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Dan COMAN

grădina de cafea

vino să vezi:
capul meu e un dulăpior cu medicamente
un loc aseptic și răcoros
dreptunghiul de placaj proiectat pentru siguranță
strecoară-ți mîna și ia pastile proaspete
te vor ajuta imediat să uiți

vino să vezi:
capul meu e ursulețul de pluș
moale și antialergic
poți dormi cu el în brațe, 
poți să-l faci cadou unei familii cu bebeluș
șterge-l de praf, izbește-l de perete, aruncă-l pe geam
te va aștepta nemișcat în iarba uscată

vino să vezi:
capul meu e o pasăre împăiată
peștele de sticlă de pe televizor
prințesa de porțelan încuiată-n vitrină
obiectul de lux lăudat insistent de musafiri
pușculița care așteaptă speriată sub pat
să fie spartă în mii de bucăți

vino să vezi:
capul meu e un oraș din nord
singurătatea și liniștea care lovesc mai tare ca boala
cancelaria burdușită cu profesori idioți și săraci
strada pustie, covrigăria, 
aerul uscat care-ți intră ca lîna în ochi

vino să vezi:
capul meu e o superbă grădină de cafea 
uitată într-o lădiță pe balcon, la mijlocul iernii
cînd lumina nu mai are putere iar pămîntul e deja înghețat
grădina de cafea peste care zăpada 
tremură ca un pui orb de pisică părăsit la începutul serii 
undeva lîng-un gard
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Ana BLANDIANA

 
Cum se scrie un poem?

Este o întrebare care mi-a fost pusă cândva de 
o fetiţă, o elevă întâlnită într-una din multele întâlniri 
organizate pe vremuri în şcoli, şi, înainte de toate, 
trebuie să observ forma corectă a întrebării: se scrie, nu 
este scris. Nu eu îl scriu pe el, el mă scrie pe mine. Cine 
este el – poemul sau cel care hotărăşte ca poemul să vină 
pe lume – este greu de spus. Cel mai simplu ar fi să spun 
Dumnezeu. Dar intensitatea şi ambiguitatea poeziei 
este atât de similară cu intensitatea şi ambiguitatea 
rugăciunii, încât răspunsul ar fi aproape pleonastic. În 
orice caz, a trecut de mult vremea când credeam că mă 
exprim cu ajutorul scrisului. Acum accept să mă las 
exprimată de altcineva, chiar dacă sper că acesta poate 
fi uneori chiar eu însămi.

De altfel, se spune că, născându-se, murind şi 
fiind înlocuite cu altele  care se nasc şi mor, celulele care 
ne formează trupul din şapte în şapte ani sunt schimbate 
în totalitate. Din şapte în şapte ani, deci, cel care sunt eu 
este cu desăvârşire altul. Astfel se explică, desigur, faptul 
că întâmplări, gesturi, reacţii, gânduri de acum 30 de ani 
îmi sunt aproape necunoscute, în orice caz străine, mai 
străine decât cutare scenă sau replică din Dostoevski sau 
Flaubert. Dar, curios, această desprindere nu se petrece 
şi în poezie, ba e chiar invers: poeme scrise acum 30 
de ani  şi citate, recitate de atunci mereu, sunt mai ale 
mele decât poemele ultimului volum pe care nu le-am 
învăţat încă. Ce dovadă mai extraordinară că nu eu sunt 
autoarea poemelor mele, că eu nu sunt decât calea pe 
care ele au venit pe lume. Că mi s-au spus ca să le spun. 
Aş putea să vorbesc la infinit despre această stranie 
senzaţie – stranie pentru că mă luminează, în loc să mă 
tulbure – că nu eu, ci un altul scrie prin mine, fără măcar 
să se obosească să mă prevină despre ce va fi  vorba. De 
aceea, probabil, ceea ce simt în fata poemelor nu este 
mândrie, ci mirare, nu orgoliu, ci umilinţă. Şi poate o 
mică, foarte mică, aproape răsfăţată, ofensă.

Un alt răspuns  al ciudatei întrebări este, de 
fapt, o condiție: pentru a fi poezie, un poem se scrie cu 
frică de literatură, cu spaima de a nu fi un profesionist 
al acesteia. Sunt, desigur, scriitor, scriu cărţi ,şi totuşi 
ideea că aş putea fi doar un autor de literatură  mi se 
pare inexactă şi chiar jignitoare. În măsura în care ceea 
ce scriu nu este mai mult decât literatură, nu merită 
efortul, nu mă interesează. În orice caz, literatură şi 
poezie nu mi s-au părut niciodată sinonime. Literatura 
este ceva făcut din cuvinte, poezia, dimpotrivă, se apără 
de cuvinte, se scrie cu grija de a folosi cât mai puţine 
cuvinte.

2.

În urmă cu mai mulţi ani am ţinut la Roma, la 
Catedra di Poesia  a Centrului International Montale 
o conferinţă intitulată „La poesia tra tacere e pecato” 
(„Poezia între tăcere şi păcat”) despre această tendinţă 
aproape absurdă a poeziei de a spune cât mai puţin 
pentru a sugera cât mai mult, până la dispariţia ideală 
în tăcere. Și asta nu numai pentru că într-o lume în care 
se vorbeşte atât de mult rostul poeziei a devenit acela 
de a restabili tăcerea, ci şi pentru că visul – evident, 
imposibil – al  adevăratei poezii nu este atingerea unei 
forme, oricât de perfecte, ci absenţa oricărei forme. 
De aceea nu cred că există ceva mai tulburător, mai 
lipsit de apărare şi mai semnificant decât proza unui 
poet adevărat, acea nevoie şi încăpăţânare de a spune 
-  raţional şi detaliat – lucruri de nespus.

Figura fetiţei care mi-a pus întrebarea din titlu 
mi-a rămas în minte şi am încercat să o recunosc în 
toate scriitoarele tinere pe care le-am cunoscut mai 
târziu, iar întrebarea n-am uitat-o nu numai pentru că 
în prima clipă m-a interzis, ci şi pentru că ea a revenit 
pe diversele trepte ale devenirii mele pentru a căpăta 
tot mai nuanţate  şi  tot mai dificile accente.

Iar acestei suite de răspunsuri, evoluând nu o 
dată contradictoriu, cred că ar mai fi ceva de adăugat, 
chiar dacă nu are o legătură explicită cu întrebarea.

Când mi-a apărut un volum de „Poeme 1964 
– 2004” n-am putut să nu mă gândesc, cu un acut 
sentiment de irealitate, că este vorba de 40 de ani.

Patruzeci de ani de poezie?
Evident, nu, pentru că în acest întins întuneric 

de timp fulgerele poeziei au reprezentat doar o 
infimă parte. Cât? Un an?  Doi? Câteva luni? Câteva 
săptămâni? Căci este de la sine înţeles că pentru 
definirea unui poem o concluzie de bun simţ nu poate 
însuma decât fulgerele. Nici măcar tunetele care 
urmează nu pot fi puse la socoteală. Pentru că nu e 
vorba de măsurarea unui meşteşug, ci a  unui mister 
care rămâne intact nu pentru că e ascuns, ci pentru că 
este de neînţeles.
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Petru CIMPOEȘU 

M-am gândit să mă las de scris

În urmă cu un an și ceva, hai să zicem doi, am 
publicat o carte intitulată “Celălalt Simion”, parte 
dintr-un proiect mai amplu, al unei mitologii personale 
a provinciei. Eram conștient, cum am fost de fiecare 
dată când am dat ceva la tipar, că nu e o capodoperă. 
Ca să parafrazez un inspirat vers al lui Andrei Bodiu, 
capodopere scriu numai morții (el zice, mai ambiguu, 
că “orice poet bun e un poet mort”). În orice caz, pentru 
eventualitatea că cineva ar fi dispus să mai citească 
și printre rânduri, am pus acolo tot felul de chestii. 
Mai întâi, o trimitere la “ Maestrul și Margareta”. 
Povestea începe cu căutarea unui motan care fugise de 
acasă, pe urmă motanul dispărut apare sub înfățișarea 
unui pretins Deputat (câteva similitudini fiziologice 
indică asta), căruia nu-i atribui vreun nume, fiindcă ar 
însemna să fi fost botezat, iar mai încolo este prezentată 
explicit ipoteza că poți identifica dracii cerându-le 
pur și simplu buletinul de identitate - din cauză că 
n-au fost botezați, deci nu s-au lepădat de Satana, 
ei vor da în bâlbâială. Obsedate de bani, personajele 
mele semnează chiar și un Pact (cu cine altcineva?); 
locul lor de întâlnire este o cârciumă numită Regrete 
Eterne și situată într-un subsol (antiteza cu Simion 
liftnicul, care se claustrează la ultimul etaj al unui 
bloc de locuințe, e anunțată din titlu), iar în final, 
unul din personaje fuge în Transnistria – și anume, 
la Tighina, oraș care în romanele lui Ilf și Petrov este 
numit Bender, oare ați auzit de Ostap Bender? În fine, 
o mulțime de jucărele de genul ăsta. Mai e și obsesia 
mea privind valorificarea ficțională a unor situații 
pretins reale. Bunăoară, Tărâmul Ardeilor Iuți (“cea 
mai fericită țară din lume”) nu este o invenție, ci este 
supranumele statului Bhutan, aflat la poalele munților 
Himalaya, între India și China. De altfel, cam optzeci 
la sută din materia factuală a romanului meu se 

poate documenta în presă sau pe internet – restul e 
autobiografie. Se poate să fi fost prea subtil? Îmi pare 
rău că nu am pus la urmă o listă bibliografică, m-am 
temut că ar putea fi socotită o aroganță. Un critic în a 
cărui seriozitate am deplină încredere mi-a reproșat 
că m-aș lua de Cărtărescu, din motive de frustrare și 
“anxietatea influenței”, dar impresia mea este că n-a 
prins poanta, căci nu despre obsesia lui Cărtărescu 
pentru Premiul Nobel e vorba acolo, ci despre obsesia 
chibiților literari față de posibilitatea ca acel premiu 
să-i fie acordat (sau mai degrabă nu) vreodată lui 
Cărtărescu și neapărat lui – mă rog, în ultimă instanță, 
o bună strategie de marketing! Un altul, probabil sub 
presiunea vreunei școli doctorale, mi-a calificat cartea 
drept una de duzină, lucru cu care în principiu sunt de 
acord, dar cu un neînsemnat amendament: o excelentă 
carte de duzină. Țin mult la mențiunea asta, fiindcă 
alții scriu niște cărți excepționale a căror lectură 
numai cititorii-martiri reușesc să o ducă la capăt și 
despre care criticii se feresc, din pudoare, să spună că 
sunt excepțional de plictisitoare.

Dar nu din aceste motive m-am gândit să 
mă las de scris. Am știut, încă înainte de a publica 
romanul, că formula mea, prea puțin condescendentă 
față de sensibilitățile criticii cu tendință, conține 
un oarecare coeficient de risc, ca să nu mai spun că 
efectul conștiincioasei alinieri a unora la cerințele 
corectitudinii politice se manifestă adesea, cum e și 
normal, printr-un sărman deficit de umor. Lovitura 
decisivă a venit de unde m-aș fi așteptat mai puțin 
sau deloc, și anume, de la un om pe care îl consider 
printre puținii mei prieteni. Este vorba de un moșneag 
de optzeci și ceva de ani. Nu că asta ar fi singura lui 
calitate, dar chiar așa stau lucrurile, îmi cer scuze! 
Numele lui, probabil cunoscut celor mai în vârstă, 
este George Bălăiță. Prietenia noastră se manifestă 
cel mai adesea de la distanță. O dată pe lună sau la 
două luni, îi dau sau îmi dă un telefon și stăm de vorbă 
despre câte-n lună și-n stele, fără să ne luăm prea 
tare în serios. Mai mult ca să ne ținem de urât unul 
altuia. Dacă se întâmplă să am drum la București, ne 
întâlnim și facem cam același lucru. Odată, când nu se 
găsea Sintrom în farmacii, i-am dus o cutie de pastile 
din astea. Altădată, în preajma Crăciunului, i-am dus 
un curcan. Așa îmi manifest eu uneori prietenia. Era 
chiar pe 21 decembrie, Solstițiul de iarnă, când Antipa 
rămâne treaz încercând “să afle puterea unei nopți de 
decembrie”.

„Ziarele anunțau valuri de căldură, mase uriașe 
de aer cald care s-ar aglomera deasupra emisferei 
boreale și ar pune în încurcătură clima temperată 
a Europei, iar pe ecranele televizoarelor puteau fi 
văzute sloiurile de gheață mișcându-se lent printre 
malurile mult lărgite ale Siretului și Mureșului”...

Da, chiar așa. Decembrie 2015 a fost unul 
nefiresc de cald, asta voiam să spun, parcă desprins 
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din “Lumea în două zile”. Îmi mai vorbise și altădată 
despre scenariul după povestea aceea a lui Creangă, 
cu un flăcău tomnatic pe care dracul îl ajută să se 
însoare. Cum că ar fi scris mai demult acel scenariu 
și că Lucian Pintilie l-ar fi apreciat foarte tare, ar fi 
vrut chiar să facă un film după el, numai că între timp 
Lucian Pintilie îmbătrânise și el...

Îl ascult întotdeauna pe George Bălăiță cu 
respect, dar nu întotdeauna iau în serios ce spune, 
fiindcă e scriitor, iar scriitorii mai fabulează și când 
nu scriu. De data asta, însă, a trebuit să fiu mai atent, 
fiindcă, luându-și mai întâi un milion de precauții, mă 
întrebă ca din întâmplare dacă am citit în „România 
literară” fragmentele de scenariu publicate. Mi-a fost 
rușine, dar a trebuit să recunosc: nu citisem. Fiindcă 
revista nu ajunge în chioșcurile din Bacău și, chiar 
dacă ar ajunge, de ceva vreme eu nu mai locuiesc în 
Bacău, așa că o citesc pe internet, cu o întârziere de 
două-trei săptămâni… Fel de fel de scuze. Insistența 
lui, aproape că m-a rugat să-i citesc scenariul, mi s-a 
părut un pic suspectă. Ce naiba, doar nu-s proprietarul 
vreunei case de filme!

Dar, orișicât, din respect – spre deosebire de 
alte virtuți, respectul e întotdeauna o virtute! – odată 
întors acasă, m-am avântat în cyberspațiu, să caut 
„Învoiala” lui Bălăiță. Ia să vedem:

„Bolta cu stele mari, cărnoase. E trecut de 
miezul nopţii dar mult înainte de răsărit. Maşina 
cosmică se simte colosală, înspăimântătoare prin 
iluzia perfecţiunii, acum însă domesticită.

Este un cer de toamnă, deasupra unui ţinut 
muntos, abia bănuit de sus. Discul lunii pline 
năvăleşte în ochi, lumină crudă, rece”...

„Părul pe umeri, pe spate, formele pietroase, 
masive se mişcă, se aşează după cum le potriveşte 
ea. Cască, sughite, îşi prinde părul cu o mână şi îl 
răsuceşte în vârful capului cu cealaltă, îşi îndreaptă 
haina ce-i alunecase de pe umăr. Pe cât e de masivă, 
sare sprintenă de pe prispă. Picioarele ei goale pe 
pământ, lovitură surdă, greoaie. Priveşte în jur. În 
lumina lunii făptura ei degajă placiditate şi viclenie. 
Intră în porumb. Foşnet. Luna se stinge lent, spre 
asfinţit. Femeia ridică nu prea mult cămaşa lungă şi 
largă, sacul alb cu care e acoperită de la gât până la 
glezne, despicat doar la gât, între ţâţe, şi se lasă pe 
vine. Sub ea, pământul vuieşte. Doar capul, ghemuit, 
parcă doarme. Ochii închişi, gura batjocoritoare”.

Citind, îți dai seama că omul e ceva foarte 
important, care chiar contează în Univers. În toiul 
nopții, când femeia aceea iese din casă și merge în 
grădină să facă pipi, gesturile ei sunt parte dintr-
un ceremonial cosmic. Ce energie misterioasă 
produce aceste imagini? Fraza scurtă face impresia 
de economie, totuși, prin aglomerare, ea devine, din 
contra, opulentă. Timp inventat, lucru în filigran, 

privire de copil – a cărui realitate este mitică pentru 
că numai astfel lumea poate fi înțeleasă și însușită. 
Hiperrealismul este o specie a fantasticului. Au mai 
spus-o și alții. Ajunge să privești intens și stăruitor un 
obiect oarecare pentru a observa cât de nefiresc e și ce 
formă stranie are, pentru a-l transforma în fantasmă. 
Sau, în cuvintele lui Vargas Llosa, “descrierea 
oricărui obiect, fie el cât de neînsemnat, dilatată cu un 
simț totalizator, duce la următoarea pretenție utopică: 
descrierea universului”. Pare să fie metoda predilectă 
a lui Bălăiță.

Cum naiba scrie? Nu mi-a spus niciodată. De 
exemplu, când face un portret. De unde pornește? Are 
în minte un personaj real, îl evocă din amintiri, din 
lecturi, sau îl inventează din cuvinte? Demoralizat, 
m-am întins pe pat, cu mâinile sub cap, și am început 
să mă gândesc. Mi-am amintit că, odată, când am fost 
întrebat cu ce mă ocup, am afirmat despre mine că sunt 
scriitor – și, amintindu-mi cum am tras atunci mult aer 
în piept ca să spun o prostie, acum îmi venea să mă 
ascund în dulap de rușine. Pe urmă am recitit câteva 
pagini din „Celălalt Simion” și mi-am dat seama 
că, oricât m-aș strădui, n-o să pot scrie niciodată ca 
Bălăiță. Mai bine m-aș lăsa. Dacă posteritatea își va 
aminti cândva de Cimpoeșu, să-și amintească doar 
atât: a fost unul din admiratorii lui George Bălăiță. 
E de-ajuns! Ar fi trebuit să-i dau un telefon, să-i spun 
că am citit „Învoiala” și să-l felicit, am lăsat asta pe 
altădată. Trebuia, mai întâi, să-mi rezolv îndoiala de 
sine și celelalte melancolii.

Au trecut ore sau poate zile până când am găsit 
soluția problemei, dar nu contează. Important este că, 
în cele din urmă, am găsit-o. Este o soluție simplă și 
îndeajuns de consolatoare. O voi dezvălui aici, pentru 
a-i încuraja și pe alții care se ocupă cu scrisul. „E 
zvonul și unia spun” că Bălăiță ar fi un mare scriitor. 
Un zvon care anumitor persoane le provoacă stres 
și nefericire. Fiindcă Bălăiță cel concret e un tip cu 
care intri greu în rezonanță, adesea incomod, pătimaș, 
imprevizibil, iar toate astea reușesc de minune să le 
stimuleze acelor persoane secreția de adrenalină și 
alți hormoni malefici. De fapt, ce merite are el? Hai 
să vedem, să analizăm puțin acest caz concret, cu 
„Învoiala”. I-a venit, la un moment dat, o idee, da? 
Nu e propriu-zis un merit, i-a fost dată, e o chestie 
de hazard, ideea aceea ne-ar fi putut veni mie, ție 
sau oricui altcuiva. Singurul lui merit este că nu a 
ratat-o. Trebuie să recunoașteți că este o concluzie 
logică și destul de reconfortantă, care ne oferă o 
nouă perspectivă asupra propriilor noastre merite și 
grație căreia eu însumi parcă mi-am mai revenit din 
melancolie, încât acum pot scrie din nou.

De ce nu a ratat-o... - mda, despre asta am să vă 
povestesc cu altă ocazie.
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Ion MUREȘAN

Animale politice de primăvară 
Căpuşa

Nu o să putem evita primăvara. E părerea 
mea. Cine crede că deșteptarea naturii la viață 
înseamnă doar ghiocei, viorele, toporași, anglicei, 
cicibote, lăcrimioare, brândușe, păpădii, clocotici 
(c...le popii), sugel (p...da țigăncii), urzicuțe, se 
înșeală. Căci din mici galerii subpământene, de 
sub scoarța copacilor, din crăpăturile zidurilor, din 
pivnițele și podurile caselor, din stupi, de sub stratul 
gros de frunze moarte, de sub grămezi de lemne, de 
sub jirezile de paie și fân, din scorburi, de sub pietre, 
din nisip se activază, cum s-o numesc, ”divizia auto-
purtată” a primăverii: furnici, muște, albine, viespi, 
fluturi, cărăbuși, melcișori, cârtițe, mămăruțe, 
croitorași, bondari, paianjeni, molii... Fiecare 
floare și fiecare insectă și animăluț ar binemerita 
atenția noastră, măcar câteva cuvinte, măcar o mică 
descriere. Dar cine știe, poate vom avea parte de o 
primăvară lungă. 

Pentru astăzi ne-am propus să vă  spunem 
câteva cuvinte despre căpușe, căci în ultimii ani 
căpuşele au ocupat un loc important în emisiunile 
primăvăratice de ştiri. 

Mii de oameni „au fost muşcaţi” de căpuşe, 
ni se spune. Expresia nu mi se pare cea mai potrivită. 
Mai corect ar fi, cred eu, să se spună că au fost 
”penetraţi de căpuşe”. „A muşca” este o expresie 
mai potrivită pentru ceea ce fac câinii sau şerpii. 
Căpuşele se înşurubează în piele ca un burghiu. O 
fac în sensul acelor de ceasornic. O dată pătrunse în 
om, îi sug sângele, îl vampirizează. Atunci cînd vrei 
să le dai afară, trebuie desşurubate în sens invers. În 
paranteză fie spus, să ne închipuim cîinii muşcând 
ca şi căpuşele: ar face „ham!” şi ţi s-ar înşuruba în 
bucă. Ţi-ar lua ceva vreme să răsuceşti de coada 
câinelui în sensul invers acelor de ceasornic! Dar ai 

face-o, căci un om cu câini sub piele, piele din care 
ies cozi de câine pe unde nu te aştepţi, e urât. Pe de 
altă parte, după cum arată statisticile europene, nu 
ar fi greşit să se spună că în nu ştiu ce orăşel un om 
a fost atacat de o haită de căpuşe. Şi să se facă un 
film horor.

Mai demult, oamenii tratau căpuşele cu 
bărbăţie. Puneau pe ele o picătură de petrol, le 
scoteau şi le aruncau. Poate că erau pe atunci şi 
ele ceva mai puţine. Presupun că în ultima vreme 
s-au înmulţit exagerat de mult. Astfel că au devenit 
un adevărat flagel. Au ajuns un pericol pentru rasa 
umană. Pot, cu uşurinţă, să fac aci un scenariu: 
înmulţirea căpuşelor e semn că se apropie sfârşitul 
lumii. Nu pot însă să neglijez nici faptul că natura îşi 
ia măsuri de auto-apărare. Altfel spus, natura „a băgat 
divorţ”. Destul să vezi un loc tradiţional de ieşire „la 
iarbă verde”, după retragerea cetăţenilor care şi-au 
exercitat dreptul la odihnă şi la manele, ca să înţelegi 
de ce natura face nazuri. Nu ONG-urile ecologiste, 
nu amenzile date de Poliţia comunitară vor face din 
România o țară civilizată, ci căpuşele. Mii de ani au 
fost socotite ca nişte fiiinţe nefolositoare, insecte „în 
plus”, dar iată că abia acum se relevă ce plan avea 
Dumnezeu cu ele. Am întâlnit oameni, şi nu puţini, 
care mi-au spus că nu riscă să meargă la pădure, nu 
riscă să-şi întindă pătura în iarbă de teama căpuşelor. 
E un câştig. Din această perspectivă căpușele merită 
să fie răsplătite cu un strop de sânge

Un alt posibil scenariu pentru înmulţirea 
excesivă a căpuşelor se poate fundamenta pe 
Rousseau. El credea că omul e bun de la natură, dar 
societatea l-a corupt. De ce nu am crede şi că micuţa 
căpuşă e bună de la natură, dar societatea a corupt-o. 
Cazuri de plagiat, firme căpuşă, bani europeni supţi 
cu nesaţiu şi alte astfel de informaţii și năravuri s-au 
transmis și la micile vietăți prin sângele supt. 

În sfârşit, un ultim scenariu (nu înseamnă 
că nu mai sunt şi altele posibile), este acela că ele, 
căpuşele, se înmulţesc excesiv în anii electorali. 
Afirmația aceasta mi-o fundamentez pe evoluţia 
bolii pe care o provoacă contactul intim cu căpuşile, 
boala Lyme. Am aflat că oameni penetraţi de căpuşe 
au murit peste patru ani de la contact. Asta înseamnă 
că incubaţia bolii durează un mandat de parlamentar, 
primar etc. Deci, căpuşele atacă o dată la patru ani, 
după care dorm, hibernează, sug molcom. (Am zis 
că ”sug molcom”, căci mi s-a părut că aș exagera să 
spun că ”rumegă molcom”).  De aceea atrag atenţia 
asupra pericolelor care ne pândesc în ani electorali. 
De exemplu, căpuşe mici care ne-au supt de ne-
au uscat salariile, pensiile, alocaţiile pentru copii, 
locurile de muncă, spitalele, şcolile au nesimţirea 
să vină să ne ceară să ne dezbrăcăm docili şi să ne 
pergătim de o nouă penetrare. 
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Dan CULCER

Constantin Noica la Vatra, antrenor de 
marxism

Oricine poate verifica repede: titlul acesta pare că 
nu corespunde adevărului, cel puțin pentru perioada de 
dinaintea lui decembrie 1989.

Așa este, C. Noica nu a semnat texte pentru Vatra. 
Dar a colaborat direct la realizarea unei rubrici pe care o 
lansasem, tocmai pentru a susține acțiunea filozofului care 
inițiase colecția Biblioteca de filozofie românească, la 
Editura Științifică și Enciclopedică din București, aparent 
cu sprijinul sau chiar complicitatea directorului de editură, 
Mircea Mâciu. Acesta, un personaj bizar, cu elemente 
biografice și imagini publice contradictorii. Elementele 
evocării de mai jos sunt dezvoltate și ordonate pe baza 
notelor din Jurnalul unui vulcanolog.

În ciuda proceselor de intenție care i s-au deschis 
lui Constantin Noica, acuzelor de colaboraționism, sub 
pretexte diverse și în epoci diverse, inclusiv după moarte, 
adică după 1990, filozoful a făcut ceea ce își propusese 
să facă: a subminat unitatea monolitică a ideologiei 
cominterniste, ca și «unitatea» aparentă (pseudo-
diversitatea) național-comunismului, organizând prin 
complicități dintre cele mai improbabile, reintrarea în 
circulație a gândirii filozofice creatoare și sistematice 
românești. A deviat filozofia românească de la pritoceala 
talmudică a «bazelor marxism-leninism-stalinismului», 
de la discursul populist ritual al epocii ceaușiste, spre 
problemele reale ale filozofiei. Asta a fost acțiunea adâncă 
a antrenorului. Dar prin unii dintre pseudo-liderii ei, 
în cultura română au reapărut comportamente inerțiale 
și deviante, care ne îndepărtează din nou, ca și după 
1945, de linia principală, care este, și după mine, cea a 
organicismului eminescian.

În zilele de 11-12 octombrie 1980, o sâmbătă și o 
duminică, am fost la Păltiniș pentru a discuta cu Constantin 
Noica planul publicării câtorva fragmente de cărți aflate 
în curs de editare, sub forma unui serial în Vatra, cu titlul 
colecției în mers, Biblioteca de filozofie românească. 
Printre autorii pomeniți de Noica se aflau Athanase Joja, 
Camil Petrescu, Alexandru Bogza, Ioan D. Gherea (Eul și 
lumea, traducere de Aurora Nasta și Mariana Noica), Mircea 
Florian, Dan Bădărău (Du jugement comme act signifiant), 
Mihai Șora, Victor Papilian, Corneliu Mircea, Haig Acterian 
(cartea despre Shakespeare). Textele ce urmau să apară, 
zicea Noica, « sunt suficiente să arate că există o gândire 
românească sistematică ». Cât privește propriile contribuții, 
Noica îmi vorbea despre Devenirea întru ființă, un tratat 
de ontologie (500 de pagini, scrise la Păltiniș), o lucrare 
« clește ». Noica pomenea de o logică a lui « a fi întru » (din 
care apăruseră texte în revista Viața Românească (Scrisori 
despre logică). Logica lui Ares (veche) arăta că partea era 
în întreg. Este necesară o logică a lui Hermes, care implică 
potențarea individului, o logică nouă care « ar trebui să 
arate că întregul este în parte ». « Adevărul se distribuie 
fără să se împartă. »

Noica mi-a vorbit de doi expatriați, Titus Mocanu 
și Petru Rezuș. Mi-a sugerat să solicit colaborarea lui 
Alexandru Surdu, logician.

Noica pomenește de posibilitatea unei « clasificări »       
naturale a mașinilor. Ascultând-l, mă gândeam la Summa 
technologiae de Stanislaw Lem, carte importantă care a 
rămas netradusă în românește până acum.

Noica afirma repetat, la întrebările mele cu privire 
la momentele cheie ale vieții sale : « Sunt un om fără 
biografie ». Îmi recomanda să învăț germana (știam ceva, 
dar nu destul) și să citesc cele 40 de volume ale operei lui 
Goethe. Acest accent pe cantitate, mă face să mă gândesc la 
obsesia lui Adrian Marino. Îmi zic : nu provine oare acest 
elogiu al cantității dintr-un complex de inferioritate, pe care 
l-ar vrea depășit prin asemănare ?

Constantin Noica îmi cere, din perspectiva lansării 
seriei filozofice, să-i facem un abonament la Vatra, pentru 
Păltiniș. Promit că vom trimite numerele în care s-a scris 
despre el sau cartea lui Cornel Moraru.

Îl întreb dacă a colaborat vreodată la Radio. Nu am 
notat răspunsul.

Dl. Noica îmi prezintă un teolog de 26 de ani, care 
știe câteva limbi străine și care îl abordase la Păltiniș, 
recunoscându-l după fotografia reprodusă în Flacăra 
(interviu imaginar).

Aflu că Noica va rămâne la Păltiniș până la Crăciun. 
Noica îmi vorbește de cele patru « castrări » de care a scăpat: 
sentimentul datoriei (perioada de după Unire), profesoratul, 
politica, istoria filozofiei ca specialitate.

Continui notele la 12 octombrie [1980]. Noica, 
precum și ceilalți mari din grupul lor, își trăiește propria 
primă posteritate. Comentatorii sunt scindați în două grupe 
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mari, criticii și apologeții. Detractorii nu au apărut încă. Sau 
există dar motivațiile lor sunt extra-filozofice (toți autorii 
ziși marxiști, de fapt dogmatici). De văzut în acest sens 
Istoria filozofiei II, capitolul redactat de Al. Gogoneață.

Detractorii au (re)apărut, cum se vede, doar după 
1989, culmea, introducând, ca și în cazul lui Mircea 
Eliade, acuze de prolegionarism, fascism, antisemitism 
în analiza comportamentului, ba chiar și a gândirii unor 
criterioniști. Dincolo de faptul că este vorba de o siluire 
a adevărului, personajelor pomenite nu li se pot reproșa 
decît adeziuni ideologice normale atunci, nici o faptă 
incriminantă. Indignările sunt retorice, se aplică inadecvat, 
criterii anacronice, complet decontexualizate, din exteriorul 
culturii și vieții sociale românești. A fi prolegionar în 
anii 30 era un fel de a te alia cu un curent de întinerire a 
vieții politice din România, blocată după Unire de forțe 
conservatoare, inerțiale. Era un proiect de reformă, cu 
elemente revoluționare, naționale, reformă tot atât de 
atractivă ca și comunismul internaționalist pentru alogeni 
și pentru câțiva români. Perspectiva istorică ulterioară, ca 
și legea, nu se poate aplica retroactiv, pentru a valoriza sau 
devaloriza simplist, a posteriori, un curent politic atât de 
tumultuos. Li/Ni se inculcă un complex de vinovăție care 
trebuie respins cu fermitate, neavând nici o bază.

Despre Schimbarea la față a României, Noica 
afirmă : « Cea mai bună carte a lui Cioran ». (E opinia unui 
om activ. Prima carte de Cioran citită de mine, prin 1955 
sau 1956, la Cluj. Impact.)

Am visat, dormind după-amiaza, că l-am condus pe 
Noica spre un closet subteran. Eram într-o clădire care părea 
un hotel vechi dar și un spital cu coridoare late și betonate, 
în genul liceului din Cluj unde mama fusese directoare la 
începutul anilor cincizeci. Noica era îmbrăcat în paltonul 
cu revere late și brăduleți ca model, în care venise azi la 
amiază în restaurantul hotelului Cindrelul, să bem o cafea.

Noica intră în closet și-mi cere să-l aștept sus. Acolo 
nu mai știu ce fac, în așteptare, dar se insinuează gândul 
că ar putea să moară. Cobor în grabă, văd ușa închisă, mă 
aburc pe peretele separator și îl văd șezând pe tron, cu 
paltonul pe el, în mână strângând câteva bacnote de o sută 
de lei, cu ochii închiși. Întind o mână și îi pipăi fruntea 
— e rece. Parcă, totuși, abia perceptibil, respiră. Sar, fug, 
urlu « a murit profesorul. Repede, Salvarea ! » Organizez 
niște surori medicale, dumneata telefonează la Salvare, 
dumneata adu niște gheață într-o pungă. Eram convins că 
fusese un atac apoplectic sau ceva cu inima. Mă întorc. 
Deschid forțând ușa closetului. Noica, în aceeași poziție. 
Observ că totuși răsuflă. Îl iau în spinare, îl duc până pe un 
pat și îi masez inima după ce-l desfac la piept. Murmură 
ceva. Nu știu ce, nu mai țin minte ce.

Mă trezesc, am transpirat (de efort ?). Urinez. Mă 
culc. Adorm. Mă trezesc pe la 17,30 pe replica ultimă a unui 
alt vis imbricat : « Hai să dormim puțin ! »

Recitind, în 1986, aceste rânduri îmi amintesc de 
efortul fizic epuizant pe care îl făcusem, real, ducându-l 

în spinare pe Tata, căruia i se făcuse rău și nu mai avea 
vlagă ca să coboare pe grohotișul de sub vârful Arcer al 
Țibleșului, pe care urcasem împreună cu el și cu unchiul 
Gheorghe, inginer minier la pensie, prin anii șaizeci. În alt 
moment, ulterior, Tatei i se făcuse rău în closetul casei de 
pe strada Donath, la Cluj. Am putut să-l scot, nu încuiase 
ușa. Toate astea înseamnă că, probabil, simțeam nevoia 
unui tată de substituție. Cel adevărat plecase în toamna lui 
1977, după o lungă suferință, sufocat, la miezul nopții, de o 
dublă pneumonie, pentru care tratamentul cu antibiotice nu 
fusese eficient.

În discuția de la prânz, Noica pomenește termenul de 
« guru », apoi, sfătuindu-mă să meditez la utopia noiciană 
(elita celor 300 creditați de stat, eliberați de griji materiale 
dar încărcați de responsabilitatea morală a modelului), zice 
că tinerii ar avea nevoie nu de un meșter, ci de un antrenor.

Mă aflu venit să-l văd pe « guru » Noica, la 1400 
de metri altitudine, la Păltiniș, într-o senină dar vântoasă 
zi, cu brazii ce șuieră fremătând sub lovitura masei de aer 
în viteză, cu o lunatică seceră nouă pe cer. Dar Păltinișul 
nu este Hymalaia. Și guru Noica bea cu mine o cafea și o 
vodcă în sala restaurantului hotelului de partid Cindrelul 
(unde sunt găzduit ca ziarist), sală arhiplină cu băutori de 
bere și mâncători de grătare. Îl ascult povestindu-și ideea 
despre organizarea unei elite de intelectuali și modele, 
inși verificați ca ființe morale, și privesc berile, ascult 
urletul unui magnetofon sau radio-casetofon pus pe masă 
de niște tineri excursioniști. Stăm trei la masă, trei dintre 
cei care ar fi putut să fie selectați, izolați, discutând despre 
un proiect utopic. Sunt curios să imaginez scena. Dacă 
am fi înfruntat ridicolul și am fi cerut tăcere, căci filozoful 
Noica vrea să le vorbească, cum ar fi reacționat lumea 
asta [crâșmatică] la o atât de bruscă și teroristă transmitere 
de mesaj.

L-am lăsat pe C. N. în compania unor persoane 
cunoscute, printre care un doctor, parcă mustăcios.

Duminică seara la ora 8.30, întâlnire cu Noica în 
chilia lui din cabana nr. 4. E întuneric. Vântul răbufnește 
mereu șuierător printre brazii înalți din preajma hotelului. 
Nu e departe vila, dar cărarea nu se mai vede, după primii 
douăzeci de pași în pădure. [Mă încăpățânez să trec prin 
pădure, ca un fel de încercare a puterilor, în loc să cobor la 
șosea.] Nu mai țin minte configurația terenului [văzut ziua] 
și de teamă să nu cad mă întorc. Ezit câteva clipe în fața 
hotelului, cu gândul să mai încerc să capăt o lanternă. Știu 
că nu am șanse, întrebasem înainte de ora opt și nimeni de 
la recepție sau din resturant nu avea de dat una. Dacă mă 
sperii de un drum atât de scurt pe întuneric, de riscul de a 
cădea, mi-am spus, nu sunt demn să ajung la « guru ». Am 
pornit iarăși, punând pas în fața pasului, cu ochii deschiși, 
spunându-mi că trebuie să mă obișnuiesc cu întunericul, 
până la urmă.

Când aveam patru-cinci ani, la Sighișoara, vedeam 
în întuneric. Am o amintire certă, de vedere nocturnă, în 
« grota » de sub scara casei de pe Vlad Țepeș.
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Îmi propun să-i povestesc lui Noica visul meu. 
Ajung la prima cabană ale cărei contururi parcă și mai 
întunecate decât întunericul pădurii le deslușesc în dreapta. 
Deși, rațional, drumul ar fi trebuit să mă ducă în jos, cotesc 
instinctiv în sus, spre dreapta, pe platforma din fața primei 
vile. De fapt, pe acolo era drumul. Îmi dau seama curând că 
dacă continuam drept înainte cădeam printre brazi, într-o 
denivelare de vreo doi metri, corespunzând scării care urca 
din șosea.

Ajung la vila 4. Un bec chior arde pe terasă. Bâjbâi 
pe trepte, nu găsesc un comutator și intru pe scara în spirală 
spre etajul unde e chilia lui Noica. Ușa e închisă. Bat și nu-
mi răspunde nimeni. Sunt încordat în întunericul din casă 
și înaintez pe pipăite. Cobor la fel. Ies și mă îndrept spre 
cărarea care duce în partea serpentinată spre șosea. S-ar 
putea să vină pe acolo. E abia opt și un sfert. Urc din nou 
și mă plimb cu magnetofonul în mână și sticla de coniac în 
buzunar, cumpărată ca să aibă ce-mi oferi, ca gazdă, Noica. 
Observ lumina unei lanterne în mișcare. Mă așez pe terasă. 
Vântul nu contenește să șuiere. Noica ajunge sus: « Domnul 
Culcer ? » « Am întârziat puțin. Am avut o oră de curs. O 
telefonistă de aici vrea să învețe engleza. De două ori pe 
săptămână fac cu ea o oră și jumătate. »

Discuția pornește sus, în cameră, pe marginea 
întrebărilor pe i le-am pus în scris. Despre atitudinea lor 
politică, despre cei uitați din grupul (« generația ») lor, 
despre eventualii cercetători pe care mi i-ar recomanda. Dar 
înainte, ca să-i atrag atenția că am magnetofonul la mine, îi 
cer îngăduința să înregistrez foșnetul brazilor și șuieratul, 
bufnetul vântului, pentru fetițele mele. Câteva secunde, 
prin geamul deschis, înregistrez. Se face frig în cameră. 
Închidem. Scot aparatul din priză. Mă așez pe scaunul 
de lângă ușă, lângă măsuța pe care văd un mic dicționar 
german-român, reviste, scrisori. Bem coniac, eu dintr-un 
pahar de sticlă, el dintr-o ceașcă albastră de plastic. În colț, 
lângă noptiera pe care este o lampă verde, pe podea, un stoc 
de caiete vechi despre care aflu că sunt manuscrise și note 
de lectură.

Ieri C. N. îmi comunicase că a pus pe foc manuscrisul 
cu notele pregătitoare pentru Mathesis. Mathesis fusese 
prima carte de Noica pe care o citisem, pe când eram elev 
de liceu, primită cadou de la profesorul de matematică și 
teologul Atanasie Popa din Cluj, care mă ajuta prin 1955 să 
mă descurc cât de cât la matematică.

Îi spun că distrugerea mi-a provocat o mare întristare, 
că dacă manuscrisului i-a fost dat să supraviețuiască nu este 
bine să intervină în destinul acestuia. Îmi spune că textul 
tipărit despre Goethe e doar o treime din totalul scris, restul 
pierzându-se, dar că nu simte nici un regret de vreme ce 
pentru el contactul cu Goethe a fost fertil și bucuros. Spune 
că nu mai are nici un exemplar din Mathesis și îmi dă să 
înțeleg că ar fi bucuros dacă i-aș dărui exemplarul pe care 
îl adusesem cu mine pentru un autograf. Îl refuz cam sec, 
furios de faptul că aflasem că tocmai distrusese manuscrisul 
acestei cărți. Îmi scrie o dedicație pe exemplarul meu. 

Culmea, de atunci o parte a cărții s-a rătăcit pe undeva, mai 
păstrez doar primele pagini și foaia de titlu cu dedicația.

De mai multe ori îmi pomenește despre cartea lui 
De Caelo, la care se pare că ține și acum foarte mult.

Seara C.N. îmi citește o scrisoare a lui Ilie Radu-
Nandra [pseudonimul vechi al lui Ilie Rad, universitar 
clujean specializat în istoria ziaristicii], un « agitat tânăr » 
care a ajuns profesor la Timișoara, după ce, cât era membru 
al grupului Echinox, îl invitase pe C.N. să țină conferințe 
la Cluj și fusese refuzat. [Probabil pățitul Noica nu voia 
să producă necazuri unor juni entuziaști și naivi.] Acum, 
zice Noica, mulțumit de profesorat, cu bucuria celui ce 
poate influența și împărtășindu-i lui C.N. această bucurie, 
a obținut simpatia bătrânului, convins că un om care nu 
pornește în viață nemulțumit, cuprins de compexul ratării, 
poate fi receptiv la sfaturile sale practice, la orientările pe 
care le-ar dori preluate de tineri, spre limbile germană, 
engleză, franceză sau spre greacă, latină, spre specializare 
și « cantitate » (adică un domeniu bine știut).

Îmi dă să citesc o scrisoare în franceză a lui Cioran, 
în care acesta își exprimă îndoiala cu privire la posibilitatea 
ca Noica să fie tradus în franceză.

(Caiet șase, copertă pânză galbenă)
Îmi exprim bucuria că mai sunt tineri ca teologul, 

cunoscut azi prin Noica, și speranța că va face o treabă 
bună. Îmi cere, dacă găsesc asemenea tineri, să-i îndrept 
spre dânsul ca să-i îndrume. Deși știe că o activitate prea 
intensă, vizibilă în acest sens, i-ar aduce neplăceri din partea 
autorităților care ar privi-o cu suspiciune. În ce mă privește, 
îmi spune la despărțire că e bucuros că l-am degrevat de 
responsabilitatea față de mine, că am un drum al meu (deși 
când mă invitase la el crezuse că sunt mai tânăr).

M-a cuprins somnul, nu mai sunt în stare să scriu 
corect și coerent. Mă retrag și vreau să dorm. Conducerea 
superioară. Uite că sunt atît de adormit că am uitat ce voiam 
să scriu.

« Fără zgomot, aceasta e creșterea adevărată. »

Din Caietul Opt, Jurnal mic, caiet tip Bacău

5 mai 1984
Am făcut un raid Sibiu-Păltiniş, plecînd vineri 

după-amiaza, dormind la Sibiu între 12,30 noaptea şi 7,00 
dimineața, apoi cu autobusul spre Păltiniş. Am dificultăţi 
la scris. Cred că masa nu e potrivită sau am o nervozitate 
reţinută, neexplodată, ori amîndouă. Scopul călătoriei: să 
vorbesc cu Domnul Noica, să-l (re)invit să colaboreze la 
Vatra, pe marginea jurnalului lui Eliade, să văd ce doreşte 
să-mi propună. Am stat de vorbă o oră şi jumătate, între 
10,30 şi 12,00 cînd m-am dus la hotelul partidului renunţînd 
la camera reţinută cu o zi înainte telefonic, căci Noica 
pleca la ora 15,00 spre Sibiu pentru a duce la dactilografiat 
Scrisorile despre logică !? Ca de obicei ! stare spirituală de 
alertă. Sîmbătă, iarăşi vizitatori la Noica. Un tînăr lipovean, 
roşcovan, student în anul I la filozofia din Iaşi. Pelerinaj. I 
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se recomandă să se întoarcă după terminarea facultăţii, să 
înveţe matematică, să-şi folosească ştiinţa de limba rusă. 
Mai întîlnesc doi craioveni, o femeie şi un bărbat. Ea pare 
genul snob şi slab, cam ca Doina Paşca [profesoară de 
franceză la Târgu Mureș, traducătoare, emigrată în SUA 
după 1989, dimpreună cu soțul ei, Nicolae Harsanyi]. El 
are unghii curbate şi groase, falange prime scurte. Înţeleg, 
din spusele lui Noica, că ar fi politehnist – inginer adică 
– şi ar vrea să se orienteze spre umanism. Noica îi amînă 
pe duminică şi îmi comunică şi mie că vine cu o maşină a 
unei profesoare sibiene, aşa că nu vom coborî împreună. 
Urmează să ţinem legătura epistolar. Mă sfătuieşte, în faţa 
celor doi, să trec pe la Institutul german din Bucureşti unde 
pot primi informaţii suplimentare. Îi dau un număr 4 din 
Ramuri şi promit să-i trimit Vatra. Îmi spusese că „există 
în România douăzeci de oameni care merită să primească 
gratuit toate publicaţiile din ţară.” Sînt desigur total de acord 
cu el. Dar poate factorul decizional, format din mediocrităţi 
sinistre, să recunoască valoarea, excepţia şi să o omagieze 
astfel, servind intereselor generale ??

În camera lui Noica se află acum un dulap cu două 
uşi, un pat dublu (două paturi), două noptiere, pe una 
cărţi, pe alta o tavă cu sticle şi pacheţele (cacao). E o altă 
vilă, chiar lîngă poştă, în centrul staţiunii, la etajul întîi cu 
fereastra spre stradă. Pe unul din paturi cîteva volume din 
ediţiile textelor filosofice ale lui Blaga. Îmi comunică faptul 
că a fost invitat la Sebeş pentru o sesiune de comunicări 
şi că a acceptat fiindcă după apariţia în Jurnalul de la 
Păltiniş a unor afirmaţii prea categorice referitoare la 
filosofia lui Blaga, citate de Liiceanu, se simte obligat 
să-şi nuanțeze propriile afirmaţii. Îi cer să ne ofere nouă 
textul scris al intervenţiei sale, printr-o carte de vizită pe 
care i-o las la plecare. „Acum după ce Liiceanu a încercat 
să tragă lespedea peste mine” – zice, printre altele, ca o 
paranteză. Nu cred că volumul lui Liiceanu ar fi lespedea, 
dimpotrivă, notînd elementele vulnerabile nu ale textelor, 
ci ale poziţiei lui Noica în raport cu grupurile de interese 
şi direcţiile ideologice actuale, Liiceanu a făcut opera 
necesară de deschidere a dialogului, detabuizînd o valoare 
de mare pregnanţă în curs de oficializare şi „tabuizare” 
tocmai datorită ruperii cursului firesc al istoriei ideilor. 
Utopismul lui Noica este pricina pentru care scrierile sale 
pot fi nepedepsit revendicate şi de „naţionaliştii oficiali”, 
de neortodoxiştii guvernamentali, de patriotardismul 
inculturii ca şi de democraţia şi liberalismul „stîngii” care, 
fără să uite de Europa, preţuieşte valoarea românească şi 
nu românismul etnocratic. Altfel cum s-ar explica articolele 
din Săptămîna sau Luceafărul, foile securităţii şi partidului 
– unde mediocrii sau proştii teoretizează un nou ţărănism 
cu voie de la stăpînire şi reconstruiesc argumentaţia şovină, 
— dar şi corespondenţa dintre Noica şi Paleologu, ultimul, 
totuşi, un european.

Tot timpul conversaţiei noastre, pe coridorul vilei 
se aud voci, cînd uneori se apropie Noica se ridică reflex 
şi face cîţiva paşi spre uşa pe care o deschide. Se simte sau 

se crede supravegheat. Îmi oferă formularul necesar pentru 
obţinerea unei burse de trei luni în R.F. Germania, dar îmi 
cere să nu spun nimănui că îl am de la el. Relatează că, la 
întoarcerea din Anglia, s-a oprit la Bad-Godesberg şi „cu 
obrăznicia care li se îngăduie bătrînilor care nu mai au nimic 
de pierdut” a întrebat de ce nu li se dau românilor burse. 
Funcţionarii instituţiei i-au răspuns că oficialităţile române 
refuză bursele, că bursierilor nu li se acordă vize. Noica a 
cerut un stoc de formulare (şi acum ele se află pe masa lui, 
în nişte plicuri mari gălbui) pe care le împarte cui crede 
de cuviinţă. Sînt şi burse Humboldt, precum şi nişte burse 
pentru cei cu doctorate făcute. Îi vorbesc de Alexandru Toşa 
şi îmi cere să-l pun în contact cu el, să-i trimită teza despre 
Leibnitz şi Locke, precum şi cartea lui de morfologie. (L-
am şi sunat pe Toşa, ne-am plimbat prin cartierul meu, dar 
am primit răspunsurile unui obosit orgolios, că pentru el 
bursa nu mai are nici un rost, că nu ştie dacă să meargă la 
Cluj la institut, că nu-i trimite teza ci un rezumat pentru că 
nu mai are decît un exemplar. (Greşesc iarăşi, mă înfuriu 
cînd îmi amintesc de tîrşăiala spirituală bătrînească în care 
se complace Toşa – zice „mai am 12 ani pînă la pensie”, 
„nevasta nu mă lasă să am o masă a mea”. Fiecare şi-o face 
şi cu mîna proprie !)

