român este să împiedice aceste crime! Nu în 
lupta dintre popoare stă salvarea poporului român! Salvarea 
lui este numai în lupta conștientă dintre clase!
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2.
Mărturii. Piața TNB, 13 decembrie 1918 

(adaptare după fragmente din mărturiile culese de Alecu 
Constantinescu, „Masacrul din Piața TNB”, 1945):

Muncitor: Plecăm încolonați de la Fabrica de 
Bere Bragadiru pe strada Uranus. Ne întâlnim apoi cu 
muncitorii de la Vulcan și de la Frank Cafea. Trecem prin 
fața Arsenalului. Credeam că vin și tovarășii din Arsenal, 
dar n-au ajuns.

Chelnăriță: Lucrez la hotelul Excelsior, ca 
ospătariță. Azi e o ședință la sediul sindicatelor din strada 
Sf. Ionică. Pe la ora 16, mă duc spre sediu. Apuc pe str. 
Câmpineanu. Ajung în dreptul restaurantului Elysée. Nu 
văd niciun fel de soldat.

Muncitor: Trecem podul Mihai-Vodă spre Brezoianu 
și când să traversăm Bulevardul spre sală, văd că drumul 
e închis de soldați cu baioneta la armă. Nu ne dau voie să 
trecem. Mergem de acolo spre bulevard ca s-o luăm spre 
Sărindar, dar și acolo la fel: nu ne dau voie. În timpul ăsta, 
vin muncitorii de la Fabricile Lemaitre și Wolff, cântând 
Internaționala.

Chelnăriță: Aud cântecul Internaționalei, venind 
dinspre Calea Victoriei. E manifestația de simpatie pentru 
tipografi, care sunt în grevă. Întâlnesc o coloană mare de 
muncitori în frunte cu ucenici și femei. Mă încadrez în 
rândurile corului și mergem înainte spre sediu.

Muncitor: Ne încolonăm cu toții și mergem pe 
strada Câmpineanu. Când coborâm în vale, alt cordon de 
soldați cu baionete la armă în dreptul Berăriei Oswald. Un 
tovarăș din capul coloanei parlamentează pentru trecerea 
noastră. Eu sunt în al treilea rând.

Monica: Când primele rânduri ale coloanei ajung 
în dreptul Teatrului Național, din curtea teatrului ies două 
rânduri de soldați care, fără niciun fel de somație auzită de 
noi, încep să tragă.

Muncitor: Deodată aud împușcături!

Chelnăriță: Se trage cu puști-mitraliere de jos și cu 
mitraliera de la fereastra teatrului! Încep să cadă muncitorii. 
Din rândurile noastre se aud strigăte: „vrem pâine! Vrem 
libertate!”.

Muncitor: Soldați amețiți de băutură nu știu ce să 
mai creadă. Li s-a spus că suntem niște dezertori care vrem 
război, dar noi cerem pâine și libertate.

Chelnăriță: Unul din noi, din coloană, este străpuns 
de o baionetă.

Muncitor: Ucenicul omului din fruntea coloanei 
ne spune că acesta a fost înjunghiat cu baioneta și i-a dat 
portmoneul să-l ducă acasă soției.

Chelnăriță: Mă ascund după un transformator mare 
electric în Piața Teatrului și văd cum soldații merg printre 
cei răniți și îi împung cu baionetele.

Muncitor: Atunci a fost iadul pe pământ!

Statistică:
Bilanț masacru din piața T.N.B., 13 decembrie 1918. 
Cifrele autorităților:
23 de morți și în jur de 100 de răniți.
Estimările participanților:
Între 50 și 100 de morți și câteva sute de răniți.

3.
Procesul jandarmilor care i-au agresat pe 

manifestanți.

Judecător 1: Dosarul procesului jandarmilor care i-au 
agresat pe liderii mișcării muncitorești la 13-14 decembrie 
1918. Mai precis, locotenentul Valeriu Pop și plutonierul 
major Zurbagiu Radu sunt acuzați că au lovit pe manifestanții 
sindicaliști arestați: Gheorghe Cristescu și Ilie Moscovici.

Judecător 2: Gheorghe Cristescu! Din Ordonanța 
Curții Marțiale a Corpului 2 Armată: „Agent provocator la 
crimă în contra siguranței Statului, membru al comitetului 
executiv al Partidului Socialist. La întruniri ia cuvântul 
și pregătește sufletele muncitorilor  trezind în mintea lor 
dorul parvenirii ieftine”.

Cristescu: Nu este adevărat. Nu eu sunt cel care 
trebuie anchetat...

Judecător 1: Am înțeles. Treceți la plângere!

Cristescu: Subsemnatul Gheorghe Cristescu, de 
profesiune plăpumar, declar: în seara de 13 decembrie, 
pe la orele 8 seara, am fost arestat. În curtea prefecturii, 
la ora 10-11 seara, m-au pus la curățenie. Imediat am fost 
lovit fără motiv de un soldat, care mă îndemna să mătur 
curtea mai bine și mai iute. L-am întrebat pe soldat de ce 
mă bate, da el m-a întrebat cum mă cheamă. I-am răspuns: 
„Gheorghe”. Atunci soldatul mi-a răspuns: „mă, Gheorghe, 
așa e ordinul”. Și mă lovea cu bastonul la șale. Pe urmă a 
venit un plutonier, Zurbagiu Radu, aici de față, care mă 
lovea cu o vână peste picioare. Și a început să mă bată când 
unul, când altul. Eu țipam de durere. Fiind lovit în cap, am 
căzut jos pe ciment, pierzându-mi cunoștința. Curând mi-
am revenit, am luat puțină apă de sub grătarul de la ciment 
și mi-am dat pe buze ca să mă răcoresc. Apoi, un domn 
Căpitan de statură mijlocie a spus soldatului că aci nu s-a 
măturat bine! Atunci soldatul mi-a aplicat încă trei lovituri 
de baston şi mi-am pierdut iarăși cunoștința. Astăzi mă aflu 
mai bine și sunt tratat omenește.

Judecător 1: Treceți la loc! Plutonier major Zurbagiu 
Radu, aveți cuvântul!

 
Zurbagiu: În seara de 13 decembrie, am văzut prin 

curte câțiva arestați. La un moment dat am auzit pe unul 
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zicând: „of, Brătiene, Brătiene, ah, Prefectule de Poliție, 
dacă n-am să vă împușc când am să scap de aici, căci 
arestați oameni care luptă pentru țărani!”, și am intrat între 
dânșii ca să văd cine e. Santinela care-l excorta mi-a spus 
că individul, Cristescu, a vrut să-l mituiască cu 200 de lei. 
Revoltat peste măsură de cele auzite, ca să dau un exemplu 
soldatului, i-am dat câteva pe spate individului, zicându-i: 
„na bancherule, mai mituiește altă dată santinela!”.

Judecător 1: Mulțumim. Ilie Moscovici, instanța vă 
poftește în față! Din Ordonanța Curții Marțiale a Corpului 
2 Armată: ”Un caracter. Un om. Un om ce ar fi putut fi 
folositor societății prin bogăția culturii sale. Alunecând însă 
pe povârnișul versantului culmii spre care îl impulsiona 
visul cinstit al unei societăți viitoare, cade. Cade potopit de 
influența mediului fals în care trăiește. Ofițerul de rezervă 
ajunge părtașul acțiunii subversive, la 13 decembrie 1918, 
în toate actele ce au pregătit-o și desăvârșit-o”.

Judecător 2: Aveți cuvântul!

Moscovici: Subsemnatul Ilie Moscovici, ziarist, 
doresc a se nota că întreg acest proces este o mascaradă!

Judecător 2: S-a notat, s-a notat...

Moscovici: În ziua de 13 decembrie, eram în Clubul 
Sindicatelor din strada Sf. Ionică. Când s-a făcut evacuarea 
localului de către armată, am fost arestat, după ce am fost 
bătut de armată și de toți. În ziua de 14, pe când eram în 
arest, a venit domnul locotenent Pop de la jandarmi și m-a 
insultat, rupându-mi barba. În seara zilei de 14, mai mulți 
plutonieri și ofițeri, printre care Zurbagiu, au început să 
dea cu cauciucurile și cu bastoanele, lovindu-mă peste tot 
corpul. Notez că am făcut protest că sunt ofițer în rezervă. 

Judecător 2: Mulțumim! Plutonier major Zurbagiu 
Radu, aveți cuvântul!

Zurbagiu: Unul dintre arestați, cu barbă, 
Moscovici, țipa la noi că e ofițer de rezervă și că are drept 
să ne comande. Eu i-am strigat că „d-ta nu ești aci decât 
un arestat, ești un obraznic dacă îndrăznești să vorbești 
așa cu mine!”

Judecător 2: Mulțumim! Locotenent Valeriu Pop, 
aveți cuvântul!

Pop: În seara de 14 decembrie, am văzut în arest un 
individ care purta barbă și de care am aflat mai târziu că 
ar fi Ilie Moscovici. Era foarte recalcitrant și striga că el 
nu trebuie să stea acolo, căci este ofițer de rezervă. Nu-mi 
aduc aminte să-l fi tras de barbă, dar se poate, în excitația 
în care eram, să-l fi insultat.