Îi povestesc pe scurt lui Noica cele două călătorii 
ale mele în Occident. Pledez pentru gesturile constructive. 
Promit în sinea mea, ambiţionat de şansa pe care mi-o oferă 
întîmplarea, să mă pun la punct cu germana, de atîtea ori 
reluată, niciodată valorificată [cu adevărat].

8 marie 1981
Cu întârziere am tipărit nr. 2 (febr.) 1981, unde a 

apărut « o bibliotecă de filozofie românească ». Am fost de 
serviciu în tipografie. Tiparul s-a terminat vineri seara (ora 
20) când am scos din tipografie 97 de exemplare și afișele 
în roșu și negru, pentru a le difuza celor care trebuie să știe. 
Guga a scos trei exemplare.

22 mai 1984
Citesc în [ziarul mureșean] Steaua roşie, 19 mai 

1984, că la festivalul „Lucian Blaga” (10 au 12 mai), în ziua 
a doua, a vorbit cîteva ore Constantin Noica despre sistemul 
filosofic blagian, cuprins în cele 4 trilogii/a cunoaşterii, 
a culturii, a valorilor şi cosmologică/. Mi-am amintit că 
Domnul Noica îmi spunea că vrea să dea o replică celor 
cîteva fraze strecurate de Liiceanu, din care ar reieşi, se 
temea Noica, că el depreciază filosofia lui Blaga. De aceea 
s-a hotărît să participe la Festival acceptînd invitaţia adusă de 
Achim Mihu. Eu i-am cerut să ne dea textul scris sau transcris 
nouă, pentru Vatra. Oricum, sînt curios dacă au înregistrat 
„magistrala expunere”, convins fiind că Noica nu s-a limitat 
la Blaga şi că oralitatea liberă i-a îngăduit mişcări de gînd 
neprevăzute şi deci revelatorii pentru gîndirea lui „ascunsă”.

Pentru conformitate, Dan Culcer, 
decembrie 2016
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Alexandru VLAD
 

De doi lei linişte

Suntem stresaţi şi ne dorim cu toţii linişte. 
Izolăm pereţii, schimbăm geamurile, plantăm perdea 
verde (dacă se poate) şi dacă nu ajungem la cine 
ştie ce rezultat ne mutăm la ţară. Mai ieftin şi mai 
liniştit, explicăm noi tuturor care stau să ne asculte. 
Dacă spunem ceva şi despre aer curat nu ne mai crede 
nimeni – nici la ţară nu mai există aer curat. Aşa că îi 
asigurăm că avem linişte. Ori noi nu mergem neapărat 
la ţară ca să facem linişte, ci să avem linişte. Pentru 
că fiecare  îşi aduce după sine gălăgia lui de la oraş, 
pe care acolo nu şi-o mai auzea din cauza cacofoniei 
generale. Dar mai nou şi oamenii de la ţară, taciturni 
cândva, ciulind urechea să audă vaca în grajd, au 
ajuns amatori de jucării cam zgomotoase: pompa cu 
care scot apă, fierăstrăul circular, motoreta cu care se 
duc la lăptărie. 

 Vecinul şi-a cumpărat burghiu. Om altfel 
timid, care abia îndrăznea să dea bună ziua. Fecior 
tomnatic, nu-l auzeai nici cânt trecea pe uliţă, 
dacă era întuneric chiar te speriai de apariţia lui 
silenţioasă. N-avea replică în discuţii şi de aceea avea 
tot timpul grijă să nu provoace pe nimeni, se trăgea 
totdeauna mai la marginea grupului, aparţinea şi nici 
nu aparţinea grupului prea gălăgios pentru gusturile 
lui.  

 Având ceva de făcut la casă şi profitând că, 
din cauza globalizării, maşinile de găurit produse în 
China au devenit atât de ieftine şi-a luat şi el una. Sau 
a primit-o de la vreun văr de-al lui, cum se întâmplă 
lucrurile astea. Am auzit zgomotul şi am crezut că 
are vreun depanator, a venit un specialist local să-i 
rezolve vreo defecţiune, să-i fixeze ceva definitiv în 
perete. 

 L-am auzit şi ziua următoare. Lucrare mare, 
durează două zile, mi-am spus eu, dar când maşina 
în cauză a demarat toată săptămâna prin capul 
meu, am devenit curios şi m-am înfăţişat la poartă. 
Am bătut de câtva ori, dar nu m-a auzit nimeni din 
cauza sculei. L-am găsit la capătul târnaţului unde 
îşi pusese o scândură veche pe două scaune şi dădea 
găuri. Transpirase, părul spelb i se lipse de frunte şi 
gioarsa aceea de lemn arăta deja ca un caşcaval. În 
scurtă vreme va avea nevoie de alta. 

 Ridică burghiul, care arăta ca o armă 
automată, un Uzi, pe verticală când mă văzu şi-l lăsă 
să-şi reducă turaţia de la sine. Sunetul se reduse cu un 
legato aproape muzical. Zâmbea fericit. 

 -    Nu mă mai satur de scula asta, recunoscu 
el nevinovat.

 Era gata să-mi facă o demonstraţie. Am dat 
din umeri şi m-am întors să plec. Asta l-a alarmat – să 
rămână fără spectatori. 

- Dumneata nu ai ceva de reparat? Uite aici!
Apăsă iar pe trăgaciul formidabilei sale arme 

şi imediat se porni un zgomot ca de turbină manuală 
care deveni tot mai acut. Ochii îi străluceau de 
încântare, timiditatea îi dispăruse, se simţea egalul 
meu, chiar posibil binefăcătorul meu. Totdeauna am 
bănuit că viaţa ascunde o mulţime de ironii. Uneori 
chiar am văzut asta cu ochii mei, de câteva ori am 
simţit-o pe propria piele. Niciodată nu ştii ce zace în 
om. Vecinul meu de la oraş, un grăsun cu figură de 
contabil sedentar, şi-a cumpărat motocicletă. Şi nu 
una oarecare, ci un fel de bivol metalic, cu trei faruri 
şi cu un motor ca de locomobilă, cu care ne trezeşte 
pe toţi la şapte dimineaţa. Să-ți iei lumea în cap. 

De când venisem la ţară eram ocupat în 
general cu trecerea zilelor. Aveam grijă ca dimineţile 
să fie lungi şi serile scurte. Somnul să se petreacă în 
bune condiţii şi dacă se poate dintr-o singură bucată. 
Altfel zilele aveau tendinţa să-şi întrerupă cursul, să 
se înţepenească. O zi din acestea te face să te întrebi 
ce cauţi tu aici, într-un univers fără evenimente? 

- Banca din faţa casei. Am putea-o repara, 
i-am sugerat eu. 

Mâine, acum nu avea timp. Mâine dimineaţă 
putea veni la mine devreme. Dăm nişte găuri şi 
fixăm lemnele în şuruburi. Dacă înlocuiai vârful 
maşinii, scoteai sfredelul şi fixai din astea (îmi arătă 
o cutiuţă cu vârfuri scurte de metal), aceasta devenea 
o şurubelniţă imbatabilă. Facem banca în trei minute. 
Poate mai aveam şi altceva de fixat. 

-    Şi când lucrăm se aude aproape în tot satul, 
ţinu el să mă asigure. 

pagini recuperate
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Viorel MUREȘAN

  

Poezie

ca dintr-o superstiţie scriu poezie
numai cu creionul
ştiind că mina de creion
a crescut pe fundul oceanelor
de unde acum vine 
cu cele mai neverosimile întâmplări
şi urmată de cei mai gingaşi dintre peşti

cine şi-ar putea închipui
o colonie de cucuvele cum urcă pe coşul 

vulcanului

în jurul mâinii mele când scriu
se strânge ţipătul lor

Adaos la o întâlnire tăcută

uneori vizitez un câine captiv
să-i mai văd ochii aceia în care se-mprăştie
mirosul florilor de crin din icoane

odată am citit că
fiecare culoare e un castel
unde plânge singură o copilă

fereastra ni se întunecă în fiecare zi
de cutii care conţin adevărul

stelele totuşi rămân
nişte împuşcături trase
într-un stol  de grauri
ce se ridică peste-o livadă

carmen saeculare

Ca lumânarea topită se scurg zilele lor

un soc înflorit
pe lângă care trece o potecă
aşa vedeau ei
când venea uneori vorba
capătul acestor zile

norul de deasupra
părea o insectă care târăşte spre cuib
primăvara şi vara
îngropate în trupul altei insecte

ori tânăra fată
care după prima ei dragoste
îşi vede propria viaţă
ca pe un şir de căruţe traversând o pădure

Muzică de cameră

de la fereastra hotelului vedeam bancnote
plutind pe faţa unei ape

erau călugăriţe bătrâne
care din şirag de mătănii
şi stropi de ploaie
împletesc calendare

II

astăzi
toate uşile de la etaj
coboară în fugă pe scări

afară
se vorbeşte despre o ceremonie funebră

Degetele lui Unamuno

cum s-ar ridica o
sâmbătă de toamnă
de pe un pătrat alb

tu tricotezi într-un colţ al cerului
pe când eu sub lumina unui înalt lampadar
scutur anii de praf

între degetele ei vântul se despătureşte
cu un mic zgomot
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Sosit noaptea. Călătorie de studii

când am sosit noaptea acolo
ei îmi băteau cuie în cap
şi m-au alungat să stropesc florile din grădină
în cercul de lumină gălbuie a farurilor

după aceea
în bufetul acela de gară
cu tavanul crăpat
ochii li s-au făcut porţi
care se deschideau spre adâncuri

dezgropam de zor
în oglinzile pătate de muşte
drumuri troienite cu frunzare
şi hârtoape cu jivine moarte
începuse şi dreptunghiul oglinzii să miroasă
ca un cimitir săpat pe secetă şi în mare grabă

prin minţile lor zburau gânduri suicidare
ca motocicliştii de pe muntele meseş

mai pe urmă
păşind înspre altarul numai cât o coajă de nucă
buzele tale mă însoţeau
cum aş târî după mine
un om legat
şi murmurau 
limbile ceasului toată viaţa fac paşi
într-o închisoare

şi iarăşi
acolo
în bufetul acela de gară
cu pereţii crăpaţi
într-o oglindă pătată de muşte
toate capetele s-au ridicat
iar privirile mă făcură sloi alb
lunecând pe lângă fereastră

astăzi
când mă aşez lângă tine
privesc cum se naşte o insulă

cum ai ascunde un răsărit de lună într-un copil

Profesia pe cât o puteam înţelege atunci

m-aplec spre podea
să culeg un bănuţ galben
pe care-l voi strecura cu băgare de seamă
în buzunar
într-o pânză de paul klee

carmen saeculare

O lume pe care o uit

azi 
sunt îngrijorat

copiii au dezlegat toate umbrele
ele se desfac lent de pe lucruri
şi pleacă

vor muri singure
ca o cascadă între cer şi pământ

Carte veche

abia mai târziu am putut afla că
apa care cădea peste trupurile noastre
de la un robinet prins în perete
era doar o cămaşă de noapte
ce se curba peste sânii tăi în zori
iar mie mi se lipea de bust

frunzele vin tiptil în copaci
dar zboară ca fluturii

într-o jucărie veche aruncată în curte
puii desenau pe o coajă de ou
pe dinăuntru
două mâini care se despart

o mână bătând cu degetele în masă
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cuViorel MUREȘAN
 

”natura ludică a poeziei mele îmi 
impune să stau cu faţa spre teatru”

- Domnule Viorel Mureşan v-ați născut în 
Vicea, Maramureș, iar în prezent sunteți stabilit la 
Surduc, în județul Sălaj. Creația dumneavoastră 
poartă amprenta acestor locuri? Au influențat ele 
modul în care scrieți?

- Dacă v-aş răspunde strict afirmativ, ar însemna 
că staţi de vorbă cu cel mai bucolic dintre poeţi. 
Numai că şi pe cerul celor două mici localităţi rurale, 
între care pendulez biografic, se poate târî un soare 
negru, metropolitan. Relaţia mea cu natura e una de 
tip pigmalionian, mă străduiesc să fiu un regizor care, 
într-un fel îşi proiectează reprezentaţia cu o melancolie 
a înserării, şi cu totul altfel, când vine vorba despre 
melancolii ale amintirii, ale sfârşitului, ale pierderii. 
Trebuie să recunosc însă că ADN-ul meu literar vine 
şi de la natura care s-a strecurat în imaginarul poetic. 
Ba chiar mai mult, ea e mecanismul care ar vrea să-mi 
anime „castelul interior”. Chiar rafinamentul stilistic 
cred că îşi are sursa în modul imperceptibil, dar 
învăluitor, în care, să zicem, se topesc anotimpurile, 
într-o pădure, unul în celălalt. Poezia mea în manieră 
haiku m-a transformat, oarecum, într-un cronicar al 
evenimentelor din natură.

- Cum ați început să scrieți?
- Ei!...întâi am compus oral, ca în folclor, 

că doar nu era să iau cu mine pe câmp caietul de 
compoziţii, o agendă neavând încă. Am început 
destul de devreme, dar la poezie am ajuns destul de 
târziu, dacă oi fi ajuns acolo vreodată. Şi azi mai am 

îndoieli şi nu ştiu de aş putea să probez ceva la un 
examen riguros. După dibuiri şi tatonări, e adevărat 
că nu foarte stăruitoare, după două tabere de creaţie 
organizate atunci de forurile şcolare sub oblăduirea 
celor politice, mi-am văzut primele poeme în presa 
din capitală abia în ultima clasă de liceu.

- Ați avut un mentor, un model literar? 
- Aici, răspunsul e ceva mai greu de dat, căci 

tuturor, la vârsta aceea, le place Eminescu. Mie îmi 
plăcea şi Coşbuc. Dar meserie am început să fur, aşa 
cum se spune despre cei care vor cu adevărat să înveţe 
de la alţii, abia când l-am întâlnit pe Blaga. Cam tot pe 
atunci, am descoperit, în biblioteca liceului, şi un raft 
cu revista „Secolul 20”.

- Ați debutat editorial cu placheta „Scrisori 
din muzeul pendulelor,” apărută la Editura Albatros, 
în 1982. Cum a fost debutul? Vă amintiţi cum v-aţi 
simţit când aţi dat primele autografe?

- Debutul mi-a fost precedat de o scrisoare de 
la Şt. Aug. Doinaş, căruia îi trimisesem manuscrisul, 
iar el mă anunţa, într-un târziu, că mă propusese 
între câştigătorii concursului editurii „Albatros” pe 
acel an. Ceilalţi doi au fost redutabilii poeţi Mariana 
Marin şi Dumitru Chioaru. Acea epistolă m-a încălzit 
sufleteşte în „luna cea mai nemiloasă”, aprilie, când 
mă deprinsesem oarecum cu o singurătate care nu se 
va mai sfârşi. Cred că volumul „Scrisori din muzeul 
pendulelor” a fost scutit de multe dintre stângăciile 
începutului, căci învăţasem, tehnic, destul, în cercul 
de la „Echinox” . Primul autograf  l-am scris în casa 
unui prieten, pentru el şi tânăra sa doamnă, care se 
îndrepta spre un inexorabil sfârşit. Încă o dată se valida 
reflecţia lui Picasso că lucrarea artistică este tot atât de 
misterioasă ca şi moartea. Sentimentul, la înmânarea 
către gazde a volumului, a fost că laşi ceva din mână 
pentru totdeauna, ceva ce nu se va mai întoarce la tine 
şi nu-i vei mai putea influenţa traiectoria.

- Ați publicat al doilea volum de versuri - 
„Biblioteca de os”- în 1991, după o pauză editorială 
de aproape 10 ani. De ce această pauză, de aproape 
un deceniu? 

- Viziunea mea sumbră, imaginarul acela 
bătrânicios ca pietrele, de mână cu figurile 
suprarealiste, se adânciseră, în vreme ce ţara zburda 
tot mai voioasă, sub narcoza unei ideologii demente. 
Cartea a fost reportată de la un an la altul în planurile 
unei edituri, de care îmi legasem speranţe. Dacă nu 
venea decembrie 1989, poate că apariţia ei s-ar mai fi 

vatra-dialog
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amânat. Dar nici nu-mi prea făceam griji, câtă vreme, 
ceea ce scriam, de-acum, îmi plăcea.

- Octavian Soviany spune că poemele 
dumneavoastră  ’par compoziţiile unui Magritte 
trecut la literatură’. Reprezintă pictura o sursă de 
inspirație? Care sunt artele care vă atrag, vă inspiră? 

- Afirmaţia lui Soviany nu e singura în care 
poezia mea este apropiată de pictură sau de sculptură, 
chiar. Integrarea unor obiecte sau fiinţe în ansamble 
stranii, ca la René Margritte, nu e deloc străină 
poeziei mele, ca şi raporturile speciale dintre lumină 
şi umbră. Giorgio de Chirico, Salvador Dali, Alberto 
Giacometti, Paul Klee, Pablo Picasso, Gustav Klimt, 
dar şi Van Gogh ori Paul Cézanne îmi oferă o realitate 
vizuală pe care o pot prelucra după regula curcubeului, 
unde o culoare capătă frumuseţe de la culoarea vecină. 
Apoi, natura ludică a poeziei mele îmi impune să stau 
cu faţa spre teatru, spre spectacolele de un amestec 
straniu dintre real şi virtual ale păpuşarilor, spre 
tragicomica lume a circului. Şi, în măsura în care, 
în toate cele mai sus amintite, diferitele euri artistice 
se contemplă pe sine, lirismul este prezent, iar eu îl 
pot culege nestingherit şi fără să-mi fie niciun pom 
interzis.

- Se zice că un poet talentat poate face poezie 
din orice. Sunteți de acord cu afirmația asta? 

- Nu chiar din orice. Dar între lucrurile care 
ne înconjoară şi noi există atâtea legături nevăzute, 
care e bine să fie căutate. Orice obiect sau fenomen 
care poartă un semn lingvistic are valenţe îndreptate 
spre om, care pot fi valorificate în chip poetic. Oricare 
dintre ele ar putea fi conduse spre formele mai mult 
sau mai puţin şocante de expresie. Lucrurile pot fi 
investite cel mai adesea cu o semnificaţie simbolică. 
Doctrinele filosofice şi estetice, mai ales cele din 
ultimul secol, au deschis pârtii noi, indicând că pot 
căpăta expresie artistică şi lipsa de sens a existenţei, 
după ce divinitatea a fost declarată moartă, şi golul 
sufletesc şi dezarticularea limbajului. Aproape că nu 
mai există realitate apoetică, zonă a vieţii care să nu 
poată fi tradusă într-un stilem. Se împlineşte, iată, 
un secol de când Guillaume Apollinaire a propus, în 
1917, termenul de suprarealism pentru arta bazată 
pe iraţional şi absurd. De-atunci, puterea imaginaţiei 
s-a descătuşat, nu mai cunoaşte limite. Au mai fost 
şi „întâlnirea întâmplătoare a unei umbrele şi a unei 
maşini de cusut pe masa de operaţie”, definiţie a 
reprezentării poetice propusă de Lautréamont, şi 
experimentele lui Urmuz. Poeţii mai au şi atributul de 

a intui calitatea mistică a obiectelor inanimate şi de a 
impune această realitate neliniştitoare, care e poezia.

- Există păreri potrivit cărora ipostaza de 
critic literar te ajută să devii un poet mai bun. 
Dumneavoastră ce părere aveți?

- Sigur, aici se poate mult discuta. Eu am 
publicat o serie de trei volume de critică literară şi 
eseuri, sub un generic ce se vrea o metaforă critică, 
desemnând o bibliotecă subiectivă: „Colecţia de 
călimări”. Unei mici predoslovii la cel de-al treilea 
volum i-am zis „Cusătură pe inimă”: „ Sintagma 
de mai sus nu e culeasă din paginile vreunui op 
doctoricesc, ci este titlul unei curioase nuvele de Ernst 
Weiss, scriitor austriac din cercul puţinilor prieteni 
pe care i-a avut Kafka. În centrul naraţiunii se află o 
întâmplare nefericită. O tânără femeie are o tentativă 
de suicid, în apropierea unui spital. O înjunghiere în 
inimă, de pe urma căreia ajunge pe masa de operaţie, 
exact la clinica vecină, în îngrijirea unei echipe de 
medici din care face parte şi un student, pe nume 
Friederich van B. << instrumentul sinuciderii/…/ un 
toc de modă veche cu o peniţă de oţel foarte banală 
>> . Pe timpul dificilei intervenţii, narcozarea îi 
revine tocmai tânărului medicinist, care, la aducerea 
precipitată a pacientei, îşi recunoaşte în ea pe fosta 
iubită. Se înţelege că pe tot parcursul operaţiei va 
manifesta faţă de trupul fragilizat al fetei o mare 
precauţie. Când scriu despre poezie, eu mă simt 
studentul medicinist Friedrich van B., din nuvela lui 
Ernst Weiss, gata să întoarcă o privire cercetătoare 
celor ce ar încerca să se sinucidă punând mâna pe o 
peniţă banală de oţel.”

Atât. Aici e demersul meu, aşa-zis, critic. 
Poezia nu mi-a cunoscut creşteri sau descreşteri de 
pe urma lui. Sunt doar un poet care, pentru a scrie 
despre cărţi, mai întâi le citeşte. Ceea ce cred că 
fac toţi poeţii. Anvergura intelectuală a autorului şi 
lectura sunt vitale pentru creaţie.

- Cum simțiți că e receptată poezia 
contemporană ...pe de o parte de la catedră, în 
calitate de profesor de limba și literatura română și, 
pe de altă parte, în calitate de autor? 

- În ambele ipostaze percep cam la fel: că e 
receptată cum nu se poate mai prost. Adică, deloc, 
sau total inadecvat. Şcoala, la toate nivelurile, e 
într-un accentuat proces de degradare. Pe rafturile 
bibliotecii, unde, în urmă cu patru decenii şi 
jumătate, eu descopeream colecţia revistei „Secolul 
20” şi seriile de poezie ale Editurii Univers „Orfeu” 
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şi „Poesis”, acum toarce în cea mai adâncă pace o 
prăsilă de păianjeni. Bucuria de a primi în dar o carte, 
încărcătura emoţională a gestului, au murit odată cu 
genul epistolar. Diriguitorii şcolilor au avut grijă să 
elimine literatura de la proba orală a examenului 
maturităţii. Au mai eliminat şi nota ce se cuantifica 
la medie, care era singura miză. Acum, această probă 
nu mai poate fi picată decât prin neprezentare. La ce 
să mai înveţi atunci literatură, care, oricum, e grea 
şi presupune lungi ceasuri de lectură, când poţi, mai 
cu folos pentru interesele tale imediate, să butonezi 
sub bancă telefonul sau tableta, iar acasă, să te 
răsfeţi la ceas vesperal cu calculatorul. Şi profesorii 
mai apropiaţi de vârsta  acestor elevi sunt croiţi pe 
măsura alumnilor. Pe câţi îi cunosc, nu i-am văzut 
în nicio împrejurare să tresară sau să li se lumineze 
chipul când ating sau ţin o carte de poezie în mâini.

- Cum poate fi crescut apetitul cititorilor 
pentru poezie?

- Chestiunea insurmontabilă e că adevăraţii 
cititori de poezie sunt foarte rari. Snobi vor fi fiind, 
căci fac figuraţie şi pe la târgurile de carte. Iar 
acestea sunt puţinele circumstanţe când autorii pot 
sta faţă în faţă şi cu un cititor real, care le solicită 
măcar semnătura pe un exemplar rătăcit în spuma 
unei mări de hârtie. Desanturile în şcoli, în grupuri 
redacţionale ori pe alte criterii, ar mai putea fi o 
soluţie, dar numai dacă există sprijinul calificat al 
şcolii şi profesori care să-i pregătească răbdător pe 
elevi în prealabil, vorbindu-le despre importanţa 
achiziţionării unei cărţi şi încurajându-i să pună 
întrebări. Altfel, la şirul nesfârşit de forme fără fond 
din viaţa noastră se mai adaugă, tot inutil, una.

- Cum vedeți schimbarea de paradigmă a 
poeziei române contemporane? A fost posibilă odată 
cu afirmarea poeţilor generaţiei ’80? 

- Geneza acestei generaţii stă pe o fundătură a 
istoriei, când era necesară şi chiar a venit o schimbare 
de paradigmă. „Vina” pentru această ruptură o 
poartă, în aceeaşi măsură, bibliotecile, în anii aceia 
înţesate de tineri studioşi, şi câteva cenacluri mai 
iconoclaste decât se aşteptau autorităţile, unele 
având şi reviste proprii. Acumulările culturale în 
amestec cu o revoltă mocnită, voinţa de exprimare 
mult timp reprimată şi stimulii de ordin social au 
generat o explozie de literatură proaspătă, nervoasă, 
impetuoasă, insurgentă şi insolentă poate tocmai 
pentru că în seva ei se strecurase şi multă zgură şi 
otravă. Mai rar, în rândul poeţilor găseşti idoli din 

seria poeţilor precursori. Nimeni nu seamănă cu 
Adrian Păunescu sau Ion Gheorghe, dar nici cu 
Nichita Stănescu sau Ioan Alexandru. Mai degrabă 
cu Virgil Mazilescu, Petre Stoica, Mircea Ivănescu 
sau Leonid Dimov, ca dovadă că s-a produs o 
deplasare de accent şi în receptare, ba chiar în 
„anxietatea influenţelor”, spre poezia cu tendinţe 
tranzitive. Limbajul ca mijloc de conectare cu lumea 
e instrumentat altfel, se face subversiv şi ironic 
în dirijarea memoriei. Preteriţiunea, una dintre 
vicleniile limbajului poetic, a fost poarta de onoare 
prin care a venit la noi postmodernismul, această 
ultimă modernitate.

- Dumneavoastră ați ales poezia sau poezia 
v-a ales pe dumneavoastră? Vă rog să nu-mi spuneți 
că a fost o alegere reciprocă. Vreau să știu cine a 
făcut primul pas?

- Dacă poezia mea e adevărată, atunci putem 
spune că ea a făcut primul pas. A ales pe unul care 
să nu-şi prea ştie organiza viaţa. Şi să n-o deranjeze 
foarte tare cu problemele lui.   

    

Dialog realizat de Laura DAN
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Al. CISTELECAN

Oile negre echinoxiste
(sezonul I, episodul I)

Luați în masă - în calitatea lor de categorie 
literară – și văzuți mai de departe, echinoxiștii sunt 
oameni de bună-cuviință imaginativă, mulți dintre ei 
chiar cu destulă politețe imaginativă și cu un evident 
frîu de bun-simț. Nu sar calul și nu se aruncă în vîltori 
fantasmatice și nici nu dezlănțuie imaginarul ca pe o 
viitură fatală care se prăvălește necontrolat în pagină. 
O poetică a temperanței imaginative ține poemele în 
echilibru între notație, reflecție și fantezie, colaborînd 
toate în măsură egală la o construcție – totdeauna 
articulată, nu lăsată de izbeliște sau vraiște. O economie 
a sensului dirijează farmaceutic aceste componente, 
indiferent de temperament (fie el melancolic ori 
impulsiv). Se vede întotdeauna că există un arhitect 
al semnificațiilor care nu lasă lucrurile să deraieze 
primejdios, ci doar cu măsură utilă. 

Există însă, ca-n orice castă, și cîteva oi negre. 
Trei, aș zice eu (socotind echinoxismul doar pînă la 
Manasia, căci după el se mai schimbă regimul). Aceste 
trei oi negre echinoxiste sunt Ion Mureșan, Aurel Pantea 
și Viorel Mureșan. Toți trei o iau numaidecît, chiar din 
pragul poemului, razna (o raznă – aici substantiv - 
imaginativă, firește). Și toți trei după o obligatorie (de 
la Camil Petrescu încoace), imperativă bătaie pe pragul 
realului. Desigur, și la ei o bătaie necesară elanului 
săriturii unde nu știu nici ei. După notația inaugurală, 
Ion Mureșan, de-o pildă, se trezește numaidecît în 
scenariul unui uragan imaginativ care-l poartă încoace 
și-ncolo, cu o violență materială a fantasmelor gata 
oricînd să rupă firul simbolico-alegoric de care se ține 
poetul în mijlocul vîrtejului. La Aurel Pantea notația 
de deschidere e doar chepengul ridicat de pe o pivniță 

a ființei unde se macină și putrezesc toate, într-o 
devălmășie expresionistă a telegramelor din neant. Pe 
Viorel Mureșan, poet mult mai blînd și mai tandru cu 
realul și ființa, nu se știe niciodată unde-l duce notația 
care devine imediat un pur incident himeric. Și nu se 
știe nici, la sfîrșit, unde l-a dus. Sigur e doar că l-a dus 
într-un fel de perplexitate imaginativă și acolo l-a și 
lăsat (dacă nu pe el, sigur pe cititori; poate nu pe toți, 
dar pe unii – garantat). Căci indiferent de la ce pornește 
Viorel Mureșan – și nu pornește de la lucruri mari, ci 
de la măruntele zilei sau chiar ale clipei -, acel lucru e 
prins pe loc într-o transpoziție frenetică și mutat, de o 
vocație barocă a imaginației, într-un regim de irealitate 
patentată. E o metamorfoză subită, spontană și 
irepresibilă, deși făcută cu diafanitate imaginativă și cu 
delicatețe de scriitură. Asta pentru că Viorel e un estet 
al contemplației și un virtuoz al descripției himerice, un 
caligraf de năzăreli și de iradiații; un rafinat al sclipirilor 
inefabile din lucruri. Imaginarul lui, oricît de fără cod 
pentru cititor, e unul de bijutier, de creator de mărgele 
suave și senzuale deopotrivă. Estetismul contemplativ 
(e vorba evident de un voluptuos al iscodirii) se traduce 
și într-un estetism descriptiv, într-o grație a imagisticii 
de care poetul se îngrijește aproape cu devoțiune 
calofilă (poemele lui suferă – sau se bucură, de la caz 
la caz -, cum zicea Țeposu, de un fel de ”desăvîrșire 
stilistică”).1 Performer de nuanțe, Viorel e un șlefuitor 
de imagini care s-ar devota (o și face) perfecțiunii cu 
tenacitatea cu care dl Grand șlefuia, la Camus, fraza 
lui cu ”superba iapă alezană”. O religie estetistă stă de 
bază exultanței himerice a imaginarului. De fapt, aș 
zice că diferența cea mai marcantă dintre el, pe de o 
parte, și Ion Mureșan și Aurel Pantea, de cealaltă parte, 
constă în diferența dintre fantezie și imaginație. În caz 
că-n această diferență grația imaginativă e de partea 
fanteziei, o imaginație, cum ar veni, mai aeriană, mai 
delicată și mai fără suflu material. Una însă în care ”și 
nimica mișcă” în modul cel mai spontan și-n care orice 
obiect are vocația metamorfozelor șocante. 

De fapt, nu știu dacă obiectele sau peisajele au 
această vocație (cum par a avea una a anamorfozei la 
Gellu Naum) sau ea se datorează privirii de drogat cu 
care Viorel contemplă detaliile lumii. Căci Viorel e un 
năzarnic în fața căruia peisajele se metamorfozează în 
cele mai stranii halucinații și se asociază cu cele mai 
incompatibile avataruri, într-o aventură fantezistă care 
are un limpede șarm suprarealist. Pe bună dreptate, 
cred, zicea Romulus Bucur că ”modul său de a percepe 
lumea nu poate oferi decît imagini stranii.”2 Nu e însă 
o stranietate neliniștitoare, cu inducții de anxietate, 
ci o modalitate de a insolita lumea, de a o pune într-o 
ecuație fantezistă inedită și întotdeauna surprinzătoare, 
pînă la scandalul perspectivei analogice. ”Fantezia 
complicată, de factură manieristă” i-a fost atribuită de 
la bun început de Ion Pop,3 care observă și afinitățile cu 
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picturalitatea himerică a lui Klee, Chirico, Chagall etc. 
(nume invocate chiar de poet și reconfirmate mai apoi 
și de Dumitru Chioaru și George Vulturescu), așadar 
principiile unei poetici de entuziasm metamorfotic 
și elevație eterică a realului. Ca manierist (în sensul 
tipologic) s-a consacrat Viorel Mureșan, pînă într-
atît de accentuat încît Dumitru Chioaru garantează că 
poetul ”a fost și rămîne un manierist.”4 Se prea poate, 
echinoxiștii sunt în general considerați ca manieriști, 
așa că asta ar fi un element de integrare. Nu singurul, 
căci, zice Iulian Boldea, ”constante tematice ori de 
tonalitate” cum are Viorel sunt ”ușor de regăsit la mai 
toți poeții de la Echinox”5 (adică, precizează Boldea, 
”rafinamentul expresiei, imagistica bogată, cultul 
metaforelor, puseurile livrești”). Lucrurile acestea 
există, fără îndoială, sunt, într-adevăr, elemente de 
patrimoniu echinoxist, numai că Viorel le procesează 
într-o perspectivă cu totul divergentă față de restul 
lumii echinoxiste. (Sunt însă și comentatori care 
nu acceptă ”cultul metaforelor”; bunăoară, George 
Vulturescu, care evidențiază la Viorel un ”discurs 
anti-metaforizant”, deși îi recunoaște ”forța plastică”; 
dar dacă tot are ”forță plastică” de ce n-ar investi-o în 
metafore?!).6

Poetica lui Viorel e una de mozaicar (au 
remarcat-o, într-un fel, chiar de la început, atît Radu 
G. Țeposu, care vorbea de ”suite de imagini,”7 cît și 
Gheorghe Perian, care vorbea de ”imagini sofisticate, 
desfășurate în arabesc”8); dar un mozaicar de enigme, 
de steme și miniaturi ezoterice, construite cu o 
imaginație cabalistică. Pe măsură ce curge, pe măsură 
ce trece de la un punct imaginativ la altul, poemul se 
ermetizează; și asta datorită faptului că obiectele intră 
”în zona unei fantazări ce le distanțează mult de punctul 
de plecare”9 sau – și mai grav – pentru că imaginația 
lui Viorel ar fi ”lipsită de referențialitate obiectivă”10. 
Nu e vorba de ermetismul de tip barbian, care aruncă 
intermediarii dintre cuvîntul inițial și cel final, ci de 
un ermetism al imaginației, de o plasticizare ce pare 
a fi rodul unui suprarealism tandru, non-violent, fără 
convulsivități și mai degrabă ceremonialic. Gheorghe 
Grigurcu zice că Viorel ”face avansuri /…/ formulei 
suprarealiste,”11 deși, după cum merg volumele, am 
impresia că, treptat, avem de-a face cu o domesticire 
a acestei intemperanțe fanteziste. Din fire, Viorel 
Mureșan suprarealist ar fi fost – și probabil singurul 
suprarealist natural al echinoxiștilor (tentativele de 
suprarealism făcute de unii poeți din ultimele serii 
sunt simple chinuri de contorsiune imagistică). Părînd 
în pură tihnă contemplativă (Viorel nu se panichează 
și nu se alertează, scrie cu un calm imperturbabil), 
desfășoară un caleidoscop de aparente notații 
fragmentate, montate într-o heraldică în care cîmpurile 
stemelor nu par a avea nici o legătură de necesitate: 
”sub pămînt par duminicile niște olane roz/ puse acolo 

cu degete fărîmate// sîmbăta de cînd lucrurile/ nu mai 
au cerul nopții în cap/ se spală pe față cu o lumină/ de 
păsări tăiate// tunetul încercuia dealul/ precum o eșarfă 
deasupra vîntului// drumul ne era lămurit/ de sînge 
amestecat cu-ntuneric/ acum toate perechile de părinți 
ni se par/ ștergători de picioare în fața ușilor// pe masa 
noastră acoperită cu ziare/ soarele se desface ca o ladă 
de lemn” (Sîmbăta lucrurilor). Poate că peisajul nu 
ascunde neapărat ”tragicul în formă diafană” de care 
vorbea Țeposu12, căci urmele acestuia sunt destul de 
marcate, dar e limpede că Viorel cultivă doar insinuanța 
dramatică. Și așa face ori de cîte ori poemele se apropie 
de anxietăți – și ele strecurate în poeme cu pipeta, după 
principiile unei poetici a insinuanței; o poetică aparent 
mai timidă decît cea a aluzivității sau a sugestiei, dar 
eficientă în punctarea unui fir de coerență. Oricum, 
coerența (cea traductibilă) sau proiecția de sens e făcută 
la el doar din linii punctate din loc în loc, din amprente 
lăsate pe fiecare imagine. Altminteri, ca și pictorul 
pe care-l evocă, și Viorel poate vedea orice în orice: 
”Sculptorul vede formele unei tinere/ în piatră,/ liniile 
unui bărbat de optzeci de ani (cele două războaie)/ 
început de confesiune/ cum piatra ar fi o arhivă 
încendiată sub el” (Scrisori din muzeul pendulelor). O 
arhivă de steme e și pentru Viorel lumea.

______________

1 Radu G. Țeposu, Istoria tragică și grotescă a 
întunecatului deceniu literar nouă, Ediția a III-a, Prefață de 
Al. Cistelecan, Editura Cartea Românească, București, 2006, 
p. 106.

2 Romulus Bucur, Poeți optzeciști (și nu numai) în anii 
‚90, Editura Paralela 45, Pitești, 2000, p. 138.

3 Ion Pop, Echinox. Vocile poeziei, Tribuna, Cluj, 2008, 
p. 199.

4 Dumitru Chioaru, Developări în perspectivă. 
Generația poetică ‚80 în portrete critice, Editura Cartea 
Românească, București, 2004, p. 135.

5 Iulian Boldea, Poeți români postmoderni, Editura 
Ardealul, Tîrgu Mureș, 2006, p. 132.

6 George Vulturescu, Cronicar pe Frontiera 
Poesis,Editura Princeps Edit, Iași, 2005, pp. 113, 116.

7 Radu G. Țeposu, op. cit., p. 106.
8 Gheorghe Perian, Scriitori români postmoderni. 

Eseuri, Editura Didactică și Pedagogică, București, /1996/, 
p. 26.

9 Ion Pop, op. cit., p. 197.
10 Gheorghe Perian, Prefață  la: Viorel Mureșan, 

Sîmbăta lucrurilor, Editura Limes, Cluj, 2006, p. 9. 
11 Gheorghe Grigurcu, Poezie română contemporană, 

II, Editura revistei ”Convorbiri literare”, Iași, 2000, p. 194.
12 Radu G. Țeposu, op. cit., p. 107.
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Doina CHERECHEŞ

Cititorul de carduri                   

… întâmplare hazlie, de care poate avusese parte 
tocmai ca să înveţe să fie mai puţin critic şi mai îndurător 
cu cei slabi de minte, care puteau fi păcăliţi uşor.

Trebuia neapărat să-şi cumpere un cititor de 
carduri. Se săturase câte presiuni făcuseră asupra lui cei 
de la Casă – o sumedenie de e-mail-uri primite în ultimele 
zile, toate de o incisivitate camuflată, pentru că începeau 
cu vă rugăm, dar, prin insistenţa exagerată, căpătau un ton 
aproape de somaţie - şi se hotărâse să nu mai amâne. Nu 
înţelegea de ce atâta grabă, de parcă intraseră zilele-n sac 
sau nu putea să-şi petreacă sărbătorile de iarnă fără să aibă 
cititorul de carduri de sănătate la purtător, dar dacă era 
dispoziţie dată de la comănduire, stricându-i ziua de cum 
deschidea calculatorul, atunci vorba aceea - unde-i ordin, 
nu-i tocmeală sau - şi mai tare - unde-i ordin, cu plăcere! 

Şi avea el o plăcere în după-amiaza aceea, de nu ştia 
ce să se mai facă cu ea, dar cu gândul că avea de rezolvat 
o problemă, nici nu se mai schimbase după ce ajunsese 
acasă. Mâncase ceva în fugă, răsfoise un ziar în timp ce-şi 
făcea siesta, apoi băuse o cafea, simţind că-l ia somnul. Se 
aşezase în fotoliu, ca poziţia să-i fie cât mai incomodă şi 
să nu adoarmă, dar tot aţipise puţin, visând sărbătorile de 
iarnă ale copilăriei sale, cu uliţele pline de băieţi şi fete de 
toate vârstele, plecaţi în cete să colinde pe la casele pe unde 
găseau porţile deschise şi primind în schimb te miri ce, 
lucruri simple şi ieftine, dar care le aduceau o mare bucurie. 
“Ce lume sănătoasă şi bine drămuită! Câtă veselie nu era 
pentru trei nuci, două mere, o eugenie sau o napolitană! 
Unde-s vremurile de altădată?”, se întrebase în cele câteva 
minute de moţăială, după care sărise drept în sus, trezit 
brusc la vremurile şi realităţile din prezent. Ca un soldat 
ce adormise în bocanci, se scuturase de orice oboseală şi, 
aranjându-şi din mers ţinuta, se îndreptase glonţ spre cuier, 
de unde îşi luase paltonul şi pălăria. 
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Gândul îi era încă tulbure, neştiind prea bine 
ce tip de cititor de carduri pornise să caute, deşi mai 
înainte cu o zi navigase ore bune pe Internet, căutând să 
se documenteze în această privinţă. Pierduse însă timpul 
degeaba, hălăduind printr-o listă interminabilă de oferte, 
fără să se poată opri la ceva, deoarece firmele se întreceau 
care mai de care, fiecare lăudându-şi produsul său.

“Dacă este cititor de carduri de sănătate, cam toate 
ar trebui să facă acelaşi lucru. Preţul va fi puţin diferit, în 
funcţie de tip, deci, pentru orice eventualitate, să iau mai 
mulţi bani la mine şi să plec odată, ca să-mi iau grija asta 
de pe cap”, îşi spusese, făcând un calcul elementar, şi se 
grăbise să închidă uşa.

Ȋn stradă, dăduse peste un adevărat vacarm, 
poluarea sonoră a oraşului atingând cote maxime. Sub cerul 
plumburiu şi parcă lăsat ca un clopot deasupra pământului se 
amestecau fel de fel de sunete, muzică de manea, strigături, 
colinde, trompete, claxoane şi scrâşnet ascuţit de roţi. Pe 
trotuare şi chiar şi pe lângă borduri, un puhoi de lume se 
îmbulzea frenetic şi alunecos în ambele sensuri de mers, 
dându-şi coate şi înlocuind scuzele cu ameninţări şi insulte. 

Bolta cenuşiu-lăptoasă a văzduhului era sfârtecată 
de lumina pe care o aruncau ornamentele luminoase, ce 
se aprindeau cu intermitenţă. O puzderie de asemenea 
ghirlande şi panouri fuseseră răspândite prin tot oraşul, 
fixate prin copaci,  suspendate peste străzi sau încadrând 
uşile, ferestrele şi laturile clădirilor, pestriţe şi stridente, 
toate fiind inscripţionate cu urări de sărbători fericite şi bun-
venit pentru Anul Nou.

“Fericite-nefericite, sărbătorile trebuie oricum 
primite - mai ales sub aspectul semnificaţiei lor profunde 
-, iar Anul Nou venea el şi fără să fie atât de chemat şi de 
urat, neştiindu-se niciodată ce ne va aduce, de fapt, bune, 
rele sau amestecate”, gândise medicul Dinu Simionescu, 
înaintând grăbit, ca să mai prindă deschis la raionul de 
electronice.

Zăpada de pe jos se topise, făcând un fel de mâzgă 
ce-l împiedica să meargă mai repede. Era atent să nu alunece 
şi să-şi rupă vreo mână sau vreun picior, motiv pentru care 
mergea mai mult cu ochii în pământ şi uitându-se drept 
înainte. Privirea îi mai aluneaca însă şi pe de lături, atenţia 
fiindu-i distrasă de puieţii de brad de pe margine, cărora 
căciulile de omăt le căzuseră pe frunte.

Ajuns la capătul străzii, chiar se oprise în loc şi, plin 
de încântare, privise la măreţia aceea sălbatică, mirându-
se cum ştiuse natura să creeze atâta frumuseţe. Din toată 
panorama oraşului, împodobit în culori tari de roşu, verde 
şi albastru, doar şirul acela de brăduţi îmbrăcaţi în hlamide 
albe ca spuma laptelui şi cu căciuli imense, la fel de albe 
şi de imaculate, i se păruse autentic şi murmurase fascinat: 
“Superb!”.

Apoi traversase strada, grăbindu-se spre 
supermarket-ul de vis-à-vis.

Ȋn uşa magazinului, un grup mare de oameni aştepta 
ca agentul de pază să ridice lanţul opritor şi să le permită 
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să treacă. Oamenii erau nemulţumiţi, agitaţi, nervoşi şi se 
certau, jignindu-l pe angajatul responsabil cu ordinea, care 
nu se sinchisea de toate cuvintele urâte ce-i erau adresate, 
continuând să-şi facă datoria. 

Ȋntotdeauna în preajma sărbătorilor se înăspreau 
măsurile de acest fel, încercând să se evite debandada şi mai 
ales accesul masiv al clienţilor în apropiere de ora închiderii, 
lucru ce-ar fi dus la prelungirea nepermisă a programului de 
lucru şi aşa destul de încărcat în asemenea zile. 

Stând civilizat şi aşteptând să-i vină rândul, reuşise 
până la urmă să treacă şi el pragul magazinului, ataşându-
se ultimului grup căruia i se mai permisese să intre. Ȋşi 
îndreptase paşii înspre sectorul unde ştia că era expusă 
aparatura electronică, dar se trezise în cu totul altă parte, 
fiind luat de un şuvoi de oameni care mergeau în grup 
compact. Acolo unde ajunsese nu se vindea nicidecum 
aparatură electronică, ci ochelari de soare şi nu mică 
îi fuse mirarea de o asemenea întorsătură a lucrurilor. 
Dăduse să se întoarcă, dar cioporul acela de oameni îl 
ţinea strâns ca într-o menghină, singura mişcare care îi mai 
era la îndemână fiind aceea de rotire a capului, posibilă şi 
aceasta doar pentru că era mult mai înalt decât mulţi dintre 
semenii săi. Domina cu vederea tot ce era în jur. Oriunde 
şi-ar fi întors însă capul, vedea numai postere mari, având 
aproape înălţimea unui om obişnuit şi care răsăriseră parcă 
din pământ, fiindcă nu fuseseră mai înainte acolo. Dispuse 
pe suporturi rotative, posterele aveau o desfăşurare foarte 
interesantă, înfăţişând la început un bărbat cu ochelari de 
soare, apoi o femeie, purtând acelaşi model de ochelari de 
soare şi, în final, pe cei doi, îmbrăţişându-se languros şi 
sărutându-se apăsat pe gură, fără să-şi fi dat jos ochelarii. 
Bărbatul era de o urâţenie rar întâlnită. Scund, îndesat, păros 
şi cu o faţă pătrăţoasă, acesta purta cu mândrie pe nasul său 
borcănat şi turtit în formă de şa faimoşii ochelari de soare. 
Părea nefericit şi blazat, ca după întâlnirea cu domnişoara 
ce purta acelaşi tip de ochelari, să apară în culmea unei 
desfătări depline. Femeia era mult mai înaltă decât el şi 
înfloritoare ca o zi de mai. Zâmbitoare şi cu un corp ca 
de iguană tropicală, brozată şi curgătoare, numai farmec şi 
ispită, ea se pierdea în valurile unei mări limpezi precum 
cristalul. Chipul bărbatului ocupa puţin din desfăşurarea 
posterului şi avea viteză mare de derulare, pentru ca apoi 
să fie luat totul cu încetinitorul, mai ales corpul şerpuitor 
şi nesfârşit de lung al fetei, terminat în coadă de peşte, 
precum cel al unei sirene. Aici, posterul se oprea în loc şi, 
preţ de câteva minute, bătăile vii ale cozii aruncau litere 
sclipitoare, cu următorul mesaj: ”Cu ochelarii noştri de 
soare, mergi cu fetele la mare şi poate doar să fii  şnapan, 
să nu petreci cu ele un an.”.

Incitaţi şi isterizaţi de poster şi de mesaj, oamenii 
se repeziseră, luând raionul cu asalt. Cei din faţă fuseseră 
aproape făcuţi afiş din cauza tejghelei ce nu le mai permitea 
să înainteze.   

Fiecare persoană cumpărase cel puţin o pereche de 
ochelari, la cincizeci de lei bucata, iar el, aşijderea tuturor, 
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de parcă îşi pierduse minţile. Şi mai apoi, când se gândise 
mai bine, îşi dăduse seama că şi le pierduse de adevăratelea, 
cel puţin în momentul în care îl flancaseră cele două 
vânzătoare, înalte, graţioase, amabile, cu vocea numai 
inflexiuni şi modulaţii, mirosind tulburător de bine şi fiind 
mult mai ispititoare decât fata de pe poster. Ȋntrecându-
se în politeţuri, cele două vânzătoare se străduiau să-i 
mulţumească pe toţi clienţii, abia prididind să răspundă la 
întrebări şi să dea explicaţii privind calitatea extraordinară 
a ochelarilor. Ora era târzie, aglomeraţia de zile mari şi ele 
asaltate ca de o invazie extraterestră, dar, cu toate acestea, 
continuau să zâmbească şi să fie drăguţe, repetând pentru 
fiecare client în parte aceste cuvinte, extrase parcă din 
fişa postului: “Vă mulţumim pentru că aţi ales produsele 
noastre şi vă mai aşteptăm pe la noi.”.