Judecător 1: Sentință: Curtea marțială, în majoritate, 
achită pe inculpații plutonier major Zurbagiu Radu și 
locotenent Valeriu Pop de orice culpabilitate în această 
afacere, conform art. 130 Cod Justiție Militară. Articolul 
prevede că: „dacă acuzatul nu se recunoaște culpabil, 
consiliul pronunță achitarea lui și Președintele ordonă a-l 
libera.”  

4.
Memoriu al soțiilor manifestanților

Ana Cristescu și Sonia Moscovici: Domnule 
Ministru, subsemnatele, în calitatea de soții ale lui Ilie 
Moscovici și Gheorghe Cristescu, amândoi arestați în ziua 
de 13 decembrie, și închiși de atunci în beciurile Poliției 
Capitalei, vă reclamăm următoarele: „Soții noștri, în 
nopțile de 13 și 14 ale lunii curente, au fost crâncen bătuți, 
maltratați și schingiuiți în beciurile poliției, de către agenți 
și jandarmi”. 

Ilie Moscovici și Gheorghe Cristescu sunt aproape în 
agonie. Fluierele picioarelor le-au fost zdrobite. Au grave 
contuzii pe față și pe cap. Și cu toate că de două zile sunt 
răniți, nu li s-a dat până acum niciun ajutor medical. Față 
de gravitatea excepțională a faptelor pe care le aducem la 
cunoștința dumneavoastră, vă rugăm stăruitor, Domnule 
Ministru, să dispuneți urgente măsuri pentru trimiterea la 
spital a celor maltratați și schingiuiți. 

Primiți, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei 
noastre considerațiuni. 

Ana Cristescu. Sonia Moscovici.

PARTEA A TREIA – LUPTA ANTI-FASCISTĂ

PROLOG
(Extras din Contribuțiuni la o mai bună organizare 

a sistemului nostru represiv în penitenciarele de femei 
de Eugenia Economu, directoarea penitenciarului de 
femei „Mislea”)

Eugenia Economu: Legislația italiană – regimul de 
ordine adus de concepția fascistă – a promovat un regim 
represiv și penitenciar extraordinar de aspru al delicvenților 
politici. În ierarhia gravității infracțiunilor politice stau 
spionajul, atentatele politice, ațâțarea și organizarea de 
greve, în scopul de a determina schimbări în așezămintele 
sociale.

În România am avut întotdeauna o populație destul 
de numeroasă de deliquente politice. Azi am în închisoare 
18 deținute așa zise politice. Toate, absolut toate, sunt 
posedate de ideea fixă a fericirii prin comunism.

Acestea se manifestă printr-o agresivă și provocatoare 
expunere a credinței lor, care credință are ca prim obiectiv 
batjocorirea ordinei, disciplinei și autorității închisorii. 
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Cinice, îndrăznețe și arogante în atitudine, privire, vorbă, 
purtând în ochii lor văpăi verzi de ură, toată ființa lor se 
crispează când îți răspund că nu execută un ordin.

Cum se poate atinge cu acest fel de deliquente scopul 
atât de fragil, atât de utopic al legii, care este să le întoarcem 
pe calea principiilor umanitare ale burgheziei noastre? 

Instigate de comuniste, deliquentele de drept comun 
nu au mai vrut să intre în ateliere până ce nu le măresc 
tarifele de lucru. Am căutat să le conving că munca trebuie 
privită ca o binefacere pentru ele, și nu ca o afacere... 
Am înlocuit pâinea cu mămăliga timp de 15 zile și le-am 
interzis ieșirea la raport o lună.

Deliquentele politice au declarat greva foamei până 
când au avut hemoragii și crize aproape mortale. În cele 
din urmă au revenit din greva foamei pe considerația că 
vor mai putea fi cândva de folos revoluției comuniste pe 
care o așteaptă.

COR
Fragmentul următor a fost conceput pe baza unei 

documentări axate pe dosare ale unor femei care au 
activat în mișcarea comunistă ilegală. Fiecare monolog 
construit pornind de la aceste dosare nu urmărește 
traseul unei singure persoane documentate, ci alternează 
fragmente diferite. Alături de dosare au fost folosite 
părți din interviuri cu supraviețuitoare ale deportărilor 
în lagărele pentru deținuți politici de la Miercurea Ciuc, 
Tîrgu-Jiu, Vapniarka, și cu femei ale căror mame au făcut 
parte din mișcarea comunistă ilegală.

Ilegalistă 1: M-am născut în Bucureşti, într-o 
familie modestă. În clasa a IV-a am renunțat la școală, că 
n-aveam de nici unele, și-am început să lucrez ca ucenică 
într-un atelier de confecționat pălării. 

Ilegalistă 2: M-am născut în 1913, în Ungaria. Am 
făcut 4 clase, după care a trebuit să-mi câștig pâinea. Am 
intrat să lucrez la 11 ani, într-o fabrică de ciocolată, Mignon. 
După ce am lucrat un an, mama m-a dat ca ucenică. Am 
întrerupt pentru că eram revoltată de felul cum eram tratată 
ca ucenică și am zis că n-o să mă mai duc la muncă.

Ilegalistă 3: M-am născut în 1918 într-un sat de 
lângă Chişinău. Eram o familie de oameni săraci cu 8 copii. 
Am stat în sat până la 11 ani. Dorința mea era să plec din 
sat la oraş, influenţată de tatăl meu care ne înfăţişa oraşul 
cu fabrici, şcoli, teatre. În 34 am plecat într-un orăşel mic 
și am învăţat meseria de croitoreasă. Pentru prima dată, la 
16 ani, în atelierul cu 20 de lucrătoare, am luat legătura 
cu mişcarea comunistă. Prima carte care a făcut o mare 
impresie asupra mea a fost „Mama” de Maxim Gorki.

Ilegalistă 4: Sunt din Roman. Familia mea a fost 
dusă în lagăr direct din Roman. Fiind evrei, se considera 
că orice evreu e și comunist. Așa am parcurs câteva lagăre: 
Miercurea Ciuc, Tîrgu-Jiu apoi Vapniarka.

Ilegalistă 5: M-am născut la Arad în l921. Școala am 
urmat-o la București. La 17 ani am plecat la Cluj ca să învăț 
croitoria.

Ilegalistă 6: M-am născut în 1931. Mama și tata 
au fost ilegaliști. Noi am fost foarte săraci. Tatălui meu i 
s-a închis la un moment dat atelierul de rame pentru că, 
dacă erai evreu, nu aveai voie să fii particular. Mâncam 
mămăligă cu ceapă prăjită la prânz și mămăligă cu magiun 
pe post de desert.

Am ascuns în casă un ilegalist. Tipul ăsta a stat la noi 
1 an. La subsol aveam atelierul de rame, la parter locuiam 
noi 4, și la etaj se ascundea el, într-o cămăruță. Dar de multe 
ori stătea în camera noastră, a copiilor, și pe noi ne scotea 
în curte. Dacă venea cineva, mama zicea că sunt bolnavă și 
mă ascundea, și zicea să nu se intre la mine că am o criză 
de apendicită. Mie nu-mi plăcea că spune asta despre mine. 
Eram superstițioasă și mă simțeam foarte jignită. 

Norocul nostru a fost că tipul ăsta stătea în alt 
apartament când a fost arestat. Pe urmă, mama, cu sora mea 
Agi și cu mine mergeam la el la Văcărești la pușcărie o 
dată pe lună. Mama avea un coș mare cu mâncare și printre 
împletiturile coșului erau băgate niște bilețele. Mesaje 
pentru tipul ăsta. Noi, copiii, eram perdeaua. La poartă o 
întreba „ce e cu coșul ăla, e ceva acolo”? „E mâncare”, 
zicea mama. Și își dădea ochii peste cap și făcea pe drăguța. 
La un moment dat a fost unul foarte insistent, un gardian, 
voia să controleze exact ce e în coș și mama i-a făcut cadou 
un inel cu piatră neagră. Inelul ăla îmi plăcea foarte mult.

Mama ne trimitea pe mine si pe soră-mea să adunăm 
bani. Noi nu știam pentru ce, dar o ascultam. Mama zicea 
mereu că „pe voi nu o să vă omoare dacă vă prind”, și ne 
trimitea pe la diverse băcănii, și strângeam cotizațiile: „ne-
a trimis mama, știți dumneavostră pentru ce!”.

Aveam o gentuță în care adunam banii, dar nu aveam 
voie să scriem nimic – trebuia să ținem minte. Și mergeam 
pe la vreo 10 familii.

Mama ne spunea să fim atente să ocolim sergenții, 
polițiștii, să nu spunem că mergem după bani dacă ne 
întreabă cineva ceva, că „ajungeți, mamă, la pușcărie!”.

Ilegalistă 1: În ilegalitate trebuia să te ferești tot 
timpul. Trebuia să ne schimbăm mereu ca să nu fim 
observate. Toate întâlnirile erau pline de riscuri. Trebuia să 
schimbi mai multe taxiuri ca să ți se piardă urma. Era greu 
să găsești taxiurile și să dai impresia că folosești mașina 
pentru scopuri firești, normale. 

Câțiva din grupul în care activam au fost împușcați 
de siguranță. Fuseseră prinși schimbând la un debit bani pe 
care erau scrise lozinci comuniste.

Am ținut arhiva Ajutorului Roșu într-o casă 
conspirativă din cartierul închisorii Văcărești. Scriam pe 
foiță de țigară o serie de materiale care erau trimise la 
închisoare și în lagăr. Când am aflat că sunt urmărită, am 
pus tot materialul care reprezenta arhiva în borcane închise 
ermetic și l-am îngropat în pământ. 

Agenții de la Siguranță mi-au terorizat familia timp 
de 3 zile și 3 nopți. Au stat cu revolverul la tâmpla mamei. 
Frații mei au fost duși la poliție, au fost bătuți, dar nimeni 
nu a divulgat nimic din activitatea noastră. Au luat însă 
fotografii cu mine. Aveam pe față un neg. A trebuit să-l 
scot. 

Pe urmă am fost mutată într-o altă casă conspirativă 
cu ajutorul a doi tovarăși cu nume conspirative, Romeo și 
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Julieta. Am stat acolo ascunsă 5 luni, fără să ies din casă. 
Nici nu știam în ce colț al Bucureștiului sunt.

Intrarea într-o casă conspirativă nu era lucru ușor. 
Trebuia să fie totdeauna un semn viu, diferite semne la 
casă: covoraș, ziar, obiecte pe care le stabileam dinainte 
pentru a vedea dacă casa este curată și dacă se poate intra.

Nu aveam voie să ascultăm radio. Totuși noaptea, 
cu pătura în cap, ascultam. Sfârșitul procesului meu și 
condamnarea mea la moarte, în lipsă, le-am aflat abia după 
război, când am ieșit din această casă.

Ilegalistă 2: Atribuția mea în ilegalitate în timpul 
războiului era să păstrez armamentul folosit pentru 
înarmarea gărzilor patriotice. Primeam armament cumpărat 
de la ofițerii germani care, în perioada aceea, erau în derută. 
Pentru asta aveam la dispoziție o mașină a partidului - o 
mică rablă. Aveam mereu pene cu ea și trebuia să ne oprim 
cu tot armamentul în stradă.

Legat de acest armament, am primit un instructaj: 
dacă mașina este oprită de agenți de poliție și suntem 
somați să arătăm ce este înăuntru, tragem în ei! Aveam 
pistoale pentru a putea scăpa și salva armamentul.

O altă misiune care mi-a fost încredințată a fost 
transmiterea ziarului „România liberă”, ziar ilegal pe 
vremea aia. Într-una din seri, pe strada Polonă, întuneric. 
Un grup de agenți de siguranță mă opresc să mă legitimeze. 
Deschid geanta în care e pachetul de ziare să scot buletinul. 
Buletinul, deși fals, era foarte bine lucrat. De emoție nu-l 
găsesc.

Unul dintre agenți îmi luminează în geantă cu o 
lanternă, ca să-mi ajute, chipurile, să mi-l găsesc. Vârsta, 
convingerea, stăpânirea de sine m-au determinat să-mi 
păstrez calmul și, cu ajutorul lanternei, să-mi găsesc 
documentul cerut.

L-am predat. Unul dintre agenți mi-a luminat fața cu 
lanterna ca să verifice dacă fotografia este identică. Mi-au 
dat drumul să plec.

Până târziu, la 10-11 noaptea, am schimbat mașină 
după mașină ca să mă conving dacă eram urmărită sau nu.

Altă dată, mă grăbeam să intru într-o ședință de 
noapte, și-am simțit că mă obsedează un pas continuu.

Mă verific și pasul e același.
Întorc capul și văd un cetățean cu cizme, cu haină 

bleumarin, cu căciulă neagră.
Încerc să mă controlez. Trec vis-a vis, la Fundația 

Carol, tipul după mine.
Traversez la Palat, tipul după mine!
Ajung în colț la Lutherană, și de-aici începem să 

ducem lupta: când înainte, când în urmă.
Fiecare merge pe vârful picioarelor, pentru a nu ne 

auzi unul pe altul.
Mă postez în dreptul străzii Theodor Aman. În partea 

cealaltă am Calea Griviței și am tramvai.
Dânsul e mai departe, cam pe lângă Ministerul 

Învățământului.
Stăm și ne uităm unul la celălalt. Fiţuicile cu 

materialul pe care-l aveam la mine le-am înghițit.
Ajung repede pe Grivița, iau din fugă primul tramvai, 

cobor la a doua stație și de acolo iau vreo cinci mașini că să 
mă controlez, până ce ajung în casa unde locuiesc.

Am fost arestată de pe stradă. Am fost reținută 

pe baza dosarului meu și a informațiilor pe care le avea 
Siguranța despre mine. Eu nimic nu am recunoscut și am 
refuzat să dau verbal și scris orice declarație. După două 
săptămâni de cercetare, am fost trimisă în închisoare la 
Văcărești.

Eram foarte bolnavă cu plămânii și pe deasupra eram 
și gravidă. Eu n-am vrut să las copilul în împrejurările în 
care eram. Cu toate că starea cu plămânii era foarte gravă și 
sarcina se agrava, mi s-a refuzat permisiunea să fac avort.

Într-o stare foarte gravă de sănătate, am născut 
copilul în închisoarea Văcărești. Între timp, s-a desfășurat 
o campanie în jurul cazului meu. Am fost scoasă din proces 
și judecată singură. Am fost achitată la proces. 

Ilegalistă 5: Pe 7 decembrie 1943 am fost arestată și 
dusă la Siguranță. Prima noapte am petrecut-o într-un beci. 
A doua zi dimineață m-au interogat din nou. Am refuzat să 
dau o declarație. 

M-au dus într-o cameră la etajul 1. M-au bătut bine 
mai multe ore. Am leșinat. M-au întins pe o masă. Au 
chemat un doctor care s-a uitat la mine și a spus: „N-are 
nimic, e isterică!”. Am stat pe masa aceea cam patru, cinci 
zile.

Într-o dimineață, au venit doi agenți. Eu nu mă 
puteam ridica în picioare. M-au luat în brațe. Am leșinat. 
M-au lăsat așezată, așa, proptită pe un scaun.

După câteva minute am auzit pași pe scară. S-a 
deschis ușa și a intrat Petru Groza, care fusese și el arestat, 
însoțit de niște agenți. S-a uitat la mine. A ieșit și prin ușă 
l-am auzit spunând: „Dar ce vreți, să mă confruntați cu un 
mort?”. Apoi a plecat.

Ilegalistă 4: Era regimul lui Antonescu. Evreii 
n-aveau voie să se ducă să-și cumpere o pâine, decât de 
la o anumită oră în sus. În paralel, ni se cereau tot felul de 
lucruri – oamenii au fost la propriu dezbrăcați! Așternut de 
pat, fețe de mese, tot, tot, tot. Era ca un fel de bir. Că ai, 
că n-ai, nu conta. Și erau foarte, foarte, foarte mulți evrei 
foarte, foarte săraci. 

În lagărul de la Tîrgu-Jiu, noi am avut de mâncare 
un pătrat de mămăligă. Dar era o fericire pătratul ăla de 
mămăligă – se numea chirpic. Când am fost la Tîrgu-Jiu, 
aveam maxim 16 ani.

Apoi, ne-au dus în Transnistria, la Vapniarka, care 
era lagăr special pentru evreii comuniști. Ni s-a dat linte 
otrăvită. Am avut de suferit toată viața de la asta. Mergeam 
împleticiți complet, nenorociți, era otravă. Era linte 
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furajeră, probabil foarte bună pentru cai, dar nu pentru 
oameni. Mulți dintre cei care au fost la Vapniarka s-au 
prăpădit foarte repede. 

Ilegalistă 3: În ziua de 23 august 1944, lucrurile 
s-au precipitat. Au fost aduși în casa conspirativă din Vatra 
Luminoasă, pe care o aveam în grijă, Ion Antonescu și 
Mihai Antonescu, arestați. Nu era deloc timp de așteptat.

După întoarcerea armelor, partidele n-au avut 
încredere să-i predea armatei de frică să nu trădeze. Și-
atunci, ni i-au încredințat nouă, comuniștilor. 

Ni s-au dat indicații cu privire la paza arestaților, care 
trebuiau ținuți în condiții de conspirație: nimeni să nu știe 
de ei, și, în cazul când ar încerca să fugă sau să fie răpiți, 
să împiedicăm aceasta și, dacă nu este posibil, să tragem.

Aprovizionarea cu alimente se făcea noaptea. 
Singurele femei eram eu cu Lenuța Bodnăraș. Camera 
micuță, unde stăteam eu, îi fusese repartizată lui Ion 
Antonescu, iar în cea mai mare se găsea Mihai Antonescu. 
Ziua stăteau împreună și jucau țintar.