Plecase zâmbind, mulţumind şi exprimându-
şi gratitudinea pentru oferta ce i se făcuse şi doar afară, 
în aerul tare al nopţii de decembrie şi sub căderea lină a 
fulgilor de zăpadă, se trezise la realitate, dându-şi seama de 
penibilul situaţiei şi de distorsiunea pe care tocmai o trăise.

“Cred că m-am tâmpit de tot. Pentru ce-am plecat 
de-acasă şi ce-am ajuns să cumpăr…”, îşi spusese jenat 
de el însuşi şi dăduse drumul ochelarilor în primul coş de 
gunoi ce-i ieşise în cale. “Auzi, să mai vii pe la ele… Da, 
da, când o face plopul…”, răspunsese mai la obiect de 
această dată, dar după ce faptul se consumase, bombănind 
de unul singur şi grăbind pasul, ca să ajungă mai repede 
acasă.

Era nervos, iritat, nemulţumit, stăpânit de 
sentimentul că pierduse timpul fără să rezolve ceva şi se 
hotărâse să nu mai pună niciodată piciorul în magazinul în 
care intrase bou şi din care ieşise…

A doua zi, dis-de-dimineaţă, intrase într-un magazin 
mic, aproape o dugheană, de unde îşi cumpărase în trei 
minute cititorul de carduri de sănătate de care avea nevoie. 

- Ştiţi, la noi, preţul e puţin mai mare. Din cauza 
adaosului comercial…Altfel, n-am supravieţui şi noi, 
ăştia mai mici. Şi aşa stau să ne înghită marile lanţuri de 
magazine. Calitatea este bună, dar dacă nu sunteţi tocmai 
mulţumit de preţ, puteţi să mai încercaţi…

- Ba sunt foarte mulţumit. Vă rog să-l împachetaţi, 
se repezise el cu răspunsul, întrerupându-l pe vânzător, 
care era un tinerel de vreo douăzeci de ani.

- Da?, se mirase acesta, ridicând dintr-o sprânceană. 
Şi pot să vă întreb de ce sunteţi mulţumit sau o spuneţi doar 
aşa, la mişto?

- Ba da, sunt foarte mulţumit, mai ales pentru 
faptul că nu vindeţi ochelari de soare, spusese el cu un aer 
deosebit de serios şi parcă, totuşi, nu credibil.

- Domnu, aţi înnebunit? Ochelari de soare pe praful 
ăsta, când afară sunt minus cincisprezece grade?, venise 
scurt replica vânzătorului. 

 (fragment din romanul în lucru Străinul din 
oglindă)
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Alex GOLDIȘ

Contradicțiile lui Lovinescu

Am mai scris-o și cu alte ocazii: abia după 1990 
a devenit posibilă o discuție deschisă, fără menajamente 
ideologice și cu toate documentele pe masă, cu privire la 
subiecte sensibile ale istoriei literaturii române. Și asta nu 
pentru că spațiul cultural românesc ar fi fost mai predispus 
decât altele la falsificări și la mitizări (cum ne tot plângem), 
ci pentru că intruziunea ideologicului timp de câteva decenii 
a făcut ca limbajul și instrumentele angajate în dezbaterile 
„pur literare” să capete de multe ori funcționalitate tactică: 
nu s-au spus unele adevăruri nu doar pentru că cenzura nu 
le permitea, ci și pentru că ele riscau să lase argumentele 
literarului descoperite în fața politicului. „Cazul Lovinescu” 
e, probabil, cel mai elocvent din acest punct de vedere. 
Recuperat cu greu în perioada relativei liberalizări din 
a doua jumătate a anilor ’60 după ce fusese pus la colț în 
perioada stalinismului pur și dur, criticul a fost vehiculat în 
luptele tactice ale șaizeciștilor contra dogmatismului oficial 
(fie că el se numea marxism-leninism sau protocronism). 
Așa se face că „lovinescianismul” a ajuns să fie sinonim 
cu autonomia esteticului și puțini au avut interesul să 
pună sub semnul întrebării adeziunea fără rest a criticului 
interbelic la principiul autonomist. Bineînțeles că folosirea 
lui Lovinescu ca berbece de luptă nu s-a lăsat fără omisiuni 
sau chiar interpretări eronate ale sistemului său ideologic. 

De aceea, trebuie întâmpinate ca adevărate 
evenimente volumele ce vin să restabilească ordinea în 
operele unor autori intrați de foarte multe ori în războaie care 
nu le aparțin. Dacă Andrei Terian se punea în slujba lui G. 
Călinescu, Teodora Dumitru dedică un volum Modernității 
politice și literare în gândirea lui E. Lovinescu*. Cu 
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mize mai terestre decât cartea lui Terian, care își depășea 
permanent atribuțiile de monografie construind o adevărată 
constelație Călinescu (cu precursori și urmași, cu autori-
sursă și cu identificarea unor omologi în alte culturi), 
volumul recent își propune să restabilească „funcționarea 
și funcționalitatea internă a teoriilor lovinesciene în raport 
cu propriile premise”. Pare puțin, însă e foarte mult în cazul 
unei opere atât de complexe, secționate de toată lumea în 
forme și cu interese divergente.

Era nevoie, așadar, de o privire limpede și 
echilibrată, gata să recitească cu calm și cu probitate 
opera criticului. Cine o cunoaște pe Teodora Dumitru din 
activitatea de cronicar literar, la care a renunțat de ani buni, 
n-ar fi zis că autoarea e numaidecât cel mai potrivit om 
pentru această întreprindere. Cronicile ei - inteligente, nu-i 
vorbă - consacraseră o voce acidă și de cârcotașă, aplecată 
cu predilecție mai degrabă asupra aspectelor negative 
ale textelor comentate. Din critica douămiistă, Teodora 
Dumitru a dat, probabil, cronicile cele mai nemiloase, 
intervenind mai ales atunci când cota unei cărți părea că ia 
o amploare nemeritată. Ei bine, nimic din această atitudine 
nu e de regăsit în Modernitatea politică și literară în 
gândirea lui E. Lovinescu. Dimpotrivă, cronicarul acid s-a 
transformat într-un scholar neutru și auster, alergic la orice 
irupție de personalitate. N-aș zice că natura polemică a 
autoarei a dispărut, ci doar că ea e sublimată în investigația 
acribioasă, în manipularea excelentă a detaliilor relecturii 
și în capacitatea de a regândi, la final, întregul. Polemica 
de suprafață a fost înlocuită cu o polemică de fond, gata să 
răstoarne paradigme de interpretare fără ca discursul critic 
să schițeze vreun gest personal.

În ce constă, însă, contribuția inovatoare la 
înțelegerea lui Lovinescu și a modernismului românesc? 
În primul rând, în recontextualizarea mai amplă a operei 
lovinesciene. Practic, autorul Istoriei civilizației române 
moderne este privit nu (sau nu doar!) în vecinătatea 
criticilor literari, ci e reintegrat în circuitul politologilor și 
al istoricilor mentalităților (de tipul lui Pompiliu Eliade, N. 
Iorga, A. D. Xenopol, C. Rădulescu-Motru, D. Drăghicescu, 
Radu Rosetti, Ștefan Zeletin, Lotar Rădăceanu). De aceea, 
opera lui este investigată ca un continuum în care reflecțiile 
estetice, sociale și politice se condiționează reciproc. Pe 
scurt, Teodora Dumitru pornește de la premisa – și reușește 
s-o dezvolte convingător – că în spatele afirmațiilor 
punctuale ale lui Lovinescu (derutante, adesea, în cazul unui 
campion al „revizuirilor”) se ascunde un adevărat sistem, 
cu reguli specifice de funcționare. De aceea, chiar dacă 
volumul nu alunecă nicio clipă în discursul encomiastic, el 
are menirea de a restaura un Lovinescu extrem de coerent 
chiar și în erori sau inconsecvențe. 

Excelent e descompus ghemul ideologic al teoriilor 
lovinesciene din Istoria civilizației..., cu axiomele sale 
principale: legea interdependenței, legea imitației sau 
teoria simulare-adaptare. Retrasarea acribioasă a originilor 
lor (Gabriel Tarde, Hugo de Vries), dar și a ajustărilor 
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criticului român face posibilă concluzia că, mai degrabă 
decât discursul unui om de știință, așa cum Lovinescu 
însuși se considera de vreme ce punea întotdeauna în 
joc termeni tari precum „necesitate”, „fatalitate”, „legi 
ale evoluției”, Istoria civilizației române moderne pune 
în pagină un discurs prin excelență politic, cu opțiuni 
ideologice clare: „Acest iluzionism bazat pe «certitudini» 
imposibil de verificat și de confirmat vine, însă, mai curând 
din sfera științei, din cea a politicului, al cărui scop primar 
e să convingă, nu să demonstreze”. De aceea, explică cu 
subtilitate deconstructivă autoarea, „spiritului veacului” 
e echivalat fără rest cu civilizația franceză (nu și cu 
ascensiunea ideologiilor, de pildă), iar prin progresismul 
modern Lovinescu înțelege exclusiv un „proiect liberal 
capitalist și urban”, nu și o formă de democratism, de vreme 
ce în problema agrară ilustrează mai degrabă o poziție 
conservatoare. „În raportul dintre social și economic, 
tipul de liberalism îmbrățișat de Lovinescu privilegiază 
economicul: nu nivelul de democrație, ci tipul de economie 
pentru care optează un stat ar da seama de gradul său de 
modernitate”. 

Coborât din sfera axiomelor și a neutralității 
științifice, Lovinescu devine incompatibil cu teza de care 
numele său a fost legat atâtea decenii: cea a autonomiei 
esteticului. Teodora Dumitru demonstrează cu argumente 
de care cercetătorii ulteriori vor fi nevoiți să țină cont 
că, citit cu atenție, criticul e „mai degrabă un avocat al 
interdependențelor decât unul al autonomiei”. Faptul se 
vede numaidecât în Istoria literaturii române contemporane 
(și nu numai), de vreme ce criticul operează, în cele mai 
multe cazuri, cu „o selecție a talentelor în funcție de gradul 
de adecvare (sincronizare) a unui scriitor sau a unei opere la 
proiectul unei societăți românești burgheze și capitaliste”. 
Fără să-l transforme într-un promotor al literaturii cu teză, 
opțiunea fermă pentru imaginarul urban și pentru adoptarea 
unor formule estetice specifice literaturii occidentale 
reprezintă, în fond, o formă de tendenționism. Aici ajungem, 
de fapt, în miezul teoriei despre modernism a lui Lovinescu: 
căci, mai degrabă decât un curent anti-burghez, polemic la 
adresa progresismului științific și la efectele alienante pe 
care le produce el în societate, modernismul e citit în cheie 
progresistă și optimistă, conform căreia literatura merge la 
braț cu civilizația. 

Cea mai elocventă modalitate de a demonstra 
stranietatea în context european a teoriei lovinesciene 
despre modernism constă în a o citi în oglindă cu cea a 
lui Matei Călinescu. O oglindă întoarsă, firește, întrucât, 
dacă în literatura europeană modernismul trece drept 
un curent prin excelență anti-capitalist, critic la adresa 
pozitivismului științific de secol XIX, pentru ideologul 
român el rămâne o direcție optimistă și civilizatoare. De 
aici și incompatibilitatea de fond dintre teoria lovinesciană 
și exemplele de pe teren: căci, demonstrează cu sagacitate 
Teodora Dumitru, nici proza (unde, cu câteva excepții, 
personajul burghez e stigmatizat), nici poezia nu corespund 
acestei „licențe moderniste” a lui Lovinescu. Poezia lui 

Arghezi, Blaga sau Barbu – în siajul lui Baudelaire sau 
Mallarmé – mai degrabă denunță „binefacerile” civilizației 
decât să le celebreze. Așa încât imaginea cea mai pregnantă 
a lui Lovinescu, așa cum reiese din recentul volum, e a unui 
critic contradictoriu, scindat permanent între direcționism și 
materia primă a literaturii: „Neconcordanța dintre proiectul 
modernist al lui Lovinescu (literatura ca formă care se 
armonizează cu fondul societal burghez) și datele poeziei 
din teren (literatura ca formă care mai curând depășește 
modelul burghez) explică și inconsecvența lovinesciană a 
abordării literaturii; când ca forță reacționară, care întârzie 
să se adecveze progresului social, în Istoria civilizației..., 
când ca avangardă inaccesibilă gustului public, în prefața 
compendiului din 1937”. 

Aspectul incisiv al cărții nu provine, așadar, din 
deconstruirea importanței figurii lovinesciene pentru 
cultura română. Dimpotrivă. Teodora Dumitru identifică 
circumstanțe atentuante pentru acest misreading autohton 
al modernismului occidental: într-o țară aflată în plin proces 
de modernizare, ignorarea „răului civilizației” ca atitudine 
literară fundamentală e de înțeles. Îndrăzneala autoarei 
constă, în schimb, în a scoate la iveală canavaua ideologică 
a opțiunilor literare lovinesciene și de a-i demonstra slaba 
aplicație la realitatea de pe teren. A dezbrăca dintr-odată 
în ideologicul gol un autor care a fost învăluit cu sfințenie 
în concepte holist-estetice reprezintă un act polemic de 
proporții, ce nu poate fi atenuat de o scriitură încheiată la 
toți nasturii academici. Modernitatea politică și literară 
în gândirea lui E. Lovinescu consacră un excelent detectiv 
ideologic, care urmărește cazuistica ideilor cu o acuratețe 
rar întâlnită la criticii români nu doar din ultima generație. 

Și mai e ceva: deși cartea face exces de aplicație 
(autoarea e alergică la generalizări și speculații), ea anunță 
teritorii de dezbatere care depășeșc dialectica internă 
a teoriilor lovinesciene, acroșând întrebări și dileme 
stringente, precum semnificația modernității românești în 
raport cu cea occidentală, ce ideologie specifică ilustrează 
imaginarul unora dintre romanele autohtone clasice 
(excelentă e discuția despre absența figurii burghezului 
triumfător), cum se poziționează poeții canonici față de 
progresul civilizației sau care e genealogia termenului 
de „modernism” în interbelic. Ce-i drept, asupra ultimei 
chestiuni autoarea se oprește preț de câteva capitole 
demonstrând că, mai degrabă decât un termen importat, 
„modernismul” e un concept românesc, preluat de 
Lovinescu din dezbaterile începutului de secol XX. Cu 
excepția culturii spaniole, termenul ca atare (atenție, nu 
realitatea care-l desemnează!) e cvasiabsent în context 
european, având mai degrabă acoperire retrospectivă. 
Descoperire fundamentală, întrucât ea demontează câteva 
dintre preconcepțiile criticii românești cu privire la 
anterioritatea lui în alte culturi și cu privire la prezumata 
natură „organică” a literaturilor occidentale, față de care 
cea românească ar ilustra un fragmentarism deconcertant. 
N-ar fi fost de prisos ca, ajunsă în acest punct, descoperirea 
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insistenței asupra modernismului în spațiul românesc să 
extindă reflecția prin accesarea unor teorii din orizontul 
World Literature. Cartea lui Pascale Casanova, Republica 
Mondială a Literelor, oferă un cadru explicativ credibil 
pentru fetișizarea termenului de modernism - și a altor 
termeni temporali în culturile (semi)periferice, care tind 
să problematizeze permanent distanța față de un presupus 
„meridian Greenwich” al literaturii. În culturile tinere 
acești termeni capătă, din cauza angoaselor comparației, o 
semnificație sporită. În schimb, literaturile centrale, pentru 
care modernitatea e o realitate, n-au nevoie de constructe 
compensative.

Nu mai insist, ar fi necesar un studiu de sine 
stătător pentru câmpul de problematici lansate de cartea 
atât de aplicată a Teodorei Dumitru. A-i reproșa că nu l-a 
schițat echivalează cu a reproșa cuiva care a deschis două 
uși dintr-odată că n-a înlăturat-o și pe a treia.

________
* Teodora Dumitru, Modernitatea politică și literară 

în gândirea lui E. Lovinescu, Editura Muzeul Literaturii 
Române, București, 2016.

Rita CHIRIAN

Poezia nopților când se topesc 
continentele de spaimă

 Jocurile textualiste ale optzecismului au produs, 
de cele mai multe ori, o poezie datată, care-și târăște agonia 
prin docte teze de doctorat și care nu mai stârnește astăzi 
decât mefiență ori zâmbetul complezent de banc vechi. 
Virtuozi, dar pe cine seduc obiectele perfecte? Inocențele 
spectaculare ale textelor lui Cărtărescu sau scenariile 
destul de previzibile ale lui Florin Iaru, schematismul 
adeseori tautologic al lui Bogdan Ghiu sau ludicul lui 
Al. Mușina pierd din vedere – ca mulți alții, chiar din 
generațiile mai noi – faptul că literatura trebuie să-și 
treacă gâtul mai ales prin universalii. Dacă supraviețuiește 
acestei probe – să rămână umană și acut contemporană, 

chiar când timpul o pedepsește -, abia atunci vorbim despre 
valoare. Tot restul este talent: în fiecare clasă există un 
premiant, ba chiar există și clase foarte bune, în care, la 
capătul anului școlar, se numără mai mulți premianți; și, tot 
în fiecare clasă, există cel puțin unul care face pe nebunul, 
preocupându-se de orice altceva i-ar interesa pe vânătorii 
de note. În clasa de poezie optzecistă, un astfel de elev este 
Adrian Alui Gheorghe. Când lunediștii se dădeau peste cap 
să toarne spirite și să practice jocuri (ieftine) de cuvinte, 
când se întreceau în (destul de) abrazive ironii, prin alte 
părți – nu destul de provinciale cât să le înghită uitarea – 
poezia era excavată din filoane mai adânci. Cum se găsește 
orice materie rară. 

 De altfel, e o bucurie să intri în teritoriile mai 
puțin frecventate și prin care nu au trecut încă autostrăzile 
canonizării. Colecția pe care a inițiat-o nu cu foarte mult 
timp în urmă Paralela 45, Opera poetică, are toate șansele 
să devină una de referință pentru tot ce a însemnat și 
continuă să însemne poezia noastră de la sfârșitul anilor 
70 și până în prezent. Nu că aș deplânge poziția poeziei – 
din punct de vedere editorial, sunt, astăzi, destule edituri 
care comit păcatul de a publica poezie –, însă e realmente 
o șansă pentru volumele vechi ale unor poeți adevărați ca 
ele să ajungă pe masa cititorilor tineri. Cum altfel am putea 
să citim culegerile unor poeți care au publicat în anii 80 și 
90, în tiraje confidențiale? Așa am ajuns să avem înainte 
câteva dintre volumele de poezie semnate de Adrian Alui 
Gheorghe, altfel spus, aproape trei decenii de fidelitate. E, 
totuși, și ceva infidelitate, de vreme ce poetul, dintre cele 
șapte volume, la care se adaugă trei-patru plachete publicate 
la Iași, Botoșani și Piatra Neamț (sper să fi numărat bine), nu 
reține decât șase (Poeme în alb-negru, Intimitatea absenței, 
Complicitate, Îngerul căzut, Gloria milei, Paznicul ploii), 
cărora li se adaugă texte apărute în antologia Ispita (2005).  

 Alui Gheorghe a mizat pe singularitate. Nu s-a 
lăsat sedus de arta crepusculară, de tonuri moi și pastelate, 
a confraților săi, ci a produs mai curând o poezie livrescă, 
înaltă, referențială, de analogii clasice. O anumită indecizie 
stilistică – ori, poate, versatilitate – îl face să alunece cu 
gracilitate de la metafora insolită, de serioasă sarcină 
suprarealistă, la prozaism și balet cotidian. Suavități și 
muzică de afecte, romanțiozitate și intuiții ale sacralității 
stau laolaltă cu schițe de grotești și de caricaturale. Am 
spune că Adrian Alui Gheorghe deschide o galerie de texte 
impresioniste, în care starea impune partitura. Dar, desigur, 
răspunsul imediat la realitate nu exclude tehnicitatea, e 
drept, una acordată la ardoare. Alert, condensat, mistic 
peste măsura agreată de congeneri și lucid fără a deveni 
docil realului, ortodoxist de formulă updatată, poet al 
nobleții chiar și atunci când răstoarnă tarabele, fascinat de 
scenografii somptuoase, care poartă intarsiile altor timpuri, 
de înscenări și histrionism, de rupturile cinematografice și 
de deschiderile unor lagune narative, Adrian Alui Gheorghe 
este un poet de filigran liric și de inițiere răbdătoare. Și, 
dacă e să te întrebi de ce numele lui nu se găsește printre 
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cele mai des rostite, răspunsul e la îndemână: e, într-un veac 
al secularizării, un poet religios. Pentru această dimensiune 
pregnant religioasă, critica literară, obnubilând-o, a găsit 
foarte dibace eufemisme, numindu-l ba poet prometeic, 
ba panteist, ba parabolic și simbolic, când, în fond, nu 
e vorba decât despre trăire a sacrului. Și, de fapt, la 
rigoare, experiența thanaticului, omniprezentă în textele 
nemțeanului, este o experiență religioasă.  

 Adrian Alui Gheorghe debutează în 1985 cu 
Ceremonii insidioase. E, specific anilor 80, un volum 
colectiv, iar aventura editorială, plus imixtiunea organelor 
de cenzură sunt rememorate într-o scurtă, savuroasă (deși 
evocând momente dureroase) notă e autorului în antologia 
de autor de la Paralela 45: „Nu am trăit vremuri limpezi, 
în care să ai măcar libertatea să te ratezi pe cont propriu, 
conștient sau inconștient, cu voioșie sau cu disperare. (...) 
Am fost dresați până la a ne crea, în interior, teritoriul 
interzis, ideile interzise, cuvintele interzise. Mutilării i-am 
răspuns cu automutilarea. Ni se părea că am făcut un pas în 
interiorul ținutului interzis dacă reușeam să insinuăm într-
un text o idee, un cuvânt mai aparte, o alegorie, o metaforă. 
(...) Dezastrul culturii române s-a făcut cu români, cu 
«unelte ideologice» care ar putea în orice moment să revină 
în actualitate, totul este să le recreăm contextul”. 

Volumul e urmat de Poeme în alb-negru (1987), 
reținut în antologie. Aici, accente nichitastănesciene cad 
pe solul derelicțiunii: „sunt lucid. dar îmi folosește la ceva/ 
luciditatea? te întreb pe tine/ care te pregătești continuu 
să mori în casa mea:/ îmi folosește la ceva luciditatea?// 
și algele roșii pe care le stârnește soarele/ din mare sunt 
cu adevărat/ patul meu de nuntă? te întreb pe tine/ care te 
pregătești continuu să mori în casa mea:/ sunt cu adevărat 
patul meu de nuntă?” (Baladă). O anumită nostalgie a 
altitudinii irumpe în poezia de tinerețe, deși în contraste 
destul de facile,: „Încă o dată frumusețea a învins:/ lângă 
obrazul tău viermele/ se prefăcu în fluture.” (Imn). Textele 
sunt pledoarii pentru stabilitate, coerență și frumusețe, 
pentru eterne și clasice, deloc obișnuite pentru inflamația 
vârstei poetice, și reconstruite cu uimirea celui care nu a 
fost pregătit pentru realitate (nu întâmplător, poetul invocă 
în câteva rânduri „libertatea uimirii”): „dacă undeva pe aici 
îmi fac/ o casă noaptea mi-o târăște/ în mare// dacă adun cu 
două brațe/ o iubire, noaptea/ mi-o deșiră peste câmpuri” 
(Altă elegie). Chemările de dispariție sunt disimulate în 
amenințări difuze, care condiționează și întrețin starea de 
alertă: „(caută-mă, sunt între maeștrii cântăreți/ țin ochii 
închiși în rând cu ei/ îți voi face semn cu mâna/ alege-mă 
strigă-mă chiar dacă/ în momentul următor, fără îndoială,/ 
cineva mă va ucide)” (Iar tu care vii...). Oricând ar tura 
motoarele încifrării, prin redundanță sau prin practici 
pleonastice, Alui Gheorghe lasă la iveală firul roșu al 
poeziei: gesticulația agnostică, pentru care însăși textuarea 
nu este decât instrument de invalidare a compozitului uman. 
De aceea, poetul emite cu franchețe declarații de abdicare: 
„o hieroglifă ți-e chipul și inima/ trupul ți-l umplu de vorbe/ 
neînțelese, sângele tău se zvârcolește/ ca șarpele pe nisip/ 

ca pasărea în mărăcinul albastru/ o nesfârșită sămânță din 
lutul gurii crește”. Arabescurile singurătății și ale damnării 
(de fapt, ale condamnării prin aruncarea în lumină) sunt 
aventuri ale unei „călăuze născute în labirint”, memorate 
într-un poem incantatoriu, care amintește muzica lui Cezar 
Ivănescu, alt tragic moldav: „trupul tău mal peste care trece 
apa/ și udă rădăcinile îngălbenite și crește/ orezul și crește 
grâul și floarea de caledonie/ trupul meu mal peste care trece 
apa/ și rupe rădăcinile și devastează lanurile/ de grâu și de 
orez și florile de caledonie./ murmurătoare zăpadă ca niște 
viermi/ suavi peste pământ dimineața aerul tare/ incendiază 
coliba din lemn de măr/ în care am visat un drum ca o 
șerpuire/ a șuviței de sânge prin inimă” (Balada călăuzei). 
Colective, distrugerea și perdiția sunt ineluctabile; din 
instrumentarul de care dispune ființa, singură, poezia 
salvează: „auzi-mă, cântec al meu, și mântuiește-te./ nu-ți 
face iluzii”. 

Realitatea pe care o întoarce această poezie este 
carnaval și mască, ferecare de sens și esență, o practică a 
artificiului și a mistificării, conștiență a jocului tragic, a 
convenției și a fricii: „mi s-a făcut frică gândind/ că ochii 
tăi au mai multă veșnicie/ decât ochii unui mort”. Texte 
de deziluzionare, de gimnastică a lucidității, a lepădării 
și a resemnării, în care se simt spasmele dureroase ale 
unei armate interioare în retragere, Poemele în alb-negru 
sunt, prea curând, încercări de răspuns la mutele întrebări 
fundamentale, așa cum este poemul final: „nu-ți mai 
pune întrebări, e timpul să știi –/ printre lucruri mai puțin 
definițiile lucrurile/ printre oameni mai puțin definiția 
omului” (Epilog). Cu toate astea, vocația luminii este 
practicată cu abnegație: „nici noaptea nu ne înnoptează// 
prea aproape de mine se întâmplă ceva/ un cerc se deschide/ 
și se închide/ cu zgomot de ușă trântită”. Astfel, actul poetic 
devine rostire liturgică, de în-scenare a tainei și a uimirii 
existențiale: „așa, vederea zăpezii pe câmpul/ pe care 
altădată culegeam florile de rujalniță/ mi-a părut dintr-o 
dată/ o veste pe care n-am cui s-o împărtășesc/ un fel de plâns 
cu aceleași lacrimi vechi”. Htonic, cu o fermă voluptate a 
concretului și a materiei, Adrian Alui Gheorghe este un 
exuberant de formulă blagiană, chiar atunci când încearcă 
haine elegiace. Morga de poet întunecat nu-l prinde, așa că 
un anumit dionisiac vitalist electrizează versurile: „stai între 
flăcări mulțumite/ de micile lor istoviri// «nu ținta spune 
ceva despre tine/ ci oboseala călătoriei»// tot ce învingi se 
retrage/ și tu te hărțuiești singur// norul de deasupra unui 
vestigiu/ nu-i neapărat o amintire// o capacană doar/ pe care 
nu știi dacă s-o ocolești/ sau s-o înfrunți// un mugure orb/ 
cheamă necontenit soarele” (Stai între flăcări mulțumite). 

Deși foarte puțin agreabilă criticilor de poezie 
mai noi, iubitori de insolit și de narativitate, dimensiunea 
apoftegmatică nu îngreunează discursul, ci creează vaste 
lagune de metafizică. Ea vine din vechea lirică orientală, din 
oțiul contemplativilor, din jocularitatea alegorică, din ritmul 
lent  și cumpătat al înaintării previzibile: „toamna trece ca 
un răspuns pe care/ îl aștepți la o întrebare demult pusă/ 
ai uitat ai abdicat de câteva ori/ vai de cei învinși/ vai de 
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singuraticii călăreți pe cai/ de lut nimic nu-ți mai amintește/ 
de-o altă clipă asemenea/ nici perdeaua care retează pentru 
tine/ câte ceva din intimitatea universală/ omul de frunze/ 
se ridică din mijlocul imperiului său/ soarele purtat în coș 
de două femei/ pare un trup răpus de neliniște/ ca malul 
rupt pe care se sprijinea/ floarea de sânger/ înainte de a 
deveni mireasmă.” (Omul de frunze). Tot dintr-un anumită 
plăcere a stampei, poetul își construiește cu migală textele, 
condensându-le materia lexicală și mizând pe anvergura 
semnificației, cum se întâmplă în blânda autoironie din 
Războiul continuu: „Creștem exact. Se bucură mamele. Nici 
un război/ nu e mai mare ca plânsul./ «Voi soldățoi proști 
săpați ca lumea gropile/ cât mai adânci/ să încapă plânsul 
unei singure mame»/ Dar nu se aude nimic. Bat tunurile 
dintre pleoape.” Scenariile mitologice sunt, desigur, un 
tribut plătit modernismului înalt-livresc, chiar dacă eroii 
antici sunt puși să joace partide prozaice, cum se întâmplă 
în Momentul în care Orfeu a întors capul, în Desene și 
măști sau Un oarecare Oedip. 

În Intimitatea absenței (1992), discursul se așază 
în forme vag clasicizante (oricum, mai „picturale”) și 
chiar retorica se dedă unor barochisme ori oracularități. E 
o poezie de calofilii, dar nu de eufemisme. Maniera este 
similară celei în care își desfășoară Ioan Es. Pop faldurile 
neoexpresioniste, minus scenariile grotești: „Continui 
să cred, oh, continui să cred/ că din disperare omul își 
leapădă pielea/ precum șarpele singur ascuns după un/ 
morman de obiecte din tablă turtite// acolo unde își ia 
prânzul rugina/ acolo unde fericirea se plătește cu neuroni/ 
acolo unde tristețea poate fi un copil/ fără trup rătăcit 
de extazul părinților...” (Sfârșit de elegie). Persistă aici 
arome metafizice, dar, cu o neglijență boemă, poetul lasă 
cusăturile la iveală: „nu, marc aureliu, absența nu-i lipsită/ 
de energii, toate viețile au ceva straniu/ în ele de aceea 
când ne adunăm uneori/ nu pe morți îi plângem ci ideea că 
moartea/ este posibilă.” Totuși, prea rar există excursuri ori 
digresiuni de prisos, Alui Gheorghe realizând decupaje de 
precizie chirurgicală: „Iubirea nu face doi bani dacă nu o 
otrăvești/ puțin cu amintirea altei fericiri. ca alcoolul/ tare 
pe gâtul care tocmai a intonat o missa/ solemnis.” (Eboșă). 
Devenit poet domestic, intimist, Alui Gheorghe dezvoltă 
sensibilitate față de ritualuri cotidiene, față de succesiunea 
anotimpurilor, față de propria însingurare-îndepărtare (mai 
multe texte poartă titlul Exil). Timpul e fugă din lumină 
și o anumită conștiință a epuizării înmoaie textele în ape 
elegiace: „Drumul pe care am plecat/ de acasă s-a întors 
singur l-am urmărit/ până departe. aici unde suntem s-a 
terminat/ o amintire pe care o știam frumoasă/ tu – eu 
suprapunem simplității din gând umbra/ unei singurătăți de 
ani lumină.// cine știe ce trup are sufletul acela care ia/ de 
la capăt ceea ce noi am ezitat să pierdem?” (O singurătate 
de ani lumină). 

Complicitate (1998) repune în scenă o identitate în 
mișcare, însă activismul este unul de ordin spiritual. Dialogul 
cu îngerul, cu fratele mai înalt, cu divinitatea se ridică din 
subteranele textului, unde, în celelalte volume, alimenta 

atitudini etice, și devine premisă poetică. Sunt puse în 
discuție păcatul, „frauda” existențială, proximitatea morții, 
„rosturile” adânci, ca în acest poem-etalon: „Vorbim despre 
virtuțile interzise, moartea/ de sabie. filosoful eustațiu din 
cesareea, nebun,/ și-a spintecat propriul copil să-și găsească/ 
sâmburele său de tată sufletul tinereții// pierdute. în cartea sa 
(acum rătăcită) «despre/ inocența morții» a descris sufletul 
ca/ pe un aer verzui care odată eliberat/ colorează iarba.” 
(Despre inocența morții). Viața-obișnuință, fără seisme, 
fără uimiri, își caută soluția în ecuația spirituală. Totuși, 
adeseori, omul se desfată în gânduri luciferice, numai pe 
jumătate retorică de autodeconstrucție, fie ea și cea a unui 
poet-demiurg: „După ce am făcut cerul și pământul/ după 
ce am muncit opt ore și jumătate. într-un birou/ în care și 
cuvintele miros a cerneală/ după ce am făcut cumpărăturile/ 
și am plătit în avans dreptul la/ zilele următoare/ după ce 
am constatat că nu poți/ pune întrebările tot timpul/ fără să 
te înspăimânte răspunsurile/ și în timp ce spiritul meu și al/ 
altora plutea peste ierburi și ape/ am inventat o ființă după 
chipul și asemănarea mea i-am dat duh/ am culcat-o în patul 
meu/ și acum văzând că și acest lucru e bun/ scriu poemul 
de mulțumire.” (Poemul de mulțumire). 

Textele capătă amplitudine, poetul devine locvace, 
risipindu-și dodecafonic mijloacele; sunt imprevizibile, 
poeme hibrid, în care rupturile de ritm și modificările de 
unghi întrețin starea de alertă: „Bine – zice Socrate – dar 
viața ce ne învață?/ unii râdeau, alții râdeau, veselă carne 
ne umplea/ de umori. (...)/ luam mâinile de pe creier/ 
luam mâinile de pe inimă/ hai, Socrate, spune, pe granița 
asta/ subțire dintre viață și lucruri/ câte mirese pot să 
supraviețuiască/ unei fericiri nemiloase?/ (...) un halou de 
extaz gâtuia/ cadavrul din creierul fiecăruia,/ acolo unde 
se termină întrebarea/ un fluture mic își ronțăie/ crisalida.” 
(Mic poem dramatic).

După 2001, odată cu Îngerul căzut (2001), Gloria 
milei (2003) și Paznicul ploii (2010), angoasa înlocuiește 
recuzita pacificată, realul și, deopotrivă, transcendentul 
își pierd liniile coerente, iar discursul este dezarticulat și 
spasmodic. Poezia pretinde acum arcuri narative (ca în 
splendidul poem E r i c h), dar și efervescente interstiții ca 
„Pentru cele patru miliarde de oameni/ care trăiesc acum 
pe pământ/ se pregătesc, în secret, patru miliarde/ de gropi/ 
vai, inima mi-e de cauciuc” ori „ca o gelozie pe o moarte/ 
care a aparținut cândva tuturor”. Experiența detracării este 
pusă pe seama unei erori de calcul imposibil de descoperit, 
iar resemnarea scutură în convulsii: „Întorc timpul cu fața/ 
la perete. Un înger căzut trebuie/ să se/ teamă de timp. (...)/ 
Uit. Un înger căzut nu trebuie/ să regrete nimic./ Eu/ nu 
regret nimic. (...)// Cerul e invalidat de luciditate/ unde te 
mai ascunzi tu, Doamne?/ Cerul a fost al nostru,/ acum e 
al nimănui./ Carnea a fost a noastră,/ acum e a nimănui./ 
Noi suntem dimineața ta de pe urmă/ și am venit să-ți dăm 
sărutul pe care îl aștepți” (Îngerul căzut). Timpul – veșnicia 
fragmentată care știrbește perfecțiunea divină – este 
preocuparea tematică principală, a trăi fiind sinonim cu o 
luptă cu îngerul (dublată, așadar, de problematica spiritual-
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creștină): „Din ce în ce mai des/ ca o obsesie/ Te urmăream/ 
Îți făceam răni ușoare/ la gleznă întâi,/ apoi la umăr,// 
Îți căutam inima// Într-o zi, știu, Te voi/ lovi decisiv/ ce 
spectacol/ ce moarte/ unii vor zice/ cât s-au iubit,/ Doamne, 
înlănțuiți s-au/ dus din lumea asta/ ca unul singur/ ca unul 
foarte singur/ ca unul atât de singur” (Poem). Ritmurile sunt 
de improvizație (câteva texte sunt, de altfel, „muzicale” și 
autohipnotice, prin temă și prin recuzită).

Culegerea de la Paralela 45 (2016) propune, așadar, 
un poet versatil, mai atent la idee decât la formula poeziei 
și care interpretează cu aceeași grație partituri neo- și 
postmoderniste. Poet de bibliotecă și de prim raft, Adrian 
Alui Gheorghe nu e dintre cei căldicei: poezia nu-l va vărsa 
din gură. Această „integrală” stă mărturie.         

Anamaria MIHĂILĂ

O interioritate afectată și un 
update narativ

Romanul Laviniei Braniște* vine după 
experimentele reușite de proză scurtă care consacră 
naturalețea stilului, tranzitivitatea limbajului dusă până 
la schematisme și fracturi semnificative. Interior zero 
dublează conținutul la nivelul scriiturii prin accelerarea 
dinamicii textului, prin lejeritatea construcției narative 
care produce presiuni asupra oricărei forme de lectură. 
Remarcabil este modul în care romanul rezistă în absența 
intrigii, a conflictului, pe care îl reiterează constant prin 
integrarea unor stări limită recognoscibile. Or, substituirea 
motorului narativ cu succesiuni de realități mizerabiliste 
e, de departe, miza de sens a romanului. A scrie un text 
din narațiuni fragmentate depășite în intensitate de trăirile 

descrise în tonalitate minoră, a despărți, așadar, romanul de 
dependența poveștii, a narativului, păstrând neafectat ritmul 
lecturii dau forță prozei autoarei.

Surprinzătoare este, totodată, modalitatea în 
care Braniște alege să selecteze experiențele tragice ale 
personajelor tratate într-un registru al banalului. Supusă 
tratamentelor corporatiste, Cristina, o tânără mutată din 
pricina jobului în București cu chirie, trăiește aparent 
lejer, la distanță, o realitate deformatoare. Fiecare 
traumă existențială e compensată prin salturi în logica 
evenimentelor, prin suspendarea ritmului scriiturii ce 
scoate din schemă, la propriu, un potențial nucleu de 
tensiune. De fapt, mutate în interior, aceste construcții de 
sens se retrag din prim-planul poveștii. Dispariția bruscă a 
unor personaje relevante și închegate perfect în structura 
textuală, fragmentarea istorisirilor laterale, ce vin să 
suplinească deficitul de biografie al eroinei sunt semne ale 
unei întoarceri la intimitatea autentică, ale unei revolte a 
împărtășirii, a trăirii într-o comuniune disfuncțională.

În dependența unor relații, fie ele și la distanță, 
Cristina ratează constant împlinirea iubirii. Raporturile 
erotice se întrerup întotdeauna în proximitatea concretizării, 
când comunicarea cu celălalt nu mai este decât carnalitate 
goală: „La coadă încep să mă apuce niște dureri abdominale 
oribile. Ies din magazin și aproape că-mi vine să mă pun pe 
jos. Simt că mi-a venit ciclu brusc și trebuie s-ajung urgent 
acasă, să văd ce se întâmplă. Noroc că universul și oamenii 
s-au învrednicit să-mi pună patru Mega Image pe o rază de 
trei sute de metri în jurul casei, așa că ajung repede și deja 
sunt mânjită de sânge pe pantaloni, și văd ce se întâmplă 
[…] Nu-mi face asta, copil, îi zic. M-am învățat cu tine”. 
Or, vizitele periodice ale lui Mihai și jocurile online deloc 
cuminți sunt înlocuite în cele din urmă cu iubirea mamei. 

Scindată între îndeplinirea sarcinilor de serviciu 
și golirea balconului de borcanele cu murături ale unui 
proprietar obsedat de control, între așteptarea pachetului de 
la o mamă plecată în Spania să scoată „sărăcia din ADN” 
la munca peste program în încercarea de independență, 
Cristina trăiește sub presiunea alterității. Vizitele 
permanente ale lui Ursu în spațiul închiriat care ține loc de 
univers intim, mișcările urmărite de la birou, chiar și vizitele 
surpriză ale mamei fac ca personajul Laviniei Braniște să 
renunțe la posibilitățile de retragere altfel decât în spațiul 
lăuntric. De fapt, roman al targeturilor de fiecare zi, el 
marchează ultimele trenduri în materie de supraviețuire – 
iubiri rezumate virtual, abandonuri justificate de nevoia de 
bani, părinți vinovați ce își răscumpără absența prin ceștile 
de cafea cu spumă de lapte reușite: „se repede să soarbă din 
ceașca ei, ca să fie începută și să aibă motiv să nu mai facă 
schimb. Să rămân eu cu cafeaua frumoasă. Așa a înțeles ea 
să fie mamă. Să mănânce repede ce e mai prost, ca să-mi 
rămână mie ce e bun. Și i-a intrat în sânge, acum nici nu-și 
mai dă seama”.

Apoi, în această înșiruire de comunicări potențiale, 
legătura cu Otilia depășește banalitatea cotidiană. De 
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la Electric Castle la escapadele de weekend pentru 
militantisme oarecare, într-o relație glossy de BFF, cele 
două își suplinesc reciproc lipsa de iubire: „Ce se întâmplă 
cu noi, Cristina? Ce iau cu ele celulele alea care năpârlesc? 
Straturile alea de piele care cad de pe tine de-a lungul 
vieții și intră în covor și nu le mai scoți în veci vecilor nici 
cu mama aspiratorului? De ce nu mai suport să recitesc 
Corecții? Tot ce vreau să păstrez intact trebuie să îngrop 
adânc. Trebuie să nu deranjez ce s-a așezat în mintea și-n 
sufletul meu și probabil că e la fel și cu oamenii. Nu mai 
zgândări oamenii”. Conștientă de falsitatea realității și de 
imposibilitatea desprinderii de colectivitate, tot ceea ce se 
conservă e tradus în tăcere. Plecarea Otiliei, despărțirea 
definitivă de Mihai și avortul spontan ca ultima dislocare 
a construcției alterității, cu atât mai puternice cu cât se 
integrează în propria corporalitate, sunt dublate ca traume 
în scriitură. Episoade redate în ritm accelerat, ele se mută în 
nespusul ficțiunii.

După ce renunță la toate prezențele pasagere, 
singura apropiere compensatorie este cea a mamei. Roman 
al disfuncționalităților paterne, al agresivităților ascunse, 
al abuzurilor de putere și al mizerabilismului existențial, 
Interior zero selectează zonele tari din mulțimile de 
nimicuri: „Abia aștept Crăciunul, să vină mama acasă. 
Uneori, când dormim amândouă în camera noastră de la 
Brăila, am impresia că nu mai respiră și atunci îmi țin și eu 
respirația ca să fie iniște completă și să pot auzi. Și asta e 
iubirea, e liniștea asta în care-ți ții respirația, ușor îngrozit, ca 
să auzi dacă îngerul tău păzitor mai e acolo”. O radiografie a 
trăirilor puse sub lupă de privirile celorlalți, un experiment 
al iubirii autentice în cele mai puternice expresii ale ei, un 
jurnal al detaliilor mărunte, dar integrate încercărilor de 
definire identitară, textul mizează pe o lectură participativă. 
Fără prea multe particularități, cu o poveste mai degrabă 
comună, personajul își construiește realitatea din mers – un 
job suportabil mai cu seamă în minutele de pauză, o șefă 
sexistă, cu complexe depășite, un proprietar care ia bani 
pe chirie cu dobândă din intimitățile pe care le observă, o 
familie decompusă, o societate defectă: „Cred că așa e cu 
oamenii, în general, te îndepărtează viața de ei, oricât ar 
fi de aproape... Îl mânii pe Dumnezeu dacă zici că nu ți-e 
bine, și azi așa, mâine așa și ești într-un avion, te întorci din 
Ankara, cu un turcalete mustăcos lângă tine și șefa ta, și te 
gândești că pe viitor ar fi bine să te țină bateria măcar o zi de 
Candy Crush, ar trebui să faci un update la telefon”.

Semnătura Laviniei Braniște e notabilă încă din 
primele rânduri. De o lejeritate aparte, cu o retorică 
remarcabilă în posibilitatea de a scrie în ritmul vorbirii, 
Interior zero cartografiază tensiunile la prima vedere minore, 
care modifică radical expresia individualității. Fără să evite 
banalul, ci, dimpotrivă, reformulând cotidianul și experiența 
în colectivitate, ea descrie noile variabile ale realității: 
erotica rezumată în imagini, prietenia în parteneriatele de la 
concerte, maternitatea la distanță, intermediată de conturile 
de economii. În continuarea minimalismului douămiist, 
romanul demonstrează, cu o superficialitate voită, alterarea 

oricărei ierarhizări a evenimentelor. Cu toate că incită 
lectura și forțează interpretarea în încercarea de selectare 
a conținuturilor puternice, textul nu reușește să depășească 
decât rareori grilele direcției cu care se asociază. O 
lectură mai degrabă facilă, acesta ilustrează încă o dată 
faptul că noile coordonate ale prozatorilor nu mai sunt 
monumentalitatea scriiturii și supraviețuirea prin scris, cât 
impactul imediat și șocul identificării. Important prin absența 
intrigii, prin fragmentarea poveștii în pasaje descriptive și 
prin dublarea formală a update-urilor din universul ficțional 
(dispariția personajelor, deficitul biografic, suspendarea 
unor potențiale nuclee de tensiune), Interior zero e un titlu 
bun în raftul (ce-i drept, puțin supralicitat) de Ego Proză. 

___________
*Lavinia Braniște, Interior zero, Editura Polirom, Iași, 

2016.

Ioana BOȘTENARU

Printre spectrele teoriei

Cel mai recent volum publicat de criticul și 
teoreticianul Horea Poenar* abordează criza teoriei și a 
literaturii în societatea contemporană, evidențiind situația 
lor actuală într-o serie de studii și de scurt-metraje, ce fac 
trimitere la un areal conceptual complex. Numeroasele 
direcții interpretative sunt valorificate în vederea reliefării 
conexiunii teoriei cu singularul, cu eticul și politicul, în 
condițiile profilării unui nou sens al moștenirii.

Incursiunea teoretică pornește de la premisa 
singularității teoriei, ce merge mână în mână cu 
singularitatea literaturii. Astfel, teoria „vorbește dinspre 
despre” sau mai precis „din interior și în exterior”. Este 
o parte a țesăturii, nefiind închistată într-un sistem al 
etichetelor și al categoriilor, cu alte cuvinte, într-un sistem 
conceptual. Termenul pe care îl utilizează Horea Poenar 
pentru a evidenția cât mai precis această poziție a teoriei 
este de „studiu în stacojiu”, de travaliu. În opinia acestuia, 
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teoria abolește convenții și prejudecăți, ieșind din sfera 
obișnuitului, a stabilului, și căutând esența. Prin lucrul în 
miezul lucrurilor, aceasta „performează”, filtrează și devine 
creație în real. De aici și denumirea de teoria peștele-
fantomă, clarificată în primul dintre scurt-metraje. Peștele-
fantomă e cel ce contribuie la catalogarea numărătorii ca 
instabilă. În experimentul lui Raoul Ruiz, privitorii sunt 
împărțiți în două categorii: pe de o parte, cei care văd cinci 
pești, iar pe de altă parte, cei care văd șase pești. Peștele în 
plus este „celălalt nenumărat”, ce anulează așteptările unui 
real fix. În viziunea lui Horea Poenar, teoria începe chiar 
odată cu acest pește, cu peștele-fantomă, care e out of joint, 
activând „ca un nod, o linie de fugă ce adăpostește întreaga 
etică a lecturii și a teoriei.”

Dincolo de definirea teoriei ca „studiu în stacojiu”, 
ca „out of joint”, Horea Poenar tratează și marginalizarea 
literaturii și a teoriei, ca „discurs inesențial” într-o lume 
dominată de capitalism. Opera de artă ar trebui definită 
în raport cu modificările pe care le produce, căci aceasta 
se află în strânsă legătură cu realitatea și cu politicul, ea 
metamorfozează, potrivit lui Godard. Oricum, în ciuda 
adversităților, teoreticianul postulează rezistența literaturii 
și, implicit, a teoriei. În continuare, nuanțarea definițiilor 
propuse de Gilles Deleuze, de Culler și de Žižek vine să 
completeze profilul teoriei, contestându-i sfârșitul. Potrivit 
lui Deleuze, nu asistăm la un sfârșit al teoriei, ci la o 
ruptură de modalitatea tradițională de raportare la lucruri, 
ce viza recunoașterea unei ordini pre-existente a realului. 
Teoria devine „a practice of concepts”, o gândire în lucru 
în interiorul operelor de artă, plasată în punctul întâlnirii 
practicilor, punctul identitar al lumii noastre. Culler merge 
în aceeași direcție, a teoriei ca practică, literarul punându-
și amprenta asupra practicilor din alte sfere ale cunoașterii. 
Žižek adaugă acestor perpective realația strânsă dintre 
teorie și etică, angajare. Legătura dintre artă și politică este 
incontestabilă în restabilirea rolului important deținut încă 
de teoria literară: „Politicul acoperă tot acest schimb între 
ceea ce la un moment dat ține, prin convenție, prin decupaj, 
de vizibil și ceea ce poate fi rostit, așezat într-un limbaj a 
cărui sintaxă și al cărui cadru protejează și reglează, printr-un 
joc complex de închideri și deschideri, fluxul semnificației și 
posibilitatea gesturilor, a acțiunilor.” Trimiterea la Flaubert 
și la „noul regim al artei” pe care îl impune, schimbând 
modul de raportare la lume este sugestivă. Autorul francez 
nu face apel la un program ideologic, ci regizează această 
modificare a înțelegerii lumii prin mutații stilistice. Efectul 
politic este indubitabil întrucât are loc ceea ce Horea Poenar 
numește „o democratizare a vizibilului”.