În prima zi, m-am dus personal să îi duc mâncarea lui 
Ion Antonescu și m-a refuzat. De-aici ne-a venit ideea să le 
punem otravă, să terminăm cu ei, dar n-am făcut-o, ca să fie 
trași la răspundere pentru crimele săvârșite.

În mod organizat, le-am adus aparate de radio 
în fiecare cameră și toate ziarele, edițiile speciale care 
vorbeau de succesele insurecției armatelor de pe front, a 
formațiunilor de luptă, a întregii acțiuni de eliberare a țării.

Au început să-și dea seama ce se întâmplă. Până atunci 
erau agitați din cauza arestării, dar și a bombardamentelor 
nemțești, care le mai dădeau speranța că toată această 
realitate ar putea fi un vis.

Din acel moment au realizat că nu mai e nimic de 
făcut. Terminasem pentru totdeauna cu dictatura fascistă și 
alianța cu Hitler. Planul nostru cel mare reușise!

PARTEA  a-V-a: STOP PRIVATIZĂRII 
FRAUDULOASE!

1.
Comemorarea liderului de sindicat Virgil Săhleanu.

Interior, birou lider de sindicat Constantin Rotaru 
– fabrica  ArcelorMittal Steel, fostă Tepro. 

Sindicalist 1: Nu ştiu dacă mai găsiţi undeva prin 
oraş, ceva foarte vechi, neschimbat, aşa cum este aici. Deci, 
tot ce vedeţi, aşa este... de când trăia dumnealui. Vă dau de 
sufletul lui, da? Aşa m-am gândit cand am plecat de acasă. 
Şi îmi pun şi eu unul. O să fiţi foarte bine primiţi la noi...

Toți: Dumnezeu să-l ierte!

Sindicalist 1: Eu l-am băut pe tot!

Sindicalist 2: Dumnezeu să-l ierte! Eu l-am cunoscut 
ca un om integru și care nu accepta minciuna, deci era un 
om drept. Și să știți că era apreciat de colegi din cauză că 
cunoștea meserie. Cred că foarte mulți l-au regretat și-l 
regretă și acum. 

Sindicalist 3: Virgil era un om, un bucovinean, dacă 
știți ce-nseamnă bucovinean. Un om atât de inteligent şi de 
corect în primul rând și cu el și cu ceilalți, un tip excelent 
din punctul ăsta de vedere. Nu puteai să-l sucești, pe Virgil 
nu puteai să-l sucești. Deci, dacă el constata după o zi sau 
două că a greșit, venea și-și cerea scuze, zicea „băi, am 
greșit”.

Sora lui Virgil Săhleanu: Mã rog, a avut și el 
defectele lui, le știm noi. Frati-miu era mai chefliu așa, dacă 
era o masă din asta, era fericirea lui! Însăşi înfăţişarea lui 
era un amestec din toate: blond, cu ochii verzi, sprâncene 
întunecate, cu zâmbet şi privire şugubeaţă de moldovean 
hâtru, cu mustaţă, nu foarte înalt, dar foarte voinic, ca un 
urs.

Sindicalist 1: Dacă aş putea eu să fiu pictor, l-aş 
picta şi numai cu roşu aş lucra. Dânsul era aşa, cum să vă 
spun, cum s-ar spune substantivul comun taifun, eu eram 
opusul dumnealui, eram un fel de împăciutor, da nu m-am 
certat nicioadată cu el. Eu eram adjunctul dumnealui la 
sidicat, și vreau să vă spun că m-a ales fără ca eu măcar să 
ştiu. Dânsul era aşa, foarte curajos. L-am întrebat, nu ţi-e 
frică, vrei să stăm să te-ajutăm? Niciodată n-a zis da. A fost 
un şoc atât de mare când l-a omorât! 

Sora: Vă dați seama că și pentru mine a fost un șoc 
cand l-au asasinat! Eu nu știam nimic, eram la ore, când am 
ieșit de la ore, am trecut pe la secretariat și-am observat eu 
că-i lumea cam distantă așa... Și-abia când am ajuns acasă 
am aflat. La înmormântare am fost foarte impresionată, mai 
ales că a doua zi trebuia să fie nunta băiatului lui... Erau pe 
zeci de metri, o sută de metri, bărbați în genunchi... Absolut 
cinematografic! Și atuncea am devenit eu conștientă cât de 
important era el în Iași. Erau străzile pline, mai mult de 
cinci mii de oameni. Și n-au fost de acord să fie politicieni. 
C-au venit politicieni și muncitorii nu i-au primit. N-au fost 
cuvântări. A spus domnu Rotaru o poezie. Eu nu eram în 
stare să vorbesc nimic.

Sindicalist 2: Virgil îmi spunea: „vezi diplomatul 
ăsta?, eu merg până în pânzele albe, am toată documentația 
despre privatizări. Aici s-a primit șpagă 3 milioane de 
dolari.” El tot spera că n-o să i se întâmple nimic. Știa că 
are și SRI-ul, și Jandarmeria care să-l apere. 

Sindicalist 3: Eu sunt convins că el a fost monitorizat 
de cine trebuia să fie monitorizat, da eu cred că băieții au 
fost cu un pas în urma dânsului.

Sora: Și eu și mama ne temeam pentru viața lui. Au 
fost mai multe tentative de asasinat la adresa lui. 

Sindicalist 3: O fost o tentativă atunci când o vrut să-l 
cheme în Cehia, într-o vacanță frumoasă cu berbeci, țapi și 
bere Staropramen, dar el clar nu mai venea de acolo, părerea 
mea. Că doar așa s-a întâmplat și cu directorul de atunci de 
la Tepro, s-a dus în Cehia cu ideile lui și s-a întors cu ideile 
lor. Cu Virgil nu s-ar fi întâmplat asta, adică să se întoarcă cu 
ideile lor. Dar probabil s-ar fi lovit mașina de un stâlp sau ar 
fi decedat subit în somn, erau multe variante posibile. 
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Sora: Şi chiar atunci când o anunţat că nu vrea să 
meargă în Cehia, i-a zis directorul, Victor Bălan, „degeaba 
te zbaţi, tot vor creşte buruieni pe mormântul tău”.

Sindicalist 2: El avea acte, toată ziua era pe la presă, 
pe la televiziuni. Chiar la un moment dat îmi spunea: „Știi 
că acum o lună de zile era să fiu omorât?” Zicea că l-au 
chemat într-o zi în secție și au dat drumul la o sarcină din 
asta și a căzut la jumătate de metru de el.

Sindicalist 3: Eu am înființat primul sindicat aici 
în Iași, la Nicolina. În februarie 90 deja aveam sindicat 
legalizat. După aceea a venit chestia cu privatizările astea 
deştepte şi s-au depopulat sindicatele într-un hal fără de 
hal. 630 de oameni au fost dați afară când au venit cehii. Și 
Virgil a intentat proces și i-a reintegrat! Deci 600 și ceva de 
oameni, luat așa, sunt peste 2000 de oameni care au avut o 
pâine de mâncat. 

Sindicalist 1: Acum la noi, la TEPRO, sunt sub 300 
de angajaţi. Eu lucrez în fabrici dinainte de 89. La noi 
erau peste 3000 de oameni care lucrau în unități. Dacă 
v-aş spune că vindeam ţevi, ambalate cu... aşa le legam cu 
nişte sârme... în America, în Pakistan, în India, în multe 
alte ţări... eram cel mai mare producător din lume de ţevi 
tubulare sudate, pe generatoare.

Sindicalist 2: Eu lucrez la Antibiotice din 74. Din 93 
am fost președinte de sindicat. Chiar vreau să vă spun că 
mișcarea sindicală, până în 2000, era respectată. M-am opus 
total privatizării și atunci m-am și îmbolnăvit de diabet. În 
2001 am fost chemați la București de Ministrul Privatizării. 
Ne-am văzut la el în birou dimineața și el ne-a zis: „la ora 
două veniți să semnați privatizarea”. „Nu se poate domne, 
dacă apare o boală, o maladie națională?! Într-o situație 
de urgență, Antibiotice Iași scoate pe piață vaccinul într-o 
săptămână. Până aduci un medicament din străinătate 
durează două-trei săptămâni și moare atâta populație între 
timp”. „Nu suntem de acord” am zis. Și nu s-a privatizat.

Sindicalist 1: Da, pentru că aşa era procedura standard 
– să vândă cuiva străin, că vin ăia şi se pricep mai bine. 
Da statistica arată că în majoritate au fost nişte privatizări 
eşuate. Intenţia lor era clară pentru noi - că o s-o închidă pe-a 
noastră şi o să vândă ei de la fabrica lor din Cehia. Zelezarny 

Veseli se chema, fierarii veseli, în traducere românească. 
Virgil a fost cel care s-a opus, cu argumente, cu documente... 
Deci dacă nu ar fi fost dânsul omorât, nu mai era nimic, 
era praf şi pulbere. Categoric ar fi fost falimentată... de pe 
sângele lui trăim noi astăzi, eu aşa cred!

Sora: Eu mereu mi-am afirmat admirația pentru 
solidaritatea sindicală – ceva așa ce depășește condiția 
obișnuit umană. Mă înclin cu plecăciune în faţa solidarităţii 
sindicale. Virgil a devenit cu adevărat un simbol al luptei 
sindicale. Este o mare cinste pentru el şi un argument al 
importanţei sindicatului ca factor social.

2.
Instrucție - Privatizarea pe scurt. Scenă jucată de cei 

șase performeri.

A1: Cum se realizează o privatizare frauduloasă ...

A2: ...și cum se falimentează o întreprindere!

A1: Cazul FABRICII TEPRO S.A. IAȘI, CEL MAI 
MARE PRODUCĂTOR DE ȚEVI SUDATE DIN LUME.

A2: Motto:

A3 (Radu Sîrbu): „Numai în 1999 am închis 
vreo 350 de întreprinderi, care au generat peste 240.000 
de concedieri. Aveam probleme de conștiință cu acești 
oameni care și-au pierdut locurile de muncă. Dar știam că 
din perspectiva tot a lor, dar mai ales a celorlalți, nu există 
alternativă. Scopul unei activități economice este profitul, 
nu protecția socială.”

A2: RADU SÎRBU, PREȘEDINTE FONDUL 
PROPRIETĂȚII DE STAT,  INSTITUȚIA CARE SE 
OCUPA DE PRIVATIZĂRI.

A1: Context: Se profită de ideologia cotidiană a 
perioadei, care împarte lumea în trei realități:

A2: Comunismul, o realitate în totalitate rea, rezultă 
orice componentă a fostei societăți comuniste, inclusiv 
drumuri, alimente, literatură și fabrici, este rea.

A1: Capitalismul occidental, o realitate în totalitate 
bună, rezultă toți reprezentanții capitalismului, ceva mai 
occidental, mai ales investitorii străini, sunt buni.

A2: Postcomunismul definit ca tranziție, adică 
drumul plin de suferințe purificatoare pe care societatea 
românească trebuie să-l parcurgă de la comunismul rău la 
capitalismul bun, în special prin PRIVATIZARE!1

A1 și A2: ACȚIUNE!

A1: Se organizează o licitație pentru privatizarea 
TEPRO S.A. Participă doi ofertanți.

A2: PRIVAT TEPRO - asociație a muncitorilor din 
fabrica TEPRO = locală = comunistă = rea. 

v-am dat teatru
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A5: Din stocul de 120 de miliarde, în urma vânzării 

utilajelor, râmâne un stoc de 14 miliarde! 

A6: De la salariul mediu de 150 de dolari se ajunge la 
un salariu mediu de 75 de dolari! 

A1: Pasul 8: Când muncitorii se organizează într-
un Sindicat Liber, și semnalează fraudele privatizării, 
se angajează o firmă de pază și protecție antrenată în 
„calmarea muncitorilor”.

A2: Pasul 9: Când liderul sindicatului liber nu se lasă 
nici corupt, nici amenințat, firma de pază trebuie să-și facă 
datoria și ”SĂ-I DEA O CORECȚIE”. 

3.
Proces verbal de constatare.

Procuror Ciofu: Azi, 7 septembrie, am fost sesizat 
de Inspectoratul de Poliție că numitul SĂHLEANU 
VIRGIL, lider al Sindicatului Liber TEPRO Iași, a fost 
agresat în scara blocului în care locuiește, de către persoane 
necunoscute și a fost transportat la spitalul de urgență Iași, 
în stare foarte gravă. 

Ne-am deplasat la locuința sus-numitului, pe str. 
Argeș nr. 2, unde am constatat următoarele: de la marginea 
trotuarului străzii Argeș începe o alee care duce până la 
intrarea în scara blocului D10. De-o parte și de alta a aleii 
se află un gard viu.

De pe aleea descrisă mai sus începe o dâră de 
substanță brun-roșcată. Aceasta duce în scara blocului D10 
și de aici în continuare pe scări până la etajul 1.

Această dâră de lichid brun-roșcat, în lungime totală 
de 18 metri, este formată din pete și stropi. Stropii au formă 
stelară, iar petele sunt de diferite forme și dimensiuni. În 
locul unde începe dâra se află o suprafață unde petele și 
stropii sunt foarte apropiați, ceea ce formează o suprafață 
aproximativ compactă.

Pe ușa de acces pătrundem în holul de la intrare în 
scara blocului. La distanța de 2 m față de pragul ușii sunt 
trei trepte. Pe treapta a doua se găsește un capăt de țigară cu 
filtru care se ridică în vederea cercetărilor și se ambalează 
în plicul numărul 1.

Dâra de substanță brun-roșcată se continuă pe cele 16 
trepte ale scării până pe platforma de la etajul 1. Pe treptele 
cu numerele 14, 15 și 16 dâra se transformă într-o baltă de 
lichid brun-roșcat cu dimensiunile 1 m pe 0,7 m. Această 
baltă încheie dâra care pornește de pe alee.

Pe treapta 13 a scării ce urcă la etajul 1, în dâra de 
lichid brun-roșcat, se găsesc trei bilete CFR pe ruta Iași-
București. Aceste bilete se ridică și se ambalează în plicul 
numărul 2.

Cu ocazia cercetării la locul faptei s-au executat 
fotografii judiciar-operative, cu aparat Nikon la lumina 
naturală a zilei, și artificială a lămpii blitz. Drept care am 
încheiat prezentul proces verbal, procuror Ioan Ciofu.

_________
1. În descrierea contextului sunt citate fragmente din cartea 

lui Vladimir Pasti, Noul capitalism românesc.

v-am dat teatru

A1: ZELEZARNY VESELI S.A., companie din 
Cehia = aproape occidentală = capitalistă = bună.

A2: Pasul 1: Compania Zelezarny Veseli oferă un 
preț de cumpărare mai mic decât PRIVAT TEPRO și o 
durată de realizare a investițiilor egală (4 ani).

A1: Pasul 2: Este declarată câștigătoare firma 
PRIVAT TEPRO.

A2: Pasul 3: Comisia de licitație negociază separat 
(adică ilegal) cu firma cehă și le cere să schimbe termenul 
de realizare a investițiilor la 2 ani. 

A1: Pasul 4: Dupa 24 de ore comisia se răzgândește 
si declară câștigătoare firma ZELEZARNY VESELI, 
având ca element de departajare... termenul de realizare a 
investițiilor.

A2: Pasul 5: Pentru garantarea investiției, firma 
Zelzarny Veseli emite 20 de bilete la ordin bancare, în 
valoare de 2 milioane dolari. Firma nu trimite confirmarea 
băncii emitente, acestea fiind emise în fals. Când falsul este 
descoperit actionarii cehi încearcă să sustragă biletele de la 
sediul TEPRO. 

A1: Pasul 6: După privatizare, se casează o serie de 
utilaje ale fabricii, deși erau amortizate doar în proporție de 
4%. Aceste utilaje se vând în Cehia prin intermediul firmei 
cu capital ceh ZKO SA. Președinta comisiei de casare a 
utilajelor, doamna URSACHI ELENA, este în aceeași 
perioadă angajată a firmei ZKO SA.

A2: Pasul 7: Se încalcă contractul de privatizare și se 
concediază 640 de angajați pentru „reducerea cheltuielilor” 
și „maximizarea profitului”. 

A1: În urma pașilor 1-7, rezultatele procesului de 
privatizare sunt următoarele: 

A3: Din 2860 de salariați înainte de privatizare, 
rămân 1460!

A4: Din profit brut de 11 miliarde, se ajunge la 
pierderi de 29 de miliarde!
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Maria ZINTZ

Ioana Olăhuț – despre Frică, Foame, 
Durere* 

„Numele meu este Ioana Olăhuț. Sunt o pictoriță 
fervent practicantă. Explorez adesea tărâmul ludicului, 
potențialul generos, creativ și inedit al accidentului 
provocat, cultivat. Mă gândesc foarte mult la o lucrare 
și apoi o pictez foarte repede. Îmi place să cred că un 
mesaj profund serios poate fi transmis de o înscenare 
aparent cât se poate de neserioasă.  În picturile mele 
vreau să conviețuiască în același spațiu elemente 
provenite din lumi complet diferite, care funcționează  
perfect individual, dar creează prin asociere noi spații 
conceptuale, ideatice, estetice”.