Dar care e poziția teoreticianului în toată această 
schemă? Un nou profil este conturat în lucrare – nomadul: 
„e ceea ce sistemul nu poate explica/ nu poate prinde (...) 
el pune în pericol stabilitatea identităților, a ierarhiilor. 
Geografia fetișurilor ce protejează anumite privilegii, 
întreținerea unor iluzii ce operează ca realitate.” Nomadul 
se sustrage astfel mecanismelor sistemului, e un neserios ce 
refuză să se asocieze cu civilizația clișeului, care, potrivit lui 

Horea Poenar, nu se ocupă cu altceva decât cu „acoperirea 
imaginilor, ghidarea vederii și manipularea cinică”. Astfel, 
această civilizație, „enantiomorfoză”, se opune schimbării, 
mizând pe ideea de claritate și de constant. Apelul la clișeu 
anulează nomadismul și ascunde tocmai realul, imposibil 
de capturat într-un sistem. Teoria e monstruoasă tocmai 
pentru că se sustrage clișeului, căii facile, stabilității, optând 
pentru creație și schimbare. Prin urmare, aceasta devine un 
montaj în care elementele nu mai sunt incluse în plan, dar 
dialoghează. 

Teoria peștelui-fantomă nu analizează schimbările 
ce survin tranziției temporale sau celei la nivel sistemic, 
însă evidențiază tocmai importanța restului, a ruinei pe 
care se edifică actul etic. O nouă abordare a moștenirii 
este promovată: „Când e vorba de moștenire și de critică, 
nu e vorba de preluarea unei arhive (percepută ca povară 
sau monument, aspectul nu e esențial acum), o sumă de 
obiecte moarte, dar niciun arsenal încă utilizabil pe deplin, 
adică o sumă de obiecte sau instrumente vii. Moștenim 
ruine ce dețin o rezervă de viață. Ruine pentru că, rupte de 
timpul care le-a produs și de cei care acum sunt morți, ele 
aparțin încă în atâtea feluri acestora și, mai mult, doresc în 
continuare să le aparțină. Moștenirea e mereu melancolică, 
un travaliu de doliu fără punct final și fără rezolvare”. În 
fiecare gest de lectură sau de creație supraviețuiesc gesturile 
epocilor trecute, căci teoria nu poate fi pusă în mișcare 
fără un rest. Ruinele sunt incluse în teorie, în travaliul său, 
în actul său transformativ: „teoria e o istorie făcută din 
țesături și logici multiple, pe care fiecare prezent, după 
modelul caleidoscopului, le reașează.” Astfel, teoria e 
angajată în profilarea unei „invenții” ce e mereu de făcut, 
are o responsabilitate perpetuă de „a produce comunitatea”, 
de a lucra în folosul celor ce nu mai există, de a efectua 
„travaliul de doliu”, exercitându-și concomitent datoria 
față de prezent. Deși abandonează sistemul, teoreticianul 
performează făcând apel la limbajul tradiției.

Pe lângă delimitările teoretice pe care volumul 
le realizează, acesta cuprinde și o parte aplicată, în care 
teoreticianul analizează felul în care arta e generată non-
reprezentațional în volumul lui Cosmin Perța, Bocete și 
jelanii, sustrăgându-se deja-decisului, clișeului: „poezia și 
teoria cer continuu cadrări, rame, tăieturi, montaje, explorări 
fără punct final altfel decât temporar, altfel decât fulgurant.” 
Miza este repoziționarea într-o „nouă cartografie”, iar acest 
lucru presupune travaliul îndelung amintit: „jelania nu e 
disperarea simplă, expresionistă, urlată în fața neantului, ci 
travaliu al subiectului spre ceea ce, nenumit, e totuși sau doar 
astfel universal.” Nici exemplificările din proză nu lipsesc, 
Horea Poenar îndreptându-și atenția spre Tolstoi (Sonata 
Kreutzer, Anna Karenina) pentru a reliefa o „narațiune 
corporală, un tăiș realist”, „care execută o despărțire față 
de pomposul și cochetăria romantică” sau spre Sorin Titel 
(Clipa cea repede) în vederea evidențierii felului în care 
montajul funcționează, producând realul prin înlănțuirea 
unor tipuri variate de imagini, de instrumente vizuale: 
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imaginea-vis, fabulă, montaj, mit, perlă, fantasmagorică, stil, 
spectru sau timp. Tot în direcția imaginii merge și ultimul 
capitol, însă, de această dată, nu mai sunt analizate imaginile 
ca substanțe ale realului din literar, ci contrastant, imaginile 
manipulatoare ale mass-mediei capitaliste, care echilibrează 
din punct de vedere ideologic ceea ce realitatea nu permite, 
infantilizând spectatorul printr-o aparentă obiectivitate și 
printr-o disimulare fățișă.

Teoria peștelui-fantomă activează, așadar, ca o 
postulare a viabilității teoriei literare într-o lume pragmatică, 
a clișeului și a clarității. Teoria are responsabilitatea inovării, 
a țeserii realului, prin întoarcerea la propriile resturi, prin 
luarea în primire a moștenirii și generarea angajării. Aceasta 
este peștele-fantomă, o imagine mobilă, o linie de fugă „a 
morții între imaginație și urmă”, urmă ce arată că teoria 
moștenește, e prinsă în trecut și întoarsă spre viitor.
__________
*Horea Poenar, Teoria peștelui-fantomă, Editura Tracus Arte, 
București, 2016.

Daniel ILEA

Contre Sainte-Proust et pour le 
dernier Barthes*

Motto: 
„Eu sunt ceva, scrierile mele sunt cu totul altceva.”
  (Friedrich Nietzsche, Ecce Homo)

   
La urmei urmei, Întoarcerea autorului de Eugen 

Simion nefiind decât o „întoarcere amicală” (în maniera 
ultimului Barthes, cel din Le plaisir du texte, Fragments 
d’un discours amoureux și, cel mai intens, La chambre 
claire) mi s-ar părea mai potrivit ca titlu (ori măcar 
subtitlu) cel de mai sus: Contre Sainte-Proust et pour le 
dernier Barthes! 

Cu atât mai potrivit ar fi cu cât hermeneutul 

demonstrează clar că nu mai poate fi vorba azi de 
vreo întoarcere a autorului în sens beuvian (cu surle și 
trâmbițe), ci doar de una discretă, în surdină, tiptil, în 
papuci de casă, amicală, ambiguă... Pe deasupra, totul 
se joacă (la masa teoretico-critică) în sânul primei 
vaste secțiuni a eseului, intitulate chiar Contre Sainte-
Proust. Acolo se caută măsura adevărului, care nu este 
unul, figé, ci multiplu, complementar, într-un balans 
continuu al ipotezelor, ipostazelor; aspirând, ducând la 
un echilibru, fie el și extrem de fragil și provizoriu, între 
operă (primordială, esențială, firește) și autor (ca artist și 
om): deci, opera, ficțiunea, are (inclusiv în autobiografii, 
memorii, biografii...) partea leului, pe când bietul om, ca 
umbra lui Schlemihl, se târăște după (sau este târât de) 
operă, iar artistul parcă se topește în operă, fără urmă! 
Opera, ficțiunea împărățește (suntem doar pe domeniile 
literaturii!). Grăitoare e aici și insistența reiterată pe 
fascinanta frază sartriană despre operă și receptarea ei: 
„totul este deja făcut și totul e de făcut”.

 „Restul”, repet, ce se târăște după operă (sună 
cam straniu să numim astfel omul!) nu e nicidecum 
de aruncat la coș, dar nici de idealizat, absolutizat, ci 
de studiat cu omenească curiozitate, dar și cu o mare 
prudență, cu mănuși și fără nici o certitudine!

Cam aceasta îmi pare a fi „lecția” demersului 
hermeneutic al lui Eugen Simion. Deși Jean Starobinski 
e adoptat ca unul din modelele demne de urmat pentru 
orice critic, deși mare parte din profundele reflecții ale 
existențialistului Sartre sunt însușite entuziast, ca și cele 
ale lui Malraux, paradoxal, coronița îi revine lui Roland 
Barthes (ultimul Barthes, nu structuralistul, deși, la o 
privire mai atentă, nici măcar cel din urmă nu e exclus, 
pe de-a-ntregul); Barthes, deci, magicianul, alchimistul 
limbajului, admirat, iubit, dincolo și dincoace de 
uimirea, intrigarea, iritarea pe care i-o stârnește uneori 
lui E. Simion demonul ”dialecticii sale ondulatorii”; 
fermecătorul (la propriu și la figurat) stil dialectic poetic 
barthian: e aici o relație erotică (erotic-literară, a scris-
cititului), dar și o tandrețe pentru omul Barthes.

Iată o mică statistică aproximativă, dar defel 
indiferentă: lui Barthes i se dedică (în întregul volum) 
cam 63-65 de pagini, ceea ce înseamnă vreo 15% și 
arată limpede că admirația, chiar un acord profund, 
pun în umbră dezacordurile și criticile (uneori, e drept, 
tranșante, severe). Pe locul doi s-ar situa Jean-Paul 
Sartre, cu vreo 40 pagini, iar pe locul trei André Malraux, 
cu vreo 35 de pagini. Iată deci podiumul! Să nu-l uităm, 
însă (făcând abstracție de numărul de pagini consacrat), 
pe Paul Valery. Tuspatru, deci, pătrunzător, electrizant 
comentați, într-o cascadă de formule memorabile, ori 
admirative, ori ironice, polemice.

Exemple: „Anunță moartea omului care scrie 
și preamărește învierea omului gramatical” (despre 
Barthes, p. 106), și: „Cu acest înger gramatical se 
luptă la nesfârșit acest Iacob al criticii moderne” (p. 
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107). Iată superbul portret făcut lui Barthes (autorul a 
avut parte și de bucuria de a-l vedea în carne și oase, 
audiind unul din seminarele sale): „O tandrețe, o imensă 
tandrețe, înainte de orice; imaginea lui, apoi, printre 
prietenii tineri: imaginea unui Barthes, spre șaizeci de 
ani, devenit magistru, guru, puțin rușinat de situația în 
care a intrat. [...] Barthes predă aici [la Hautes Etudes] 
limba cordialității și se străduiește să spargă schemele 
tradiționale ale predării... Acest tandru, amical profesor 
[...] împinge toate obiectele literare în câmpul unei pure 
ambiguități [...]” (p. 109). Apoi: „Sartre nu consideră 
că a vorbi despre literatură înseamnă altceva decât a 
vorbi despre o formă a existenței” (p. 208), și încă: „O 
identificare ciudată se produce între filosoful angajării 
și prozatorul care fuge (cel puțin aparent) de orice 
angajament social și caută un ideal într-o artă repliată 
asupra ei înseși. O logodnă aproape mistică leagă doi 
intelectuali care stau, în punctul de plecare, de cele două 
părți ale baricadei și la o distanță de un secol” (despre 
L’Idiot de la famille, p. 209). Malraux: „Confesiunile 
sale sunt ordonate nu în funcție de copilărie, tinerețe, 
dragoste etc. (schema memorialisticii tradiționale), ci 
în funcție de cărțile pe care le-a scris” (p. 301); apropo 
de asta, reamintește fraza definitorie a lui Malraux: 
„Biografia unui artist este biografia lui de artist, istoria 
facultății sale transformatoare” (ibid.); tot aici, o 
memorabilă formulă a lui E. Simion însuși: „Căci dacă 
omul nu este etern, el poate judeca eternitatea și poate 
formula gânduri care să eternizeze limitatul, fragilul, 
efemerul din om” (p. 303).

Meditând la celebra frază a lui Rimbaud: „Je 
est un autre”, E. Simion are o intuiție, o surprinzătoare 
ipoteză: „Părerea mea este că propoziția lui Rimbaud 
spulberă un mit și propune altul nu mai puțin orgolios 
decât primul: mitul unui creator care inventează nu 
numai o operă, se inventează chiar pe el însuși. Se face 
Altul. Nu-i o revenire, printr-o negație aparentă, la mitul 
creatorului, la ideea geniului atotputernic? Mi se pare că 
da” (p. 118).

Incitanta ipoteză mi se pare justă: fie că avem în 
vedere geniul, ori un altul, celălalt, vocea impersonală, 
inspirația divină, ceva vorbește prin mine, Rimbaud! Tot 
acolo, în scrisoarea către Georges Izambard, precedând 
„Je est un autre”, Rimbaud scrie „C’est faux de dire: 
Je pense: on devrait dire: On me pense”, ceea ce ne 
trimite, firește, nu doar la romantism, ci, în primul rând, 
la Platon vorbind despre delirul divin al Poetului (cel 
din Ion, Banchetul, Fedru). Într-o paranteză, se cade să 
amintim aici și prima frază, parodic-serioasă, a lui E. 
Simion însuși din „Argument”: „Dacă nu m-aș teme că 
intru în contradicție cu teza pe care o susțin, aș spune 
că această carte s-a scris singură” (p. 5). Să nu uităm 
nici concepția „platoniciană” a lui Valery, afirmând că: 
„Operele sunt [...] ‘fiicele formei lor’, apărute înaintea 
lor” (p. 51). 
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Foarte probabil că tot din fraza rimbaldiană s-a 
inspirat, și-a extras și Mallarmé „vocea impersonală”, 
iar Valery a dus mai departe ștafeta, E. Simion o 
evidențiază: ”Ideea vocii impersonale este reluată, 
amplificată, complicată de Valery, esteticianul cel mai 
ascultat, probabil, din secolul nostru. Ascultat, continuat 
mai ales după moartea lui. Noua critică (de nuanță 
formalistă) descinde din el” (p. 50). 

Aș vrea să adaug (ipoteza mea) că hipercelebra 
frază rimbaldiană s-ar putea să fie o răsturnare a 
maximei lui Isidore Ducasse (Lautréamont): „Si j’existe 
je ne suis pas un autre” (Les Chants de Maldoror, 
Chant Cinquième, 3); Rimbaud n-ar fi făcut aici decât 
să utilizeze fascinantul procedeu ludic-metafizic al lui 
Ducasse, acel retournement, détournement al sensului 
citatelor și maximelor celebre. (Spre a-mi valida 
ipoteza, ar mai rămâne de demonstrat că Rimbaud va 
fi citit Les Chants de Maldoror, sau măcar fragmentele 
care circulau pe sub mână în mediul literar între 1870 
– anul morții lui Ducasse – și 1871, când cartea nu se 
vindea în librării, nici în Franța și nici măcar în Belgia, 
unde fusese tipărită. Ori poate e vorba de o mirifică 
coincidență – și asta n-ar fi singura corespondență dintre 
Rimbaud și Ducasse!)

Se cuvine salutat și densul, savurosul eseu despre 
paradoxalul, narcisicul Rousseau, bolnav de el însuși, 
un masochist cum nu s-a mai văzut, care, cum bine 
zice autorul, prezintă: „O mare semeție, un sentiment, 
în orice caz, de singurătate mândră, sfidătoare, o trufie 
ce nu-și găsește alinare decât în propriul ei cult” (p. 
240). Textul are ceva din aroma și tonul jucăuș-poetic al 
Dimineții poeților, grație, fără îndoială, și stilului elegiac 
al Confesiunilor și Reveriilor rousseau-iste. (Constat 
anecdotic: Dimineața poeților și Întoarcerea autorului 
au fost publicate una după alta, în 1980, respectiv 1982.)

În final, să fim o clipă atenți la balanța etico-
existențială, indispensabilă în „cântărirea”, receptarea 
operei: „Opera are de câștigat sau de pierdut – asta 
vreau să spun – de pe urma atitudinii morale a autorului. 
Cel puțin pentru o vreme, pentru un secol, să zicem, de 
aici înainte” (p. 137).

Și totuși, iată ultimul cuvânt, înclinând clar 
balanța de partea operei: „Opera trebuie să învingă, în 
astfel de situații, nu numai timpul care selectează și 
diminuează, dar și idiosincraziile provocate de o viață 
nedemnă de valoarea operei” (p. 138).

Cu totul de acord, nici nu se poate altfel, chiar 
dacă rămânem uneori cu un gust amar când întrevedem, 
fie și prin ceață, că viața celui care scrie (sau prin care s-a 
scris!) marea operă e mai degrabă mizerabilă, abjectă.

Să nu uităm nici substanțialul „P.S. Figura 
autorului” (adăugat după aproape un sfert de veac de la 
apariția cărții): o privire sintetică, detașată asupra mereu 
complexei și ambiguei teme (dovedindu-se, și aici, fidel 
lui Barthes, acordându-i 13 pagini din 30). Iată două 
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splendide pasaje sub formă (cum se și cuvenea) de 
paradoxuri:

„Literatura este altfel citită și judecată după 
Barthes [...]. Dar Autorul, marele Satan? Impresia mea 
este că Marele Satan n-a fost înfrânt. Mitul lui continuă 
să funcționeze în literatură. Și, fapt curios, Barthes însuși 
îl întreține prin obstinația, deliberările, interogațiile lui 
ireverențioase. Aici se află paradoxul de care vorbeam 
mai sus. Un paradox nutrit de radicalismul teoretic al 
semioticianului, în prima fază a acțiunii sale critice, și 
dublat de cedările, jocurile, împăcările sale din faza de 
după Le Plaisir du texte” (p. 455).

„Și încă un paradox, paradoxul paradoxului, 
cel mai puternic și mai sclipitor din toate în creația lui 
Barthes: scriind despre moartea Autorului și dispariția 
marelui scriitor, Barthes se afirmă pe sine ca un mare 
scriitor și, implicit, ca un autor de referință. Prin aceasta, 
se revelează, el însuși, a fi un Oedip care-și ucide tatăl 
pentru a-i lua locul. Scriptorul din el îl propulsează spre 
vârfurile ierarhiei intelectuale din epoca sa. Pe scurt, 
în jurul morții Autorului, Roland Barthes a reușit să 
creeze o veritabilă mitologie critică și să impună, voit 
sau nevoit, un nou mit: mitul celui care vrea să scoată 
autorul din ecuația literaturii. Mitul Barthes, mitul 
teoreticianului care refuză privilegiile și autoritatea 
autorului, folosindu-se inteligent și inspirat de ele” 
(ibid.).

De semnalat și postfața, „O carte ‘anacronică’ 
în trei dialoguri”, frumos omagiu adus Întoarcerii 
autorului de către talentatul teoretician și critic literar 
Andrei Terian. 

____________________
* Eugen Simion, Întoarcerea autorului. Eseuri despre relația 
creator-operă, ediția a IV-a, Editura Univers Enciclopedic 
Gold, București, 2013.

Amalia COTOI

Monografia unui estet

Într-un câmp academic în care nemurirea și 
vizibilitatea par să devină sinonime cu interdisciplinaritatea, 
tot mai pregnantă în studiile intelectualilor umaniști, Mircea 
Mihăieș alege formula à l’ancienne, a monografului care 
face ordine prin straturile geologice de resurse bibliografice 
inepuizabile așezate peste viața și opera lui James Joyce.

Scrisă mai degrabă pentru un public român ca o 
formulă de îndemn la lectura unui Ulysses mereu actual, 
la o privire globală, cartea profesorului de literatură* pare 
„să facă concurență” operei lui Joyce. Construct hibrid, 
supus unui spectacol biografic și critic deopotrivă, Romanul 
romanului trădează, pe alocuri, prezența unei voci implicate, 
dar obiective, lirice, însă nu peste măsura narativului. 
Aceasta nu e vocea biografului camuflat în narator, ci e cea a 
cercetătorului conștient de limitările inerente subiectului, de 
un anumit cod etic impus de ideea de document resturator, 
dar care, așezat la masa de lucru, între tomuri romanești, 
enciclopedii, dicționare și ediții critice, împrumută ceva din 
plăcerea pentru cuvânt a scriitorului analizat. Subsumabil în 
ceea ce un dosar, din 2008, de pe site-ul revistei Fabula, 
numește „la poétique de la philologie”, demersul lui 
Mihăieș nu este unul de suprapunere peste subiectul supus 
anchetării, ci de restituire a lumii lui Joyce și a lui Ulysses 
printr-un „travaliu asupra cuvintelor care tinde să creeaze 
forme” (Sophie Rabau, La philologie et le futur de la 
littérature). Astfel că procesul în urma căruia Ulysses nu a 
fost publicat în America timp de zece ani și dezamăgirea 
lui Joyce, materializată printr-o încercare de cenzurare a 
capitolelor în curs de scriere, generează o stare descrisă 
de Mihăieș în termenii unui „viol atroce, echivalent cu 
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uciderea pruncului nedesprins de placenta maternă”. 
Nemulțumirea legată de precaritatea abordărilor critice din 
ultimele decenii e prefăcută într-o comparație a romanului 
joycean cu o divinitate retrasă într-un spațiu al exilului 
muzeal („Ele [studiile critice de astăzi] n-au adăugat nimic 
cunoașterii lui Joyce, dar au avut totuși un merit: după ce s-a 
scuturat de zgura bibliografică, Ulysses și-a păstrat intactă 
înmărmuritoarea frumusețe și expresivitate, asemeni unei 
zeițe vii care acceptă de bunăvoie să-și petreacă zilele într-
un muzeu.”), iar capitolul Nausicaa, important în economia 
romanului și a modernismului pentru de-romantizarea 
sexualității, e văzut de criticul literar, pe aceeași linie a 
afectivului narativ, ca fiind de o „delicatețe de vas grecesc 
plin cu mirodenii”. 

Împrumutând ceva din specificul curentului literar în 
limitele căruia se mișcă romanul radiografiat, monografiei 
lui Mihăieș îi pot fi atribuite etichete lipite de acesta cărții 
lui Joyce ca, de pildă, detaliul care funcționează ca întreg 
sau modernismul văzut ca loc de întâlnire al mainstream-
ului și al elitei. Cu o introducere în care pleacă de la 
fotografia cu Marilyn Monroe ținând în mâini un exemplar 
din Ulysses pentru a defini modalitatea propice de lectură a 
modernismului („din unghiuri diverse, în mod repetat și prin 
modificarea modalității obișnuite de acces la semnificații”), 
exegetul reușește să reunească o analiză a simbolurilor, a 
psihologiei personajelor, a strategiilor narative și a relației 
dintre textul sursă (Odissea lui Homer) și textul lui Joyce 
cu amănunte legate de vestimentația acestuia (amintesc, 
în acest sens, scrisoarea trimisă de către un Joyce parizian 
lui Ezra Pound, în care își deplânge îmbrăcămintea - „port 
pantofii fiului meu [...] și costumul lui uzat care mi-e prea 
îngust la umeri), detalii din scandalul apariției și post-istoriei 
romanului, descrieri minuțioase ale portretelor apropiaților 
lui Joyce (ca, de pildă, cel al Sylviei Beach, editoarea primei 
ediții a romanului, publicat în 1922) sau ale orașelor în care 
acesta din urmă se stabilește (Trieste, Zürich și Paris).

Bine documentat, studiul lui Mihăieș este, fără 
îndoială, o lucrare de referință în materie de joyceologie 
românească. În dialog cu marile voci critice ale lui Ulysses, 
Romanul romanului vorbește și despre opiniile lui Joyce 
legate de propria creație, preluate, spune Mihăieș, de 
majoritatea hermeneuților, dar și despre neajunsuri ale unor 
perspective critice și minusuri ale traducerii românești, 
stabilind, adeseori, o relație polemică cu exegeza 
scriitorului irlandez prin iluminarea unor unghiuri diferite, 
cum se întâmplă, de pildă, în cazul analizei aspectului 
adeseori ignorat de biografii lui Joyce în ceea ce privește 
tentativa acestuia de a se întoarce în Irlanda: „Nu numai 
că era interesat de tot ceea ce se petrecea în Irlanda, dar a 
încercat să revină acasă. Unul dintre momentele ce ar merita 
detaliate e cel din februarie 1907, când premiera piesei lui 
Synge, The Playboy of the Wester World, a creat un scandal 
uriaș, iar Joyce regreta enorm că nu putea participa direct 
la evenimente. În 1909 a adresat o cerere către National 
University of Ireland [...], oferindu-se să predea italiană.” 

Deși suspus riscului unui atașament excesiv față de 

subiectul restituit, cu inserții subiective, de tipul „se simțea 
ca în paradis în cafenele”, vorbind despre spiritul orașului 
Trieste, care l-a acaparat pe Joyce până la asimilare, 
Mircea Mihăieș e un observator impersonal și totodată un 
tehnician desăvârșit, care știe să amestece, într-o formulă 
ce se revendică suspansului literar, istoria abracadabrantă 
a apariției romanului cu o aură mistică dată de invocarea 
superstițiilor lui Joyce („[...] Djuna [scriitoare americană] 
«se plimba cu Joyce și cu soția acestuia prin Bois de 
Boulogne, când un bărbat a trecut în viteză pe lângă ei și a 
mormăit ceva de neînțeles. Joyce s-a albit la față și a început 
să tremure. Djuna l-a întrebat ce s-a întâmplat. «Omul ăsta, 
pe care nu l-am întâlnit niciodată, a spus, în timp ce trecea, în 
latină, Ești un scriitor mizerabil! Asta e o prevestire funestă 
cu o zi înainte de publicarea cărții mele»”). Demnă de raftul 
marilor joyceologi ca Richard Ellmann sau Frank Budgen, 
monografia cercetătorului român e, fără drept de contestare, 
un studiu de referință nu numai al criticii românești.

___________
* Mircea Mihăieș, Ulysses, 732. Romanul 

romanului, Editura Polirom, 2016. 

Nicoleta SĂLCUDEANU

Cafeaua Profesorului

 Despre degradarea învățământului pe toate 
palierele se vorbește de lungă vreme, dar lucrurile, în loc 
să se îmbunătățească, se înrăutățesc cu viteză sporită. 
Cauzele care au dus la situația asta, în schimb, par a fi 
mai greu de identificat. Și taman asupra lor ar trebui să 
acționăm, dacă vrem să remediem ceva din ceea ce s-a 
distrus. O bună ocazie de reflecție poate fi apariția unei 
cărți mai puțin obișnuite, chiar dacă specia evocării unor 
personalități e destul de răspândită. Cartea aceasta este 
însă altfel. Iese din norma pioșeniei de care, îndeobște, 
astfel de alcătuiri abuzează. Prin convenționalismul lor, 
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astfel de cărți nici măcar nu sunt citite, ci se adaugă 
la mormanul de maculatură ocazională. Nu la fel se 
întâmplă cu cea destinată evocării unei personalități 
dominante a învățământului universitar clujean, 
Profesorul Pompiliu Teodor (Pompiliu Teodor și lumea 
prin care a trecut*). Sau Pompi pur și simplu, pentru cei 
care l-au iubit, apreciat, admirat, respectat. 

 De ce se citește cu plăcere și luare aminte cartea 
dedicată memoriei Profesorului Teodor? Cu micile 
excepții care profită de proximitate să se lustruiască pe 
sine, evadarea din convenție oxigenează aproape fiecare 
intervenție, aducerea aminte restituie, din fragmente, 
un mozaic pulsatil ce tinde să recupereze cât mai multe 
nuanțe din portretul omului care a fost și a omului care 
rămâne prezent prin puternicele reprezentări din mintea 
și sufletul discipolilor sau prietenilor. Clujul universitar 
nu duce și nu a dus lipsă de modele de dascăli exemplari 
care au lăsat urmași. Din fericire, pe unii îi mai întâlnim 
printre noi, pe alții îi descoperim prin urmașii pe care 
au știut să-i cultive. Fiindcă universitatea clujeană 
a știut, prin nu știu ce tainic instinct al supraviețuirii, 
chiar și strămutată, să-și crească și ocrotească arborele 
genealogic, să-și urce sevele învățăturii din generație în 
generație. Ceea ce nu se prea întâmplă prin majoritatea 
celorlalte universități. Și mai cu seamă în cele nou 
înființate, private au ba. Intervenția dimensiunii 
materiale, a banului mai pe scurtătură, a cam extirpat 
spiritul familial al Almei Mater și l-a proiectat într-
unul, vulgarizând, famiglial. Azi, în universități, dacă 
cercetezi mai adânc, descoperi stranii eredități. Nora 
se molipsește de erudiția socrului, bunăoară. Dar 
neguțătoria din templu e doar un aspect al continuei 
erodări la care e supus astăzi învățământul universitar și 
nu numai. Pe urmele Profesorului, vom reuși, poate, să 
descoperim și alte rele ce au ros la rădăcina lui.

 Da, școala clujeană a reușit, în bună parte, să 
favorizeze meritocrația, să păstreze acel spirit salubru 
prin care ștafeta se dă de la magistru la discipol, iar nu 
de la cumnat la cumătru. Și ne dăm seama de această 
continuitate dacă urcăm pe firul formării Profesorului 
Teodor, care a ucenicit, „la munca de jos”, alcătuind, 
alături de Lucian Blaga, în săli obscure ale filialei 
clujene a Bibliotecii Academiei, fișe bibliografice. Cu 
umilitate, iar nu cu umilință, l-a frecventat pe istoricul 
David Prodan, marginalizat de către regimul comunist. 
Modele i-au fost Ioan Lupaș, Silviu Dragomir, George 
Em. Marica, Ioan Moga și alții. Pe toți aceștia i-a 
prețuit și i-a urmat, parcurgând toate treptele uceniciei, 
nearzând nici măcar o singură etapă. Iar aceste valori 
acumulate le-a transmis mai departe discipolilor. Acesta 
este unul din secretele continuității și calității unei școli. 
Păstrarea și cultivarea capilarității tradiției academice 
înalte, apoi transmiterea ei mai departe. Toate aceste 
lucruri Profesorul le-a făcut cu dărnicie și cu respect nu 
doar pentru propriile modele, dar și față de generațiile 

ce-l urmau. Pentru generații întregi adresa din Napoca 
11 a reprezentat un loc de pelerinaj.

Făcând un fel de inventar, pe parcursul cărții, 
calitățile recurente atribuite lui Pompiliu Teodor sunt 
generozitatea, disponibilitatea, modestia, echilibrul, 
charisma, rolul de punte, de formator profesional, dar 
și de caractere și, nu în ultimul rând, erudiția și stilul. 
Obținem astfel portretul robot al dascălului așa cum 
a fost și așa cum ar trebui să fie. Unul din secretele 
înaltei performanțe didactice ar putea fi, așadar, un 
astfel de cumul de calități. „Când era lumea lume”, 
orice universitar își construia cariera pe aceste valori 
umane, fiindcă Universitatea era cea mai largă fereastră 
deschisă către umanitate. În ziua de azi mișcarea pare 
de închidere înspre egoismul propriei cariere și spre 
sporirea punctajului individual. Abordarea diferită 
propusă și ratificată la Bologna își arată acum roadele 
(colții). Universitatea și-a abandonat umanismul chiar 
din clipa în care a coborât ștacheta încurajând carierismul 
și comoditatea procesului de învățare. Tendința școlii 
de astăzi este ușurarea efortului în procesul de educație 
(atât din partea studentului, cât și a profesorului), iar 
rezultatul este un șir interminabil de „loaze” cu diplomă. 
Se vehiculează, mai recent, conceptul eufemistic de 
„analfabet functional”. Excepțiile sunt speranța, fiindcă, 
trebuie să recunoaștem, ele există, și nu sunt chiar 
puține.

 Pentru ca școala să se reîntoarcă la valorile 
fundamentale, nu ar trebui decât să copiem principiile 
și valorile la care se raporta un profesor precum 
Pompiliu Teodor și alții ca el. În evocările din carte sunt 
simpatice spaimele studenților după primul curs audiat. 
Fără excepție, chiar și cei care îi calcă astăzi pe urme 
cu același succes, amintesc de angoasa provocată de 
limbajul elevat al Profesorului, de efectul de intimidare 
creat de suplețea ideilor și de nivelul înălțat al exprimării 
lor. Cred că mulți dintre noi am trăit un astfel de șoc la 
primele cursuri ale unui profesor cu vocație, dacă am 
avut norocul să-l avem. Tocmai acest șoc trebuie să-l 
provoace un pedagog autentic. Elevația forțată la un 
nivel superior, iar nu coborârea la mintea „școlerului”. 
Pedagogul, ca să transmită cu adevărat ceva, oficiază de 
la înălțimea catedrei, care se cere respectată, dar este 
un oficiant tandru, impune, dar și apropie. Câți dintre 
universitarii de azi sunt dăruiți cu harul pedagogiei? 
Mulți discipoli ai lui Pompiliu Teodor vorbesc despre 
„cafeaua profesorului”. Cafeaua aceasta era felul în 
care magistrul spăla picioarele ucenicilor. La acea 
cafea studenții se bucurau de privilegiul tăinuirii, aici 
li se aplica un acordaj fin, abia sesizat: ba o sugestie de 
lectură, ba un schimb de idei, ba un sfat de viață. Ca o 
paranteză, am asistat întâmplător la o pedagogie diafană 
când Profesorul l-a pus pe un student să se încheie la 
sacou când s-a ridicat să-și susțină o comunicare. O 
fluturare de uimire pe fața lui, apoi cred că niciodată nu 
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a mai dat mâna cu cineva cu sacoul descheiat. Și nici nu 
a mai întins primul mâna cuiva mai vârstnic. Fiindcă, 
da, avea darul să te facă să înțelegi instantaneu astfel 
de corecții. Cafeaua Profesorului ne mai descifrează un 
lucru. Disponibilitatea nețărmuită. Adevăratul profesor 
este dascăl și în afara orelor de program. El nu are 
normă sau orar. Se mai spune în carte că avea fler la 
oameni. Într-adevăr, îl avea de cele mai multe ori, și 
multe cariere a sprijinit și a construit din umbră. Din 
păcate unii dintre ei, cei mai puțini, s-au dovedit doar 
simpli carieriști. Dar pe cei mai mulți el i-a descoperit și 
i-a cultivat. Și nu s-a limitat strict la domeniul istoriei. 
Fiind la rândul său un fin cunoscător de literatură, a 
cultivat în rândul studenților săi apetitul pentru lectură 
în general, iar pe cei mai merituoși i-a sprijinit și i-a 
ghidat cu cea mai mare discreție nu către carieră, nu 
acesta e cuvântul potrivit, ci către creștere profesională. 

 Un alt aspect care nuanțează portretul 
Profesorului, și care ar trebui să se regăsească sub formă 
tipologică în învățământul nostru este ceea ce Mihai 
Bărbulescu consideră a fi preocuparea pentru „soarta 
instituției în ansamblul ei, înțeleasă ca universitas”. 
Da. Pompiliu Teodor s-a implicat fără odihnă, a inițiat 
cursuri, a influențat apariția unor facultăți și secții noi, 
a ajutat la înființarea unor noi catedre. Și toate astea 
pentru că avea viziune. De altfel, a fost unul dintre 
cei care au făcut, în anii ’90, tranziția mai lină de la 
universitatea comunistă la cea modernă, fără derapaje 
și concesii făcute calității, cum s-a întâmplat prin alte 
părți. A armonizat tradiția din vasele comunicante ale 
vechii universități clujene cu noile metode și practici 
cu adevărat performante din universități străine, fără 
preluări mimetice și obediente. A construit din prima 
clipă a tranziției structuri concrete de cercetare, a 
impulsionat sau chiar înființat noi publicații, a încurajat 
bunele practici academice, a reconstruit sau adaptat noile 
programe de studii, a pătruns prompt în noua dinamică 
și a influențat-o în modul cel mai benefic. Fiindcă avea 
știința facerii lucrurilor. Fiindcă un pedagog adevărat 
nu doar împărtășește din cunoașterea sa, dar este și un 
arhitect, un organizator al acestei cunoașteri. 

 O altă dimensiune pe care Profesorul a 
privilegiat-o este Biblioteca, sursa vitală, centrul lumii 
universitare, în particular, și a lumii în general. Când 
biblioteca a decăzut din rangul de centru, de intersecție 
a lumii ideilor, a decăzut și școala. Tipul de cercetare la 
care făcea apel neîncetat și neobosit era prin trimiterea 
la surse, la document. Nu era adeptul istoriografiei 
eseistice, a ideilor sprijinite în gol, mai cu seamă pentru 
că își satisfăcuse el însuși stagiul, ucenicia, pe paginile 
colbuite ale manuscriselor, surse primare cruciale 
în cercetarea istorică. Ce distanță uriașă este între 
Biblioteca aflată în centrul lumii și informația centrifugă 
și frugală obținută pe căi alternative! Calitatea cercetării 
istorice, astăzi, se poate măsura și prin măsurarea 

proporției dintre informația primară și cea mediată. Din 
păcate, o bună parte din cercetarea istorică, astăzi, are 
consistență ectoplasmatică și se nutrește, precum șarpele 
Euroboros, din propria coadă. Dacă biblioteca încă își 
mai menținea rangul metafizic, în vremuri comuniste, 
salvatoare și coagulantă fiind, de ce nu ar putea și astăzi, 
în vremuri postcomuniste, să-l păstreze? „Impresiona 
pasiunea lui pentru lectură. Citea mereu, lărgindu-și 
fără contenire orizontul intelectual. Se simțea solidar și 
congener cu oamenii iubitori de carte, de lectură, din 
literatura istorică, filosofică, beletristică. În prezența lui 
aveai sentimentul comuniunii spirituale și de vocație 
a intelectualilor de peste tot, între care, din orizontul 
nostru schizoid, marcat de ideologia și constrângerile 
comuniste, comunitatea intelectuală nu avea perspectivă 
decât prin mesajul cărților care circulau, de bine de rău, 
în pofida opreliștilor de la frontieră.” – scrie George 
Cipăianu. Secularizarea informației, diluarea mesajului 
scris prin pierderea punctelor cardinale acționează 
subversiv asupra cuvântul dintâi. Informația alternativă 
e binevenită atâta vreme cât nu sabotează sursa primară, 
ci o face mai accesibilă. Cel mai mare dușman al 
Bibliotecii (al cărei rost nu s-a pierdut și nu se va pierde 
niciodată) este gândirea leneșă. Iar gândirea istorică, în 
special, trebuie să fie una iscoditoare. O spune și blajinul 
profesor Keith Hitchins, un drag prieten al lui Pompi: 
”(He) always insisted upon the crucial importance of 
consulting the sources (as many and diverse as possible) 
as the surest approach to understanding a historical 
period ant the motivations of individuals and groups.” 
A fi cărturar înseamnă întâi de toate să citești cărți 
neîncetat, abia apoi, din când în când, să fii autorul lor.

 Un alt subiect sensibil – doctoratul. Spune 
un discipol târziu (Radu Mârza): „Pe vremea aceea 
(...), doctoratul era o întreprindere serioasă atât pentru 
doctorand, cât și pentru conducătorul de doctorat și, de 
asemenea, pentru tinerii «rămași la catedră»...” Ce a 
ajuns doctoratul astăzi? O industrie a furtului academic 
și sursă de bunuri necuvenite, ca să ne exprimăm în 
termeni juridici, acum la modă. Mai mare degradare 
nici că se poate. Dacă s-ar verifica toate doctoratele 
din ultimii ani, scandalul ar arunca Universitatea, ca 
instituție, în aer. Ce s-a putut petrece între timp? Oare 
nevoia vulgară de acumulare a poluat și compromis 
ideea de cercetare avansată? Din păcate, doctoratul 
și-a abandonat funcția de perfecționare și a devenit 
instrument de parvenire socială și profesională. Astfel 
s-a creat un lanț ucigaș: doctori în științe superficial 
pregătiți care educă, la rândul lor, studenți așijderea, 
care, la rândul lor, devin profesori care...

 La capătul de jos, lucrurile nu stau mai bine. 
Manualele școlare din ciclurile primare, gimnaziale și 
liceale, au ajuns să desfigureze materia predată, să o 
fărâmițeze, să o mutileze. Tipărirea de manuale a devenit 
o afacere în sine, s-au format carteluri privilegiate în a 
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câștiga licitațiile, criteriile de selecție s-au spulberat sub 
presiunea business-ului. Iar conținutul lor, deloc inocent, 
a fost supus, cu răbdarea picăturii chinezești, unei 
propagande subliminale și transformat în instrument 
de erodare a conștiinței de sine, în sensul creării 
cetățeanului universal ideal. Consumatorul perfect de 
cai verzi pe pereți. Să te mai miri de superbia călătorului 
închiloțat din metrou? Profesorul Teodor și-a înțeles 
menirea de dascăl și nu s-a refugiat în sfere aulice, a fost 
el însuși autor de manual școlar. Manualul de istorie de 
clasa a VIII-a avea pe copertă, alături de numele său, și 
pe acela al profesorului Hadrian Daicoviciu. Când era 
lumea lume...

 Că avem nevoie acută de modele o arată 
decăderea fără precedent a calității educației din școală. 
Cât privește universitatea, aici s-a petrecut o mutație 
grotescă, prin apariția universitarului de „școală nouă”. 
Această mai recentă categorie s-a născut, uimitor, şi 
din spuza, din jăraticul pedagogiei adevărate. Este 
un lucru de neînţeles cum învăţăturile ce încarnau 
erudiţia în cea mai firească a ei întruchipare, exemplul 
competenţei relaxate şi a unui pragmatism întotdeauna 
îndreptat în folosul celorlalţi, a putut produce asemenea 
mutanți. Competenţei, în numeroase cazuri, i-a luat loc 
parvenitismul; generozităţii, pofta de înavuţire rapidă. 
Pompiliu Teodor poate fi văzut ca interfaţă a două 
lumi, una a normalităţii în elansarea ei intelectuală şi 
cea prezentă, una a încrâncenării în statistici serbede 
şi punctaje iluzorii. Adevărata cunoaştere, cea care e 
cu adevărat de folos, şi al cărei rost este împărţirea ei 
generoasă către cei ce vin, a căzut azi în derizoriu. 

 Desigur că orice generalizare nu ar reprezenta 
decât o înţelegere ţâfnoasă şi superficială a lucrurilor. 
Dar rămâne totuşi sentimentul amar că am intrat într-o 
zodie nu tocmai fericită pentru carte şi învăţătură. 
Firescul şi statura universitarului aflat exact în locul 
ce i se cuvine şi care stăpâneşte un limbaj adecvat, 
elevat, mlădios, nuanţat, a făcut loc, pe nesimţite, unui 
tip de fanfaronadă gonflată, de vanitate vidă, hrănit cu 
titluri bombastice şi cu fapte academice de vitejie care 
mai de care mai abracadabrante, exprimate într-un 
jargon rebarbativ, de împrumut. Ca niciodată, eleganţa 
limbajului academic s-a împotmolit într-o păsărească 
„focusată” pe detalii extrinseci ştiinţei de orice fel, 
pe rapoarte repetitive, pe „mobilităţi” şi  planuri de 
activitate fastidioase, că te poți întreba când mai au toţi 
aceşti pedagogi de şcoală nouă timp pentru cercetare?! 
Răspunsul sec ar fi: nu au. Nici nu au nevoie. Opera 
se scrie de la sine prin reproducerea sub diferite forme 
a aceleiaşi singure idei plimbate prin toate contextele 
posibile ca să încropească un nou studiu, nu-i aşa, cât 
se poate de original. Am încredinţarea că exact acestea 
ar fi fost reproşurile pe care Profesorul însuşi le-ar fi 
îndreptat către lumea de acum. 

 Cartea, îngrijită cu mare delicatețe și discreție 
de soția profesorului, Corina Teodor, poate ține de 

manual de reconfigurare a învățământului, la toate 
nivelele, de îndreptar întru redarea actului de educare lui 
însuși. Parcurgând straturile de evocare, putem vedea 
cu limpezime ce s-a pierdut, din ce cauză, și de unde 
ar trebui să pornim pentru a recupera ceva. Decalogul 
însănătoșirii se află în chiar în destinul de dascăl și 
cărturar al Profesorului Pompiliu Teodor. Firilor mai 
sofisticate și mai devotate experimentalismelor ideea de 
modele, de continuitate, de schimb, de educație înaltă 
ar putea suna conservator. E posibil însă ca tocmai 
din elementele unui astfel de conservatorism, înțeles 
ca reper imuabil, să se poată extrage instrumentele 
reabilitării. Fiindcă postistoria, după cum se vede, s-a 
cam terminat.
________________
* Corina Teodor (coord.), Pompiliu Teodor și lumea prin care 
a trecut, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016.

  

Călin CRĂCIUN

O anamneză a lui Kocsis Francisko

Se spune că un volum de poezie își merită existența 
fie și dacă în paginile sale există un singur poem autentic. 
Cu alte cuvinte, dacă într-un singur mănunchi de versuri 
s-a întrupat o câtime veritabilă de spirit poetic, volumul 
ar fi legitim ca întreg. Toate celelalte texte, care, luate 
strict individual sau chiar la grămadă, n-ar prea valora 
mare lucru, nemeritând propriu-zis titlul de poeme, 
sunt înnobilate, au privilegiul unei mutații axiologice 
odată ce stau între coperțile care conțin acel unic poem 
iradiant de poeticitate. Măcar prin faptul că ele sunt un 
catalizator, un mediu sau context ce a contribuit într-un 
fel sau altul, fie și infim, la creația celui inspirat. Cred 
că o astfel de aserțiune nu e chiar fără noimă, context 
în care cu atât mai îndreptățit mi se pare gândul că 
volumul Teste de identitate* al lui Kocsis Francisko e 
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unul remarcabil tocmai datorită marii densități de texte 
care ar putea juca rolul de poeme iradiante. Unirea lor 
între două coperte spune mult despre poetul mureșean, 
și spune de bine, cu atât mai mult cu cât e vorba de 
recuperări, de poezii scrise în perioade diferite și care 
nu și-au găsit locul în volumele anterioare, fără intenția 
vădită de a forma cândva, împreună, un întreg.

Așa cum sugerează însuși titlul, e vorba de o 
carte de poezie ce stă sub patronajul lui Proteus, o 
ilustrare dacă nu a genezei, măcar a metamorfozelor ori 
chipurilor tranzitorii ale poetului. Par inițial a fi poze 
mimate în fața oglinzii la fel cum un adolescent își 
încearcă frizuri și semnături, căutându-le pe cele care 
să-i satisfacă stima de sine și să-i ateste identitatea. 
Surprinzător însă, tocmai aceste exerciții de (auto)
explorare constituie nu mai puțin decât o reiterare a 
misticii sale. Kocsis Francisco, am mai susținut cu 
altă ocazie, e un practicant devotat al cultului poeziei. 
În Panteonul său sunt prezenți Pessoa, Kavafis, Trakl 
sau Coleridge, de pildă. Tocmai de aceea manifestă în 
preajma lor smerenie și devoțiune, după cum se vede în 
Seară minunată, unul dintre poemele care merită citat 
integral fără teama irosirii spațiului: 

 „Când trec agale 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, iar pe dinlăuntru nu vede 
ochiul omenesc,// şi-apoi se pune întrebarea: cine să 
mă confunde cu cei amintiţi/ în oraşul acesta cu atât de 
puţini oameni,/ îi ştiu pe toţi cei ce au auzit de poeţii pe 
care îi citesc adesea,// ei n-ar fi în stare să se dedea la 
asemenea farse,/ iar printre străini eu nu sunt cunoscut 
–// deşi mi-ar plăcea din cale afară ca într-o astfel de 
seară/ să treacă pe lângă mine o figură cu lumina aceea/ 
nelumească de stafie pe faţă:/ «Bună seara, domnule 
Pessoa, e o seară minunată»,/ să spună doar atât şi-apoi 
să treacă mai departe/ şi eu să ştiu că nu am voie să mă 
uit înapoi…// Şi când treceam seara prin oraş, cu pălăria 
pe cap/ şi mâinile înfundate-n buzunare,/ figura aceea de 
stafie şi-a dus mâna la pălărie:/ «Bună seara, domnule 
Kocsis, e o seară minunată,/ ca la o sută de ani o dată,/ 
cred că şi Pessoa, Trakl sau Kavafis ar fi de acord/ că 
suntem nişte privilegiaţi».// Nu m-am uitat înapoi, nici 
n-ar fi avut vreun rost,/ m-a-nvăluit mirosul lui de-
absint, de lumânare, de mosc/ şi încă ceva ce n-am de 
unde să cunosc.”