Lucrările expuse de Ioana Olăhuț la muzeul 
clujean aparțin ultimilor ani, dar continuă preocupări 
tematice abordate anterior, chiar dacă atunci (2008-
2012) prevalau mijloacele de exprimare grafice, uneori 
duse într-un minimalism în care metafora era totuși 
prezentă sau într-un abstract ce nu excludea neliniștea, 
metamorfoza, purtând mesaje legate de relațiile 
schimbătoare interumane. Artista a reluat preocuparea 
exprimării prin culoare, adeseori în contraste de cald-
rece, lumină-întuneric, oferind senzații tactile diverse, 
dar dominând tonalități de roșu și orange, cu accente 
dramatice. Temele abordate aparțin în primul rând 
artei feminine, totuși mesajele sunt general-umane, 
neliniștitoare și mereu actuale. De la ludic, și chiar de 
la aparenta siguranță se poate ajunge la tragedie, la 
suferință și sânge. Alaiurile de fluturi în zbor ne duc cu 
gândul (în ciuda faptului că sunt numeroși și colorați 
mirific) la efemeritate. Iar brioșele ademenitoare 
(„Deliciu catalan”) care au luat forma unor sâni uriași 
se metamorfozează continuu, laptele hrănitor putând 
deveni o lavă vâscoasă, în verde-venin. Zăbranicul de 
linii negre al fundalurilor unor lucrări din seria „Deliciu 
catalan I, II” mărește impresia de situații-limită, de 
ambiguitate. În „Deliciu catalan I”, sânii-brioșe în 
albastru par niște ochi uriași, întunecați care ne fixează 

de pe un fond grafiat în negru.  Dar se pot transforma 
în bombe gata de a fi catapultate, în periculoase surse 
de rănire a celui care s-ar încumeta să-i atingă. Pot 
ucide, dar pot fi și ofrande de sacrificiu. Brioșele-sâni 
sunt prezente și pe tava aflată în mâinile unor personaje 
ciudate, mesageri ai răului, sugerând o atmosferă 
apăsătoare, într-un spațiu lugubru, al destrămării, forme 
de sacrificiu și de sacrificare. În alte lucrări, din ofrande 
ale abundenței, ale vieții, ei au devenit mesageri ai 
morții, cratere din care se revarsă o masă vîscoasă, în 
verde venin.

Despre limite, claustrare, aparențe înșelătoare este 
vorba și în seria „Trilogia spațiului închis”, dar și despre 
lupta cu propriile limite, despre zbaterile individuale 
pentru depășirea limitelor impuse de superficialitatea 
relațiilor între oameni. Spațiile închise sunt „populate” 
de plante care cresc chinuite, în forme contorsionate, 
răsucindu-se spre lumină.

Alte lucrări exprimă și mai tranșant sentimentul de 
singurătate, de absență, dorul de celălalt, poate și de un 
alter-ego mai bun, mai profund. Un pat al singurătății a 
devenit un pat de supliciu, poate al sacrificării, costume 
minuțios pictate sunt lipsite de căldura corpului uman, 
scaunele goale de la masa decorată își așteaptă inutil 
mesenii, iar culorile reci, în ciuda accentelor decorative, 
lumina scăzută, crepusculară exprimă neputința, 
atmosfera sumbră a unor spații de o răceală care 
îngheață totul. 

În seria „Diurn, Nocturn” apar personaje ivite din 
suprarealism, oficianți ai unor ritualuri legate iarăși de 
viață și de moarte, de granița dintre bine și rău, dintre 
iluzoriu și real, ce se poate anula în orice clipă. Ceea 
ce pare a fi într-un anume fel se metamorfozează și 
primește alte conotații. Fluturii ce se zbat captivi în 
mâinile personajului straniu, diurn, sunt lăsați oare să 
zboare pentru a fi liberi sau pentru a muri? Iar ofranda 
care deja se prelinge din mâinile cuplului sumbru din 
lucrarea „Doi călugări în fața ferestrei mele” este o 
mesageră mai curând a morții, într-o viziune onirică 
horror.

Ioana Olăhuț mărturisește că a desenat mereu 
animale, prin intermediul lor exprimând situații, relații 
ce se metamorfozează continuu, pornind adeseori de la 
ludic sau de la banale întâmplări cotidiene. Lucrurile 
evoluează, devin aparent șanjabile, iar relațiile se pot 
altera, cu deznodăminte imprevizibile. Un lucru e 
sigur până la urmă, aparențele nu vor putea ascunde 
adevărul, iar malițiozitatea, persiflarea sunt prezente 
în expresia multor lucrări, ca în „Coșmarul puiului 
de găină”. Sunt lucrări alegorice, pictate mai ales 
în contraste cromatice de roșu, verde, mov, de roşu, 
negru şi galben. Frica, amenințarea morții vin de unde 
nu te-ai aștepta. Delicioasele și promițătoarele căpșuni 
devin instrumente ale morții și pot strivi trupul firav al 
puiului de găină. Sunt întâlniri primejdioase, în care 
căpșunele promit satisfacții, momeli pentru cei naivi, 
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țintuiți ori striviți de capcanele unor visuri pe cât de 
fantastice, pe atât de periculoase atunci când rațiunea 
a adormit.

Deci a revenit la nevoia de subiecte și conținut într-
un spațiu pictural în care culoarea are un rol important 
în exprimare, considerând că arta nu oferă momente de 
tihnă și nici puritate, nevrând să placă, ci să provoace, 
lipsind chiar și preocuparea pentru claritatea structurală. 
Ea ridică probleme referitoare la natura relațiilor dintre 
oameni, la posibila lor alterare și precaritate, având în 
vedere tot felul de posibilități asociative, cu accent pe 
faptul că tragedia poate surveni oricând, mai ales în 
prezent. Ioana Olăhuț se slujește de imagini grupate 
în serii pentru mesajele pe care vrea să le transmită, 
suspicioasă față de vocația retorică a cuvintelor. Simte 
nevoia unor mijloace aluzive figurative, altele decât cele 
ale discursului pictural pur. Relațiile cu lumea exterioară, 
ca și cu propria subiectivitate, nu se pot rezolva în 
explozii senzoriale, în jubilații ale materiei cromatice. 
Desenul îi oferă în continuare instrumentul flexibil care 
mediază cu subtilitate între reprezentare și expresie, 
rezultând astfel o sustragere de sub presiunea unității de 
timp și spațiu. Este o pictură care, așa cum scria un tânăr 
critic de artă, „dezvăluie o lume a muchiilor existențiale, 
în care frica, durerea și foamea sunt alte denumiri pentru 
pragurile unor treceri problematice, forme ale unei 
existențe însetată de dublul lor metafizic”. 

________
*Expoziție organizată în perioada 27 aprilie – 15 

mai 2016, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, curatorul 
expoziției, Dan Breaz.

* * *
Ioana Olăhuţ (n. 1979, Cluj Napoca) este o artistă 

cu o activitate expoziţională naţională şi internaţională 
deosebit de relevantă pentru dimensiunea contemporană 
a ideii de metamorfoză. Absolventă a Universității de 
Artă și Design Cluj-Napoca în anul 2005, specializarea 
Pictură, lucrările artistei au fost incluse în expoziţii 
definitorii pentru fenomenul artistic contemporan atât la 
nivel naţional, cât şi internaţional. 

Abstract
„My name is Ioana Olăhuţ. I am a fervently 

practicing painter. I am exploring the realm of play, 
the generous, creative and unexpected potential of the 
provoked and cultivated accident. I think a lot about a 
work and then I paint it very quickly. I like to believe 
that a profound message can be conveyed through, 
apparently, the most frivolous framing. My wish is to 
gather in my paintings all the elements coming from 
completely different worlds which function perfectly 
well individually, but associated, they create new 
conceptual and aesthetic spaces”.  

cronică plastică

Titluri  lucrări
Deliciu catalan I, 120 x 100, ulei pe panza, 2013
Doi călugări în fața ferestrei mele, 98 x 185, ulei 

pe panza, 2014
Coșmarul puiului de găină I, 19 x 97, ulei pe 

panza, 2014
Trilogia spațului deschis, 160 x 108, ulei pe panza, 

2015
Deliciu catalan III, 120 x 100, ulei pe panza, 2016
Coşmarul puiului de găină IV, 100 x 120, ulei pe 

panza, 2016



92

Alexandru PALEOLOGU

”Pe atunci Răsăritul nu era o zonă 
barbară şi noroioasă”

-Domnule Alexandru Paleologu, bun venit la 
Turnu Severin! Aţi participat la ceremonia schimbării 
denumirii Bulevardului Republicii în Bulevardul Carol 
I şi la simpozionul ,,130 de ani de la venirea în ţară 
a Regelui Carol I”, desfăşurat la Palatul Cultural 
,,Teodor Costescu”. Semnifică aceste manifestări o 
revenire în matca firească a cursului istoriei?

-Nu, nu cred că există o asemenea semnificaţie, 
deşi ceva de această natură există simbolic, dar nu este 
o împlinire în fapt.

Am auzit cu bucurie zgomotul de tinichea 
pe care l-a făcut tabla inscripţionată cu denumirea 
,,Bulevardului Republicii” la izbirea de caldarâm. 
Şi actuala denumire e scrisă tot pe tablă, numai că ea 
ocupă un loc din care nu ar trebui să lipsească niciodată. 
Sigur, zgomotul izbiturii de caldarâm al tinichelii de 
care vorbeam mai înainte e de dorit să se producă şi în 
alte planuri, la diferite nivele ale vieţii social-politice 
din ţara noastră.

Cât priveste mesajul regelui, pentru mine nu 
este o noutate, îi cunosc vocea, îi cunosc felul de a vorbi, 
îmi pătrunde în inimă foarte familiar, deşi mulţi oameni 
sunt surprinşi de acest glas întrucât, din fericire, nu este 
al unui orator. E chiar ridicol ca un rege să fie orator, să 
fie retor, să aibă talent oratoric. De fapt, nu ştiu dacă un 
rege trebuie să aibă talent la aşa ceva, el nu trebuie să 
fie campion la scrimă, nici la box, ci să fie rege şi atât. 

El poate avea cel mult un hobby, nu? Regele Mihai a 
avut un hobby - avioanele, din care a trăit, fiind o vreme, 
după cum se ştie, pilot de încercare. Deci nu putem vorbi 
de un talent în pilotaj, de un talent privind pilotajul, dar 
talentul lui adevărat e... de a fi rege, îl are genetic şi e 
cea mai augustă prezenţă, cea mai impunătoare dintre 
toate capetele încoronate pe care am avut ocazia să le 
văd în carne şi oase, şi are, pe de altă parte, natura cea 
mai umană, cea mai graţioasă, cea mai firească, fiind 
omul cel mai fără de pretenţii.

El are misiune prin destin, nu este un agrement 
sau o plăcere, nu este o slujbă bună, bine plătită, este 
o sarcină care limitează dreptul de a te comporta după 
bunul plac, aşa cum îl are orice alt cetăţean.

Indiscreţia dusă până la obscenitate a lumii 
moderne, care a pus în situaţii dificile multe case regale, 
nu se poate întâmpla cu familia regelui Mihai. Mi-
amintesc de o vorbă a reginei Ana, vorbă spusă acum trei 
ani la Paris într-o emisiune televizată. După ce regele a 
răspuns la întrebări, au fost solicitate câteva cuvinte şi 
reginei Ana. ,,Ce pot să vă spun decât că evoc viaţa unui 
bărbat pe care îl iubesc?!”

Simplu, regal de simplu…

-Aţi părăsit postul de ambasador al României 
la Paris. Starea de “ambasador al golanilor” v-a 
părăsit pe dumneavoastră?

-Aaa, asta nu se poate. Sunt anumite titluri care 
nu se pierd: ai fost o zi ministru, rămâi domnul ministru, 
ai fost o zi general, rămâi general. În cazul meu, ca 
ambasodor trebuia să fiu al cuiva, trebuia să recunoşti 
pe cineva ca suveran pe care-l reprezinţi. Un ambasador 
nu reprezintă niciodată un guvern, el reprezintă capul 
statului, dacă este legitim.

În vremea când am fost eu plecat ambasador la 
Paris, suveranul României era tineretul insurecţional din 
Decembrie 1989.

de ieri, de azi
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-Sunteţi un cunoscut eseist, un spirit critic 
incomod. Ca senator, cum vedeţi Parlamentul din 
interior?

-Ca un spectacol uneori distrativ, alteori 
plicticos. E bine că există chiar în actuala configuraţie.

-E o reflectare a opţiunilor electoralului de 
acum patru ani...

-Sigur, afirm că e bine că există, dar e un fel 
de mască a pluralismului politic, inoperantă, pentru că 
opoziţia nu poate să aibă niciodată un vot decisiv, fiind 
,,bătută” întotdeauna la numărul de voturi dar din când în 
când se obţin nişte mişcări mai bune în anumite direcţii. 
Deşi cu o prezenţă ,,discretă”, există totuşi o opoziţie. 
Dată fiind libertatea presei - un bun câştigat -, o parte a 
ei se constituie într-o opoziţie extraparlamentară, ca să 
spun aşa, deşi cazurile semnalate de ea rămân cel mai 
adesea fără urmări.

Mare lucru, actualmente, opoziţia nu poate 
face, dar sperăm ca viitorul scrutin să modifice structura 
Parlamentului. Până una-alta, suntem într-o ţară a 
minciunilor...

-În intervenţia dumneavoastră la simpozionul 
,,130 de ani de la venirea în ţară a regelui Carol I”, aţi 
făcut afirmaţia că noi, românii, nu am avut o Renaştere. 
Vă rog să detaliaţi…

-Am spus că am fi putut avea şi chiar am avut 
un început de Renaştere, contemporană cu Renaşterea 
din alte ţări, mai ales în Moldova lui Ştefan cel Mare şi 
Petru Rareş, când s-a impus marele stil arhitectural al 
bisericilor, configuraţia gotico-bizantină, extraordinarele 
fresce din secolele XV şi XVI. Apoi, au fost cărţile de 
cultură teologică şi sapienţială din secolele XV-XVII în 
principatele româneşti.

Mentalitatea, cinismul şi lipsa de scrupule 
(machiavelică, aş zice), actele de uzurpare, luptele 
pentru coroană care s-au produs în ambele principate 
– momentul lui Alexandru Lăpuşneanul fiind exemplul 
cel mai cunoscut – au fost asemănătoare mentalităţilor 
şi stării societăţii franceze, să zicem.

Dar în acest timp avansul dominaţiei otomane 
punea în pericol posibilitatea constituirii la noi a unei 
burghezii întreprinzătoare, aşa cum s-a petrecut în 
Franţa. Au existat nişte armatori moldoveni cu birouri 
la Pireu, erau nişte negustori, nişte case care constituiau 
un patriciat incipient. Acest fenomen s-a diminuat 
însă, întârziind potenţial, virtuala Renaştere ale cărei 
elemente definitorii chiar existau, ca şi ale fenomenului 
general al Renaşterii.

Nu e adevărat! Europa creştină e Europa 
creştină, iar ordinele cavalereşti şi regimul feudal 
erau aceleaşi. În epoca în care Parisul era un întuneric 
noroios în care orăcăiau broaştele, Europa avea numai 
trei puncte de mare civilizaţie: Spania islamică (dar 
necreştină) şi două mari imperii creştine, cel Bizantin şi 
cel de la Kiev - despre care se ştie prea puţin şi căreia nu 
i se acordă prea mare importanţă. Aici a existat o mare 
civilizaţie creştină şi extraordinar de rafinată! Robert I, 
regele Franţei, a făcut un mare pas istoric atunci când 
s-a însurat cu o principesă de la Kiev.

Deci trebuie să fim lămuriţi că pe atunci 
Răsăritul nu era o zonă barbară şi noroioasă cum încă 
mai cred unii ignoranţi!

Interviu realizat de DUMITRU 
ANDRECA, 
10 mai 1996, 

Drobeta Turnu Severin

de ieri, de azi
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Festivalul-concurs naţional de 
creaţie literară 

„AVANGARDA XXII”

Ediţia a XV - a, Bacău-Tescani, 
29 septembrie - 1 octombrie 2016

Regulamentul concursului

Fundaţia Culturală „Georgeta 
şi Mircea Cancicov” organizează 
cea de-a XIV - a ediţie Festivalului-
Concurs Naţional de Creaţie Literară 
„Avangarda XXII”, manifestare 
care îşi propune descoperirea şi 
promovarea creatorilor de poezie, 
proză scurtă, teatru scurt, critică 
literară şi eseu - tineri şi adulţi, 
începători şi profesionişti -, a celui mai 
bun debut în volum, a celor mai buni 
poeţi consacraţi, precum şi a celei mai 
bune antologii de autor, identificarea 
şi promovarea celor mai valoroase 
reviste literare şi de cultură. De 
asemenea, iniţiativa îşi mai propune 
descoperirea şi promovarea valorilor 
autentice băcăuane prin acordarea 
Premiilor Anuale ale Fundaţiei 
„Georgeta şi Mircea Cancicov” pentru 
Literatură, Cultură, Arte şi Jurnalism. 
 
 Condiţii de participare

 

La această competiţie pot 
participa:

I. Creatori de poezie, proză 
scurtă, teatru şi critică literară şi/sau 
eseu, care:

- nu au depăşit vârsta de 47 de ani 
şi nu au debutat editorial

- au debutat editorial în perioada 
2015 şi nu au depăşit vârsta de 47 de ani

- nu au depăşit vârsta de 
65 de ani (scriitori profesionişti), 
                                    precum şi

II. Autori de antologii (din 
creaţia unui singur sau a mai multor 
poeţi), apărute în 2015

III. Reviste literare şi de cultură

IV. Creatori din domeniile 
literaturii, culturii, artelor, ştiinţei şi 
învăţământului 

 
 

 Desfăşurarea concursului

I. Concurenţii care nu au depăşit 
vârsta de 47 de ani, nu au debutat 
editorial şi nu au primit premiul de 
debut în volum în ediţiile anterioare vor 
expedia un număr de minimum:

- un grupaj de 10 poezii, 
- 3 lucrări de proză însumând 

maxim 8 pagini, 
- 1 - 2 piese de teatru scurt, 
- 2 lucrări de crtitică literară/eseu 

de circa 4-5 pagini. 
Lucrările vor fi editate în word, 

cu fontul Times New Roman, corp 12, 
la un rând şi jumătate, cu diacritice. 