Sigur că a căuta modele ilustre nu e nicidecum 
o mândrie, vreun indiciu de valoare, ba dimpotrivă, de 
obicei e numaidecât o dovadă de nemăsurată infatuare 
și veleitarism. Altfel stau însă lucrurile când influența e 
asumată chibzuit, din discernere estetică superioară. Cred 
că în cazul lui Kocsis Francisko această a doua variantă 

îi este specifică. Faptul că râvnește și-și proiectează 
aproape oniric consubstanțialitatea cu modele ilustre 
este mai mult decât simplu artificiu postmodern, via 
poetica optzecistă. El e un act de natură „teologică” și 
teleologică, vădind o conștiință de călugăr al religiei 
poeziei. E drept, nu unul cu apetență de reformator, cum 
au marii vizionari, dar măcar un ortodox cu o subtilitate 
ce-i dă un loc în sacerdoțiu. De aici vine temperanța 
expresivă de care vorbea Al. Cistelecan, manifestată 
chiar și atunci când impulsul creator l-a constituit un 
„urlet”, după cum releva Cornel Moraru. Marea obsesie 
inclusă în poetica lui Kocsis Francisco a rămas cea 
exprimată chiar de primul poem al volumului, Nicidecum 
nu-i ușor, și anume „de a lăsa să se vadă lucrurile în 
pura lor nuditate”, demers care, pentru el, presupune 
în primul rând autocontrolul efuziunii, cerebralizarea 
sentimentului și, nu mai puțin, o elocință obținută prin 
cenzurarea barochismelor expresive: „Nicidecum nu-i 
ușor să gândești simplu,/ știu asta și spun asta când 
tentația de a complica lucrurile/ sună ca o trâmbiță în 
minte, în inimă, în viscere,/ gata să împiedice și cel mai 
mic gest de simplitate,/ orice tentativă de a lăsa să se 
vadă lucrurile în pura lor nuditate, ca o scoarță de copac 
ori ca o piatră spălată în ape”. Teama sa fundamentală 
e de sine însuși, de propriul deficit de luciditate, similar 
misticului care, paradoxal, își dovedește credința 
tocmai negând-o, recunoscându-și necredința. Nu miră 
atunci preocuparea continuă de a nu lăsa expresia să fie 
săltăreață, să aibă inițiativa de-a ieși de sub controlul 
intelectului, fie și cu riscul de-a-și supăra o parte din 
cititori. Kocsis Francisko nu și-ar rupe cămașa de pe 
el în public nici dacă i-ar lua foc. Oroarea de ridicolul 
exhibiționismului îl determină, chiar și-ntr-o astfel de 
situație, să investigheze cu meticulozitate problema, 
fie și strângând din dinți de durere, pentru a găsi soluții 
decente de eliberare. Dozajele aforistice, aerul meditativ 
și accentele moraliste, la fel ca atenția asupra ritmului 
interior al poemului și, nu de puține ori, asupra rimei de 
la o astfel de logică se revendică, au o motivație poetică 
asumată, nu sunt nicidecum simptome de inerție sau 
lipsite de premeditare. Pe cât de plin de civilitate e poetul 
în etalarea efuziunilor, pe atât de impudice, nerușinate ar 
vrea să-i fie experiențele: „Așează, Doamne, un univers, 
o planetă, un zid/ sau o scândură măcar/ între mine și 
văzul tău nelimitat, [...] nu-mi îndrepta infirmitatea,/ 
nu-mi lua dreptul la reproș și suferință,// îți cer doar să 
te uiți în altă parte/ când vreau să gust/ toate motivele 
de pocăință.” (Rugă profană) Sub crusta austerității 
expresive freamătă deci o energie tectonică imensă, fapt 
care a mai fost observat, atâta doar că erupția e de vulcan 
noroios. Și nu întâmplător, căci scepticismul lui Kocsis 
Francisko e îndreptat înainte de toate, cum am văzut, 
spre sine însuși, deplângând căderea într-o raționalitate 
denaturantă: „ne tulbură nostalgia după un dar pierdut,/ 
gândul că nu ne mai iese nimic ca la început,/ așa cum 
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îi reușește unui copil/ să se așeze pe pământ cu gestul 
cel mai firesc/ și să vorbească cu gâzele și cu firele de 
iarbă/ simplu de parcă ar sta de vorbă cu copii de-o 
seamă/ și nu-i dă nici o bătaie de cap colosala diferență 
de limbă,/ căci ființa lui încă nu-i cu totul dincoace de 
mister” (Nicidecum nu-i ușor). Poezia e un ciocănit în 
poarta inefabilului zăvorât de acumularea straturilor de 
superficialitate din conștiință, calea spre reîntoarcerea în 
mister, după cum reiese și din poemul care încheie rotund 
volumul pe coperta a patra, în armonia primordială, de 
aceea e un act taumaturgic cu finalitate anamnetică. Prin 
intermediul ei poetul mai vechilor Melancolii în formă 
continuată își ia în stăpânire tristețile, îmblânzindu-le 
sau asumându-și-le. Alteori le alungă, vindecându-
se de „handicapul de a fi adult” (Hocus-pocus). Ea îi 
este deopotrivă poetului aventură, explorare, joacă și 
imaginație compensatoare, reverie, uimire sau spaimă 
expresionistă – toate acestea fiind trăite de un ins 
conștient că „tristețea nu-i decât felul năucitor în care 
resimți/ această iluminare răsturnată” (O noapte ca 
dohotul).
________
* Editura Ardealul, Tîrgu-Mureș, 2015

Mihaela VANCEA

Proza scurtă în larg

 Anul literar trecut a oferit câteva romane 
valoroase de proză printre care se numără și 
Pascal desenează corăbii al lui Radu Niciporuc. 
Volumul* reprezintă debutul literar al unui scriitor 
mai neobișnuit, un scriitor care vine din mediul 
marinăresc fiind inginer electrician pe navă - și care 
reușește astfel să îmbine cu succes lumea rigidă a 
șuruburilor, cum el însuși o numește, cu finețurile 
literaturii. 

 Autorul cultivă arta suspansului printr-o 
colecție de opt povești marinărești al căror punct 
de intersecție îl reprezintă însuși personajul narator. 
Bun observator, acesta demonstrează capacitatea de 
esențializare a experiențelor-limită ale celorlalți. De 
departe cea mai tulburătoare povestire este Don’t 
kill me, my friend, titlu care corespunde replicii unui 
,,negrișor”, cum sunt numiți cu o oarecare duioșie 
cei care se strecoară pe navă la acostarea în porturi. 
Acest intrus este ,,încă un Jimmy”, ceea ce relevă 
o formă de manifestare a eticului pe mare. Este 
povestea unui personaj care își găsește pe alocuri 
puncte comune cu Vineri, sălbaticul din Robinson 
Crusoe. Jimmy se autodomesticește și se adaptează 
perfect colectivității din singurătatea mării devenind 
un model de fidelitate: ,,Își frângea mâinile, tremura 
ușor și era gata să plângă. L-am bătut cu palma pe 
spate și i-am simțit pielea umedă și uleioasă. Când 
a auzit tranquilo, hombre, s-a liniștit și m-a atins cu 
vârful degetelor. Din bânguiala lui recunoscătoare am 
cules câteva silabe în portugheză, iar când i-am făcut 
semn să mă urmeze, m-a împroșcat cu si-si-uri gâfâite 
și convulsive, amintindu-mi de guduratul câinilor din 
copilărie”. 

 Într-un astfel de peisaj al prozei scurte apare 
revitalizarea unor lecturi ale copilăriei ce amintesc 
deopotrivă de cărțile lui Jules Verne, Robinson Crusoe 
sau prozele scurte ale lui Jack London. Din pricina 
termenilor tehnici precum tribord, babord, etalon, 
cambuză, coferdamuri și alții, textele capătă o nuanță 
didacticistă, dar indispensabilă pentru autenticitatea 
spațialității. Background-ul naval devine un pretext al 
povestirilor, dar dă un plus de savoare, livrează acel je 
ne sais quoi prin care se creează o atmosferă feerică și 
care lărgește, totodată, porțile unui imaginar maritim 
aproape inexistent în literatura română. 

 Cu toate că discursul se caracterizează 
printr-o lentoare similară mișcărilor ondulatorii ale 
valurilor, poveștile acumulează treptat tensiuni care 
nu se descătușează. Proza scurtă a lui Radu Niciporuc 
devine asemenea unui explozibil aflat în punctul de a 
fi declanșat, dar care e oprit exact înaintea impactului. 
Răsturnările de situație recurente în textele acestui 
volum sunt tehnici pe care autorul le-a învățat și 
preluat de la Cehov și Salinger, după cum el însuși 
afirmă într-un interviu pentru Dilema veche. ,,Şi eram 
conştient că vaporul, marea sînt subiecte cu încărcătură 
exotică şi ăsta era un pericol de metabolizat. Temele 
povestirilor, cum ştim de la bătrînul don Julio, iubitul 
meu don Julio Cortázar, sînt de două tipuri: teme pe 
care le cauţi şi teme care vin singure, care ţi se impun. 
Mie, printr-un noroc, mi s-au impus temele, dar forma 
absolut deloc. Eram paralizat de admiraţie pentru 
Julio Cortázar, pentru Joseph Conrad, pentru Cehov, 
pentru Salinger.”

cronică literară



37

 Din acest punct de vedere, Don’t kill me my 
friend și Un Bănuț cafeniu își dispută întâietatea. 
Interesant este că, deși cele două povestiri se 
deosebesc în special la nivel de spațialitate, scriitura 
nu se modifică. Episoadele decupate din aventurile 
pe mare sau din porturi nu sunt mai puțin savuroase 
decât cele ale vieții pe uscat. De pildă, excelent scris 
e chiar primul fragment care deschide Un bănuț 
cafeniu: ,,Ca să simţi, chiar nelămurit, că viaţa te 
împinge într o altă direcţie, nu e nevoie să fii pe mare, 
vântul să decapiteze valurile, vaporul să ruleze cu 
înclinări abrupte şi să nu poţi sta decât în pat, cu ochii 
la tavan şi picioarele înfipte în tăblia dulapului. Te 
poţi afla oriunde, e de ajuns să ai o pată de nicotină 
pe tavan, iar acesta să nu tremure şi să scârţăie din 
toate încheieturile, cum face al meu chiar acum, când 
nava intră în Biscaya, în balast şi cu hambarele goale. 
Nu sunt un fumător înrăit; cochetez cu acest obicei 
numai după orele de program, când citesc în pat, până 
la cină sau chiar până mai târziu, dacă la „cinemateca” 
navei nu găsesc un titlu care să merite osteneala. De 
obicei, prefer să citesc. Şi, dacă citesc, fumez. Cineva, 
înaintea mea, avusese acelaşi obicei, pentru că altfel n 
avea cum să se imprime pe tavan un bănuţ cafeniu”.

 Geografia de invidiat pe care o străbate 
naratorul începând de la coastele Mauritaniei, trecând 
porturile Mediteranei, până la țărmurile Americii, 
permite nuanțarea unor personaje atipice până acum, 
variante ale undergroundului lumii de pe uscat, 
adaptate la peisajul naval și portuar. Naratorul creează 
punți de legătură între personaje, precum e și momentul 
introducerii lui Jimmy lui Tata-Mare. Limbajul portuar 
este savuros și exotic, încărcat de noțiuni tehnice, dar 
și de termeni în spaniolă, portugheză sau franceză. 
Mai mult, cu toate că naratorul este un adevărat erou, 
deși nu pozează în salvator, el are un al șaselea simț 
pentru oamenii cu o poveste bună de zis mai departe. 
Un exemplu în acest sens este și Abdul, ,,singurul care 
nu se clătina cu sacul pe umăr”, pe care-l face marinar 
de covertă: ,, pentru că în mâinile lui parâmele 
păreau nişte simple sfori de rufe, a ajuns în scurt timp 
nostrom. Şi într-o bună zi îmi spune că are cinci copii 
şi că niciunul nu era botezat. Cum aşa, mă mir eu! Păi, 
simplu, zice. Suntem singura familie de catolici, într-
un sat de musulmani! De aceea, mi-au şi dat părinţii 
un nume cu care să supravieţuiesc. M-am însurat cu o 
fată din sud, şi am adus-o în casa noastră, după cum e 
obiceiul. Şi, chiar dacă mă cheamă Abdul, Dumnezeu 
ne-a dat cinci copii. Şi în timp ce vorbea i se imprima 
pe chip o tristeţe de bărbat neobişnuit să ceară sau să 
se văicărească.”

 După cum remarcă Mihai Iovănel într-un 
număr anterior al Vetrei, Radu Niciporuc contribuie la 
fenomenul de reactualizeare a structurii sociologice. 
Criticul literar discută intrarea în câmpul literaturii 

autohtone a unor scriitori atipici, cu profesii ce permit 
o lărgire a peisajului literar. Astfel, autorul Pascal 
desenează corăbii e amintit alături de medici, operatori 
call center, profesori de liceu, călugări sau băieți de 
Dorobanți. Ceea ce determină ca însuși volumul cu 
care debutează scriitorul să răstoarne perspectiva 
asupra poveștilor cu marinari, a peripețiilor care nu 
se limitează la lupte cu pirați, ci care, din contră, vin 
să ancoreze în prezent aceste personaje. Problemele 
actuale marinărești sunt reprezentate de criza 
porturilor ce va face ca în curând ,,navele să fie legate 
unele de altele în calupuri, și uitate cu lunile (sau 
poate cu anii!) în golfuri neatinse de cruzimea taxelor, 
rutele să fie evaluate la milimetru, manevrele să se 
desfășoare doar la lumina zilei, iar viața pe mare să nu 
mai fie ce fusese până atunci”.

 Problema cea mai spinoasă pe mare, dar și pe 
uscat, este cea a singurătății, problemă concretizată 
cel mai bine în ultima proză, Ascensorul. Ca într-
un parcurs imaginar al acestor proze, aceasta pare 
să fie de-a dreptul și ultima navă, ultima oprire 
într-un port metaforic. Nu e surprinzătoare, prin 
urmare, nici așezarea ei la finalul unui volum ale 
cărui aventuri par că se domolesc în ultimele pagini. 
Poveștile cu și despre marinari și alte aventuri navale 
au fost așezate dintotdeauna, printr-un pact tacit, 
în universul lecturilor copilăriei, al aventurilor cu 
pirați și corăbii care au determinat o anumită rețea 
imaginară; rețea care își pierde valabilitatea în 
cartea lui Radu Niciporuc. Clar, prozele sale scurte 
nu mizează pe entertainment, nu livrează aventuri 
cu hoți de mare, nici lupte cu săbii, nici dialoguri 
deocheate sau personaje cu papagali pe umeri. 
Ceea ce surprinde el este vulnerabilitatea în fața 
solitudinii de pe ,,autostrăzile lichide”, dinamica 
porturilor, sistemul colectivității navale, descărcări și 
încărcări de vapoare, dar, mai ales, povești reale ale 
unor personaje din diverse colțuri ale lumii pe care 
naratorul ni le descoperă, însă niciodată în întregime.

 Un „lup de mare” în fibra lui intimă, dar atras 
de literatură ca formă de evadare dintr-un spațiu al 
solitudinii, Radu Niciporuc se dovedește a fi un spirit 
cultivat, puternic ancorat în lumea literelor. Odată cu 
Pascal desenează corăbii cititorul descoperă o voce 
autentică, o voce ,,altfel” care vine dintr-un mediu 
inaccesibil celor mai mulți dintre noi, dar pe care-l 
adaptează cu ușurință universului literar. E o carte ce 
momește conspirativ iubitorii de aventură, dar care le 
va răsturna cu siguranță așteptările. 

_________
* Radu Niciporuc, Pascal desenează corăbii, Cartea 
Românească, București, 2016.
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Nina CORCINSCHI

Teo Chiriac. Trupul Cain îl întreabă pe 
Sufletul Abel

În Sufletul meu de până la Bing Bang (Chișinău, 
Editura Arc, 2016) descoperim un alt Teo Chiriac 
de cum ne-am obișnuit din cărțile sale  precedente. 
Descoperim un poet care-și asumă și condiția 
antropologică a postmodernismului, nu doar pe cea 
livrescă și intertextualizantă.

Poemul care deschide cartea, Pact cu cititorul, 
este o ars poetica în stil postmodern, o regândire a 
relației poet-poezie-cititor, în termeni metafizici, 
livrești și ontologici. Poetul reconciliază aceste poetici 
într-o viziune aproape psalmică, invocând și nelipsitul 
cod al smereniei: „Viața mea e posibilă doar dacă 
exiști și tu”. Prin ritmul și rima de extracție populară, 
prin  situarea orfică a poeziei în spațiul sacrului și al 
candorii de „text primordial”, se urmărește și un efect 
armonic. Inserția livrescă este de sorginte biblică, 
cuvântul poartă în sine memoria Genezei. Poetul și 
cititorul abstract sunt deopotrivă demiurgi și, prin 
alchimia reciprocității actului de lectură, creații: 
„numește-mă: pierde-vară sau haimana/ tu mă faci 
după chipul și asemănarea ta”.  Se pare că nu e vorba 
de un cititor real, unul al prezentului, ci de naratarul 
poeziei, de cititorul model, cum îl numea Umberto 
Eco. Cititorul înscris în text este avertizat că scrisul 
este act ontologic, „căci nimeni nu admite că o filă de 
carte/ prețuiește cât propria-mi viață și moarte”,  este 
asumare viscerală: „Or – ca să pot să scriu adevărata 
mea poezie -/ vărsarea de sânge din cavitatea-mi 
bucală/ trebuie să fie continuă abundentă letală” 
și descinderea poeziei în moarte este o descindere 
metafizică: „Vezi? Acum sângele din jurul gurii mele/ 

se face lac iar lacul crește făcând vălurele”. 
Poezia lui Teo Chiriac situiază arta sub semnul 

grav și solemn al eternității. „Poezia este eternitate”, 
scria și Bataille, în Erotismul, invocându-l pe 
Rimbaud cu versul „E marea plecată/ cu soarele-
odată”.  Imaginile poetice ale lui Teo Chiriac dezvoltă 
această percepție a rolului mântuitor al poeziei într-
un scenariu sărbătoresc postapocaliptic, în care rolul 
demiurgic îi revine cărții:  „Oh, Cititorul nu știe că-n 
Ziua  judecății de-apoi/ vor putea supraviețui doar acei 
dintre noi/ care-au citit mai multe cărticele de poezie/ 
despre viață și dor despre moarte și veșnicie/ Acea zi 
grandioasă va arăta ca o mare serbare/ când îngerii 
Domnului vor coborî în straie solare/ când emoționați 
vom urca pe scena luminoasă/ ca să recităm – pe rând 
– poezia cea mai frumoasă/ Cei ce vor spune cele 
mai frumoase poezii/ vor trăi mai departe în pace în 
lumină și bucurii/ iar cei ce n-au deschis toată viața 
o carte/ vor coborî rușinați de pe scenă în moarte...)” 
(Pact cu cititorul).

 Credința mistică în poezie se asociază cu o 
viziune cosmogonică a creației. Limbajul poetic 
reactualizează formulele biblice întemeietoare. 
Miturile frecventate, cel mai important fiind Turnul 
Babel, conduc la concluzia că în eternitate trece doar 
ceea ce „are la temelie dulceața cuvântului și iubirea”, 
întrucât „limba începutului,  pe care am uitat-o cu 
toții” e o limbă a iubirii și a smereniei. Printr-o manieră 
postmodernistă a îmbinării vechilor și noilor stiluri și 
registre culturale ale discursului, poetul reușește să 
inoculeze sentimentul credinței în  rostul originar al 
cuvântului. Consecința e o construcție ireproșabilă, 
un edificiu în care toate straturile funcționează 
armonios, cele de suprafață, ale expresiei poetice, 
ale muzicalității formelor, cu cele de adâncime, a 
reflecției lirice, a încărcăturii metafizice, a sugestiilor 
livrești. E o poetică decantată, esențializată, în care 
nimic nu e la întâmplare, nimic în plus, în minus. 
Când reflecția riscă să devină austeră, o iradiază un 
val de senzorialitate, când trimiterile livrești tind 
să devină dominante, sensurile se desfac în imagini 
poetice de un rafinament deosebit, când dramatismul 
viziunii se adâncește, intervine detensionant jocul 
inteligent al formelor și al ideilor, se strecoară ironia 
fină.  Ludicul însă este trist, este doar zâmbetul 
care ascunde grimasa. Funcția ludicului nu e una 
de autosuficiență postmodernistă, e mai curând  una 
de natură lirică,  pentru a  muta reflecția din zona 
filozofiei în cea a poeziei.  

Condiția culturală a poeziei, asumarea 
ontologic-viscerală a actului poetic, mitul salvator 
al Frumuseții, valoarea întemeietoare a cuvântului, 
disputa trupului Cain cu sufletul Abel, situarea vieții 
în proximitatea morții  sunt marile teme care țin 
poezia lui Teo Chiriac în zona camerală a gândirii, 
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în registrul metafizic al imaginației. Irigate însă, 
constant, cu un val de lirism, iradiate cu o autentică 
trăire umană. Poetul, cunoscut din celelalte volume 
drept un maestru al abstractizării imaginilor și al 
ermetizării sensului, în acest volum, mai cu seamă 
în poezia Pact cu cititorul sau în Costeliva mână 
tresare (preferata mea) transferă discursul din zona 
eterică și nonfigurativă într-una cât se poate de lirică, 
palpabilă, cantabilă chiar. E o intenție, cred, de a testa 
conceptele tari ale condiției culturale a scrisului în 
plan visceral, de a le verifica ontologic și a le învesti 
cu aburul cald al umanului.  

O viziune a contrariilor, în sens larg, 
cosmogonic, animă lirismul în acest volum. Demonii 
întunericului și îngerii luminii marchează existența 
umană, dau sens disputei dintre trup și suflet, separă, 
în artă, eternul de perisabil. Îmbinarea contrariilor este 
condiția stărilor limită. Acestea invocă numaidecât  o 
percepție a violenței, în sens de ascuțire a limitelor, 
de  invocare a „iubitei-catastrofe” și a „iubitului 
cataclism”, care să provoace evoluția. Iar evoluția să 
provoace revelația.

Noul sentiment și Vechiul sentiment plasează 
poezia sub semnul absolutului. Tentația dintotdeauna 
a poetului rămâne neschimbată: „să exprime viața 
cuvintelor la scara microcosmosului/ unde limbajul 
reflectează asupra limitelor sale de semnificare”. 
Un merit deosebit al poetului este să resusciteze 
clișee poetice într-un mod original, dându-le vibrații 
insolite. Poezia ca hipnoză, poezia ca frumusețe 
divină, sunt mitologii poetice care respiră prospețime 
și originalitate: „Când ieșea Frumosul în față se 
trezeau sufletele/ adormiților/ Când predica Frumosul 
se cutremurau demonii/ extazului/ Când șoptea 
Frumosul sclipeau stelele înfloreau/ rozele/ Când 
tăcea Frumosul se strecurau umbrele/ fantomele 
fantasmele// Când murea Frumosul plângeau toți 
îngerii milei/ Frumosul a iubit-o sincer pe urâta 
satului/ Când o iubea – frumusețea lui/ atingea 
perfecțiunea/ sublimul” (Frumosul).

Primele părți ale cărții, Vechiul Sentiment 
și Noul Sentiment, țin de condiția ubicuității și a 
omniscienței postmoderne, „Acum știu totul”, adică 
„știu că lumea care știe totul e o lume total lipsită de 
sens”, căreia i-a rămas drept revelație supremă „taina 
minunea misterul splendid” al Făcătorului de minuni. 
Ultima parte a cărții, numită Theosis,  în special în 
lungul poem Sufletul meu de până la bing-bang, care 
a și dat titlul cărții,  invocă dubiul, întrebarea, pentru 
că deplasează accentul de pe minte pe suflet. 

Necunoscutele taine doar sufletul le poate 
dezlega. Trupul aduce un imn Sufletului urmărit 
în parcursul său existențial, pe drumul ceaiului, 
pe drumul mătăsii, pe drumul smirnei, dar și pe un 
drum al culturii. Sufetul și-a cunoscut „creșterea” 

din învățămintele dascălilor „de la Toledo Guge și 
Florența/ de la Chișinău Cernăuți Botoșani”, arta 
oratorică a învățat-o de la Omar, arta zborului de la 
Leonardo, arta mirării de la Marco, de la Mihail – 
arta de a muri și arta negoțului - de la Artur. De la 
iluminatul suflet, trupul așteaptă răspunsurile finale: 
„spune-mi: mi-a fost rostul în tăcere sau în cuvânt?/ 
spune-mi: care mi-a fost menirea?/ Ah, Suflete al 
meu, știu că te grăbești/ dar spune-mi te rog: al cui ai 
fost? al cui ești: al Demonului? al lui Dumnezeu?”. 

Miza ontologică a poeziei este dialogul trupului 
cu sufletul, dintr-o perspectivă a morții. Moartea, 
pentru că nu e presimțită (încă) visceral, la modul 
autentic, e gândită strict  metafizic: „Iar eu rămân aici 
– pământ uitat sub jilave stele - / până când pielea 
și oasele mele/ vor face din vale deal/ vor face din 
vale deal”. Revelația acestei poezii cerebrale, lucide, 
ține de supremația acordată sufletului. Deși trupul a 
cunoscut marile sisteme de gândire și speculațiile cele 
mai suple ale filozofiei, taina iubirii o poate descoperi 
doar sufletul: „Corpul meu și-a imaginat diverse 
moduri de reprezentare/ a perfecțiunii provocând 
mai multe revoluții/ artistice și culturale dar niciuna 
din ele/ n-a descoperit taina iubirii. (Revolutio 
&Revelatio).

Cartea lui Teo Chiriac este încă o întrebare 
și încă o căutare de răspunsuri proprie creatorilor 
autentici care au știut că adevărata cunoaștere vine 
nu din breșele deschise de minte, din despicările 
geometrice ale acesteia, ci din tainițele ascunse ale 
sufletului. De acolo vine și Poezia.

cronică literară
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Andreea POP

„Tratamente” domestice

 Cele mai multe din poemele cu care 
debutează Ioana Miron în Picaj au textura unui 
melanj lucid-reflexiv. Unul care surprinde foarte 
concret aliajul social precar și care, „livrând” ca 
dintr-o convalescență fără capăt (nu și cu afectul de 
rigoare, abandonat în folosul unor inflexiuni tari) 
viziunile acestea „sanitare”, descrie, în cele din urmă, 
și un „șantier” afectiv articulat după rigori (post)
apocaliptice.

Cerebrale și epurate de excese, „sondajele” 
ce rezultă de aici gravitează în jurul unor spații 
personale fără stabilitate, survolate cu o atitudine 
tough, aproape manifestă, aș zice, dincolo de care se 
lasă bănuită, fără a ține de principiu poetic primar, 
totuși, angoasa. Versurile au, de aceea, aerul unor 
reportaje sumbre, ce rulează difuz în surdină, în care 
fondul vital al poemelor irizează viciat în câteva 
breșe. Adică un soi de oboseală cronică, pe care 
poeta și-o exploatează la maximum, și pe fundalul 
căreia își proiectează fisurile interioare. Cel puțin în 
primă fază, vidul acesta existențial se subordonează 
criteriilor cotidiene, vizează, adică, „montajul” 
degradant din jur, pe care poeta îl prelucrează sub 
forma unor observații succinte. Pus în scenă printr-
un repertoriu de notații care se succed aproape ca 
niște automatisme, el echivalează o geografie intimă 

în criză: „am uitat că îmbunătățirile pe termen lung 
lasă loc de eroare/ de fiecare dată când fruntea sapă 
în craniu un/ traseu dus-întors/ plimbă-te plimbă-
te zilnic cu ochii închiși mâinile în/ buzunar lasă 
timpanele/ și totul în jur ermetic încins ca o bucată de 
bitum abia turnată/ când degetele îți freacă ploapele să 
te/ țină treaz/ când cauți în tavan cute adunate în jurul 
aplicei să te agite”, ***[am uitat că îmbunățirile]. 
De regulă, cam toate poemele de acest gen ale Ioanei 
Miron (aproape toate în general, de fapt) uzează de o 
astfel de coregrafie semi-autistă a fricilor. Foarte bine 
e valorificată această strategie discursivă a Picajului, 
în care cartografia distanțelor și examenul intern sunt 
„operate” la intensitate scăzută și într-o tonalitate 
austeră.

Adevăratul „cantonament” al poemelor e de 
găsit, însă, în radiografiile de cuplu ce redirecționează 
exercițiile de „investigație” ale poetei în direcția 
crizei conjugale. E zona în care-și dă și examenul 
de „specialitate”, și pe care o aprofundează fără 
confesiuni cu efecte dramatice ori fără expozeul 
detaliilor senzuale. Ba chiar dimpotrivă; „absolvite” 
de orice fel de „patimi” intimiste, poemele de aici 
stilizează spectacolul domestic sub forma unui 
război „rece”, în care retorica de uzură funcționează 
pe post de analgezic: „spune-mi începând de mâine 
câte dimineți vor mai fi de partea ta/ să hibernăm 
deci cât mai e vreme să ne uităm în gol/ irisul nostru 
feliat de lumini și umbre      între noi contraste/ să 
lăsăm fluidele noastre să ne înghită/ &/ ce faci dacă 
mâine/ acasă înseamnă apa sub presiune rugina din 
țevi/ răceala din oase frig răspunsul mut/ constanta 
noastră de fericire// ne spunem de azi vom trece 
cu bine de mâine și de mâine”, ***[spune-mi 
începând de mâine]. Simptomatice sunt astfel de 
secvențe pentru că, în proiectul lor minimalist, 
ele concentrează nodurile cele mai importante de 
tensiune ale volumului.  

Și mai e ceva. Chiar dacă nu se concretizează 
(de tot) într-o poetică, poemele dezvoltă, în câteva 
locuri, demonstrații care deja merg într-o direcție 
superioară. Venite din intuiție anatomică și din 
scepticism vizionar („pielea noastră de celofan”, 
„natura noastră de ambalaj”), ele trimit în subsidiar 
spre semnalmentele unei sensibilități aproape 
postumane, sau oricum, una care și-a mai pierdut 
din structura sa de bază: „aici și acum gângurim/ ne 
aciuăm în căldura simplă a lucrurilor/ spre dimineață 
ghemuiți în fotoni/ suntem la fel de organici pe cât 
de cinic ne recompunem// în poze timpul rămâne 
inert/ zeci de vibrații sparg barierele frunții/ &/ de 
azi dimineață respirăm vintage orice trend”, ***[să 
vorbim despre lumina]; „așteptăm autobuzul rând pe 
rând fețele posibile se pierd &/ lucrurile simple emană 
o căldură aproape umană”, ***[stăm aici ghemuiți]. 

cei ce vin
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E un registru care, chiar dacă acum insuficient 
exploatat, poate „produce” efecte pe termen lung și 
ar fi interesant de urmărit și pe viitor.

Cu unele mici scăpări, forțat în câteva secvențe, 
rulajul hard al Picajului tinde să se autodistrugă, 
uneori, prin abuzul de imaginar agresiv („javre de 
metal latră țeapăn din încheieturi”). Dincolo de ele, 
Ioana Miron debutează cu niște poeme racordate pe 
deplin la rețeaua contemporană, care rămân, totuși, 
sub auspiciile unei vocații poetice bine exersate.

____________
* Ioana Miron, Picaj, Casa de Pariuri Literare, 

București, 2016

***

 

Tensiunea poemelor Sînzianei Șipoș din 
somnul din conducte vine din spectacolul baroc al 
viziunilor sale fanteziste. Tot despre un proiect liric 
ce frizează angoasa e vorba și aici, dar unul de ținută 
ceva mai ostentativă, care nu se mai mulțumește 
să sugereze doar criza personală, ci își propune s-o 
reclame de-a dreptul și s-o prelucreze în folosul 
propriului examen clinic.

Elanul cu care poemele își etalează imageria 
lor sumbră se înscrie pe o traiectorie onirico-
suprarealistă ce prinde în desfășurarea ei hiatusul 
existențial sub forma unui paragini luxuriante: „Era 
înainte de mâine, și totuși mâine părea la fel de bine 
un bărbat intrat în cameră. Gâtul mi-a înțepenit în 
direcția lui și i-am șoptit: o să facem inundație, o să 
vină vecinii și nu o să le putem deschide, am lăsat 
prea mult florile să crească. Ne împleticim prin 
casă, ne împiedicăm de tulpini, ne-am obișnuit așa. 
Stătea nemișcat. O fântână arteziană se-ntindea la 

picioarele mele. Am început să-mi mișc degetele în 
spumă și nu mai era el, era marea și câtă fericire mă 
poate încăpea?”, #[Era înainte de mâine] Se citesc 
aici, dincolo de intensitatea dezastrului intim, o 
predispoziție pentru înscenare și-o apetență pentru 
delirul vizual, notabile cu atât mai mult cu cât 
repertoriul de imagini se revendică peste tot de la un 
fond decadent („Luna e o burtă umflată de viermi.”; 
„[…] galbenul vomei strălucește ca soarele”) menit 
să accentueze măreția catastrofică a teritoriului pe 
care poemele și-l anexează.

Unul care echivalează golul interior printr-o 
geometrie domestică regizată cu precizie, ce devine 
cazemata din care poeta își proiectează scenariile 
intimiste. De cele mai multe ori, „conspectele” 
acestea de cameră pe care le pune la bătaie schițează 
viziunile poetice sub forma unor metamorfoze, căci 
versurile captează deplasarea sensurilor, transferul 
de semnificații și (i)realitatea halucinantă care se 
deschide de aici: „Zborul dintr-un interior în altul. 
Colțul patului se topește într-un mulaj, urcă în jurul 
picioarelor. Multe cearșafuri găurite pe acoperiș. 
Privim o pastă alburie care picură pe podea.”, 
#[Zborul dintr-un interior în altul]. E o perspectivă, 
care, focalizată, n-are cum să contureze altceva decât 
decât un „Gulag” intim fără soluție sau ispășire: 
„Nisipul din așternuturi și nicio formă de plajă.” 
vs. „Suntem ambalați în vid separat, de o parte și de 
alta a ecranului. Cândva ne vom privi de aproape și 
vom dormi mult.” vs. „M-am așezat pe mâna stângă 
până mi-a amorțit și m-am gândit că ești tu.” De aici 
și până la suprasolicitare afectivă, nu e cale lungă. 
Impresia e că poeta își contemplă cu satisfacție 
micile „producții” bizare; oricum, voluptatea cu care 
își construiește spațiile de captivitate (după „rețeta” 
Charlottei Perkins Gilman) concentrează, în cele 
mai reușite secvențe ale volumului, gradul maxim 
de încordare al poemelor: „Învelișul. Peste tot, 
căderea bruscă. Scaunele se rostogolesc și prind sub 
picioarele lor îndoite bucăți de corp. Nu mai știu cum 
să ridic cana de cafea. În camera ta, îmi îndepărtez 
mâinile. Pereții mă ghidează, ca într-o cutie de ciment 
micșorându-se. Distanța dintre noi plesnește ca niște 
cabluri de înaltă tensiune. De fiecare dată când mâna 
ta, somnul din conductele de sub oraș.” #[Învelișul]. 
Tensiune a versurilor care vizează nu doar nivelul 
concret al detaliilor negative, din care Sînziana Șipoș 
face o profesiune de credință, cât și spațiile-lipsă în 
care se desfășoară ceremonios circuitul acesta afectiv.

Incisive și concise, „tăiate” cu atenție, în ciuda 
frazării lor pe alocuri galopante, poemele din somnul 
din conducte au vibrația autentică a unor sentințe 
definitive.

_________
* Sînziana Șipoș, somnul din conducte, Editura 

Charmides, Bistrița, 2016

cei ce vin



42

Trei cititoare ale Poemului de dragoste

Incantații de dragoste
 

Ultimul volum al lui Traian Ștef e sifidător de 
dezechilibrat: în vreme ce dragostea stîrnește nu mai 
puțin de 43 de imnuri-reverii, memorialul de familie e 
restrîns la 11 episoade afective.

Femeia  (… din vis) a lui Ștef se materializează 
treptat și pe măsură ce  se gândește la ea, cea din vis 
devine cea de lângă poet: ,,E reală îmi zic și mă trezesc 
îndrăgostit’’. În atari condiții, el nu se poate împotrivi 
realității iubirii (,,Mi-e teamă de toate cuvintele/.../Pe 
care creierul mi le pune/ Pe buze de îndrăgostit’’) și 
celei a femeii iubite, a cărei existență o neagă oarecum 
până în ultima clipă, dar care apare fără ca el să se 
poată împotrivi: ,,Și femeia din vis/ E tot mai aproape/ 
Și scînteiază/ Lângă mine’’. Pentru poet, supremația 
dragostei este ,,cuvântul’’ care susține dragostea și prin 
intermediul căruia poate să dea timpul înapoi ,,pentru 
o supremă plăcere a sărbătoririi corpului tău’’, ,,Să nu 
las adică sfârșitul lumii/ Să se apropie’’ (Să nu lași 
sfârșitul lumii). Poemele simulează reluarea eternei 
povești de dragoste: ,,Așa te-am cunoscut/.../ trăind cu 
bărbatul tău în poemul tău.’’ Iubirea este asemănată 
unui joc ce trece de la starea de gând la starea faptică 
a ,,două corpuri/ care se caută/ care își caută chimia/ 
forma...’’, cu fiecare atingere ele putând transcende, 
cu puterea dorinței, granițele. Din acest punct încolo/
înainte poezia lui Traian Ștef devine tot mai încărcată 
de senzualitate și erotism, dar un erotism voalat, nu pe 
față, ci unul subtil, ca o epifanie suavă de senzații, dar și 
– cîteodată – în izbucniri pasionale: ,,...această țîșnire de 
lavă/ Cam nebună de atâta așteptare/ De atâtea oglindiri 
de-a valma/ Printre apele și focurile subterane...’’. 
Îndrăgostiții lui Ștef, pierduți în cicluri temporale, își 

in rem

reînnoiesc cu fiecare nouă iubire iluziile: ,,Dacă nu ne 
vom întâlni/ Înseamnă că viața noastră/ S-a lungit prea 
mult/ Prin aceste stații unde/ Lumea așteaptă/ Fără chip/ 
Reîncarnarea iluziei’’( Răspunsul poetului), dar poetul 
(se) îndeamnă la trăirea deplină a prezentului, la un 
carpe diem rafinat, fără proiectarea unor așteptări pentru 
viitor: ,,Am tot vorbit/ Și parcă mai rămăsese ceva/ 
Nespus/ Dar mai aveam timp/ Pentru viitor/ Atunci 
am lăsat viitorul/ În voia altor vise’’ (Printre străluciri 
galante). Iubirea/ iubita din poezia lui Ștef este una 
utopică, doar la nivel de imaginație, poetul scriind 
aceste versuri pentru o iubită dorită, nu neapărat pentru 
una reală/prezentă.  

Ochiul cu care privește Ștef iubirea este al unui 
bărbat matur, trecut prin filtrul  experiențelor care i-au 
lăsat cicatrici în suflet, dar aceste ,,urme’’ îi dau un nou 
suflu și-i aduc noi cuvinte potrivite cu care să scrie alte 
declarații de dragoste: ,,Hoț aș vrea să fiu/ Poet născut în 
cicatricea asta/ Hoț de cuvinte/ Printre marii îndrăgostiți/ 
Un hoț de geniu/ Dacă le-aș lua de pe buzele tale/.../ Dacă 
le-aș pune pe buzele tale’’(Puterea cicatricei). Femeia 
aceasta himerică are, totuși, o biografie și este descrisă 
în variate etape ale vieții (Pînă ajungi aici lîngă mine), 
căpătând diferite nuanțe și forme, fiind rememorată prin 
mijlocirea trăsăturilor specifice anotimpurilor, de la 
primăvara dragostei cu ,,florile albe’’ - analogie a tinerei 
copilăroase, fragede, pure -  la femeia senzuală, coaptă, 
cu ,,flori multe ca niște gheruțe/ Și sânii tăi sînt ca un 
vas/ Frumos rotunjit/ Abia ieșit din cuptor’’. ,,Toamna’’ 
prin care trece femeia nu o face să își piardă magia, ci 
reprezintă un stadiu mai ,,așezat’’ al vieții ei: ,,Și nu-ți 
arde să chicotești/ Dar e totuși bine pari a spune/ Ești 
într-o nouă sintaxă/ Mai închisă la culoare/ Și încă mai 
poți schimba/ Multe culori/ Pînă ajungi aici/ Lîngă mine’’. 
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În Incantație, Traian Ștef îmbină în invocarea 
iubitei atât elemente creștine cât și mitologice: ,,Și 
vino tu mistuitoareo tu daimon/ Mîntuitor Margareto/ 
Sub chiparoși te-aștept desculț/ Sau dacă vrei te-aștept/ 
.../ În odaia caldă cu șemineu/ Și baldachinul dintr-
un lemn/ Cioplit de însuși Odiseu’’. Traian Ștef are 
capacitatea de a da carnație obsesiilor dragostei, de a 
le închide în secvențele unor scenarii construite cu 
ajutorul imaginației, în care elementele mitice se îmbină 
cu cele reale, limbajul folosit asemănându-se cu cel al 
descântecelor populare: ,,Vino cu turturelele-n zbor/ 
Vino călare pe un cal/ Blînd și domol/ Înfășurată în 
coronițe de sînziene/ Vino discret și-l învață pe aed/ Pînă 
unde coarda de cîntec îl duce/ Unde e mîngîierea mai 
dulce/ Sânii să-i arăți cei trei/ Să-i ardă puțin pieptul/ 
Să-i apeși/ Să-i țină la subsuoară poetul’’. Sau ,,Vino 
să facem dragoste/ În văzul lumii/ Sub multe înfățișări/ 
Să ne vadă Bacshus și Hefaistos/ Să țină cupele pline 
și focul aprins/ Să danseze Pan cu mădularele lui/ Ca 
niște jivine pînă urcă sevele...’’ Peisajul de iarnă e și 
el prielnic iubirii și nu face decât să îi reunească pe 
cei doi îndrăgostiți în atmosfera caldă a interiorului 
căminului în care predomină starea de bine, de liniște 
și armonie a cuplului: ,,Noi amîndoi/ Și ceaiul cald și 
plapuma ușoară/ Așteptând ninsoarea de afară/ Să intre 
răcoroasă pe fereastră’’ , unde timpul pare suspendat, 
,,Să fim în aceeași poveste/ Care nu ne părăsește/ Și nici 
nu ne arată/ Urmarea toată/ Numai clipa clipita/ În care 
îngerul își înmoaie aripa’’.  Versurile închinate iubitei 
în  Inima nouă par desprinse din Cântarea Cântărilor, 
fiind un imn al iubirii desăvârșite, în care femeia e 
încarnarea tuturor minunilor, conștientă în același 
timp de puterea sa: ,,Aceasta este femeia care știe/ 
Că veșnicia se întoarce/ În camera ei răcoroasă/ Și că 
primul bărbat a fugit din Rai/ Să-i repete îmbrățișarea’’. 
Asemeni lui Orfeu, la fel și Ștef se simte atras cu totul 
în vâltoarea dragostei și a farmecelor ei: ,,Și sînt atras 
pe urmele ei/.../ Și nici nu știu cum aș putea scăpa/ Din 
această vălătuceală/ A minții/.../ Din această liniștită/ 
Abandonare...’’ (Euridice), transferînd astfel biograficul 
în mitologic.

 Ritualurile dragostei sunt descrise cu rafinament 
și delicatețe, precum în Sublimă: ,,Și-a ridicat rochia de 
in topit/ Deasupra genunchilor/  S-a așezat pe genunchii 
mei/ M-a prins cu brațul pe după umeri/ Eu mi-am cuibărit 
capul între sînii ei/ Ne-am răsturnat ca într-o joacă/ Ne-
am ascuns printre țesături’’. Același ton – mai degrabă 
semi-ton – senzual și aceeași temeperatură delicată a 
senzațiilor se păstrează în toate poemele, toate de natură 
descriptiv-aluzivă și profesînt o adevărată aventură a 
simțurilor ce pendulează între carnal și diafan. Păpușa 
nu face decât să confirme starea de visător a poetului 
care-și modelează în imaginație iubita din copilărie, pe 
care ar dori să o ,,invie’’ în starea dorită de el: ,,Să chem 
iubita din copilărie/.../ Să chem formele ei proaspete/ Să 

le recompun într-un joc/.../ Să crească în brațele mele/ 
Cît o femeie în carne și oase/ Care mă dorește/ Care 
întinde amprentele degetelor ei/ Peste cearcănele de sub 
ochii mei.’’ În Joc, lirica lui Ștef devine intertextuală, 
adunând la un loc versuri din Eminescu, din șlagărele 
românești ale anilor ’60, ’70, formule din povești și 
balade populare etc: ,,De ce nu vii tu vino / Să-ți fiu 
eu protector/  Îți fac și prunci o mie/ Îți dau/ Și flacăra 
și smoala și beteala/ Seceră de aur îți fac/ Și salbă de 
mărgele/ Să fim noi doi nemuritori și vii/ Căsuța noastră 
cuibușor de nebunii/.../ Ia-mi și mie mărgele/ Cum au 
toate femeile/ Inele și basma/ Cercei și dedesupturi/ 
În loc de ceas inima ta/ S-o întorc s-o opresc/ S-o dau 
înapoi înainte/ S-o strâng puțin/ Între două cuvinte’’. 
Efuziunea de sentimente se revarsă pasional în poezia 
Daimonul dragostei în care îndrăgostiții se devorează 
unul pe celălalt, corpurile lor contopindu-se într-unul 
singur: ,,Ești în sîngele meu/ Ești în măduva mea/ Ești 
pielea mea/ Ficatul tău își varsă fierea/ În stomacul 
meu/ De bolile tale sufăr/ Și nici nu te pot naște nici 
vomita’’. Plenitudinea sentimentului iubirii mi se pare 
că se regăsește în poezia Ca faraonii. Aici comuniunea 
cu celălalt, dragostea, este cea care poate transcende 
granița dintre viață și moarte:  ,,...viața însăși/ A fost 
suspendată/  În această stare a doi muritori/ Pentru care 
nimic nu mai există/ Dincolo/ De celălalt.’’ 

Catalogul feminin e descris prin intermediul 
imaginarului floral, cu parfumurile, culorile și iradianța 
florilor în explozie: ,,Femeile care te cheamă/ Care te-
mbie sunt/ Ca florile din luminișul poienii/ Cînd te scalzi 
în culorile/ În parfumurile lor/.../Elegante buchete/ De 
trandafiri cele care poartă/ Pălărie roșie/ De margarete 
cele care așteaptă/ Declarația de dragoste/ De frezie cele 
care ți se ascund subsuoară/ De garoafe cele mîndre 
și zîmbitoare...etc’’(Buchete). Sentimentele poetului 
își găsesc corespondent în lumea care îmbracă diverse 
forme atunci când preaplinul vieții se revarsă: ,,Îndoită 
e curgerea/ După preplinul/ Care își caută forma/ Și cînd 
o găsește se face altă lume’’(Preaplinul).

În poezia lui Traian Ștef, cel puțin în prima 
parte,  chiar în momentele în care nostalgia sau o notă 
de tristețe pare că se ivește, apare și speranța, bucuria 
născută din gesturi mărunte care îl salvează de la 
alunecarea pe panta elegiacului: ,, Un ochi rămâne doar 
în adormire/ Și țuști un mugure/ Unde nu te-așteptai/.../ 
Ceea ce înseamnă/ Că mai avem o speranță/ Că viața e 
într-un du-te-vino/ Numai că nu se știe/ Pe unde a intrat/ 
Pe unde a ieșit...’’ Deși s-a scris atîta poezie de dragoste 
(dar, totuși, nu destulă!), cea a lui Traian Ștef găsește 
un limbaj prospăt al tandreții și rafinamentului senzual.

Dacă prima parte, Poemul de dragoste, a fost 
un imn dedicat iubirii și femeilor, proiectarea viziunii 
poetului despre dragoste și iubită, în partea a doua, în 
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Poemul de familie, tonul se schimbă, ciclul compus din 
amintiri mai degrabă dureroase. Singurătatea poetului 
este alinată de prezența ,,maicii bune’’, a femeii în 
ipostaza mamei, a bunicii, a iubitei. Amintirile din 
familie sunt înduioșătoare, în special imaginea mamei 
care ,,În ultimul timp/ Se teme/ Să stea/ Singură/ Mă 
cheamă/ Din camera alăturată/ Să-mi povestească/ Viața 
ei/ Și povestea e/ Altfel/ Decît mîinile ei/ tremurând/ 
Decît lacrimile neputinței/ Pe care și le ștergea/ 
Îndîrjit/ Cînd era/ Mai tînără...’’ Poetul evocă scene 
ale înmormântării mamei, imagini ale locurilor în care 
a copilărit, a câinelui care ,,le primește pe toate/ De-a 
gata/ Pentru că se bucură cînd venim acasă’’, amintiri 
ale prietenilor decedați (precum Andrei Bodiu, B. 
Jan) sau încă în viață, pentru ca în ultima secvență a 
volumului să se simtă din nou tonul plin de speranță al 
cuplului îndrăgostit care își deapănă amintiri pentru a 
alunga somnul: ,,Uite/ Cum stăm noi duios/ Să spunem 
o poveste să rîdem/ O poveste una și gata/ Așa se 
mînă somnul/ cu șoapta...’’. Povestea asta e, de fapt, o 
incantație. Ca și tot volumul, de altfel.