Lucrările vor purta un motto, iar 
fişa autorilor (care va conţine, în mod 
obligatoriu, o copie scanată a cărţii 
de identitate, numele şi prenumele, 
locul şi data naşterii, profesia, locul 
de muncă, adresa exactă, numărul de 
telefon şi de mobil şi adresa de e-mail) 
se va introduce într-un plic închis, ce va 
avea acelaşi moto cu cel al lucrărilor.  
De asemenea, concurenţii vor introduce 
în plicul mare un CD cu textele şi fişa 
autorului culese în word, cu fonturi 
româneşti (condiţie eliminatorie!), o 
copie scanată a cărţii de identitate, 
precum şi două poze color - una bust 
şi una în picioare, scoase cu aparat 
foto digital, la rezoluţie maximă. 
Conţinutul CD-ului va fi transmis 
obligatoriu şi la adresa de e-mail: 
fundatiacancicov@yahoo.com

Concurenţii care au debutat 
editorial în anul 2015 şi nu au depăşit 
vârsta de 47 de ani vor trimite trei 
exemplare din cartea apărută, un CD cu 
cartea în PDF, o copie scanată a cărţii 
de identitate, un curriculum vitae şi o 
fotografie.

Poeţii consacraţi, care nu au 
depăşit vârsta de 65 den ani, vor 
trimite minimum trei titluri de cărţi 
reprezentative, un CD cu cartea în PDF, 
o copie scanată a cărţii de identitate, 
un curriculum vitae şi o fotografie.  
Acelaşi lucru este valabil şi pentru editorii 
(responsabilii, îngrijitorii) antologiilor 
care cuprind creaţiile mai multor poeţi.  
Poeţii profesionişti, care şi-au scos 
o antologie din creaţia proprie în anul 
2015, vor trimite trei exemplare din 
cartea respectivă, un CD cu cartea 
în PDF, o copie scanată a cărţii de 
identitate, un curriculum vitae şi o 
fotografie.

Prozatorii, dramaturgii şi criticii 
literari vor trimite o carte editată în 
anul 2015, în trei exemplare, un CD cu 
cartea în PDF, o copie scanată a cărţii 
de identitate, un curriculum vitae şi o 
fotografie

Directorii (redactorii-şefi) 
publicaţiilor literare şin de cultură de 
limbă română, din ţară şi străinătate 
vor trimite cel puţin trei numere 
reprezentative apărute în cursul anului 
2015, un CD o copie scanată a cărţii 
de identitate, un curriculum vitae şi o 
fotografie.

Toate lucrările vor fi expediate 
până la data de 26 august 2016 (data 
poştei), pe adresa: 

Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Bacău, 

Strada 9 Mai nr. 33, etaj III, 
C.P. 600066, 

cu menţiunea: „Pentru 
Festivalul de Creaţie Literară 
Avangarda XXII”.

Concurenţii premiaţi vor fi, în 
prealabil, anunţaţi telefonic sau prin 
poşta electronică în vederea participării la 
festivitatea prilejuită de acest eveniment. 
Organizatorul va asigura transportul, 
masa şi cazarea pentru invitaţi şi laureaţi.            
Manuscrisele, revistele, cărţile şi CD-
urile nu se înapoiază.

II. Până la data 26 august 2016, 
creatorii din domeniile literaturii vor 
trimite prin poştă sau vor depune la 
sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură 
Bacău:

- o carte de poezie editată în 
2015 sau minimum două grupaje de 
poezie publicate în reviste literare  
   anul trecut

- o carte de proză editată în 2015 
sau minimum două proze publicate în 
reviste literare anul trecut

- o carte de critică literară 
editată în 2015 sau minimum două 
articole publicate în reviste literare  
anul trecut

- Artiştii plastici vor depune 
minimum trei lucrări semnate în anul 
2015.

- Dirijorii de orchestre sau 
coruri, soliştii vocali şi instrumentişti, 
ansamblurile folclorice vor depune - 
pe CD sau stik - minimum trei piese 
prezentate la trei spectacole diferite în 
anul 2014.

 

talmeş-balmeş
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- Jurnaliştii vor depune 
minimum trei reportaje sau anchete sau 
interviuri, indiferent de mărimea lor, şi  
cinci note sau ştiri - toate 
publicate în anul 2015. 
Lucrările, însoţite de un  CV, vor purta 
menţiunea: „Pentru Premiile Anuale 
ale Fundaţiei Culturale Cancicov”.

. 
 Premiile:

Pentru prozatorii  consacraţi, 
care nu au depăşit vârsta de 65 de ani:

Premiul de Excelenţă pentru cea 
mai bună carte de proză a anului 2015

Pentru poeţii consacraţi, care 
nu au depăşit vârsta de 65 de ani:

Premiul de Excelenţă pentru cea 
mai bună carte de poezie a anului 2015

Pentru dramaturgii consacraţi, 
care nu au depăşit vârsta de 65 de ani:

Premiul de Excelenţă pentru cea 
mai bună carte de teatru a anului 2015

Pentru criticii literari 
consacraţi, care nu au depăşit vârsta 
de 65 de ani:

Premiul de Excelenţă „pentru 
cea mai bună carte de critică literară a 
anului 2015

Pentru poeţii care au debutat 
editorial în anul 2015 şi care nu au 
depăşit vârsta de 47 de ani:

Premiul de Excelenţă pentru cea 
mai bună carte de debut a anului 2015

talmeş-balmeş

Pentru cea mai bună antologie 
(inclusiv de autor) de poezie a anilor 
2015:

Premiul de Excelenţă

Pentru poeţii care nu au debutat 
editorial şi nu au depăşit vârsta de 47 
de ani:

Premiul de debut în volum al 
Editurii Fundaţiei Culturale Cancicov 
Bacău

La această categorie se vor mai 
acorda Premiile II şi III, trei menţiuni, 
precum şi premiile unor reviste literare.

Pentru cea mai bună revistă 
literară şi de cultură a anului 2015:

Premiul de Excelenţă al 
FUNDAŢIEI CULTURALE 
„GEORGETA şi MIRCEA 
CANCICOV”

Pentru întreaga creaţie literară 
şi/sau pentru întreaga activitate 
depusă la o revistă aflată sub egida 
Uniunii Scriitorilor din România, 
Juriul va acorda:

Premiul „OPERA OMNIA” sau 
PREMIUL DE EXCELENŢĂ

PREMIILE ANUALE ALE 
FUNDAŢIEI CULTURALE „GEOR-
GETA ŞI MIRCEA CANCICOV” 
PENTRU LITERATURĂ, 
CULTURĂ, ARTE ŞI JURNALISM

În vederea stimulării şi 
promovării la nivel local, naţional şi 
internaţional a creatorilor băcăuani din 
domeniile literaturii, artelor, ştiinţei 
şi învăţământului, juriul constituit va 
acorda:

Premiul de Excelenţă pentru cea 
mai bună carte de poezie a anului 2015

Premiul de Excelenţă pentru cea 
mai bună carte de proză a anului 2015

Premiul de Excelenţă pentru cel 
mai bun artist plastic al anului 2015

Premiul de Excelenţă pentru cel 
mai bun jurnalist al anului 2015

Premiul de Excelenţă pentru cel 
mai bun solist-vocal/instrumentist al 
anului 2015

 
Notă:

- Premiile vor fi acordate numai 
persoanelor prezente la festivitatea de 
decernare a acestora.

- În lipsa premiantului, premiul se 
anulează.

- Manuscrisele, cărţile, materia-
lele, lucrările şi revistele care nu 
îndeplinesc întocmai condiţiile acestui  
Regulament nu vor intra în concurs. 

Relaţii suplimentare la:  
telefon:

0334/405419 
 

mobil: 0721/861045
 

E-mail: fundatiacancicov@yahoo.com
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Ioan MOLDOVAN
plaur

Visam în facultate  câteodat’,
că sunt la absolvire repartizat
undeva în Deltă

Ştiam o concretă
poveste pe care o am aflat 
la o şuetă

Cu un fost absolvent de Cluj.
El  a ajuns în Deltă direct din burg
fiindcă nu a ştiut să facă sluj
cui şi unde trebuie, îndeajuns,
şi de aici decurg

toate relele care l-au ajuns,
toate grijile nesfârşite,
condamnat la o viaţă fără nume
şi la o uitare a textelor citite.

Îmi povestea cum anume
a deprins arta răbdării,
adică pescuitul, doar ca să se trateze
de oboseala plictisului predării.
Nu prea prindea mare lucru, fireşte,
de obicei doi: un peşte şi celălalt peşte.

Odată s-a dus la pescuit pe un plaur,
sperând şi el că acolo va prinde ceva,
poate chiar peştişorul de aur,
despre care se spunea
că nu e chiar poveste, cum s-a tot vorbit,
mulţi îmbogăţindu-se din pescuit.

Şi deodată plaurul s-a scufundat,
fiind de fapt un submarin sovietic.

Aşa că eu acum mă simt bine, ca un gospodar aranjat,
aici, în Oradea, unde am 
şi o Familie în care cu brişca deretic! 

                    
                                 în lectura lui Lucian  PERŢA

contra-tolle