Livia BUZILĂ

Poetica senzațiilor rafinate

Nicicând nu am citit poezie care să-i semene atât de 
mult autorului. Tema principală a Poemului de dragoste e 
chiar dragostea, aceasta fiind tratată într-un stil foarte 
personal, reținut, cu multă blândețe dar, în același timp, cu 
surâsul unui motan de Cheshire care a văzut multe și știe  
multe. O poezie cu colțuri rotunjite,  care nu zgârie, nu 
rănește,  ci curge natural  ca respirația autorului, fără 
poticneli sau opinteli, ca un fluviu lung și liniștit. Cu mici 
excepții, totul se desfășoară într-un climat poetic temperat, 
fără schimbări bruște de temperatură. Un climat în care ești 
ferit de șocuri termice. Nu e nici prea frig nici prea cald în 
povestea de iubire ce se consumă într-un spațiu protejat, 
vătuit, acela în care evoluează uneori protagoniști înfășurați 
în „monton călduț”. Senzații plăcute corpului îi învăluie pe 
aceștia, iar ei șoptesc  și se ating în treacăt, mângâierea este 
senzuală și ușoară ca o adiere, iar iubirea curge nestingherită  
în ritmuri de flux și reflux. Rareori se revarsă sau 
debordează꞉ „Și alunecă viața dintr-un ochi în altul/ Cu 
puterea valului/ Care de la mal se întoarce/ Iar în larg/ Cu 
puterea vocilor care se aleargă/ Între coapse între șolduri 
între piepturi/ Ca focurile de aur ascuns pe câmpuri/ Ca 
umbra ușoară a oftatului/ Ca nisipul tăcut din clepsidră/ Ca 
tulburarea unui parfum aproape uitat/ După care alergi cu 
salturi mari urlând/ Cu puterea blândeții care trece/ Printre 
înțelesurile abandonate” (Poemul de dragoste). „Răsuflare”, 
„strângere ușoară”, „șoaptă”, „mângâiere”, „abur”, „val”, 
„umbră ușoară”, „oftat” sunt toate manifestări ale unui 
sentiment extrem de rafinat care nu conduce la suferință. 
Sau la melodrame. Care nu produce tapaj.  lubirea devine, 
dimpotrivă,  o energie luminoasă care își urmează cursul 
normal. Fără obstacole sau blocaje꞉ „Nu mă apăr/ Nu-mi 
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încordez mușchii/ (...)/ Parcă alte puteri ies din adormire în 
corpul meu/ O energie veselă” (Corpul meu gata de vitejii). 
De altminteri, poetul afirmă, altundeva, într-o notă 
șăgalnică, jucăușă, că nu este adeptul pasiunilor devorante, 
mistuitoare꞉ „Vino să ne jucăm de-a amanții/ Să fiu eu 
amantul premiat de tine/ Vino/ Nu vreau o dragoste 
catastrofală/ Zeiță noptoasă mișcare unduioasă/ Eclipsă cu 
inel luminoasă/ Vino să-ți închin imnul de dragoste/ și 
promit să nu întorc privirea/ Dar spune cu voce tare un 
cuvânt indecent/ Să râdem să ne distrăm” sau „Luna este 
un parc unde noi dansăm/ Și lumea nu intră în panică/ Dacă 
noi dansăm/ Nici eu nu intru în panică/ Și dacă ai leșina 
puțin în brațele mele/ Te-aș ține așa așteptând/ Să văd dacă 
vin îngerii/ Să ne ducă în rai/ Dacă acolo-i trai” (Incantație). 
Întreg poemul induce o stare de încântare (incantație), de 
delectare, am vrea să-l citim și să-l răscitim pentru a-l 
savura pe de-a-ntregul pentru fragmentele de fericire pe 
care ni le propune. Uitând pentru o secundă de sfatul 
criticului Al. Cistelecan care afirmă că  „aceste poeme se 
degustă, nu se citesc”.  Iubita – daimon și muză crăiasă – 
este invocată de aed înt-un soi de odă închinată ființei 
adorate, în acest poem în care referințele livrești 
(mitologice) abundă꞉ „Baldachinul dintr-un lemn/ Cioplit 
de însuși Odiseu/ Pentru o fată de zeu” sau în descrierea de 
o mare subtilitate poetică a arșiței dorinței, precum și a 
momentului de climax, cel al juisării꞉ „Vino discret și-l 
învață pe aed/ Până unde coarda pe cântec îl duce/ Unde e 
mângâierea mai dulce/ Sânii să-i arăți cei trei/ Să-i ardă 
puțin pieptul să-i apeși/ Să-i țină la subsuară poetul/ Ca 
mărul să se coacă/ Învață-l dogoarea atingerea sexul/ 
Meduză plantă carnivoră mare/ (...)/ Vino să facem 
dragoste/ În văzul lumii/ Sub multe înfățișări/ Să ne vadă 
Bacchus și Hefaistos/ Să țină cupele pline și focul aprins/ 
Să danseze Pan cu mădularele lui/ Ca niște jivine până urcă 
sevele/ Și cresc muguri în crengile de salcie/ și Cornițele 
iezilor ies/ Vino”. Traian Ștef scrie o poezie multistratificată, 
o poezie în care senzațiile par supravegheate cerebral și în 
care conștiința creatoare deține controlul, asumându-și 
rolul de conștiință detașată care contemplă și  se 
autocontemplă,  asimilând astfel definiția „fabricației” 
poetice, și anume, realizarea unui echilibru superior între 
irațional, sensibilitate (la forêt sensuelle – Valéry) și 
rațional (domeniu de manifestare a livrescului), echilibrul 
dintre cele două reprezentând însăsi condiția operei 
„perfecte”. Și îl cităm pe Valéry: „Există versuri pe care le 
găsești. Pe celelalte le faci. Le perfecționezi pe cele pe care 
le-ai găsit. Le «naturalizezi» pe celelalte. Dublă simulare în 
sens invers, pentru a ajunge la un fals: perfecțiunea”1. 
Esențial este ca resorturile poemului să nu fie la vedere, 
mecanismul acestuia să fie bine ascuns de ochii curioșilor 
ca într-un spectacol reușit de iluzionism. Să pară că 
iepurașii ies singuri din pălăria magicianului꞉ „Și nici cum 
aș putea scăpa/ Din această vălătuceală/ A minții/ Din acest 
luciu/ Al conștiinței/ Din această liniștită/ Abandonare/ Nu 
știu/ Și încep să cânt/ Fără mine” (Euridice) sau „Nu vreau 
nici versete nici psalmi/ Vocea să nu mi se audă/ Cuvântul 
să nu fie laudă/ (...)/ Să nu isc vijeliile rămase/ În tobele 
false” (Ca două gălbenușuri). Conștiință poetică lucidă, 
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eul ține bine hățurile „faetonului de gală” în care sunt 
purtate senzații și trăiri, stări sufletești, precum și personaje 
dintr-o altă lume, cavaleri galanți și doamne elegante cu 
pisici în brațe, umbre albastre etc. și nu intervine pentru a 
tempera sau „a stinge” acest joc al iraționalului. De fapt,  îl 
controlează doar pentru a reuși să-l potențeze în imagini 
inedite de o reală forță sugestivă꞉ „Bărbați și femei/ (...)/ Ar 
dori să se plimbe puțin/ Prin ploaie/ El să simtă cămașa 
udă/ Peste pielea solzoasă/ Ea să-și piardă mințile/ Ca o 
pălărie zburând/ Bărbatul și femeia din această scenă/ 
Într-o altă dimensiune ar vrea să intre” (O întrebare pe care 
n-o mai pot pune). O altă dimensiune care necesită, firește, 
o altă sintaxă, diferită de cea comună - „Ești într-o nouă 
sintaxă/ Mai închisă la culoare/ De data asta” (Până ajungi 
aici lângă mine) – un soi de labirint prin care eul liric se 
plimbă ca într-un vis꞉ „Și mi se pare că mi se îngroașă/ 
Pielea de pe tot corpul/ Și se întărește/ Să nu mai pot ieși/ 
În calea vieții mele conștiente” (Pâinea caldă). Este calea 
care duce spre sanctuarul interior unde inițiatul descoperă 
tainițe cu bogății nemaiîntâlnite. Poetul damnat, „acesta 
este fierul topit/ Pe umărul meu stâng”, care poartă 
stigmatul vreunui păcat vechi de când lumea e călăuzit de 
femeia din vis, prezență mediumnică desenată din abur și 
care deține atributele unei Venere din pictura prerafaelită, 
cu mâini albe ca laptele și părul de un roșu neliniștitor, 
îmbrăcată în dantelă albă, aducând cu obsedanta Lady 
Lilith a lui Dante Gabriel Rossetti꞉ „Cu părul roșcat din 
frunze/ Scuturate/ De vânt/ (...)/ Mâinile Venerei albe/ 
Oferă mere roșii”, dar care ar putea fi și Eva născută din 
coasta lui Adam sau Penelopa care îl așteaptă răbdătoare pe 
Ulise, o prezență luminoasă꞉ „Aceasta este femeia care 
desface/ Corpul meu primejduit/ Din trecutul strâns ca o 
plasă de iepuri/ Aceasta este femeia pentru care/ A plecat 
primul bărbat din Rai/ (...)/ Acesta este nisipul călduros al 
Ithacăi/ Acesta este focul aprins/ Acesta este fierul topit pe 
umărul meu stâng” (Inima nouă). Odată deschisă „fereastra 
dinspre neverosimil”, cei doi amanți vor trece contopiți 
„pragul unui alt joc/ Unde bărbatul și femeia/ Nu mai sunt 
două gânduri/ Ci două corpuri oarbe/ Care se caută/ Care 
își caută chimia/ Forma/ Și de câte ori se ating/ Își pierd 
frontierele/ Își pierd umbrele/ Pot împinge cu puterea 
dorinței/ Ușile” (Întrebarea). E un impuls arhaic, această 
contopire, actul sacru al unirii, e o chemare zvâcnindă de a 
umple golul꞉ „Ești în sângele meu/ Ești în măduva mea/ 
Ești pielea mea/ Ficatul tău își varsă fierea în stomacul 
meu/ De bolile tale sufăr/ Și nu te pot naște nici vomita/ 
Nici scoate dintre coastele mele (...)” (Daimonul dragostei). 
Principiu feminin, mamă și iubită totodată,  femeia aceasta 
uriașă cât lumea îl învăluie și îl protejează, îl conduce prin 
această complicată aparență spre a ieși din „clipa poprită”.  
Este dragostea poetă, iubirea supremă, izbucnire de lumină 
asupra lumii, zorii unui nou univers, asemănător unei 
viziuni de Apocalips, născută din creierul poetului, cea 
care va face sa cadă zidurile memoriei prin miraculoasa 
putere a cuvântului꞉ „Să ai puterea asta/ S-o ții într-un 
cuvânt/ Care umblă/ Printre moleculele poemului/ Ca o 
epifanie/ Asta e supremația dragostei/ Poete” (Să nu lași 
sfârșitul lumii). 

Într-un alt registru, un poem excelent este şi Poemul 
de familie. Astfel, se închide volumul și o călătorie inițiatică 
într-ale iubirii cu multele sale fețe.  Poemul poartă un titlu 
alternativ, el constituind tematic o prelungire naturală a 
primului corpus de versuri. Pare că ni se deschide în față 
un album de familie cu pagini din trecut filtrate, în prezent, 
prin ochii de frezie ai Mirei, personajul-copil. Poetul 
pune reflectoarele, de astă dată, pe un univers străbătut 
de umbre, rememorând nostalgic anumite stări din trecut. 
Tonul melancolic dobândește pe alocuri accente dramatice. 
Cutremurătorul dialog, în antiteză, mamă-fiu din partea a 
VI-a a  Poemului e un exemplu convingător꞉ „Te iubesc 
așa/ De mult/ Că aș vrea/ Să te iau cu mine/ Atunci când/ 
Voi muri/ Eu nu / Te iubesc/ Așa de mult/ Imi spun/ Doar 
mie/ Pentru că este/ Mama/ Aceea care/ Mă iubește/ Așa 
de mult”. Maica este când  bună când o „femeia bătrână”, 
înspăimântătoare și tiranică, moșul blajin iubitor de 
nemți și, mai ales, nemțoaice știe „să pună în toate ceva 
nyelcoșag”, B. Jan sau omul de fontă și prietenul Andrei, 
au cu toții consistența fumului de țigară. Și totuși, ei se 
constituie în portrete cu margini sigure, bine conturate, 
care defilează prin fața fetiței „cu miros de lapte” care 
visează cai năzdrăvani, miei abia fătați, pui dolofani și 
pufoși, căci aceasta este fericită în mediul ei familiar, ferit 
de pericole꞉ „Animalele o iubesc n-o imping/ Ca băiatul 
acela murdar/ În costum de marinar/ Sau ca fetița aceea 
cochetă/ Căreia îi punea mămica pe nisip/ O mochetă”. 
Poemul de dragoste reprezintă un soi de abecedar al iubirii 
scris într-o limbă arhaică,  „o carte scrisă demult/ o carte de 
cult” pe care poetul o lasă în bibliotecă atunci când simte că 
nu mai poate ține locul ocupat, într-o lume în care cuvintele 
vechi sunt înlocuite cu altele, noi, iradiante. Și ne întrebăm 
retoric, la final, ce faci atunci când, agasantă, începe să te 
copleșească senzația că, încetul cu încetul, dispar oameni, 
lucruri, fenomene ale naturii cu care comunicai în limba ta 
și că mediul înconjurător folosește alte semne decât cele cu 
care erai tu obișnuit? Începi să clădesti pe amintiri? Poate. 
Ele, se știe, sunt plămădite din același aluat din care se nasc 
visele copiilor. 

Mă pregătesc să închid cartea ... Și iată o imagine 
emoționantă care îmi rămâne pe retină꞉ tatăl și fiica citind 
la patru ochi aceeași poveste. Trecutul și prezentul privind 
împreună spre viitor. Nu o poveste nouă, precizează 
autorul, nici una veche, adaug eu, „ci una pe care o știm 
amândoi”. Lectură la dublu pentru a demonstra concret 
ceea ce contează cu adevărat și rămâne, că poezia îi apropie 
pe oameni. În ciuda rupturii generaționale. Sau a altor 
turbulențe. Traian Ștef resetează ceasul poetic pentru a-l 
face să rezoneze în noi toți. La orice oră.
_________

 Jean Paulhan, Paul Valéry ou la littéture considérée comme un 
faux, Éditions Complexe, 1987, p.135: „Il y a des vers qu’on 
trouve. Les autres on les fait. On perfectionne ceux qu’on a 
trouvés. On „naturalise” les autres. Double simulation en sens 
inverse pour atteindre ce faux꞉ la perfection”.

Anabella GRAUR
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Dincolo de eros 

Între Laus (2015) și Poemul de dragoste apărut nu 
demult, Traian Ștef pare a fi schimbat morga solemnă și 
consemnarea uzurii zilnice pe sugestia vitalității erotice. 
Aparent, poemele „îndrăgostite” de aici păstrează prea 
puțin din gravitatea structurală a proiectului anterior. 

Asta pentru că, deși electrizate, din loc în loc, 
de un elan senzualist care pulverizează nu odată 
câteva imagini vibrante, versurile nu își epuizează 
niciodată până la capăt „capitalul” afectiv, ci îi aplică 
mai degrabă un „tratament” cultural (acel discurs 
„«călduţ» şi molcom, perfect controlat artistic”, de care 
vorbea Daniel Cristea-Enache în România literară, 
nr. 44/2016). Diagnosticul general al poemelor trimite 
mai mult spre o „simptomatologie” livresc-narcisistă, 
decât spre patologie hedonică. Altfel spus, nu medierea 
directă a erosului antrenează poezia lui Traian Ștef, 
ci experiența lui estetică, în ciuda rețelei delicate pe 
care o dezvoltă uneori: „O ușoară strângere în treacăt/ 
A mâinii/ Un sărut de revedere/ Care prinde un pic/ 
Din colțul gurii/ Cu buzele aburind/ O electrizare a 
șoaptei/ Scăldat în mângâieri gâtul/ Lungit/ De vițel 
cu botul umed/ Recunoscându-și stăpânul”, Poemul 
de dragoste. De la desenul acesta amoros minimalist, 
aproape suferind de pudibonderie, poemele schițează în 
altă parte elanul ceremonios cu care poetul se lansează 
în coregrafia sa afectivă, desfășurată între agonie și 
extaz;  imaginile poetice vor oscila, rând pe rând, între 
consemnarea dedicațiilor imnice, a jocurilor ritualice 
(Incantație), sau amorurilor domestice (Declarație 
de fericire), până la înregistrarea abandonului senzual 
total cu soluție mitologică (Euridice), a comuniunii 
extreme (Daimonul dragostei), ori a avântului religioso-
orgasmic, care se citește, spre exemplu, în Inima 
nouă: „Aceasta este femeia care desface/ Corpul meu 
primejduit/ Din trecutul strâns ca o plasă de iepuri/ 
Aceasta este femeia pentru care/ A plecat primul bărbat 
din Rai/ Aceasta este prima răsuflare/ A plămânilor mei/ 
Aceasta este pielea de bou/ Cât Cartagina/ În care îmi 
înfășor rănile/ Acesta este pământul pentru arat/ Acesta 
este nisipul călduros al Ithacăi/ Acesta este focul aprins/ 
Acesta este fierul topit/ Pe umărul meu stâng/ Aceasta 
este femeia care știe/ Că veșnicia se întoarce/ În camera 
ei răcoroasă/ Și că primul bărbat a fugit din Rai/ Să-i 
repete îmbrățișarea”. Pasajele de acest gen ating pragul 
maxim al notației declarative, fără să eșueze, totuși, în 
patetic.

Peste tot, temperamentul lucid al poetului 
frizează cu ostentație excesul sentimental, dar sfârșește 
prin a-l redirecționa până în apropierea exercițiului 
teatral. Aș zice că e caz de predispoziție ludică aici, 
care explică astfel și regimul versificației pe alocuri 
„deraiat” de la „canoanele” actuale, și care la Traian 
Ștef operează cu nostalgie, în câteva părți, mici breșe 
prozodice de factură clasică. Ori care, în altă parte, după 
aceeași logică, rulează imaginarul erotic în formule 

consacrate, clișeice, pe care poetul și le asumă cu o 
dispoziție (auto)ironică: „Atunci am lăsat viitorul/ 
În voia altor vise/ Poate de primăvară/ Cu mâțișori/ 
Ușori/ Cornițe de iezi/ Abia mijite/ Cârtițe/ Trezite/ 
Lăcrămioare/ Îmbobocite”, Printre strălucirile galante. 
Tot manierismul pe care îl „acuză” uneori versurile, fie 
el stilistic ori de ordin atitudinal, motivează partitura de 
ipostaze pe care o pune la bătaie Poemul de dragoste 
și care face din poet un homo universalis: de la scrib 
diafan cu ambiții estetice aproape parnasiace, la artist 
fantezist al idealului feminin (uneori abstract), și la 
seducător demitizant. Rezultă de aici că mai mult decât 
un Don Juan postmodern, poetul e un fals trubadur care 
își regizează cu fascinație propriile scenarii erotice: 
„Hoț aș vrea să fiu/ Poet născut în cicatricea asta/ 
Hoț de cuvinte/ Printre marii îndrăgostiți// Un hoț de 
geniu/ Dacă le-aș lua de pe buzele tale/ Cum mușc din 
ciorchinele/ Florii de salcâm/ Dacă le-aș pune pe buzele 
tale/ Ca o rugăciune înfiorată/ De șoaptele adorației”, 
Puterea cicatricei. Ceea ce vrea să zică, prin urmare, că 
nu și-a abandonat chiar de tot proiectul serios, ci doar îl 
suspendă temporar. Pentru că, dincolo de tema anunțată, 
nu se poate abține să nu strecoare fugar (e drept, fără 
a compromite premisa general-erotică a volumului) și 
câteva pasaje cu o miză ceva mai serioasă.

Dacă cerebralitatea funciară nu-l lasă pe Traian 
Ștef chiar de tot în abandonul simțurilor, rămâne ca 
sensibilitatea gravă să mai recupereze din entuziasm. 
Foarte fină, strecurată cu discreție între jongleriile 
senzuale, teza existențială scurtcircuitează, din loc în 
loc, peisajul erotic. Temperată în Ca ochiul în adormire, 
sau Prea multe lucruri (care datorează cel mai mult 
Laus-ului), angoasa înflorește de-a dreptul în amplul 
poem „de familie” din final, care circumscrie câteva 
schițe biografice mai tensionate ca până acum (un poem 
dedicat fiicei și altul scris după moartea lui Alexandru 
Vlad, între ele). Decantarea sensurilor prinde în Poemul 
de familie fluctuațiile unei intensități mocnite: „Nimeni 
n-a umblat așa prin căldare/ Cu mâna goală/ Zdrobind 
cartofii fierți în coajă/ Să treacă printre degete/ O chem 
să-mi umble puțin prin inimă/ Și o strânge cât un fâlfâit/ 
Pe vatră rămân urme/ Cu nodulul acela reumatic/ De 
la degetul mare/ Și focul se aprinde câteodată singur/ 
Mâncarea e potrivită de sare/ În preajmă numai calm 
și singurătate/ Ea e aceea din vis care cântă”, III. Cu 
toate că retorica dramatică nu-l convertește pe poet la 
mimică profetică, secvența aceasta izolată cumva în 
chip de epilog dezamorsează puțin discursul Poemului 
de dragoste și îi probează temporar legitimitatea.

Rezultă de aici că, fără să se dedice până la capăt 
tematicii senzuale, vrând-nevrând, Traian Ștef rămâne 
un poet al erosului doar de ocazie, căci e „angajat” cu 
normă întreagă și definitiv la întreprinderi cu finalități 
mai riguroase.
___________
* Traian Ștef, Poemul de dragoste, Editura Școala Ardeleană, 
Cluj-Napoca, 2016

Andreea POP
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 cu Gheorghe IOVA

“texteiova” sau “Călare, pe muşc.”

Sistema întrebărilor tale oferă ocazia (ceva 
împotriva ratării) anulării unor decalaje.

Marian Ilea, cu tine, adevărul. Prin vreo banală 
modernizare, istmul „postmodernismul” se rupe, ca 
gâteju’; rămânem insulari, căzuţi din lumea modernă; 
nicio modernizare nu ne aduce în modernitate.

„postmodernismul” fu contra firii(-i), cu pus, 
el, „valori”, „modernismul fu atacat, ‘gzakt, cu „s’au 
clasicizat, s’au integrat, au devenit valori”, cu gafa 
surréalism: au pus „predecesori”.

Cu ocazia preluării: înlăturării / dezmoştenirii, mă 
mir ce Cutărescu a fost preluat, cu 80cizma lefteraturii, 
de nima (un cartel, al criticilor, contra literaturii: a 
stabilit că ei, criticii au scris literatura, literatura nu fu, 
ca la comunişti, în stare să se ridice la înălţimea “scrisul 
critic” (nu şi „autocritic”, ca la comunişti).

(Gheorghe Iova)

Am în Baia-Sprie un grajd cu trei capre plus 
grădină şi casă. Iova stă în grajd. „Măi, de aici nu 
plec...”, zice. 

Plecăm. Seara are bilet la tren către Bucureşti. 
Acceleratul. Doar vagoane de dormit. Ce avangardă, ce 
postmodernism, tren, controlori, urneala aia a roţilor. S-a 
dus. La ora douăzeci şi unu. E douăzeci şi trei treizeci, 
aproape de miez de noapte. Sună telefonul [alarme pornite 
de Doina Iova]. Iova. „Sînt pe un peron, într-o gară”, 
zice. „Bine”, zic. „Am coborît că unu mi-a cerut biletul”, 
zice. „Îl aveai, că altfel nu urcai în vagonul ăla”, zic. 
„Asha-i”, zice. „Şi?”, zic. „N-am vrut să i-l arăt [Iova: 
eram plin de buzunare şi nu mi-au lăsat timp să găsesc 
biletul] ”, zice. „Şi....”, zic. „Am coborît. Stau pe peronul 
ăsta”, zice. „Singur? Mai e cineva?”, întreb. „Nima”, 
răspunde. „Cum se cheamă gara?”, zic. „Nu shtiu”, zice. 
„Citeşte ce scrie acolo”, zic. „E o gară cu un nume care 
nu egzistă”, zice. „Spune  numele”, zic. „Ji...bou”, zice. 
„Bine”, zic. „Stai acolo că se rezolvă”, mai zic. „Nima. 
Ce să se rezolve că trenu-i dus”, încheie. 

L-am sunat pe şeful poliţiei din Maramureş. I-am 
spus: „Un mare scriitor...pe peronul gării din Jibou...

etc...etc....trimite pe ăia de la poliţia gărilor să se ocupe”. 
A doua zi, de dimineaţă, Iova [până seara, în un 

personal,] era în Rapidul de Baia Mare-Bucureşti [circulă, 
numai, noaptea]. 

(Marian Ilea) 

Marian Ilea: Dragă Gheorghe Iova, prima 
întrebare ar fi din zona „răspunsuri plus întrebări”. „De 
cîţi oameni e nevoie pentru sfîrşitul lumii?”. 

Gheorghe Iova: Nu este o întrebare (pe foaia 
de titlu, pe copertă, nu e semnul pus, al întreb). Soţia 
mea, Doina Iova, îmi cere, de câţiva ani: „Împacă-te, cu 
lumea!”. Azi, pe tensiunea apariţiei unei cărţi (a sosit, 
ieri, e în cutii „ETALONUL MIZIL. FICŢIUNILE 
MĂSURĂTORILOR”, cu Cosmin Manolache, Iova, la 
„Casa de pariuri literare”, 504 pagini) şi amânarea unei 
filmări (clip de promovare a cărţii), mi-a spus că s-ar 
putea să renunţe, la această presiune.

Marian Ilea: Ovid S. Crohmălniceanu... asta nici 
măcar nu e o întrebare... dar are răspuns. 

Gheorghe Iova: «Agenda cenaclului „JUNIMEA”
Cu ziua de 23 martie şi-au făcut prezenţa în cenaclu 

Gheorghe Iova – poezie – şi Marius Tupan – proză.
Versurile citite au stârnit o mare divergenţă de 

păreri. „Poezia are succes prin simţul amănuntului, jocul 
de personal şi nepersonal se converteşte spre interior” 
(Marin Tarangul). „Poezia lasă un sentiment de elegie, la 
o analiză de text nu rezistă” (Nicolae Vlăduţ); „O falsă 
baladă prin structură, un poem bahic în amintire” (Romul 
Munteanu)», Marius Tupan, în „Amfiteatru”,4,1969.

Ovidiu S. Crohmălniceanu, Amintiri de la 
„JUNIMEA”

„Când cenaclul studenţesc Junimea a trecut în grija 
mea? Sunt peste două decenii de atunci şi memoria s-ar 
putea să-mi joace feste. Prin 1971, cred, D.Păcurariu, pe 
vremea aceea decanul facultăţii, m-a rugat să accept rolul 
de îndrumător al cenaclului. Nu existau prea mulţi amatori 
pentru o treabă care se desfăşura duminică dimineaţă, şi 
cine dracu’ avea chef să-şi strice tocmai ziua de odihnă în 
sânul familiei? Eu am primit, ca să scap astfel, după cum 
mă asigurase decanul, de orice alte sarcini extradidactice, 
inspectarea căminelor studenţeşti, vizitarea în grup a 
muzeelor, urmărirea frecvenţei la cursuri şi seminarii etc.

Cenaclul avusese o scurtă epocă înfloritoare, 
sub conducerea lui George Ivaşcu, când se bucurase de 
participarea unor poeţi din generaţia ‚60, Nichita Stănescu, 
Ion Gheorghe, Adrian Păunescu, Ioan Alexandru. Ei îşi 
luaseră zborul şi Junimea rămăsese de izbelişte, ajunsese 
nici să nu mai funcţioneze [Subliniu cel Puţin]. Era 
interesul facultăţii, îmi explica profesorul Păcurariu, să o 
reanimăm.

Cenaclul se ţinea la Clubul Univesităţii, vizavi 
de Cişmigiu, unde fusese altădată Institutul Maxim 
Gorki [Subliniu cel Puţin]. Veneau foarte puţini studenţi, 
iar organizarea lecturilor şi-o asumase Gheorghe Iova. 

vatra-dialog



48

El, Gheorghe Ene, Gheorghe Crăciun şi Ioan Flora 
dominau şedinţele, alcătuiau un fel de grupare [în 
cenaclu] botezată Noii [era titlulera titlul unui proiectat 
caiet al cenaclului], toamna, 1971 şi cam băgau spaima 
în cine nimerea la cenaclu, cu cunoştinţele lor teoretice 
scoase mai ales din ultimele demersuri ale structuralism 
[Iova: „STRUŢURALISM”], când acesta abia pornise 
să fascineze tineretul nostru univesitar.” În „Amintiri 
Deghizate”, 1994, pp. 142 – 143, domnul profesor spune 
că a acceptat să asiste şedinţele cenaclului „Junimea”, să 
ocoale, dar, inspecţii în cămine. Miză mică. Când zice de 
„a lipsi, duminicile, din sânul familiei”, fără să vrea, zice 
şi de mine: [eram căsătorit, din 30 ianuarie 1970; aveam 
un copil, o fetiţă, Gia Iova, născută la 12 mai 1970]. Cât 
priveşte „structuralism, noul roman francez”, sursele 
noastre erau altele, de tot.

Marian Ilea: Cenaclul Junimea” e cu nume şi 
prenume, deci: „Cenaclul Junimea” e angajat la Muzeul 
Literaturii sau... întrebare sursă care necesită răspuns 
lung!

Marian Popa: „A avut rol naţional cenaclul 
Junimea al Facultăţii de Limba şi Literatura română 
din Universitatea Bucureşti, condus un timp, în 1964, 
de George Ivaşcu, apoi de Ov.S. Crohmălniceanu, din 
1971: adunări duminicale, amatori prezenţi intermitent 
– Gh.Iova, Gheorghe Crăciun, Ioan Flora, Sorin Preda, 
Cornelia Maria Savu, Andrei Roman, Nicolae Iliescu, 
Constantin Stan, Mircea Cărtărescu, Eugen Dorcescu, 
Ion Stratan, Traian T.Coşovei, Florin Iaru, Al.Muşina, 
Mircea Nedelciu, Maria Holmeia, Ioan Lăcustă, George 
Cuşnarencu, Cristian Teodorescu, Hanibal Stănciulescu, 
Emil Paraschivoiu, Marius Bădiţescu, Simona Popescu, 
Valentin Petculescu, Ioana Pârvulescu, Vlad Pavlovici, 
Marian Ilea, Cătălin Ţârlea, Ion Manolescu, Cristian 
T.Popescu, Monica Ioanid, Dan Goanţă, Mihai 
Cochinescu. Poeţii se vor orienta ulterior către Cenaclul 
de luni.”, Marian Popa, Modificări de viziune asupra 
prozei în anii 80, Vol II, p.904, Istoria Literaturii Române, 
Bucureşti, 2001.

„Cenaclul Junimea”, eu, l-am convertit, în 
textuare.3Gheorghe; am fost deturnat, în „NOII”:

La 1 octombrie 1970, am adus o carte Iova T E 
X T E, aprilie – august 1970, de încheiere a literaturii; a 
bucurat, imediat, pe Crăciun, pe Ene.

În octombrie 1970, am preluat cenaclul Centrului 
Universitar Bucureşti, „Junimea”; nici urmă de vreun 
profesor! Aşa, până la noiembrie 1971, când se alocară 3: 
Ion Rotaru, NiMa, Croh. 

La 6 decembrie 1970, Gheorghe: Crăciun, Ene, 
Iova a(u) citit, la „Junimea”, poeme. Lăcustă îmi trimetea, 
în timpul discuţiilor, ca Lenin, bileţele.  

                                           Bucureşti 12 I ‚71

 Text comun
[Cu Bacovia „Dintr-un text comun”]

Este un text de angajare în literatură [la 16.01.1971, 
Matei Călinescu: „respingere a literaturii”] ca instituţie 
culturală. 

În urma unor experimente comune, care au 
urmărit aflarea existenţei poemului, la un nivel de 
indestructibilitate, afirmăm [M.C.: „negăm”] că poemul 
este îndreptat egal către toate lucrurile lumii. 

Contextul poemului [M.C.: „nu”] este existentul. 
Poemul [M.C.:„nu”] aparţine  limbii, el 

[M.C.:„nu”] se compune din propoziţii ale limbii şi nu 
[cuvânt şters de Matei Călinescu] constituie un limbaj 
aparte. 

Poemul [M.C.:„nu”] este un text. 
Nu presupunem existenţa unor grupuri iniţiate, 

în consumarea obiectelor artistice adică a unor grupuri, 
care acordă o atenţie şi un timp deosebit, activităţii de 
consumare a obiectelor artistice*.

Poemul oferă un punct de observaţie în univers. El 
este o realizare umană. Adică apare intenţionat. El descrie 
puterea unor existenţe asupra unor existenţe umane. 

Limba este adecvarea unui grup uman la existenţă. 
Ea face parte din existenţa umană. Ea este accesibilitatea  
maximă, acces maxim, de care noi ne bucurăm în univers.

Limba este posibilitatea unui om de a folosi văzul 
altcuiva.

Limba este posibilitatea noastră de a ne folosi** 
de văzul altor semeni. 

Ca şi limba, poemul nu este o convenţie liberă. 
A scrie un poem înseamnă a decide existenţa unui 

text util, cu o utilitate anume. 
Poemul nu substituie*** nici o altă existenţă.
Substituirea unei existenţe, de către o altă 

existenţă, aceasta este inadecvarea***. 
Un text scris în libertatea limbii poate fi recunoscut 

şi utilizat, ca poem, dacă textul exercită, asupra mea, o 
putere de aceeaşi natură cu puterea, pe care el o descrie, 
puterea unei existenţe asupra existenţei mele.

Interpretarea poemului nu face parte în utilizarea 
lui ca poem. Utilizarea textului ca poem constă în citirea 
sau citarea lui.**** 

Un om este poet, în timpul şi numai în timpul, în 
care el scrie un poem.

Locul adecvat, al existenţei poemului, este 
circuitul obiectelor artistice. Publicarea este actul de 
integrare a poemului în circuitul obiectelor artistice. În 
acest sens publicarea este un act de constituire a poemului 
ca poem.

Existenţa acestui text dovedeşte necesitatea lui.
         Gheorghe Ene
          Gheorghe Crăciun*****
          Gheorghe Iova
_______
*„Wittgenstein [...] nu a conceput filosofia drept 

domeniu de exercitare profesională a unui grup de oameni 
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specializaţi, ci ca expresie a nevoiii de orientare pe care o 
resimte omul instruit de îndată ce se încumetă să gândească în 
mod independent.”, 1993, Flonta.

**oameni şi lucrurile lumii
***Poemul, ca text, nu participă, la inadecvări. 
****citabilele colportate, în Biblia, de pe suportul 

vocal „slujbe”, „sfeştarii”, „predici”, „să nu faci ce face 
popa, să faci ce spune popa”: „căci vă spun că trebuie să se 
împlinească, în Mine, aceste cuvinte scrise” (Luca, 22, 37), 
pe suportul vocal „popor”, dau „înţelepciunea populară”, 
„poporul” creator.

*****După Crăciun executiv, deci ‚89, Gheorghe 
Crăciun s-a dezis, public, de această semnătură a lui.      

#

În noiembrie 1971, cu Crăciun şi Ene, am făcut 
un concept al unei reviste a cenaclului ce conduceam, 
„Junimea”. Nu mi-a plăcut zicerea „Noii”. Nu am reuşit să 
scoatem acea revistă. Peste un an, în absenţa mea, a apărut 
„Noii”, fără legătură cu conceptul meu; un eşec, o aferare 
activistică: colecţia „Noii” a fost cedată, de Crăciun, 
lui Lucian Hanu (cu Strochi, al doilea Lucian, alocat în 
chestie). Crăciun, Lefter, Stan, ei au postat, pe vehemenţă, 
mie, că vor recupera, de la Lucian Hanu, colecţia „Noii”. 
Prezentată drept sursă în aferări ştiinţifice, gazetare şi 
dicţionare, colecţia „Noii” trebuie prezentată. 

Conduceam, oct. 1970 – iunie 1972, „Junimea”. În 
noiembrie 1971, notam, pentru revista cenaclului: 

# Flora: -trad. din sârbă [ce? Suzuki, zen] 
              -poezie
Stan: -proză (prima [„Luna, ca un drac albit”])
Lăcustă: -teatru [a scris şi teatru!]*
Paraschivoiu: -teatru
                       -eseu
Creţu [Dan Verona]: -poezie
[Strochi: -„Dulceaţa de prune”]**
Holt: -proză („Ţăranii”)
Ene: -eseu „Aducerea în este”
        -câteva poeme
Crăciun: -eseu despre Rimbaud
               -câteva poeme
               -traduceri trubaduri
Iova: -eseu (asupra improvizaţiei)
         -texte
         -Teoretizare a cenaclului-
Nemeş: -traduceri
Mitiş: -eseu
Vlăduţ: -cel puţin un poem
Nedelciu: -proză (2 scurte)
Gaiţă: -poeme
Goci: -critică #

Crăciun a notat:
# Iova: -Texte-
Stan: -Amurg tainic într-o cetate enormă
Ene: -Propoziţii

Flora -                   #
Am notat:

# Căciun, Ene, Flora, Iova, Strochi, Stan_   consiliu 
pentru caiet.#

Crăciun a notat:
º Rolul nostru în literatura de azi (Duminică 

28.XI.1971)
º Raportul literaturii române cu literatura 

universală contemporană
º Poezia – Concepţii
Marinescu: Fonduri AS, dactilografierea 

manuscriselor, 
Afişier, Colocviu, Deplasări,   
Publicarea în reviste, Caietul Junimii.
11,30 /Caietul Decanat/
[văd, 16.02.10, că ăsta e verso, final, la: Crăciun 

a notat, punctat:] 
____
*Dar şi eu -”Nero”! (1969-1970)
**parantezele [  ] Strochi sunt de atunci, înseamnă: 

spre eliminare

#
º Fonduri AS pentru afişier permanent [‚gzaht ce 

au făcut, fără mine, în anul universitar 1972 / 1973 şi 
asta fu „Noii”], multiplicarea textelor, afişe săptămânale 
(deplasări)

º Discuţii susţinute de un grup compact (cenaclu) 
[de] membri

º Caietul cenaclului (comisie de cenzură)
º Cronica cenaclului (Strochi) [unde se bagă, vezi]
º propagandă, mobilizare
º Înlocuirea şerifilor (Cf. Gelu Ionescu, Victor 

Ciobanu)
º grupul se constituie prin aderenţi (principiile 

noastre)
 -Iova, Ene, Crăciun, Flora, º Nedelciu,
º Stan, Lăcustă, Gaiţă, Călinescu, º Strochi, º 

Băcanu (Vultur), Dascal, Goci, Răileanu, ºCardaş, Pricină, 
Holt , Gireadă,

º reviste (Amfiteatru, Luceafărul, România literară, 
Echinox)

º a se discuta în contextul literaturii române 
contemporane

º Che Guevara -teatru document
º Colocviu naţional de literatură studenţească -de 

discutat cu Marinescu
 [am tras linii am notat:]
º ora 10 la Club facultate º discuţii privind literatura 

actuală 

#
Crăciun a notat; ce am spus:
# -formalizarea limbajului ca limbaj poetic
-voinţa de poezie -reminişcenţă* din prima 

jumătate a secolului XX
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-poezia românească actuală este un peisaj eterogen 
(coexistenţa manierelor)

-manierismul poeziei româneşti -ideea de 
originalitate confundată cu ideea de manieră 

-eşecul generaţiei 60 în cadrul liricii noastre 
(Virgil Mazilescu -fragmente din regiunea de odinioară 
-noua tendinţă -POEMUL DIDACTIC)

-de-metaforizarea / noua tendinţă -Mircea 
Ivănescu -ironia

º poezia patriotică şi evazionismul ei
º Proletcultismul şi -poezia actuală)** 
º  ideea de naţional confundată cu ideea de trecut 

(parazitism)
-ineficienţa socială a poeziei patriotice concepută 

ca propagandă
-  #
_____
*cu „ş” 
**paranteză singurea, rimează, cu „reminişcenţă”

con tempo

În primăvara 1972, am ţinut o conferinţă, la 
„Junimea”, programul 3 Gheorghe, al textuării, de 
disociere de arta contemporană.

„Arta devine funcţie a interpretabilităţii sale.”, 
ziceam de asta, ne disociem. PRETABILE se zic „artă”; 
la asta nu participăm.

Am pregătit, conferinţa, cu „Poetica muzicală”, 
Stravinski; cu „Imagine şi sens”, Bentoiu: la p.179, 
găsesc, azi, 20.05.10, subliniate:

„Raportul artistului cu publicul este un raport 
direct/, sau pur şi simplu nu este.”, „Creatorul de artă 
are nevoie de reflectarea reală în ceilalţi ca de lumina 
soarelui, însă de clăbuc publicistic şi de microscoape 
convergente asupra activităţii sale nu [...]”, „artistul 
începe să gândească din ce în ce mai frecvent în termeni 
generali, în termenii altora.” Arta devine funcţie a 
interpretabilităţii sale, capitolul „Critica şi analiza”. 
Ce scrisesem, deja, în „Text comun”, 12.01.1971: 
„Interpretarea poemului nu face parte, în utilizarea lui 
ca poem”.  

Scrisul ca ridicare la putere
      

„Să inventez sintaxa libertăţii de a spune”
       

  (Gh. Iova, 1971)
În 1971 un grup de tineri practicieni ai poeziei, 

studenţi pe atunci ai Universităţii bucureştene, editau un 
unic număr al revistei intitulate Noii. Cei trei: Gheorghe 
Ene, Gheorghe Crăciun şi Gheorghe Iova (cărora mai 
târziu [Subliniu cel Puţin] li s-a adăugat şi Mircea 
Nedelciu) se întâlneau în vederea unei activităţi de critică 
reciprocă, de clarificare a intenţiilor fiecăruia în cadrul 
unei înnoiri a literaturii văzută ca necesitate a momentului 
actual. O activitate de grup ce nu constrânge în niciun fel 
personalităţile ce aderau la ea: aceşti scriitori au iniţiat un 

lung travaliu teoretic de punere în drepturi a unor necesare 
noi modalităţi de abordare a realului, a fenomenului literar, 
a individualităţii creatoare. Iată un fragment din Text 
comun scris atunci: „Este un text de angajare în literatură 
ca instituţie literară. În urma unor experimente comune 
care au urmărit aflarea existenţei poemului la un nivel 
de indestructibilitate, afirmăm că poemul este îndreptat 
egal către toate lucrurile lumii. Contextul poemului este 
existentul. Poemul aparţine limbii, el se compune din 
propoziţii ale limbii şi nu constituie un limbaj aparte. 
Poemul este un text. Poemul oferă un punct de observaţie în 
univers. El este o realizare umană. Adică apare intenţionat. 
El descrie puterea unor existenţe asupra unor existenţe 
umane. Limba este adecvarea unui grup uman la existenţă. 
Ea face parte din existenţa umană. Ea este accesibilitatea 
maximă de care noi ne bucurăm în univers. (...)”, Cristina 
Felea în „Echinox”, nr.10-11-12/ 1982.

#

Angajările nu mă interesează. Eu am fost atent, 
numai, la scris. La un an, după ce Condeescu mi-a zis „Fă o 
cerere!”, am făcut o cerere; după un an, a aprobat-o; după 4 
luni, Condeescu m’a scos din salar, m’a păstrat „că’i bine”, 
cu numele (că la pensie, s’a documentat că „nu au virat”). 
Am tras, 7 ani, să eliberez cartea mea de muncă. Ptu că fui 
salariat „juma’ de normă” (4 luni) din 2001, până azi (şi 
oricând) e publicitatea infestată, cu falsul „Iova, angajat al 
MNLR”.

Marian Ilea: Găgeni, comuna Săhăteni, judeţul 
Buzău, 29 ianuarie, anul 1950, Gheorghe Iova... doar 
răspuns lung, fără întrebare. 

Gheorghe Iova: Deşi imprescriptibil, curric nu 
poate fi scris: scriu, unii, istorii, ptu că nu pot scrie vreo 
viaţă (vezi, tu, evangheliile). Către care birocraţie ai putea 
scrie un testament?

Eu am luat viaţă, cu Maria, la 8 ianuarie 1950. 
Oficialităţi au stabilit data 29.01.1950, Găgeni de Jos, 
comuna Vintileanca (azi, Săhăteni) în plasa Mizil (azi, jud. 
Buzău). 

Căsătorit, cu Doina Iova, campionă a României, la 
atletism – heptatlon, anii 1988, 1989, 1990, 1991.

Şcoli absolvite: 1-4, Găgeni; 5-7, Vintileanca; 8-11, 
Liceul theoretic din Mizil; un semestru, la Politehnica din 
Bucureşti, 1967; 1968 – 1972, Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de limba şi literatura română /limba şi literatura 
franceză, cu diploma „Psihanaliză şi Fenomenologie, la 
Călinescu şi Bachelard”.  

Profesor, traducător, scriitor vânat, cu D.U.I. 
Redactor, la “Contrapunct”, 1990-1992 şi, 1992-1994, la 
“Contemporanul – ideea europeană”. Am ţinut cursul şi 
seminarul de filosofie, la Academia de Arte din Bucureşti, 
1994-1996 şi 1997-1998. Din vara 2001, nicio ofertă.

Debutul literar, în presă: “Viaţa Buzăului”, 
Supliment literar, Nr. 1, decembrie 1968.
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Publicat, în“Luceafărul”, 9 mai 1970; “Viaţa 
Buzăului”, iulie, 1975; “Vatra”, 7, 1978; “Echinox”, 
1980, nr. 8-9-10; “Viaţa Românească” (mai multe numere 
1979-1989), “Contrapunct” 1990-1991; “Contemporanul 
– idea europeană” 1991-1993;  la foarte multe publicaţii, 
în anii 1991–1993; “Desant ‘83”; “Nouă poeţi”, 1984; 
„Tranzbordare” 2013; “Bucureşti 21” ARCUB, “București, 
Capitală Europeană a Culturii în 2021” 2015; “Proza 21”, 
2015, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti 
Proză. 

Debutul literar, în volum: “TEXTEIOVA”, C.R., 
1992, genul: texte Iova.

Au urmat volumele: 
“1971. Ordinea în care el plânge”, C.R., 1997; 
“1973. Sintaxa libertăţii de a spune”, Axa, 1998; 
“Călare pe muşcătură”, Paralela 45, 1998; 
“De câţi oameni e nevoie pentru sfârşitul lumii”, 

Paralela 45, 1999; 
“Acţiunea textuală. Bunul simţ vizionar”, Paralela 

45, 1999; 
“ELEVEN”, editura CEEA CE – 2007; 
„Excursia în plină desfăşurare”, Charmides, 2010;
„texteiova”, Tracus Arte, 2011;
„Vânt cu aşchii”, Vinea, 2011, draft;  
„geniul catren”, Charmides, 2012, draft;
„Documentarea unei neînţelegeri”, Charmides, 

2012, draft;
„Călare pe muşcătură”, Vinea, 2012 ,colecţia 

DEFINITIVE, draft;
„Căzut, între două studenţii 1968”, Eikon, 2014, 

draft;
„Lumea este un zid, de care nu mă pot îndepărta.”, 

Charmides, 2015,  draft.
Am publicat, pe suport electronic, cartea “1973. 

Sintaxa libertăţii de a spune”, pe C.D. “Cartea virtuală, 50 de 
volume, LITERATURA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ: 
Antologia Virtuală Noesis nr. 2 (noiembrie 2000)”, editat 
de SOCIETATEA CULTURALĂ NOESIS, www.noesis.ro.   

Premii literare: 
“Viaţa Românească”, eseu, menţiune “Cititorul”, 

19. XII. 1984; 
“Frontiera Poesis”, pentru “Cartea de poezie a 

anului”, “1973. ”Sintaxa libertăţii de a spune”, Satu Mare 
– 1998; 

Premiul A. S. P. Ro. pentru roman, pe anul 1999, 
“De câţi oameni e nevoie pentru sfârşitul lumii” Ed. Paralela 
45, 27 mai 2000; 

Premiul Uniunii Scriitorilor din România, pentru 
eseu, pe anul 1999,  “Acţiunea textuală. Bunul simţ 
vizionar”, Ed. Paralela 45,  în iunie 2000;

Premiul festivalului  “Poezia în avangardă”, 
Sighişoara 5-7 mai 2006;

Biblioteca Judeţeană “V. Voiculescu”, Buzău, 
a acordat, la împlinirea a 50 de ani, o DIPLOMĂ DE 
ONOARE, “poetului şi prozatorului Gheoghe Iova – pentru 
întreaga activitate scriitoricească”, la 27 noiembrie 2000.

Cercuri şi cenacluri literare vizitate: “Viaţa 

Buzăului”, 1968, 1975 – ‘76;  “Junimea”, 1969 – 1972: din 
oct. 1970, până în iunie 1972, am condus acest cenaclu.

1. 
Marian Ilea: Generaţia ’80 în literatura română... 

doar răspuns foarte lung fără întrebare. 
Gheorghe Iova: Cine nu a mai scris, nu a mai avut 

cu ce să citească. Generaţia 80 nu mai scrie, din anii 80.

Marian Ilea: Despre prietenie şi scriituri?
Gheorghe Iova: „écriture” are un singur plural „Les 

Écritures”: „salvatorul”, pe meleag [în blocul meu, de ani, 
careva sparge betoane, cu bufnet (portiere Secu), cu trânteli 
& căzături („răsună valea” dă idee de acustica blocului de 
proprietari), drujba ori joagărul, îndelung, zgârie pretinzând 
că taie], e în loc coit, cu j de mii „salvatori”, salvăi vicious. 
Salva Vichy. Sid Vicious.

Marian Ilea: Într-un volum antologie al prieteniei 
literare, cîţi ar avea loc dacă ai face o astfel de „poveste în 
poveste” şi de ce?

Gheorghe Iova: Secu, distrugerea, prin apropiere, 
după ce, la 66 de ani, am aflat că am avut D.U.I. [mă declară 
şef al mişcării –ilegale– „NOII”  “dușman al poporului”. 
Dacă nu uitsi, cîndva, voi scrie, cu tine, mia mea de prieteni. 
“Vatra”, după ce am luat, simultan, premiile ASPRO & 
U.S.R., după ce am publicat 5 cărţi în 2 ani, mă declară 
non scriitor, 16 ani, lunar, pe coperta a 4-a: audienţă! cu 
„Gheorghe Iova – un guru al optzecismului”, cu inculta 
atribuire, de guru, unei abstracţii. 

Marian Ilea: Tema acestui interviu trebuia să fie: 
„Cîte ceva despre avangardă”. Să încheiem cu ce trebuia 
să începem: Ariergardă, Avangardă, Postavangardă? 

Gheorghe Iova: „Il faut être absolument moderne.”, 
Rimbaud. Iova : textuare.3gheorghe. In istoria literaturii 
române, nu există avangardă. Am rugat, pe Leo Butnaru, 
s’o scrie, el, avangarda româna, după a rusă & uktainetz.

Conchid: 
1.Nu am fost „membru” a nimic, nici a cenacle. Am 

condus, liber, 2 ani,”Junimea”.
2.Nu am fost angajat M.N.L.R.
3.„generaţia” e de nulat.
4.Cu „Desant 83”, alui „Cenaclul de luni” butăşiră 

(târâtu’ ăsta se dă drept desantare; parazitatu’ e dat drept 
luat drept desant). Eu am fost parazitat, din zbor. Cei ce 
m’au parazitat (după ce cenaclu’ nima a căzut) constituie 
argumentul nima că un cenaclu a produs o literatură 
naţională.’gzakt ce nu se poate accepta.

5.Cu singularitatea ta (ascet atlet.1973,”scriitorii au 
trupuri mari, cele mai mari”), mă bucur să gîndesc, la de 
ale mele, prin asemanare. Un cenaclu republican ar fi trenul 
tău, la capitalie.

Dialog realizat de Marian ILEA
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Mihai IOVĂNEL

România față cu Europa după 1989

La ieșirea din proiectul comunist România 
privește cu speranță către Europa, din care simte că 
face parte. Integrarea culturală este însă un proces la 
fel de dificil precum integrarea sociopolitică. Cantitatea 
discuțiilor de după 1989 privind „europenitatea 
literaturii române” trădează un complex, având ca 
manifestări corelate obsesia de a nu fi „doar” balcanici 
sau nu suficient de europeni, dar și dezinteresul 
pentru vecinii prea „periferici” de felul Ungariei1 sau 
Bulgariei. Imperativul transferării acestei obsesii 
într-o formă reală reprezintă unul dintre punctele 
de rezistență care traversează întregul câmp cultural 
postcomunist, de la naționaliștii primitivi2 până la 
elita intelectuală proeuropenistă. Spectrul variază 
între vechi complexe de inferioritate (cunoscutul 
fatalism al autoderiziunii semicoloniale) și la fel de 
vechi complexe de superioritate (în special provenind 
din zona protocronist-naționalistă, dar nu numai – 
Constantin Noica lansase deja în anii ’80 expresia 
„Germania untului”, prin care înțelegea depreciativ 
Occidentul materialist, opus României în care, după 
Noica, se putea face cu adevărat cultură3). Însă poate 
fi observată și o mai constructivă lipsă de complexe, 
manifestată – uneori fie și la modul utopic – prin 
diferite strategii de străpungere a pieței globale. Aici 
pot fi distinse două poziții: cea categorială, care își 
reprezintă – cumva pe linia interbelică – globalizarea 
culturală a României ca valoare colectivă; și cea 
individuală, care gândește penetrarea globală în 
termeni de indivizi. Pentru prima poziție poate 
fi citat Andrei Pleșu, care într-o conferință din 
2003, propunea reconstrucției europene aritmetica 
unificării emoțiilor colective, respectiv a bucuriilor: 
„Unificarea europeană va însemna, între altele, și 
o unificare a bucuriilor noastre, o armonizare a 

experienței bucuriei din Est cu experiența bucuriei 
din Vest”4. De asemenea, pot fi integrate aici grupuri 
precum A Treia Europă din Timișoara (Cornel 
Ungureanu, Adriana Babeți, Mircea Mihăieș ș.a.), 
care a scos cărți, volume colective, reviste, a 
organizat colocvii5 pe tema Mitteleuropa, valorificând 
moștenirea habsburgică și multiculturală – i.e. „mai” 
europeană și integrată – a zonei Banatului. Pentru 
cea de a doua situație reprezentativă este poziția lui 
Mircea Cărtărescu din articolul programatic „Europa 
are forma creierului meu”, manifestul unui solipsism 
geopolitic care neagă „specificul național” în favoarea 
unui universalism al bibliotecii, în care cărțile și autorii 
comunică în virtutea așezării în rafturi, și nu a ariei 
lor geografice de origine: „nu sunt un autor din Estul 
Europei. Nu recunosc împărțirea Europei în cele trei 
zone, nici geopolitic, nici cultural, nici religios, nici în 
vreun alt fel. […] Eu nu i-am citit nici pe Catullus, nici 
pe Rabelais, nici pe Cantemir, nici pe Virginia Woolf de 
pe vreo hartă, ci din bibliotecă, unde cărțile sunt așezate 
una lângă alta. Cărțile mele nu sunt străbătute de cine 
știe ce oițe din folclorul românesc sau de mătăniile 
ritului ortodox, ci de stelele dantești, de compasul lui 
John Donne, de lancea lui Cervantes, de gândacul lui 
Kafka, de madlena lui Proust, de calcanul lui Günther 
Grass. Nu mă simt în concurență doar cu autorii români, 
sau doar cu bulgarii, rușii, sârbii, cehii sau polonezii 
din preajmă, ci cu scriitorii de pretutindeni pe care-i 
admir și-i iubesc. Sigur, subiectele mele pot fi, prin forța 
lucrurilor, românești, recuzita românească, limbajul cu 
inflexiuni ale spațiului meu psiho-lingvistic, dar temele 
mele nu pot fi altele decât marile teme ale tradiției 
europene, aceleași la Euripide și la Joyce. Influențele 
care mi-au hrănit atât poezia, cât și proza [….] au fost 
mai ales cele ale marii literaturi moderne a secolului 
precedent, atât străină cât și românească, pentru că 
tradiția modernității românești, din fericire, este la fel 
de complexă și exuberantă ca oricare alta din Europa. 
Scriitorii romani care-au reușit să traverseze barierele de 
mentalitate dintre Vest și Est [….] s-au dovedit stele de 
primă mărime pe cerul culturii europene: Tzara, Ionesco, 
Cioran. Dar foarte mulți alții [….] au rămas încâlciți în 
capcana dulce a unei limbi cu o expresivitate infinită, 
dar tocmai de aceea intraductibilă: Urmuz, Arghezi, 
Blaga, niște simpli necunoscuți. Cu tot respectul pentru 
ei, nu vreau să le împărtășesc soarta. Nu vreau nici 
să devin «românul de serviciu», invitat stereotip să-
și reprezinte țara la colocvii și simpozioane. Nu am 
nimic de reprezentat în afară de mine însumi, de patria 
scrierilor mele”6. Există totuși aici două contradicții pe 
care Cărtărescu nu pare să le ia în seamă. Prima ține de 
faptul că cele două direcții de traducere (dinspre Europa 
de Est către Europa de Vest și retur) nu sunt simetrice – 
în timp ce Europa de Vest își exportă fără nici o forță de 
frecare autorii canonici, dinspre Europa de Est trec doar 
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autorii care nu „au rămas încâlciți în capcana dulce a 
unei limbi cu o expresivitate infinită”. 

A doua contradicție, involuntar ironică pentru 
autorul unei teze de doctorat despre postmodernismul 
românesc, privește detaliul că acesta se revendică în 
mod anacronic – dar cu atât mai simptomatic pentru 
defazarea românească – de la narațiunea europocentristă 
a imperialismului din secolul al XIX-lea, care reduce 
diversitatea planetară la joncțiunea aspectelor ei cu 
spiritul european : „mi se pare limpede că există ceva 
ce subîntinde (tautologic) toate scrierile ce ar putea 
fi subsumate culturii înalte, oriunde ar fi ele scrise 
și oricât de contaminate ar fi cu alte tipuri de cultură: 
spiritul european. Din acest punct de vedere, Márquez 
este european, Pynchon este european, Kawabata este 
european”7. Reversul rândurilor de mai sus apare în 
volumul Frumoasele străine (2010), în care Cărtărescu 
raportează experiența derizorie a participării la un desant 
românesc format din 12 scriitori români (Gabriela 
Adameșteanu, Ștefan Agopian, Ana Blandiana, Mircea 
Cărtărescu, Gheorghe Crăciun, Letiția Ilea, Dan Lungu, 
Ion Mureșan, Marta Petreu, Simona Popescu, Cecilia 
Ștefănescu, Vlad Zografi) în Franța („Les Belles 
Étrangères”). Mobilitatea într-un spațiu real se dovedește 
mai complexă și mai deceptivă decât întâlnirea cărților 
într-un raft de bibliotecă; narațiunea periplului francez 
conține destule episoade despre travaliul dificil și precar 
al traducerii (acceptării) europeanului Cărtărescu într-o 
Franță care trece drept esența spiritului european. Mai 
devreme, o expresie a impresiei de strivire pe care un 
scriitor est-european o poate simți în fața unor culturi 
centrale apare în volumul Nimic (2010), în poemul 
„Occidentul”, scris la începutul anilor ’90: „Occidentul 
m-a pus cu botul pe labe./ am văzut New Yorkul și 
Parisul, San Francisco și Frankfurt/ am fost unde n-am 
visat să merg vreodată./ am venit înapoi cu un teanc de 
poze/ și cu moartea în suflet./ crezusem că însemn ceva 
și că viața mea înseamnă ceva. […]/ acum nu mai cred 
nimic. […]/ oh, lumea mea nu mai există!/ lumea mea 
nu mai există!/ lumea mea împuțită în care însemnam 
ceva./ eu, mircea cărtărescu, sunt nimeni în lumea cea 
nouă/ există 1038 mircea cărtărescu aici/ și ființe de 1038 
de ori mai bune”8.

Momentul adevărului, al trezirii la realitate a 
intelectualilor români îl reprezintă eseul foarte dur al lui 
Tony Judt, „România: la fundul grămezii”, publicat în 
prestigioasa revistă „The New York Review of Books” 
în noiembrie 2001. Articolul neagă sau minimizează 
relevanța europeană a României atât retrospectiv 
(istoric-cultural), cât și prospectiv (economic): „prin 
ce participă totuşi România la tabloul european? 
Pentru că nu este central-europeană în sens geografic 
(Bucureşti este mai aproape de Istanbul decât de oricare 
dintre capitalele Europei Centrale). Nici nu face parte 
din «Europa Centrală» a lui Milan Kundera […]. 

Călătorul ce trece prin Transilvania îşi spune până şi 
astăzi că se află în Europa Centrală – arhitectura laică 
și religioasă, prezența minorităților lingvistice, chiar 
o anumită (relativă) prosperitate, toate acestea evocă 
regiunea căreia îi aparținuse cândva. Dar în sudul şi 
estul munților Carpați este altceva. Chiar și în marginile 
vestice ale țării, cu excepția marilor oraşe imperiale cum 
e Timişoara, ideea de «Europă Centrală» nu se bucură 
de prea multă popularitate printre români”. România 
este privită ca o periferie aflată la mila birocrației 
europene: „[…] viitorul acestei țări rămâne neclar şi, ca 
întotdeauna, va depinde de bunăvoința străinilor. […] 
România va fi o piatră de încercare pentru Bruxelles 
şi cei mai mulți eurocrați speră pe ascuns că aderarea 
nu se va realiza foarte curând. Dificultățile cu care s-a 
confruntat Republica Federală Germania când a absorbit 
fosta RDG vor părea minore în comparație cu costurile 
pe care UE le va plăti pentru alinierea şi modernizarea 
unei țări de 22 de milioane aflate într-o situație mult 
mai grea. Apartenența României la Uniune va da mai 
multe bătăi de cap decât satisfacții. Investitorii străini 
se vor orienta în continuare către Budapesta, Varşovia 
sau Praga, mai ales dacă acestea vor face parte din UE. 
Cine va investi la Bucureşti? […] România nu aduce 
prea multe Europei. Spre deosebire de Budapesta 
sau Praga, Bucureştiul nu e o fostă parte integrantă a 
Europei Centrale sfâşiate de vicisitudinile istorice; spre 
deosebire de Varşovia sau Ljubljana, nu este nici un 
avanpost al Europei catolice. România se află la periferie 
şi restul Europei are prea puțin de câştigat din prezența 
ei în Uniune”9. În mod ironic, documentarea articolului 
îi fusese facilitată autorului (care nu era un specialist 
în chestiuni românești) de cei din grupul A Treia 
Europă. Mircea Mihăieș, care va edita ulterior textul 
împreună cu ecourile sale, va fi printre puținii care vor 
interpreta articolul lui Judt ca pozitiv. Majoritatea îl vor 
resimți la proporții catastrofale10. Privit din perspectiva 
confortului temporal oferit de trecerea a 15 ani, textul 
lui Judt rămâne superficial și fals, infirmat de istorie și 
marcat de stereotipuri culturaliste.

 Totuși, după admiterea României în Uniunea 
Europeană din ianuarie 2007, urmând aderării la NATO 
din 200411, astfel de complexe și de discuții se mută pe 
un nou nivel, acela al racordării efective a literaturii 
române la spațiul/ traficul european, profitându-se și de 
agenda birocratică de la Bruxelles care alocă, prin diverse 
programe, resurse discutării „identității europene”. Între 
2004 și 2007, dar și ulterior, se înregistrează numeroase 
dezbateri privind „brandul de țară” – sinteza calităților 
prin care România ar fi urmat să se prezinte în plan global 
în unghiul cel mai favorabil12. Este un moment extrem 
de favorabil culturilor periferice precum România, nu 
în sensul utopic că raportul de forțe dintre culturile 
dominante și cele marginale ar fi fost descompus și 
recompus pe o orizontală democratică în care diferențele 
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structurale dintre periferii și centre devin nefuncționale, 
ci în acela că periferiilor li se alocă atât resurse, cât și un 
interes mai mult sau mai puțin simulat. Așa se explică 
faptul că strategia Institutului Cultural Român de a 
dedica, din 2006, un buget de promovare a literaturii 
române prin subvenționarea traducerilor și a costurilor 
de publicare pe piața europeană (inclusiv est-europeană) 
a avut șansa de a intra într-o dinamică global favorabilă. 
Chiar dacă numeroasele traduceri din literatura română 
apărute pe piața europeană în ultimul deceniu nu au 
schimbat efectiv cota globală a literaturii române, 
care rămâne una de interes marginal (dincolo de cota 
individuală a unor scriitori precum Mircea Cărtărescu), 
ele au coincis totuși cu cel mai important și substanțial 
val de export literar cunoscut de postcomunismul 
românesc. Pe lângă publicarea convențională pe hârtie, 
scriitorii români – selectați cu precădere din generațiile 
emergente – au intrat în programe europene de lecturi 
publice, de traduceri, au primit burse de creație, au putut 
participa la festivaluri internaționale, intrând astfel în 
masă într-un circuit de diseminare unic în istoria literară 
românească. (Singurul contracandidat plauzibil ar fi 
programul comunist de exportare a literaturii române în 
„lagărul sovietic”, însă acesta rămâne cantonat în arealul 
geografiei ideologice; cât despre exportul avangardei 
interbelice, a unor autori din Tânăra Generație precum 
Mircea Eliade, Emil Cioran sau Eugen Ionescu, ori a 
seriei de critici formată, în perioada postbelică, din 
Matei Călinescu, Toma Pavel, Virgil Nemoianu, Sorin 
Alexandrescu, Mihai Spăriosu, Marcel Corniș-Pop, 
Christian Moraru13 ș.a., acestea nu au fost acțiuni 
planificate și coordonate dinspre statul român, ci un joc 
al circumstanțelor istorice și personale.)

Într-un sens complementar aceluia al exportului 
literaturii române a fost introdusă în discuție problema 
importului: însă nu atât prin traducerile din literatura 
mondială, cât prin recuperarea – renunțându-se la 
criteriul unic al limbii române ca indicator sine qua non 
al apartenenței la literatura română – a unor scriitori 
care au avut relații episodice cu literatura română, 
fie că s-au născut pe teritoriul României și au tratat 
subiecte românești (Panait Istrati, Paul Celan, Herta 
Müller), fie că au intrat, prin diverse contexte, în 
câmpul gravitațional al sistemului cultural românesc14. 
Este în același timp sugestiv și ironic faptul că tocmai 
din această zonă provine singurul Premiu Nobel pentru 
literatură acordat unui scriitor din România; cea care l-a 
câștigat în 2009, Herta Müller, își scrie însă literatura 
în limba sa maternă, germana, deși cunoaște româna 
(în care a compus de altfel câteva texte pentru formația 
rock timișoreană Pro Musica, majoritatea pierdute15, și 
un volum-colaj, Este sau nu este Ion, publicat în 2005), 
limbă care i-a provocat câteva reflecții substanțiale16, iar 
subiectele sale sunt în mare parte românești.
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Acest text face parte dintr-o lucrare mai amplă, 
realizată în cadrul proiectului „Cultura româna și modele 
culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”, 
cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României 
din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
contractul de finanțare nr. POSDRU/159/1.5/S/136077. 
Beneficiar: Academia Română.

_____________________
1 „Nu prea am răbdare să mai citesc unguri. Îi cam 

înțeleg şi pe occidentali că e greu să fii interesat de poveşti 
care se petrec în locuri cu nume stranii între oameni cu nume 
şi mai stranii, şi care reacționează straniu de tot în împrejurări 
complet obscure”, scria Cărtărescu în jurnal pe 26 noiembrie 
2000 (Mircea Cărtărescu, Jurnal II. 1997-2003, Editura 
Humanitas, București, 2005, p. 179).

2 Vezi pledoaria lui Mihail Diaconescu (care altfel 
îi rezervă cuvinte aprige lui E. Lovinescu, a cărui teorie a 
imitației, propovăduind „atitudini umile și subalterne”, ar 
fi fost „vacuumatic umflată de câțiva panegiriști recenți ai 
săi”) pentru „Homo europaeus” („o realitate morală, civică 
și spirituală ireversibilă”) și pentru „Europa unită de mâine”, 
care „va fi mai bună, mai dreaptă, mai umană” (Mihail 
Diaconescu, „Naționalism și europenism”, în „Istorie și 
valori, Editura Ministerului de Interne, București, 1994, pp. 
24-33). Și un conspiraționist tracoman precum Pavel Coruț 
este pro-UE. În Octogonul contra Statului Islamic (2014), un 
dialog între spionii români și o spioană austriacă sună astfel: 
„– Stai mai pe margine, fetițo! […] Nu e nevoie să-ți riști 
viața de familie în această vânzoleală planetară. – Dar voi v-o 
riscați. – Noi suntem bărbați. Avem un jurământ de credință 
față de România și Uniunea Europeană” (p. 55, sublinierea 
autorului).

3 Potrivit lui Pleșu, pentru Noica „varianta optimă 
a unei ambianțe culturale fertile era Germania Democrată. 
A fost o dată în Berlinul de Est (pentru că era mai uşor să 
se întâlnească acolo cu cineva care venea din Germania de 
Vest), şi s-a întors halucinat de «echilibrul» perfect obținut, 
din punctul lui de vedere, de «țara prietenă»: nici sărăcie, nici 
bunăstare. Atât cât să găseşti fără dificultăți creion, gumă, 
hârtie, mâncare «categorială» – brânză, pâine, carne –, mai 
bine ca la noi pe scurt, strictul necesar, dozajul perfect al 
bunurilor, cât să nu împiedice activitatea intelectuală. Orice e 
sub acest nivel – în speță, România de atunci – nu e ce trebuie, 
orice e peste – Occidentul de atunci, Elveția etc. – nu e ce 
trebuie” („Din păcate, la noi, elitele culturale au tendința să se 
identifice cu cele politice”, interviu cu Andrei Pleșu realizat 
de Dan C. Mihăilescu, în „Litere, Arte, Idei”, supliment al 
ziarului „Cotidianul”, 19 noiembrie 2001, reprodus în Andrei 
Pleșu, Din vorbă-n vorbă. 23 de ani de întrebări și răspunsuri, 
Editura Humanitas, București, 2013.).

4 Andrei Pleșu, Despre bucurie în Est şi în Vest şi alte 
eseuri, Editura Humanitas, București, 2006, p. 28.

5 Adriana Babeți, Cornel Ungureanu (coord.), Europa 
Centrală. Nevroze, dileme, utopii, Editura Polirom, Iași, 
1997; Adriana Babeți, Cornel Ungureanu (coord.), Europa 
centrală. Memorie, paradis, apocalipsă, Editura Polirom, 
Iași, 1998; Tony Judt, Europa iluziilor, volum coordonat de 
Daciana Branea și Ioana Copil-Popovici, prefață de Vladimir 
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Tismăneanu, postfață de Dorian Branea, Editura Polirom, Iași, 
2000; Cornel Ungureanu, Mitteleuropa periferiilor, Editura 
Polirom, Iași, 2002 ș.a.

6 Mircea Cărtărescu, „Europa are forma creierului 
meu”, în „Observatorul cultural”, 2003, nr. 153, reprodus în 
Mircea Cărtărescu, Pururi tânăr, înfășurat în pixeli, pp. 209-
210.

7 Mircea Cărtărescu, „Europa are forma creierului 
meu”, p. 211.

8 Vezi Mircea Cărtărescu, Poezia, Editura Humanitas, 
București, 2015, p. 770.

9 Tony Judt, „România: la fundul grămezii” [„The New 
York Review of Books”, noiembrie 2001], traducere de Ioana 
Copil-Popovici și Cătălin Pârcălabu, în „România literară”, 
2001, nr. 44, reprodus, împreună cu ecourile românești, 
și în Tony Judt, România: la fundul grămezii. Polemici, 
controverse, pamflete, volum editat de Mircea Mihăieș, Iași, 
Editura Polirom, 2002.

10 A se vedea bunăoară, alături de articolele de răspuns 
culese în România: la fundul grămezii. Polemici, controverse, 
pamflete, jurnalul Monicăi Lovinescu din 2001, documentând 
reacțiile panicate ale intelighenției românești din rețeaua de 
contacte a diaristei (Monicăi Lovinescu, Jurnal inedit: 2001-
2002, însemnările din 31 octombrie 2001 ș.u., pp. 187-191).

11 Deși aderarea s-a bucurat de o largă adeziune la 
nivelul societății, măsurată la nivelul sondajelor, nu trebuie 
minimalizată nici reacțiunea la nivelul grupurilor naționaliste. 
Iată, de pildă, reacția unui asistent universitar la Facultatea 
bucureșteană de Litere: „Facultatea noastră este supusă unui 
desant, cu scopul de a se pune mâna pe funcțiile de conducere. 
Un desant regizat din umbră de P.[aul] C.[ornea] și condus 
în câmp de N.[icolae] M[anolescu]. Înarmați cu tupeu și 
sprijiniți politic de la Cotroceni, băieții (I.[on] B.[ogdan] 
L.[efter], M.[ircea] C.[ărtărescu] &Co.) se străduiesc să pună 
mâna pe voturile studenților în Consiliul Profesoral, spre a 
alege un alt decan. Țigănie, lipsă de civilizație, intoleranță, 
fanatism. Profesorul universitar N.[icolae] M.[anolescu], 
membru corespondent al Academiei Române, a fost văzut 
la șapte dimineața (!?), lipind afișe electorale destinate 
studenților, pe holul facultății… Planul lor e cât se poate de 
transparent, de aceea sunt nevoiți să întindă coarda obrăzniciei 
la maximum. Ei știu că în noiembrie se va schimba complet 
Puterea și chiar orientarea țării. În consecință va dispărea și 
echipa de la M.E.N., care, prin programa de literatură română 
de la liceu și unele manuale alternative, a încercat să modifice 
chiar identitatea noastră culturală (căci ce altceva este 
modificarea tabloului de valori real al literaturii române?). Și 
atunci, «europenii» vor să pună mâna pe facultate, pentru ca, 
direcționând programa de studii și cea de admitere, să obțină 
același rezultat: «nato-izarea» filologiei române. Nu în ultimul 
rând, gașca dorește să-i elimine din competiție pe profesorii 
care sunt de altă opinie. Printre care mă număr și eu” (Răzvan 
Voncu, Jurnalul unui an satanic (24 martie 1999 – 24 martie 
2000), Editura Viitorul Românesc–Liga de prietenie româno-
sârbă, f.a., pp. 187-188).

12 Cel mai consistent dosar apare în revista „A(l)
titudini”, 2007, nr. 15-16, număr special „Brandul România”.

13 Preiau exemplele acestor exporturi de succes 
din articolul lui Andrei Terian „Romanian Literature for 
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the World: A Matter of Property”, în „World Literature 
Studies”, 2015, nr. 2, pp. 3-14.

14 Vezi, de asemenea, Andrei Terian „Romanian 
Literature for the World: A Matter of Property”: „Istoriografia 
literară și studiile culturale din România au ignorat, în 
general, faptul că, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul 
secolului al XX-lea, cu toate complexele sale de inferioritate 
față de Occident, România a jucat rolul de literatură centrală 
în raport cu literaturile din Bulgaria și Albania. Studiind 
și publicând în București, câțiva dintre cei mai importanți 
scriitori din Albania modernă – Asdreni, Lasgush Poradeci 
and Mitrush Kuteli – i-au avut ca modele pe Vasile Alecsandri, 
M. Eminescu, Alexandru Macedonski, George Coșbuc, Tudor 
Arghezi și Mihail Sadoveanu”. Complementar, tot Terian a 
încercat să acultureze în istoria literară autohtonă, pornind de 
la lucrarea în patru volume, coordonată de Marcel Cornis-
Pope și John Neubauer, History of the Literary Cultures 
of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 
19th and 20th Centuries (2004-2010), teoriile „cotiturii 
spațiale în istoriografia literară contemporană” (vezi 
Andrei Terian, Critica de export. Teorii, contexte, ideologii, 
Editura Muzeul Național al Literaturii Române, București, 
2013, pp. 75-88). 

15 Herta Müller, Mereu aceeași nea și mereu același 
neică, traducere de Alexandru Al. Șahighian, Editura 
Humanitas, București, 2011, pp. 40-41. Singurul text păstrat 
începea astfel: „Chip făr’ de chip/ Frunte de nisip/ Glas făr’ 
de glas/ Ce-a mai rămas/ Timp făr’ de timp/ Ce-aș putea să 
schimb/ Unu’ dintre frați/ Pentru un Carpați”.

16 Vezi Herta Müller, Mereu aceeași nea și mereu 
același neică, passim.
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Andrei GORZO

Pentru un interviu: Fixeur al lui 
Adrian Sitaru

Atunci cînd două românce minore sînt arestate 
la Paris pentru prostituție, iar una dintre ele depune 
plîngere împotriva unui client, ele devin interesante 
pentru agențiile internaționale de presă. Personajul 
principal (Tudor Aaron Istodor) al filmului Fixeur este 
stagiar la biroul din București al agenției France-Presse 
(AFP), pentru care lucrează și prietena lui (Andreea 
Vasile). Reporter aspirant, el e deocamdată un fixeur, 
adică cineva care mijlocește accesul reporterilor la 
marfă – la interviurile dorite. Regizat de Adrian Sitaru 
pe un scenariu de Claudia și Adrian Silișteanu, bazat 
pe experiențele lui Adrian Silișteanu ca fixeur la AFP, 
filmul prezintă această activitate, fără niciun echivoc, 
ca pe una sordidă, cum prezintă de altfel întregul 
business. Pe scurt, ce arată filmul este că, după ce-
au fost obligate să devină lucrătoare sexuale la Paris, 
cele două minore, între timp repatriate, sînt exploatate 
din nou – de către jurnaliști de astă dată: intervievate 
în cadrul unor emisuni-anchetă difuzate de televiziuni 
franceze, ele sînt de fapt exploatate în interesul unui 
spectacol TV care se pretinde umanist, dar nu e departe 
de-a fi pornografic. Filmul nu e tocmai subtil (dar nici 
subiectul nu cere neapărat subtilitate) în stabilirea de 
paralele între rolul fixeur-ului și cel al unui proxenet, 
sau între clienții cu care fetele au avut de-a face la 
Paris, ca lucrătoare sexuale, și jurnaliștii francezi care 
le intervievează acum. Jurnaliștilor nu numai că le e 
mai ușor să se pună în pielea compatriotului lor cercetat 
pentru sex cu minore decît în pielea minorelor vîndute 
pentru sex, dar e evident că de acestea nu le pasă cîtuși 
de puțin – vor doar să-și facă treaba cu ele. Bodogănesc 
frustrați un ONG religios care a luat-o pe una din fete 
sub acoperișul său și nu-i lasă s-o vadă (“Niște cretini 
complet obtuzi!”), deși (după cum amintește cineva fără 
să se gîndească ce-i iese pe gură) “slavă Domnului că 
există și o a doua fată”. În ceea ce-o privește pe prima, 
aici intervine fixeur-ul, cu abilitatea lui de a o scoate de 
la centrul religios și de a le-o livra, de a o cumpăra și 
de-a o vinde.

Înainte de-a pleca de la București spre 
Bistrița, fixeur-ul urmărește împreună cu prietena lui 
materialul de televiziune realizat de ea despre cealaltă 
minoră repatriată din Franța. În timp ce-l urmăresc, îl 
comentează veseli, nepăsători: “E super-tare bunicuța, 
n-are nicio treabă!”, remarcă fixeur-ul despre interviul 
cu bunica victimei. El și prietena lui sînt un cuplu 
dinamic, în principiu atractiv, de tineri jurnaliști 
ambițioși (îl cresc împreună pe băiețelul ei dintr-o altă 
relație) – dar care nu par să fi reflectat niciodată la ceea 
ce fac, la conținutul materialelor vizuale pe care le 
obțin, la procesul obținerii mărfii respective, la natura ei 
etc. În această parte de început al filmului, Adrian Sitaru 
și scenariștii săi plasează o scenă de ceartă între fixeur 
și băiețelul pe care acesta îl crește, scenă avînd funcția 
de a-i distanța pe spectatori de personajul principal, de 
a împiedica o identificare prea puternică: din cauza unui 

concurs de înot pe care copilul l-a pierdut, fixeur-ul îl 
agresează cu întrebări ca “De ce nu ești și tu campion? 
Nu vrei să iei locul întîi?”.

Față de copiii din satul (și din casa) fetei pe care 
speră s-o intervieveze (e vorba despre copiii surorii ei 
mai mari) are o altă atitudine – exersat-prietenoasă, de 
o falsitate a cărei detectare nu cere prea mult fler. “Ce 
faceți, copii? Vă jucați?”, își închipuie el că se pune bine 
cu ei, în timp ce reporterii francezi (Mehdi Nebbou și 
Nicolas Wanczycki), ajutați de primarul (Sorin Cociș) 
care se aferează slugarnic în jurul lor, o încolțesc cu 
aparatura lor de filmare pe mama fetei (Anca Hanu). 
Este primul (cronologic) dintre cele trei momente de 
vîrf ale filmului. Camera – a francezilor, dar și a lui 
Adrian Sitaru – e pe fața femeii, o față defensivă, care 
se închide, refuzînd intruziunea. După cîteva minute, 
intervievatorii îi administrează lovitura – o întreabă 
dacă știa că fiica ei se prostituează și dacă se simte în 
vreun fel responsabilă de asta –, apoi pur și simplu stau 
și așteaptă rezultatul, așteaptă ca ea să clacheze în fața 
camerei de filmare. Și, într-adevăr, gura femeii începe să 
tremure. E un tur de forță pentru actriță, care trebuie să-
și facă fața zid și apoi să încaseze o lovitură care surpă 
zidul – totul într-un singur cadru, de la o distanță de la 
care camerei nu-i scapă nimic.

Filmul ar deveni repede monoton dacă ar 
ține-o tot așa, punctînd moment după moment urîțenia 
business-ului în care activează cu zel fixeur-ul și cu 
blazare francezii. Dar Sitaru și scenariștii săi lasă 
loc pentru digresiuni, pentru anecdotică de dragul 
anecdoticii, pentru momente și detalii care fie nu slujesc 
într-un mod evident tezei principale, fie se prelungesc 
pînă ies din cadrul strictei lor utilități, devenind 
interesante în alte moduri. Cea mai frapantă digresiune 
o constituie întîlnirea fixeur-ului, în trenul de noapte 
care-l duce de la București la Cluj, cu un bărbat fără o 
mînă și plin de povești halucinante despre membrul lui 
“fantomă”. Disponibilitatea de a digresa astfel face mai 
degrabă bine filmului – creează o contrapondere pentru 
schematismul analogiei între jurnalism și exploatare 
sexuală, și îl menține imprevizibil. 

Încă și mai important e felul în care Sitaru și 
scenariștii își aleg clișeele – uneori ieșind în întîmpinarea 
lor, iar alteori făcînd exact opusul, într-un mod care, de 
asemenea, menține filmul greu previzibil. Ca să afle 
ce-i cu ONG-ul religios care le interzice jurnaliștilor 
s-o intervieveze pe fosta lucrătoare sexuală, fixeur-
ul își vizitează un amic (Vlad Zamfirescu), funcționar 
de stat care se ocupă de fonduri europene. Acesta e 
corupt și scîrbos într-un fel care ne e foarte familiar 
din cinemaul românesc recent (între două telefoane în 
interes de nepotism, el îi descrie pe religioși ca pe unii 
care “cheltuie o căruță de bani ca să învețe niște curve să 
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coasă la mașină”). Dar, după cum s-a putut deja constata 
pînă în acel punct, cu prilejul unei secvențe implicînd 
vameși români, Fixeur nu e un film românesc în care 
toți slujbașii de stat sînt corupți (după cum nu e nici pe 
departe un film românesc care să contrasteze români 
“înapoiați” cu occidentali “luminați”). Călugăriței care 
conduce centrul religios (Cristina Toma) nu numai că-i 
pasă cu adevărat de minora vîndută pentru sex în Franța, 
dar se dedică îngrijirii ei într-un mod cît se poate de 
rațional. Reporterilor francezi și fixeur-ului lor le ține 
piept cu politețe (într-o franceză excelentă), dar și cu 
aerul că știe prea bine cine sînt și ce vor ei, și nu fără 
un pic de malițiozitate – atunci cînd îi invită ca, dacă 
pe ea o găsesc încuiată, să stea de vorbă pe mai departe 
cu cei doi vlăjgani care par să piardă timpul în fața 
centrului. (Momentul actoricesc oferit de regizor și de 
scenariști Cristinei Toma constituie cel de-al doilea vîrf 
de intensitate al filmului.) Interesantă e și confruntarea 
cu vlăjganii (care dau semne că i-au așteptat pe intruși, 
știind foarte bine – la fel cum știe și călugărița – ce 
hram poartă aceștia): nu e deloc o simplă – lipsită de 
ironie – confruntare între “civilizați” și “sălbatici”. În 
rest, primarul care nu știe cum să-i mai slugărească 
pe francezi în timpul interviului cu mama lucrătoarei 
sexuale este un personaj foarte familiar, dar vehemența 
cu care cealaltă fiică a femeii (Alma Căldare) îi dă afară 
din casă este surprinzătoare. Jurnalistul bistrițean jucat 
de Liviu Topuzu e o caricatură de scriitor provincial 
lipsită de surprize (secvența cu bistrițenii și parizienii 
angajați în schimburi interculturale la cîrciumă nu e 
cea mai proaspătă), dar polițistul local jucat de Adrian 
Titieni se dovedește a fi ceva mai mult decît micul feudal 
corupt care ni se arată la prima vedere. 

Scenariul e structurat într-un mod care în 
cinematografia românească a ajuns să fie asociat cu 
influența lui Răzvan Rădulescu (prezent, de altfel, pe 
genericul lui Fixeur în calitate de consultant): acțiunea 
desfășurată pe o perioadă scurtă de timp, personajul 
principal care, plecat într-o misiune, se afundă de fapt 
într-o criză și se pomenește pus în fața unei acțiuni de o 
gravitate morală pe care nici nu e neapărat capabil s-o 
conștientizeze – fixeur-ul ajuns în sfîrșit în situația de 
a putea s-o intervieveze pe minora traumatizată (Diana 
Spătărescu), într-o mașină dincolo de geamurile căreia 
începe să plouă, în timp ce polițistul care practic i-a 
vîndut fata face de pază. (Este cel de-al treilea moment 
de vîrf din Fixeur – primul film de lungmetraj în care 
Tudor Aaron Istodor impresionează.)

Stilistic, Adrian Sitaru refuză cele două rețete de 
realism intens utilizate la ora actuală de către cineaștii 
români – atît cea bazată pe cadre lungi (Puiu, Mungiu), 
cît și cea bazată pe o combinație de filmări din mînă, 
jump-cut-uri și sărituri peste axul de 180 de grade 
(Poziția copilului al lui Călin Peter Netzer). Sitaru 
optează pentru un decupaj regizoral relativ clasic, dar cu 
destule idiosincrazii – de pildă, scene de dialog în cursul 
cărora montajul refuză să comute de la un vorbitor la 
altul în funcție de cui i-a venit rîndul la replică, sau 
scene de dialog în cursul cărora camera de filmare îi 
ignoră total pe vorbitori, panoramînd peste un cîmp 
sau peste piața centrală a unui oraș. Regizor prolific, 
constant-inventiv, de o dexteritate uneori facilă, înclinat 
să zgîndăre, uneori ieftin, susceptibilități și prejudecăți 
morale, Adrian Sitaru (născut în 1971) a semnat înainte 
de Fixeur  patru filme de lungmetraj și un număr de 
scurtmetraje (precum și episoade din serialul TV În 

derivă), unele bune (Din dragoste cu cele mai bune 
intenții), altele mai puțin (Domestic, Ilegitim), unele cu 
susținere financiară de la CNC, altele fără. Fixeur e cel 
mai solid și mai incisiv dintre filmele lui. 

Christian FERENCZ-FLATZ

Trei șanse ratate. Despre Inimi 
cicatrizate al lui Radu Jude

 
Inimi cicatrizate este – la fel ca Aferim! sau 

Țara moartă („documentarul” pregătit de Jude din 
fotografiile lui Costică Acsinte) – un experiment în 
genul filmului istoric. Acest experiment constă în 
încercarea de a pune trecutul istoric în tensiune cu 
prezentul, creând rime sau ecouri între ele. Iar dacă 
un atare demers a izbutit admirabil în Aferim!, merită 
spus pe scurt de ce Inimi cicatrizate n-ajunge totuși la 
o reușită similară. Succesul lui Aferim! se datora, în 
esență, unei combinații de două circumstanțe: pe de o 
parte, faptului că, abordând perioada pre-pașoptistă1, 
el nimerise peste o pată oarbă, netapetată cu clișee, 
din imaginarul istoric popular, iar pe de altă parte, 
faptului că, referindu-se la tema robiei țigănești, el 
lovise eficace un punct nevralgic în conștiința publică 
a prezentului. Or, dacă Inimi cicatrizate nu produce un 
scurt-circuit similar în pofida eforturilor lui Jude, acest 
lucru se datorează, în primul rând, faptului că perioada 
la care se referă filmul, în speță interbelicului, este 
deja obiectul unui clișeu persistent, pe care el nu face 
îndeajuns să-l contrarieze; în al doilea rând, faptului 
că tema prin care filmul ar fi vrut să atingă prezentul, 
în speță ascensiunea naționalismului extremist în anii 
30 și ecourile sale prezente, nu devine suficient de 
acută măcar și numai fiindcă ea e la rândul ei deja o 
parte amplu metabolizată a clișeului cu pricina, iar 
cele câteva încercări altminteri ingenioase pe care le 
întreprinde Jude pentru a nuanța tema – prin aluzii 
comice („Mozart și Marin”), small-talk politic sau 
știri radio electorale – nu sunt suficiente pentru a o 
face să sune a mai mult decât o lozincă placată peste 
un material mai curând refractar la ea. Privită sub 
acest aspect, problema filmului nu este deci până la 
urmă aceea că el nu oferă o reprezentare suficient de 
autentică în termeni realiști a perioadei interbelice, 
ci dimpotrivă aceea că el cimentează același vechi 
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clișeu al interbelicului cu legionari, amoruri, romanțe 
și discuții filozofic-literare, pe care ar fi trebuit mai 
întâi să-l demonteze pentru a reuși în tratamentul său 
ce-a reușit Aferim! fără preparații similare. – Și totuși: 
prin trei detalii anume ale filmului său, Jude atinge 
deopotrivă niște teme, care ar fi putut eventual obține 
efectul istoric dorit.  

1. Potrivit teoriei frecvent citate a lui Kracauer, 
mediul filmic se dă prin natura sa ca o captură 
nemijlocită a realității; din această cauză, orice film 
istoric ar trebui la rândul său să se lase privit drept o 
înregistrare directă datând chiar din momentul istoric 
anume pe care-l redă. Acestei convenții, căreia i se 
și pliază de altminteri cea mai mare parte a filmelor 
istorice prin folosirea unor formate și mărci menite 
să le acomodeze stilistic la epoca pe care o tratează, 
îi face și Jude însuși până la un punct jocul în Inimi 
cicatrizate – la fel ca în Aferim! – recurgând la formatul 
„academic” al filmelor epocii, la o cromatică vintage, 
ori la intertitluri ce amintesc măcar și numai vag de 
filmele mute. Ceea ce e însă în mod special relevant 
aici este un alt amănunt, puțin luat în considerare, al 
tezei lui Kracauer, și anume faptul că ea presupune, 
prin felul cum e aplicată în filmul istoric de ficțiune, 
preluarea implicită în diegeză a propriului ei mediu. 
Altfel spus: ea ne determină să privim filmul însuși 
drept parte a lumii înfățișate de film. Acest lucru se 
întâmplă de obicei desigur numai implicit fiindcă 
filmele istorice nu includ cel mai adesea camera ori 
faptul înregistrării cinematografice în narațiune, 
dar simpla sugestie stilistică, ce face filmul să apară 
drept simulacrul unei înregistrări „documentare”, 
implică deja totodată acceptarea sa tacită drept parte 
a realității filmice reprezentate pe ecran. Or, acest fapt 
are o consecință importantă, căci el trasează din capul 
locului un canal privilegiat de comunicare între prezent 
și realitatea istorică reprezentată făcând ca un anume 
aspect al perioadei respective – în speță: dimensiunea 
sa medială, i.e. cinemaul său – să-l angajeze pe 
spectator și într-un mod mai direct decât doar prin 
simpla sa expunere în diegeză. Mai mult, atunci când 
diegeza tratează și ea explicit asupra cinemaului epocii 
respective, între detaliile arătate în această privință, pe 
de o parte, și pretenția filmului însuși de a părea un 
film de atunci, pe de alta, se produce din capul locului 
un contact care scurt-circuitează distanța istorică și 
face din filmul respectiv mai mult decât doar un referat 
asupra unei alte perioade istorice: un experiment 
mediatic cu ea. În virtutea acestui fapt, tema cinemaului 
– și prin extensie a medialității în genere – are într-un 
film istoric conceput după parametrii lui Kracauer deja 
din punct de vedere strict formal o imediatețe sporită 
în raport cu orice alt subiect, iar dacă Jude nu vorbește 
despre cinema în Inimi cicatrizate, cum nici n-ar fi 
avut pesemne sens s-o facă în contextul sanatoriului 
de la Techirghiol, el se referă totuși semnificativ la 
alte două medii afine în epocă, în speță: la radioul și la 
publicitatea timpurie. 

Aceste referințe, ce pot părea cu totul secundare, 
sunt dimpotrivă în mod deosebit semnificative 
în film nu doar fiindcă ele fac în cadrul său ecou 
medialității pe care o mimează și filmul însuși pozând 
á la Kracauer într-un document al epocii, ci în egală 
măsură și din cel puțin patru alte motive. În primul 
rând, fiindcă începuturile culturii pop și ale mediilor 
contemporane în România interbelică reprezintă 

la rândul lor o pată oarbă în reprezentarea populară 
asupra epocii, ce contravine clișeului acelui interbelic 
al culturii intelectuale înalte, cunoscut cel mult pentru 
ieșirile condescendente la adresa cinemaului din 
publicistica timpurie a lui Noica.2 În al doilea rând, 
fiindcă ele complică din capul locului dialectica pe 
care o schițează filmul prin organizarea sa formală 
între mediul literaturii (ce stă la baza filmului și e 
citat în intertitluri ori recitat de personaje) și cel al 
filmului (care ecranizează și dramatizează materialul 
literar), atrăgând atenția asupra interferențelor 
semnificative care au apărut tocmai în interbelic între 
literatură, radiofonia timpurie și publicitate. Jude 
însuși punctează acest aspect la un moment dat în film 
referindu-se la unul dintre sloganele publicitare scrise 
de Arghezi, dar legătura este mult mai semnificativă de 
atât dacă ne gândim numai, dincolo de experimentele 
literare din teatrul radiofonic al perioadei, ori de voga 
radioconferințelor printre literații vremii, la faptul 
că tehnicile reclamei – care au ajuns între timp să 
permeeze întreg domeniul practicilor discursive de la 
stilistica sloganelor de protest la formatul conferințelor 
academice  – au influențat în epocă atât poetica, cât 
și aspectul grafic al producției literare în special 
în zona avangardei de care aparținea și Blecher.3 
În al treilea rând, fiindcă îndeosebi chestiunea 
reclamei – pe care Jude o frizează în câteva rânduri 
prin entuziasmul  naiv al protagonistului său față de 
sloganele publicitare ale vremii – este la rândul ei, 
pentru noi cei de azi, purtătoarea unor ecouri istorice 
pe care filmul le capitalizează en passant. Astfel, dacă, 
pe de o parte, primul lucru care îl frapa pesemne în 
anii 1990 pe privitorul fotografiilor redescoperite din 
perioada interbelică era tocmai puzderia de reclame 
la niște mărci care abia începuseră să reapară în țară 
și care făceau în orice caz parte din mirajul de atunci 
al lumii occidentale, contribuind pesemne deopotrivă 
și la idilizarea interbelicului; și dacă, pe de altă parte, 
reclamele anilor 1990 erau ele însele receptate, 
memorate și citate atunci, în chip recognoscibil pentru 
noi, întocmai cu aceeași ingenuitate tâmpă pe care o 
are în film personajul lui Jude față de reclamele din 
interbelic – o ingenuitate pe care noi n-o mai avem 
acum față de reclamele contemporane nici măcar când 
le privim necritic – atunci e limpede că suprapunerea 
celor două, sau mai precis: scurt-circuitarea 
interbelicului cu experiența noastră nouăzecistă, 
ne înfățișează astăzi un aspect al ambelor perioade 
istorice pe care îl credeam cunoscut într-o cu totul 
altă lumină. În fine, în al patrulea rând, publicitatea 
reprezintă în egală măsură și una dintre fețele nevăzute 
ale noului cinema românesc, căci, se știe, cei mai mulți 
dintre protagoniștii noului val lucrează sau au lucrat în 
publicitate, iar estetica lor austeră și refuzul visceral 
al comercialului în cinema ar putea fi interpretate 
pesemne și ca un efect de compensare al experiențelor 
lor trecute sub tăcere din publicitate. În rândul lor, 
Radu Jude este în tot cazul singurul care încearcă, încă 
din filmul său de debut, să abordeze acest aspect și 
dintr-un punct de vedere cinematografic, dar el nu face 
totuși aici nimic mai mult decât să-l tatoneze. 

2. Elementul formal cel mai frapant al filmului 
îl constituie, fără îndoială, frânturile din textele lui 
Blecher ce-l întrerup din când în când abrupt sub 
chipul unor intertitluri. Folosite fără o regularitate 
vădită, acestea îndeplinesc o dublă funcție: ele pun 
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filmul în legătură, pe de o parte, cu mediul cinemaului 
mut, a cărui stilistică o evocă, și pe de altă parte cu 
acela al literaturii, reproducând textul sursă pe care se 
sprijină ecranizarea. În ceea ce privește primul aspect, 
demersul nu are de bună seamă exclusiv rostul de a 
aduce filmului, în spiritul convenției amintite a lui 
Kracauer, o anume patină istorică, oricum imprecisă 
dacă avem în vedere faptul că anii 30, în care se petrece 
acțiunea, nu mai țin totuși de perioada filmului mut. De 
altfel, e limpede că intertitlurile nici nu funcționează 
propriu-zis în maniera în care o făceau de regulă în 
filmul mut, așadar ele nu transcriu pur și simplu replici 
rostite de personaje și nici n-ar fi avut bineînțeles 
sens să facă acest lucru într-un film care nu e mut. În 
schimb, ele par să asume în multe cazuri, cel puțin la 
prima impresie, sarcina, relativ curentă la rândul ei în 
cinemaul mut, de a transcrie ce gândește personajul. 
– Pe de altă parte, însă, intertitlurile sunt deopotrivă 
transcrieri ale literaturii lui Blecher, și tocmai această 
dublă natură a lor – pe care Jude o accentuează în 
film prin alternarea textelor la persoana 1 cu cele la 
persoana a 3-a – le face de fapt interesante. Căci ele 
sunt pe de o parte citate, iar ca atare un corp străin 
în film, ce trimite drept referință la mediul exogen al 
literaturii; dar pe de altă parte, ele sunt totodată cel 
puțin parțial animate în el prin aprehendarea lor, pe 
modelul cinemaului mut, ca gânduri ale personajului 
ori măcar și numai ca glose din off, constituindu-se 
deci într-un element endogen al său. Or, privite sub 
acest dublu aspect al lor: ca un element ce e deja 
film fără a fi încetat încă să fie literatură, intertitlurile 
par în cele din urmă să reprezinte cinematografic 
chiar procesul însuși al ecranizării in statu nascendi, 
oarecum ca o traducere aflată în lucru în care au fost 
uitate când și când pasaje încă netraduse. 

Ideea sună fără îndoială spectaculos în intenție, 
dar din păcate realizarea sa nu se ridică defel la 
înălțime, ci combinația textului literar cu filmul, 
pe care o prilejuiesc intertitlurile, riscă mai curând 
constant doar să le demonetizeze pe amândouă. Din 
perspectiva filmului, mai întâi, textele respective 
nu fac decât să dubleze ceea ce vedem pe ecran cu 
detalii din viața interioară a personajului, a căror 
aprehendere îi pretinde spectatorului la lectură, în 
comparație cu părțile de film, o cu totul altă atitudine 
și un cu totul alt ton mental, în care acesta nu are cum 
să comute numaidecât măcar și numai din pricina 
panicii sale permanente că se va schimbă cadrul 
înainte ca el să termine de citit. Or, din această cauză 
– i.e. fiindcă spectatorul nu are propriu-zis tihna să 
le angajeze – detaliile respective rămân ca atare pur 
declarative, vorbe goale neumplute de niciun conținut 
emoțional concret, oarecum ca citatele abundente 
ale lui Godard ce mimează doar semnificația. Din 
perspectiva literaturii, apoi, pasajele de text își pierd, 
din același motiv și fiindcă sunt scoase din contextul 
lor propriu, orice valoare literară, sunând afectate și 
grandilocvente, atunci când nu par pur și simplu plate. 
Or, din pricina acestui fapt, tocmai mijlocul artistic 
cel mai original cinematografic al filmului se vădește 
a fi totodată ventilul deschis prin care se fâsâie toate 
tensiunile sale; de altminteri, inclusiv mizele lui 
istorico-politice sunt dezumflate constant prin accentul 
pe care îl pun intertitlurile pe sentimentele private ale 
protagonistului, în vreme ce aceste sentimente rămân 
pe de altă parte la rândul lor numai flatus vocis. 

De ce se întâmplă însă acest lucru? Pesemne 
că, întâi de toate, fiindcă Jude folosește în genere 
intertitlurile respective, ce pun în contrast filmul 
și literatura, cu doar două scopuri declarate: acela 
de a face o reverență literaturii lui Blecher, ale 
cărei bucăți sunt conservate în cea mai mare parte a 
filmului precum sfintele moaște, și acela de a denunța 
caracterul de artefact al filmului, lăsându-l cum ar 
veni să umble cu eticheta afară. Ceea ce nu face el în 
schimb este să-și calculeze filmul pas cu pas drept un 
produs multimedia, pentru a spune așa, în cuprinsul 
căruia filmul și literatura nu sunt doar comparate 
între ele, ci se întrepătrund și se complementează, în 
vreme ce tocmai liajul dintre textualitate și cinema ar 
fi oferit la rândul său un bun prilej de ecouri istorice 
între, să spunem, practicile cinemaului de avangardă 
în epocă și experiențele noastre multimedia de astăzi 
cu powerpoint-uri sau pagini web în genere. În mod 
interesant, Jude însuși pare să abandoneze contrastul 
relativ inert dintre cartoanele cu text și imagini în 
favoarea unui raport mai ludic spre finalul filmului – 
în speță: în penultimul intertitlu, ce reia și în formă 
textuală o replică rostită anterior de către personaj, 
producând astfel un efect de subliniere specific 
interacțiunii multimedia dintre text și imagine, și în 
ultimul, care deturnează un pasaj de text al lui Blecher 
pentru a descrie practic în cuvintele sale propria lui 
înmormântare, în contra tendinței de până atunci 
a filmului, ce căuta încă să respecte integritatea și 
transcendența sursei literare. Problema nu e aici însă 
desigur doar simpla inconsecvență – pe care Jude o 
practică, după cum se știe, cu intenție și sistematic – ci 
îndeosebi faptul că, necontrolând în sensul unor efecte 
clare relațiile dintre cele două medii, ele interacționează 
totuși necontrolat spre defavoarea filmului.      

 3. Într-o scrisoare de la sfârșitul anilor 1930 
către Max Horkheimer, Walter Benjamin încearcă 
la un moment dat, vorbind despre câțiva autori 
contemporani cu Blecher precum Celine sau Gottfried 
Benn, să identifice sub denumirea de „nihilism 
medical” o tendință marcantă în configurația spirituală 
a epocii. El scrie: „Mă întreb dacă nu există azi un 
nihilism medical, care se hrănește din experiențele pe 
care le face medicul în laboratoarele sale anatomice 
și în sălile de operații dinaintea atâtor burți și capete 
despicate (...) și dacă nu cumva acest nihilism, prin 
care Celine amintește uneori de Benn, a devenit între 
timp o redută a fascismului?”4 Atât Celine cât și Benn 
erau medici prin formație și aveau simpatii fasciste, iar 
Benjamin se referă aici, pe de o parte, desigur la legătura 
dintre un anume cinism vădit în opera lor și indiferența 
specifică a medicului, izvorâtă din comerțul său zilnic 
cu corpuri disecate și cadavre. Că acest cinism a avut, 
cel puțin în Germania de atunci, împletiri considerabile 
cu fascismul, ce a dus criminalitatea medicală la un 
standard fără precedent, e limpede. Blecher însuși, 
care a studiat o vreme medicina, are puțin de-a face cu 
această tendință – cum nu are, pesemne, nici fascismul 
românesc – deși tema e atinsă explicit în filmul lui 
Jude prin povestea experimentelor medicale cu mălai 
stricat, făcute asupra unor deținuți, pe care o evocă 
la un moment dat directorul sanatoriului. În schimb, 
observația lui Benjamin atinge, pe de altă parte, și un 
aspect mai larg al chestiunii, și anume: șocul moral pe 
care îl transmit în genere viscerele umane celui care e 
obligat să-și îndrepte constant asupra lor atenția. Or, 
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dacă expunerea îndelungată la acest șoc poate conduce 
în cazul medicului, după cum spune Benjamin, la o 
anume deformație morală, ea produce în mod cert și 
în cazul corelat al bolnavului, constrâns să zăbovească 
zi de zi asupra semnelor fizice ale bolii sale, o stare 
de conștiință ce amestecă cinismul și demoralizarea în 
forme pe care literatura lui Blecher le documentează 
atent, iar Jude le transcrie și el în multe dintre 
cartoanele sale.

 Sigur că, înțeles într-o atare accepție largă, 
motivul e vechi; de altfel, Benjamin însuși amintește 
un pasaj celebru din Ioan Gură de Aur, care scria deja 
în secolul IV despre corpul feminin: „Frumusețea 
trupului nu constă decât în piele, căci dacă oamenii 
ar putea vedea ce se ascunde dedesubt (...) s-ar scârbi 
numaidecât la vederea femeilor. Tot acel farmec e 
compus de fapt din sânge și secreții, din fecale și din 
fiere.”5 Ceea ce constituie însă specificitatea istorică 
a acestui motiv în interbelic nu e doar corelația lui 
mai restrânsă cu medicina și fascismul, ci deopotrivă 
și constelația în care el intră simultan cu mediile, 
și mai precis cu două tehnici ale imaginii care au 
început aproape simultan la finele secolului XIX 
să exploreze corporalitatea umană: filmul, care a 
înlocuit curând prin utilizarea sa pedagogică teatrele 
chirurgicale, și radiografia, pe care teoreticienii 
interbelicului o asociau încă frecvent cu cinemaul. 
Or, dacă aceste două dispozitive au captat într-adevăr, 
în primă instanță, șocul implicit, după Benjamin, în 
reprezentarea medicală a corpului uman – după cum 
se vede bunăoară din celebra descriere din Muntele 
vrăjit (1924), unde protagonistul crede că vede în 
avans, privindu-și radiografia, aspectul rămășițelor 
sale de după moarte6 – ele au contribuit în egală 
măsură, ulterior, la trivializarea acesteia, pe de o parte, 
prin transformarea sa, odată cu răspândirea imagisticii 
medicale, într-un simplu amănunt de cultură anatomică 
și, pe de altă parte, prin exploatarea sa în favoarea 
unor tintilații facile în filmele cu tematică medicală, 
devenite, în industria cinematografică, unul dintre 
marile body genres.7 

Or, tocmai în acest context ar trebui înțeleasă 
din capul locului și fascinația pe care o stârnesc în 
prezent filmele ce abordează – precum o face într-o 
oarecare măsură filmul lui Jude, ori la fel The Knick, 
serialul recent al lui Steven Soderbergh despre un 
spital newyorkez la 1900 – o tematică medicală dintr-o 
perspectivă istorică. Căci aceste filme nu trezesc 
interes azi numai prin simpla lor valoare enciclopedică, 
i.e. prin informațiile pe care ele le furnizează asupra 
practicilor medicale dintr-o altă epocă, ci întâi de 
toate prin două aspecte, care fac tratarea istorică a 
subiectului mai percutantă chiar decât aceea în termeni 
strict contemporani. În primul rând, prin faptul că 
ele plasează situația medicală tocmai în acel context 
istoric anume, ele defamiliarizează reprezentarea 
mediatică de la sine înțeleasă a experienței medicale, 
reconstruind și clarificând totodată – explicit în cazul 
The Knick, implicit la Jude – întocmai momentul 
istoric cheie al primelor intersecții dintre medicină 
și medii. Totodată, însă, ele defamiliarizează, în al 
doilea rând, și experiența medicală în ea însăși, căci, 
transpunând-o pe aceasta într-un context diferit de 
cel al spitalelor contemporane, cu proceduri brutale 
și recuzite ce par mai curând instrumente de tortură, 
ele dezgroapă în fenomenul de la sine înțeles al unei 

intervenții chirurgicale, bunăoară, oroarea sa frustă pe 
care abia o mai înregistrăm astăzi. Or, dacă spectatorul 
resimte în mod vădit deopotrivă, în urma unei atare 
abordări, contrastul dintre acele practici medicale din 
film și cele pe care le știe de astăzi – bunăoară, faptul 
că intervențiile se desfășurau atunci în niște condiții 
improprii potrivit standardelor noastre, ori acela că 
medicii promiteau siguri pe sine vindecarea în baza 
unor tratamente vădit elucubrante – acest lucru nu 
funcționează totuși nicidecum reconfortant în privința 
prezentului, ci el tinde mai curând, dimpotrivă, să 
relativizeze sentimentul de securitate contemporan, 
rezonând cu frici cât se poate de actuale. Filmul lui Jude 
nu abordează în mod vădit decât secundar asemenea 
teme, dar ele rezonează totuși în câteva dintre scenele 
sale, chiar dacă se pierd apoi între multe altele. 

_______________
 V. și C. Ghinea, „Aferim! și pașoptiștii”, în: Dilema 

veche 580: http://dilemaveche.ro/sectiune/editoriale-si-opinii/
articol/aferim-si-pasoptistii.

2 C. Noica, „Ce e absurd în cinematograf”, în: 
Credinţe I/6 (1933), p. 3.

3 Această temă e atinsă în câteva rânduri și de Walter 
Benjamin în Stradă cu sens unic, Tact, Cluj-Napoca, 2014. 

4 M. Horkheimer, Gesammelte Schriften vol. 16: 
Briefwechsel 1937-1940, Fischer, Frankfurt a. Main, 1995, 
p. 380.

5 Cit. în W. Benjamin, Das Passagen-Werk, 
Suhrkamp, Frankfurt a. Main, 1991, p. 507.

6 Th. Mann, Der Zauberberg, Fischer, Frankfurt a. 
Main, 1991, p. 287.

7 Termenul a fost introdus de Linda William 
la începutul anilor 1990 pentru a denumi genurile 
cinematografice precum horror-ul sau pornografia care 
provoacă, prin focalizarea explicită asupra corpului și a 
secrețiilor sale, tintilații intense spectatorilor. Chiar dacă 
William nu invocă cazul filmelor cu intervenții medicale, 
se poate argumenta cu ușurință că ele aparțin de aceeași 
categorie. Cf. L. William, „Film Bodies. Gender, Genre, and 
Excess”, în: Film Quarterly 44/4 (1991), pp. 2-13.
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Cristian NICHITEAN

Red China Blues 

Revoluții în oglindă este titlul oarecum înșelător 
al unei scurte lucrări publicate de editura Tact. Înșelător 
întrucît momentele revoluționare inițiale din Rusia și 
China sunt prezentate în tușe extrem de sumare, iar textele 
semnate de Perry Anderson și Wang Chaohua se axează 
asupra evoluțiilor economice, sociale și politice post-
revoluționare din cele două state. Articolul cercetătorului 
englez este un mic studiu comparativ: succesul chinez 
pus în oglindă cu eșecul sovietic. Dar dincolo de o 
interesantă, deși sumară, schiță a dezintegrării Uniunii 
Sovietice, ca efect al unei eșuate tentative de reformă 
întreprinse de M. Gorbaciov, propusă de Anderson, 
China ocupă prim-planul acestor reflecții. Iar prin replica 
oferită de Wang Chaohua ne este servită o polemică între 
două interpretări diferite ale realităților sociale și politice 
din China contemporană, precum și ale relației pe care 
aceasta o mai păstrează (sau nu) cu spiritul revoluțiilor 
socialiste. Filtrînd prezentul prin prisma trecutului, cei 
doi autori ne oferă o perspectivă diacronică ce cuprinde 
„marele salt”, revoluția culturală, reformele pro-piață, 
criza reprezentată de momentul Tiananmen dar și marea 
decolare a economiei chineze în noul mileniu. 

De fapt, dacă dispariția URSS în 1991 a aruncat 
problema naturii regimului sovietic în conul de penumbră 
al cercetărilor istorice și academice, întrebarea dacă se 
mai poate face o asociere legitimă între China secolului 
XXI și revoluția ce a dus la proclamarea Republicii 
Populare în 1949, dacă ceva din spiritul revoluționar 
mai animă gigantul asiatic, altfel spus, dacă mai are 
vreun sens să vorbim despre revoluția chineză la timpul 
prezent, rămîne deschisă și actuală. E tocmai întrebarea 

la care caută să răspundă Perry Anderson și Wang 
Chaohua.

Dat fiind faptul că problema centrală a revoluției 
ruse nu este amintită explicit, se impune poate o 
paranteză. Ne referim la natura statului rezultat în 
urma revoluției din octombrie 1917 și a războiului civil 
ce a urmat. A fost URSS un stat al clasei muncitoare, 
un regim condus de proletariat? A fost „socialism” 
regimul politic implementat de Lenin și ceilalți 
revoluționari? Naționalizarea, trecerea agenților 
economici în proprietatea statului nu este suficientă 
pentru a considera un regim politic drept socialist. La 
fel de important este controlul efectiv exercitat de  clasa 
muncitoare asupra procesului producției și, în sens mai 
larg, al reproducerii sociale. Socialismul nu se reduce la 
forma de proprietate, ci presupune și un anumit tip de 
participare activă a cetățenilor la viața politică diferit de 
cel al parlamentarismului burghez sau al stalinismului, 
o organizare de tip grassroots și o translație într-un 
limbaj politic a problemelor existenței cotidiene. La fel 
de importantă ca formele colective de proprietate este 
și construcția unor instituții democratice care să asigure 
această participare populară.

Condițiile concrete din Rusia au condus la o 
enormă contradicție între revendicările legitime ale 
clasei muncitoare (autonomie, control democratic al 
vieții economice etc.) pe de o parte, constrîngerile 
războiului civil și ulterior imperativele industrializării și 
în general ale modernizării unei societăți înapoiate pe de 
altă parte. În 1921 liniile conflictului erau deja sesizate 
cu claritate. Astfel Lenin, într-un articol intitulat „Criza 
partidului”, considera că URSS este „un stat proletar cu 
deformări birocratice”1. Cunoaștem direcția în care a fost 
rezolvată această contradicție. Stalinismul a reprezentat 
lichidarea democrației muncitorești (slăbită oricum 
enorm de tributul plătit în războiul civil care, după 
unele surse, a înjumătățit rîndurile proletariatului) și 
impunerea unui model birocratic ierarhic de management 
industrial. Un capitalism de stat, în interpetarea unor 
teoreticieni precum Tony Cliff, în care statul deținea 
monopolul exploatării forței de muncă, iar birocrația 
etatistă se substituia vechilor manageri capitaliști. Dar 
să dăm cuvîntul și lui Troțki, celălalt lider intelectual 
al revoluției. Remarcînd cu amărăciune degenerarea 
statului proletar în timpul stalinismului, acesta observa 
și acapararea treptată de către aparatul birocratic a vieții 
și structurilor de partid2. Însă tranșarea acestei dileme 
într-o direcție autoritară și birocratică nu a afectat doar 
URSS. E. Mandell constata că și alte state proletare 
apărute după al doilea război mondial, în urma luptelor 
revoluționare ale maselor conduse de lideri revoluționari 
ce nu au fost neapărat marxiști (Iugoslavia, China, 
Vietnam), au fost caracterizate din start de „deformări 
birocratice”3. 

Acesta ar fi așadar cadrul de la care pornește 
disputa dintre Perry Anderson și Wang Chaohua. După 
Anderson, partidul lui Lenin, cu baza socială dezintegrată 
sau absorbită în structurile noului stat, ajunsese un aparat 
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al puterii izolat, suspendat deasupra unui peisaj devastat. 
Această stare de fapt timpurie conține germenii prăbușirii 
URSS de mai tîrziu, oferind totodată o explicație pentru 
surprinzătorul succes economic chinez. Așadar, eșecul 
URSS de după anii ‚60 se datorează modului în care a fost 
tranșată contradicția pe care am amintit-o, triumfului și 
rigidizării birocrației în dauna democrației de partid sau, 
în termenii lui Anderson, involuției lente a unei birocrații 
conservatoare care a paralizat economia și societatea, în 
măsura în care hipercentralizarea birocratică a sufocat 
din start orice impuls inovator. Peste toate acestea, 
tentativele reformatoare ale lui Gorbaciov au avut 
efecte contrare celor intenționate, din cauza trecerii pe 
linie moartă a PCUS, structura liant ce ținea laolaltă 
republicile sovietice și în lipsa căreia sistemul de alocare 
centralizată ce susținea sectorul industrial a suferit un 
blocaj subit.

Variabilele culturale și politice s-ar fi combinat 
în mod diferit în cele două țări, crede Anderson Un rol 
important a avut aici revoluția culturală, al cărei scop 
declarat a fost cel de a preveni în China reproducerea 
castei birocratice încremenite din URSS, de a schimba 
perspectiva într-o direcție egalitară, prin anularea 
diferențelor dintre oraș și sat, industrie și agricultură, 
muncă manuală și intelectuală. Altfel spus, o înnoire, o 
radicalizare într-o direcție socialistă egalitară a proiectului 
sovietic. Și indiferent cum am estima bilanțul revoluției 
culturale, aceasta ar fi influențat indirect traiectoria 
ascendentă de mai tîrziu a Chinei: încă de la început, 
autoritățile provinciale și municipale se bucuraseră de 
o mai mare autonomie decît în sistemul sovietic, iar 
revoluția culturală ar fi slăbit în mod deliberat și mai 
mult puterea centrului, lăsînd o mai mare posibilitate 
de mișcare guvernelor locale. Această elasticitate a 
economiei chineze (pentru care țintele de producție erau 
relativ modeste, iar presiunea de a le îndeplini mai puțin 
copleșitoare) în comparație cu cea sovietică a facilitat, 
după Anderson, adoptarea  reformelor pro-capitaliste de 
după 1978. 

Și alți factori au favorizat China în comparație 
cu URSS. Anderson amintește decalajele mai mici dintre 
rolul nominal al proletariatului de clasă conducătoare și 
poziția sa reală în ierarhia privilegiilor, faptul că în China 
distanța dintre teorie și practică era mai redusă, absența 
pe plan intern a unei alienări profunde a țărănimii, dar 
și lipsa pe plan extern a oricărei amenințări imperialiste 
directe, pentru prima oară în istoria modernă a țării. 

În orice caz, sfîrșitul revoluției culturale, care 
a coincis cu moartea lui Mao, a lansat China pe o 
traiectorie divergentă față de restul țărilor comuniste. 
După Anderson, ceea ce a determinat vechea gardă a 
partidului, revenită în pozițiile cheie ale puterii după 
moartea lui Mao și înlăturarea „bandei celor patru”, 
să aleagă calea reformelor economice liberale, a fost 
o privire autocritică și o comparație defavorabilă cu 
„tigrii” asiatici (Japonia, Coreea de Sud, Taiwan), al 
căror ritm de dezvoltare întrecea cu mult Republica 
Populară. Aceasta în ciuda faptului că indicatorii socio-

economici au urmat un trend ascendent chiar și în anii 
turbulenți ai revoluției culturale, iar leadership-ul lui 
Mao a înregistrat succese notabile în combaterea sărăciei 
și a inegalității.

De asemena, modelul economic implementat, 
bazat pe forme hibride, intermediare între proprietatea 
de stat, proprietatea colectivă și cea privată, avea drept 
premisă o resursă absentă în URSS, forța de muncă 
ieftină, ce a permis evitarea unor limite ale modelului 
sovietic de industrializare, axat pe investiții ce vizau 
utilizarea intensivă a capitalului în industria grea. 
China a inversat acest tipar, optînd pentru investiții ce 
presupuneau utilizarea intensivă a muncii în industria 
ușoară.

Dar liberalizarea nu a fost lipsită de convulsii. La 
finalul anilor ‚80 China a fost confruntată cu o puternică 
criză: inflație, stagnarea salariilor, proteste ale clasei 
muncitoare. Răspunsul autorităților și represiunea ce 
a urmat a demostrat că, dacă principiile liberalizării 
economice erau la ordinea zilei, autoritățile nu erau deloc 
dispuse să facă concesii de natură politică. Revendicările 
democratice fiind înăbușite, regimul nu avea de 
ales decît să joace cartea creșterii economice. Odată 
speranțele de libertate colectivă îngropate, legitimitatea 
regimului nu mai putea fi găsită decît în prosperitatea 
privată. Iar trendul liberalizării economice a fost mereu 
accelerat, chiar dacă statul nu a cedat controlul asupra 
sectoarelor strategice (energia, metalurgia, armamentul 
și telecomunicațiile), nici asupra ratei de schimb sau a 
sistemului bancar.

În opinia lui Anderson, China contemporană 
reprezintă un novum istoric, combinația dintre o  
economie predominant capitalistă și un stat comunist, 
în care industria și infrastructura ultramoderne au 
răsărit la fel de repede ca și explozia corupției și 
a inegalităților sociale. Așadar, coexistența dintre 
emancipare și regresie la o scară nemaiîntîlnită. Dacă 
creșterea economică și succesele diplomatice recente 
ale Chinei au restaurat legitimitatea politică a regimului, 
dezvoltarea fără justiție socială este greu de conciliat cu 
idealurile revoluției pe care PCC încă și le asumă. Mai 
ales că, remarcă Anderson, sentimentele revoluționare 
de injustiție și revendicările egalitare nu au dispărut din 
ethosul chinezilor.

Se pare deci că Perry Anderson pariază pe 
existența unei continuități între revoluția lui Mao și 
China contemporană, ca și cum spiritul revoluționar 
ar fi un jet-engine ce insuflă și azi optimism, energie 
socială și vitalitate modelului chinez (am văzut că 
pînă și descentralizarea vizată de Mao a facilitat 
indirect implementarea reformelor de piață ulterioare). 
Ipoteza acestui transfer energetic este însă demontată 
de Wang Chaohua, care susține că nu forțele pozitive 
irepresibile ce și-au avut sursele în revoluție ar fi cele 
ce au propulsat China în era reformelor economice și au 
realizat integrarea țării în economia capitalistă mondială 
ci, dimpotrivă, desconsiderarea și reprimarea directă a 
acestora. 
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Dacă, revoluția culturală reprezenta pentru 
Anderson o tentativă de a evita impasul birocratizării 
sovietice, pentru Wang aceasta a fost mai degrabă o 
consecință a eșecului industrializării din perioada „marelui 
salt”, care a determinat un recul către puritate ideologică 
și către o concepție a egalitarismului în spiritul unei 
nivelări primitive, precapitaliste. Iar reformele inițiate 
de Deng Xiaoping după 1978, ce au vizat repoziționarea 
Chinei pe o traiectorie economică ascendentă, departe de 
a fi fost animate de un ethos socialist, au fost realizate 
cu prețul abandonării totale a socialismului. Aceasta 
deoarece, odată consolidat, regimul condus informal de 
Deng nu a onorat promisiunile de liberalizare politică, sau 
mai exact spus, speranțele de democratizare și participare 
socialistă la viața publică întreținute de clasele populare 
după moartea lui Mao și înlăturarea „bandei celor patru”. 
Transpus în practică, principul conducerii colective 
clamat de la tribunele partidului s-a dovedit a fi doar 
exercitarea puterii conform voinței veteranilor reinstalați 
în pozițiile cheie, iar pretinsul vizionarism economic 
al acestora, în numele căruia aspirațiile democratice 
maselor au fost condamnate în vara lui 1989 ca agitație 
maoistă ultra-stîngistă, nu a fost decît deghizarea unui 
conservatism politic ce a condus la recentralizarea puterii 
la vîrfurile PCC. 

Așadar, „determinarea” lui Deng și a celorlalți 
veterani a urmărit mai degrabă să nu permită ca speranțele 
de reformă politică să atenteze la puterea lor, fapt pentru 
care aceștia au refuzat accesul maselor la o participare 
politică instituționalizată, evitînd o dezbatere deschisă 
cu privire la lecțiile revoluției culturale sau la obiectivele 
esențiale ale unei revoluții socialiste. Drept urmare, 
șansa democratizării reprezentate de dispariția lui Mao 
nu doar că a fost ratată, ea de fapt nici nu a existat cu 
adevărat, întrucît partidul condus de Deng abandonase 
orice legătură cu rădăcinile sale revoluționare. Abilitățile 
strategice și încrederea în sine pe care le-ar fi dovedit 
veteranii, apreciate de Perry Anderson, au servit așadar 
intereselor partidului ca deținător al puterii și nu societății 
chineze. Desigur, democrația a fost sacrificată în numele 
„stabilității” și al „dezvoltării”.

Aceasta, spune Wang, s-a dovedit nu doar odată cu 
reprimarea mișcării democratice din 1989, ci și ulterior, 
cînd pretinsele imperative ale dezvoltării economice au 
dus la încălcarea fără remușcări a promisiunilor morale și 
politice ale Republicii Populare față de clasa muncitoare 
și de societate în ansambu. Iar dacă la capitolul 
democratizării societății chineze acțiunile PCC au fost 
doar o perdea de fum, rezultatele economice ale cursului 
pro-capitalist inițiat de Deng sunt privite de Wang 
Chaohua cu același scepticism. Ca peste tot, costurile 
liberalizării au fost achitate de cei vulnerabili, în cazul 
Chinei – clasa muncitoare și comunitățile rurale. Anii ‚90 
au fost martorii unor concedieri în masă, o terapie de șoc, 
fără plasă de siguranță socială, comparabilă cu cea din 
Rusia. Cît despre boom-ul din noul mileniu, el este însoțit 
de noi fenomene ce atestă precaritatea vieții chinezilor: 

dislocarea comunităților rurale a condus la apariția 
lucrătorilor migranți, angajați pe termen scurt în sectorul 
economic de export,  lipsiți de drepturile populației urbane 
(locuire, educație, protecție socială) și în general victime 
ale capitalismului prădător, un sub-proletariat ce numără 
sute de milioane de oameni.

Adoptarea acestui model economic are consecințe 
și în ceea ce privește statutul internațional de superputere 
al Chinei care, deși reprezintă o contrapondere la 
dominația comercială americană și oferă un anumit spațiu 
de manevră diplomatică unor națiuni din Africa sau 
America Latină, nu este considerată a fi (și de altfel nici 
nu aspiră să fie) un model alternativ de societate, precum 
a fost odinioară URSS.

În orice caz, pentru Wang Chaouhua nu „variabilele 
culturale” par a fi cauzele succesului comparativ al 
Chinei, nici moștenirea maoistă a suspiciunii față de 
centralizare și birocratizare ci, mai prozaic, faptul că 
elita PCC a abandonat socialismul și a înscris China 
într-un program turbo-capitalist neoliberal, după rețeta 
consacrată ce combină capitalul străin și forța de muncă 
ieftină, disciplinată de controlul vigilent al statului. 
Ne putem doar imagina cum ar fi arătat o dezvoltare 
economică socialistă, dar ar însemna să pășim pe un 
teren contrafactual. În lipsa unui termen de comparație, 
nu putem decît să constatăm existența unei critici de la 
stînga a proiectului chinez, pentru care acest novum 
istoric este mai degrabă un „capitalism cu valori asiatice”, 
o formă autoritară de gestionare a intereselor capitalului 
transnațional, contemporană de altfel cu erodarea valorilor 
democratice din alte regiuni ale globului. 

Dar chiar dacă Anderson are dreptate și China 
actuală mai păstrează ceva din impulsul revoluționar 
inițial (cît de puțin a rămas, într-o societate în care corupția 
și inegalitatea socială au explodat odată cu reformele), 
rămîne întrebarea: chiar dacă statul deține încă, sau se 
iluzionează că deține controlul asupra sectoarelor cheie 
ale economiei și pîrghiilor financiare, mai poate fi regăsit 
undeva socialismul la capătul unui proces, încununat de 
altfel de succes, de integrare capitalistă?

____________

1 “A workers’ state is an abstraction. What we actually 
have is a workers’ state, with this peculiarity, firstly, that it is not the 
working class but the peasant population that predominates in the 
country, and, secondly, that it is a workers’ state with bureaucratic 
distortions.”, Lenin, CW 32, p. 48

2 “From the first days of the soviet regime the counterweight 
to bureaucratism was the party. If the bureaucracy managed the 
state, still the party controlled the bureaucracy. Keenly vigilant lest 
inequality transcend the limits of what was necessary, the party was 
always in a state of open or disguised struggle with the bureaucracy. 
The historic role of Stalin’s faction was to destroy this duplication, 
subjecting the party to its own officialdom and merging the latter 
in the officialdom of the state.”. Leon Trotsky,  The Revolution 
Betrayed, DOVER PUBLICATIONS, INC., Mineola, New York, 
2004, p. 210.

3 https://www.ernestmandel.org/en/works/txt/1985/1985.
htm.
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Dana DOMSODI

Repetându-l pe Adorno. Dialectica 
negativă în căutarea condițiilor 

materiale pierdute

Cartea lui Werner Bonefeld, Teorie critică și 
critica economiei politice. Despre subversiune și rațiune 
negativă1 este situată la intersecția mai multor școli de 
gândire critică marxiste, precum Wertkritik sau dialectica 
sistemică, criticate ele însele de pe pozițiile unei teorii 
critice sociale  (neo)adorniene, asumată de Bonefeld, 
în virtutea capacității acesteia de a deschide reflecția 
asupra abstracțiilor reale înspre societate, stat sau istorie. 
Împotriva unei trans-istoricități care afectează mai ales 
școlile de marxism clasic-ortodoxe, dar și a anistoricității 
Neue Marx Lekture, Bonefeld ne propune o lungă și 
adnotată notă de subsol la filosofia adorniană, ce ar avea 
meritul de a depăși impasurile sistemico-abstractizante 
ale Wertkritikului și de a întemeia sistemic, din păcate nu 
și istoric, semnificația materialismului dialectic de clasă. 
Premisele cărții alcătuiesc o triadă ce reușește într-adevăr 
să pună degetul pe rana deschisă a Wertkritikului, fără 
însă a reuși acel salt de la materialism dialectic critic la 
materialism istoric. Antagonismul social este premisa legii 
valorii și nu invers, mișcarea societății este antagonistă 
din pornire, iar statul modern este forma politică specifică 
relațiilor sociale capitaliste – acestea sunt schițele sintetice 
ale celor trei teze care ordonează textul în polemica sa contra 
marxismului clasic, a marxismului critic (Moishe Postone, 
Helmuth Reichelt, Georg Backhaus, Chris Arthur, Riccardo 
Bellofiore etc.) și a unei critici a economiei politice a 
capitalismului lipsite de determinații sociale sau istorice. Că 
Școala de la Frankfurt și descendenții săi au rămas divorțați 
de masele și clasele al căror secret s-au lăudat mereu că-l 

dețin, nu mai este un secret pentru nimeni, însă faptul că 
se încearcă o deschidere a criticii abstracte a abstracțiilor 
înspre stat, societate sau istorie ar fi putut fi o noutate. Din 
păcate, fără a-și propune transformarea condițiilor sociale 
de existență, cartea eșuează și în a oferi o nouă transformare 
a interpretărilor, ceea ce, din fericire, face ca filosofia să 
rămână în continuare vie azi printr-o ratare consecventă a 
condițiilor realizării sale.  Punctual lucrurile stau cam așa:

Pentru Bonefeld, „teoria critică înțelege societatea 
ca imanență antagonistă în sine, existând o singură 
realitate, aceea a relațiilor sociale existente” (p. 5), iar 
metoda proprie de expunere și prezentare a unei critici a 
societății capitaliste este dialectica desfășurării categoriilor 
specifice societății capitaliste. Teoria critică ar trebui să 
poată dezvălui fundamentul social al întregului sistem de 
abstracții economice reale. Da, economia este formula unei 
lumi inversate (apud. Marx), și da, abstracțiile economice 
au o validitate obiectivă (apud Reichelt), la fel cum 
valoarea dispare în mișcarea constantă a formelor pe care 
le ia, însă adevărul sistemic al acestor afirmații trebuie să 
cedeze prioritatea „omului în relațiile sale sociale ca esență 
a societății” (p. 9) și recuperării antagonismului de clasă ca 
premisă constitutivă a categoriilor economice, și nu invers. 
Așadar, contra Postone, clasa este mai mult decât un simplu 
moment abstract al teoriei burgheze a capitalismului, fiind 
„categoria critică a bogăției capitaliste, măsura neadevărului 
societății capitaliste” (p. 9).  În căutarea definiției perfecte 
a teoriei critice și a unui exercițiu critic conform unor 
standarde de subtilitate adorniană neegalate totuși în 
filosofia contemporană recentă, Bonefeld reușește să 
construiască o critică solidă, atât împotriva economicizării 
teoriei critice, cât și a ontologizării abstracțiunilor reale 
ale societății capitaliste. El face asta printr-o poziționare 
destul de originală a teoriei sociale critice nu în contra 
sociologiei empirice banale, nici împotriva idealismelor 
postmoderniste, nici doar împotriva școlii de marxism 
clasic, ci în contra-mișcare față de teoria economică însăși. 
Dacă teoria economică este adevărul unei societăți lipsite de 
conștiința propriului adevăr, atunci teoria critică nu poate fi 
decât exercițiul critic al acestui adevăr, ce-și ia ca punct de 
plecare teza aparent simplă că economia este întotdeauna 
economie politică, adică mișcare dialectică a lucrurilor/
abstracțiilor ce apar ca expresii ale unor relații sociale, 
acestea din urmă obiectivându-se ele însele ca abstracții. 
Pe scurt, teoria critică denunță iraționalitatea unei teorii 
economice în răspăr cu materialismul propriilor sale condiții 
sociale și istorice. Teoria critică este critica fetișismului 
naturalității categoriilor economice și a societății ce ia de 
bun acest naturalism. 

Bonefeld operează cu o definiție adorniană a 
conceptului de materialism istoric, înțeles ca disoluție a 
lucrurilor concepute în mod dogmatic, în timp ce metoda 
criticii economiei politice o preia de la Marx, construind 
raportul dialectic dintre categoriile economice și relațiile 
sociale pe schema metodologică prezentată în Grundrisse: 
„concretul este concret pentru că reprezintă concentrarea 
mai multor determinații, așadar unitate a diversului; el apare 
în procesul gândirii ca un proces al concentrației, ca rezultat, 
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nu ca punct de plecare, deși, în fapt, reprezintă punctul 
de plecare  și totodată punctul de plecare al observației 
și concepției”2. În contra unei teorii non-materialiste, 
dogmatice, trans-istorice, pentru Bonefeld, teoria critică 
dezbracă abstracțiile economiei politice capitaliste de 
metafizica legității naturale care le validează autonomia, 
pentru a le dezvălui propriul caracter social, imanent și 
istoric determinat. Nu e vorba de o simplă socializare a 
economiei, ci de inversarea raportului de condiționare 
dintre relațiile sociale și antagonismul de clasă, de-o parte, 
și categoriile economice, de cealaltă: „lumea reificată a 
cantităților economice își găsește explicația rațională în 
comprehensiunea relațiilor sociale actuale care o susțin și 
constituie, dar care dispar în aparența lor economică ca 
factori de producție dependenți” (p. 70). Încă o dată, critica 
lui Bonfeled pare redactată direct în timpul unui curs de-
al lui Adorno, gândirea critică fiind înțeleasă in primis ca 
negație a lucrurilor în năucitoarea lor aparență. Nu o critică 
lukacsiană a reificării, nici a reificării categoriilor burgheze 
în sistemul de cunoaștere burghez, ci negația acestei 
reificări este teleologia teoriei critice, faultată parcă doar de 
disonanța dintre propria-i metodologie materialisto-istorică 
și caracterul pur abstract al dialecticii negative care dă un 
clasic răspuns hegelian, chiar dacă with a twist, la exerciții 
critice post-hegeliene. 

Adevărul societății capitaliste este capitalul însuși 
și relațiile sociale care i-au dat naștere și deasupra cărora 
domnește. Antagonismul societății capitaliste este cel de-a 
doilea adevăr al modernității, manifestându-se și ca „relație 
de dependență mutuală a unei unități sociale dezbinate” (p. 
64). Adevărului sistemic al capitalului – legea valorii – îi 
răspunde adevărul materialist istoric al societății – lupta 
de clasă, dialectica fiind singura care poate gândi dincolo 
de „vraja năucitoare a lumii valorii”, nefiind ea însăși vreo 
teologie a istoriei. 

După acest preambul teoretico-abstract despre 
materialismul teoriei critice, ce ocupă mai mult de o treime 
din carte, Bonefeld purcede la critica abstractivismului Noii 
lecturi a lui Marx pornind de la punctul cel mai nevralgic 
al marxismului critic, și anume chestiunea acumulării 
primitive, ca adevăr istoric de data asta, iar nu ca pozitare 
a precondițiilor abstracte ale capitalismului și subsumare 
sistemică a acestora sub umbrela legii valorii. În contra  
unui Wertkritik pregătit să sacrifice mișcarea istorică reală 
în favoarea unei teologii critice a legii valorii, originea 
istorică a capitalismului, departe de a fi o pură contingență 
ușor lăsată la o parte, devine piatra de temelie a unei 
interogații asupra semnificației și metodei teoriei critice. 
Ipoteza lui Bonefeld e simplă: dacă tranziția la capitalism 
nu s-a realizat în virtutea vreunei necesități istorice, atunci 
trebuie pornit de la mișcarea forțelor și relațiilor sociale a 
căror reorganizare condiționează apariția capitalismului, 
ceea ce face ca și legea valorii să fie secundară în raport 
cu relațiile sociale antagoniste a căror expresie este, dând 
prioritate critică clasei înțeleasă ca „premisă logică și 
istorică a formei valoare” (p. 79).  

Separarea politicului de economic – aporia 
subiectului modern, cu capul în bughezie și cu brațele în 

proletariat –, adică separarea omului modern de mijloacele 
sale de subzistență și interpunerea între cele două a pieței și 
a schimbului, marchează trecerea de la relațiile personale de 
dependență pre-capitaliste la forme abstracte de dependență 
capitaliste. Relațiile sociale de dependență capitaliste apar 
însă ca forme economice pure, ce-și neagă constant propriul 
conținut, ascunzându-se în spatele unei logici a separației. 
Adevărul acestei logici a separării este de fapt o logică a 
deposedării salariatului de plusvaloarea muncii sale și de 
mijloacele unei subzistențe autonome față de economia 
pieței de schimb capitaliste. Între subzistență și individ se 
interpune vinderea necesară a forței de muncă a acestuia 
din urmă, în contextul unei totalități sociale antagoniste, 
divizate între creatorii de plusvaloare și deținătorii de 
capital, o structură de relații sociale ce contribuie la 
reproducerea capitalismului și a acumulării de profit, ce 
ajunge să se manifeste ca schimb natural între categorii 
economice obiective.

Dacă acumularea primitivă nu poate fi înțeleasă 
altfel decât din perspectiva acumulării capitaliste, 
atunci într-adevăr dialectica sistemică este rezultatul 
unei transformări istorice și nu invers, după cum pare 
a susține Chris Arthur, ce avansează ideea unei logici a 
abstractivității imanente capitalismului ce ar subîntinde 
propria-i dialectică sistemică. Bonefled remarcă just că 
în cazul lui Arthur, „ordonarea categoriilor nu este în 
niciun fel determinată de recapitularea unui lanț istoric al 
cauzalității, ci este articulată doar pe baza unor considerații 
pur sistemice” (p. 88). Nici Backhaus nu iese mai bine, 
căci, prins în capcana unui pozitivism logic, el propune teza 
unui început logic al relațiilor sociale capitaliste. Helmuth 
Reichelt, mai nuanțat decât predecesorii săi, însă la fel de 
prins în teologia valorii, încearcă o teorie a legii valorii ca 
universal in re, unde valoarea ca formă obiectiv validă a 
unei abstracții economice reale guvernează întregul sistem 
social. Societatea, istoria, modernitatea însăși par o triadă de 
ostateci – fără opțiuni – ai unei forme de legitate abstractă, 
ce gestionează funcționarea unui sistem de producție 
capitalist, determinat social și istoric, în contextul unei 
modernități clar determinate ea însăși geografic, istoric și 
temporal. Evacuarea istoriei din legea valorii poate explica 
totul, mai puțin existența istoric determinată a capitalului 
însuși.  

Disputa dintre Noua Școală de la Frankfurt și Neue 
Marx Lekture include și controversa între două concepții 
diferite asupra clasei. Urmându-l pe Adorno, care la rândul 
său preferă vechea lectură atentă a textelor lui Marx, 
și Bonefeld înțelege clasa drept „categoria obiectivă a 
societății false” (p. 101), fundamentul pe baza căruia 
munca unei părți a societății este jefuită fără echivalent de 
cealaltă parte a societății. Aici, într-adevăr și în acord cu 
Marx, îndreptarea acestei nedreptăți universale este posibilă 
doar prin negarea acestei totalități sociale antagonice: nu 
lupta de clasă și victoria proletariatului, ci negarea societății 
capitaliste și afirmarea societății fără clase. Nici măcar 
conceptul de clasă-pentru-sine, atât de prețios pentru cea 
de-a treia Internațională, nu trece testul litmus al categoriei 
ce ar putea gândi out of society, ea nefiind pentru Bonefeld 
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decât expresia unor „relații sociale capitaliste qua relații 
obiectivate de natură economică” (105). Totuși, după o 
bună refutare a teoriilor stratificării și grupurilor sociale 
sau a clasei ca pură abstracție, nici verdictul bonefeldian 
al clasei qua contradicție ce nu poate fi clasificată, „formă 
perversă a obiectivării sociale” (p. 114), nu avansează prea 
mult în acoperirea hăului căscat între subtila teorie critică 
a Școlii de la Frankfurt, și a noilor săi elevi, și condițiile 
sociale real existente ce ar trebui să nege contradicția și 
legea valorii pusă deasupra-le. Distincției hegeliene între 
clasa-în-sine și clasa-pentru-sine i se adaugă un al treilea 
moment al clasei-împotriva-sa,  manifestat fie ca falsă 
conștiință de clasă, fie ca necritică asumare a clasei în 
categoriile economice valide ale unei societăți false, fie ca 
antagonism insolvabil. 

Mai savuroase din perspectiva teoriei sociale sunt 
capitolele despre piață și stat, unde într-adevăr Bonefeld 
propune o serie de legături teoretice mai puțin explorate, 
precum reflecția despre munca abstractă ca formă capitalistă 
de conceptualizare a muncii creatore de valoare și timpul 
muncii (social necesare) ca unitate abstractă de măsurare 
a valorii, pe de o parte, și piață ca manifestare a modului 
în care „legea valorii anihilează spațiul prin intermediul 
timpului (social necesar abstract)”, pe de altă parte (p. 147). 
Mai mult, această piață globală nu funcționează în ciuda 
delimitării teritorial-naționale a economiei și statului, ci 
reprezintă însăși „condiția sistemului inter-statal” (p. 149). 
Piața globală de schimb reprezintă mecanismul de validare 
a tuturor categoriilor abstracte ale capitalului, rețea de 
condiționări abstracte a indivizilor ce iau auto-validarea de 
sine a capitalismului drept condiție naturală a existenței. 
Piața mântuie categoriile economice de adevărul lor istoric 
și social. Laolaltă cu acumularea primitivă capitalistă, 
piața reprezintă deopotrivă precondiția, reproducerea și 
rezultatul modului de producție capitalist. 

În interiorul teoriei marxiste, statul este fie criticat 
din perspectiva supra-determinării economice a politicului, 
fie din perspectiva intereselor de clasă capitaliste a căror 
expresie este și la a căror reproducere contribuie. În contra 
unei tradiții de recuperare a statului ca teren al luptei și 
posibil aliat al clasei creatoare de (plus)valoare, Bonefeld 
propune o teorie a statului ca structură pur burgheză, 
invitând la o lectură a economiei politice clasice a statului 
nu în contra sa, ci luând de bune tezele filosofilor moderni 
liberali sau conservatori. Statul este forma politică a 
societății capitaliste, două formațiuni istorice născute în 
același timp, două fețe ale aceleiași monede pe care ne-
am învățat să o citim ca separare a politicului de sfera 
economică: „economia muncii libere implică statul ca 
formă politică a acelei libertăți” (p. 160). Funcția statului 
este tocmai aceea de a depolitiza schimburile economice, 
de a depolitiza relațiile sociale antagoniste, de a garanta 
legalitatea contractului dintre capital și muncă, de a 
sancționa și pedepsi polițienește orice abatere de la normele 
de funcționare ale legii valorii. Dacă societatea burgheză 
este unitatea unui antagonism constitutiv și insurmontabil, 
atunci statul este forma politică ce ține contradicția laolaltă, 
depolitizând sfera economică și asigurând bunul mers al 

procesului de extragere al plusvalorii. Statul este corpul 
mâinii invizibile, mecanismul depolitizat al ajustării 
economice. Garantarea libertății, in primis ca libertate 
economică, și a formei de proprietate privată atât de 
necesară acumulării și protecției roadelor exercițiului de 
libertate comercială sunt primele două funcții ale statului: 
„economia liberă este o decizie eminamente politică, care 
trebuie luată în mod repetat pentru a împiedica folosirea 
neliberală a libertății și pentru a preveni politizarea relațiilor 
sociale de muncă” (p. 176). Pentru Bonefeld, statul este 
doar câinele de pază al bunei funcționări a capitalismului, 
fidelul comitet executiv al burgheziei, unic depozitar al  
autorității politice conferită  liberei economii a muncii. 
Pe scurt, statul politic este doar statul societății burgheze, 
executor testamentar al plusvalorii create de clasa  aflată în 
afara politicului. 

Cartea se încheie dialectic cu o reîntoarcere la punctul 
de pornire, și anume, revizitarea relației dintre teoria critică 
și dialectica negativă. Împotriva ambițiilor (neo)adorniene, 
teoria critică bonefeldiană rămâne expresia unei teologii 
politice negative a unui set de condiții materiale și sociale 
istoric determinate, însărcinată doar cu predica necesității 
negării totale a acestor condiții și a relațiilor sociale care 
le constituie. Împotriva unui umanism idealisto-burghez 
al progresului și a unei istorii reduse la istoricitate, teoria 
critică este pentru Bonefeld un lung exercițiu teoretic într-
ale realismului negației. Ca pură negație, simpla ipoteză a 
societății fără clase rămâne momentan pură incertitudine 
intuită de conștiința (economică) nefericită. În cel mai bun 
caz.  

Aceeași boală pare să afecteze teoria critică 
contemporană, și anume, sterilitatea sa practică, pentru 
care nu mai putem învinovăți doar forțele sociale învinse 
și resemnate, ci care pare rezultatul direct al unui exercițiu 
critic versat în crearea de abstracții teoretice înalt-burgheze 
menite să critice abstracțiile concrete ale capitalismului, 
rămânând însă imună la reflecția propriu-zis istorică și 
materială. În mod ironic, un singur lucru par a rata noile 
lecturi ale lui Marx și noile teorii critice adorniene – metoda 
materialismului istoric. Convinsă de adevărul tezelor 
lui Marx, teoriei critice contemporane – cea demnă de 
acest nume – îi rămâne sarcina de a deduce acest adevăr 
din condițiile materiale existente și nu vice-versa. Altfel, 
din balonul metodologiilor corecte, reflecția justă asupra 
temporalității abstracte a muncii, asupra contradicției 
de clasă și a formei burgheze a statului vor fi cu ușurință 
negate pe hârtie și doar acolo. Faptul că suntem deținătorii 
adevărului capitalismului pare a merge mână în mână în 
teoria critică cu statutul de gropar al acestui adevăr. 

_________
1 Werner Bonefeld, Critical Theory and the Critique 

of Political Economy. On Subversion and Negative Reason, 
Bloomsbury Press, New York 2014, 246 p.

2 Karl Marx, Grundrisse. Foundation of the Critique 
of Political Economy, Penguin Books, London 1993, p. 101.
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Dan UNGUREANU

Laicitatea franceză sau sângeroasa 
istorie a anesteziei

Laicitatea franceză subsumează trei entități 
diferite : 

un concept vechi, din sec. XIX, separarea tranșată 
între Biserică și stat. 

un termen care apare timid în anii 1930, și care 
devine tot mai frecvent și mai popular, a cărui frecvență 
se dublează la două decenii. 

un model de relație dintre stat și Biserică, care a 
făcut obiectul a numeroase studii politologice. 

Laicitatea franceză, laïcité, e o anestezie. Cetățenii 
francezi sunt în mare majoritate laici. Puținii care sunt 
religioși trebuie să-și păstreze religia acasă. Purtarea unor 
semne religioase (kippa, baticul islamic, cruciulițe la gât) 
e descurajată. În vremea în care eram bursier român la 
Paris, o colegă bursieră din România a trebuit să-și facă 
altă poză de identitate : pe cea din România purta o cruce 
de lemn, mai mult de podoabă decât ca semn al pietății. 
(În Rusia, în schimb, toți poartă un lanț cu cruce, pe care 
rușii îl poartă și la plajă). 

Și statul, și mentalitatea dominantă fac totul pentru 
ca semnele apartenenței religioase să dispară din public. 
Numeroși francezi conviețuiesc și lucrează împreună fără 
ca să știe ce religie au vecinii, colegii și colaboratorii lor.  
De aceea o putem compara cu o anestezie : e un proces 
venit din afară, impus voluntarist, pentru a evita posibile 
conflicte. 

Durata lungă a laicității franceze
Decreștinarea Franței înainte de 1789
Hughenoții
Hughenoții francezi, concentrați mai ales în 

sud, sunt exterminați de catolici în noaptea sfântului 
Bartolomeu în 1572. Urmează revocarea edictului din 
Nantes în 1685, expulzarea hughenoților. Între 1535 și 
1595 au loc numeroase bătălii și masacre ale protestanților; 
apoi Dragonnades, încartiruirea unor trupe abuzive în 
casele protestanților, care încep în 1681.

Aristocrația, pentru a nu crește numeric, își 
trimitea copiii mezini în armată sau în cadrul Bisericii : 
doar fiul cel mai mare moștenea castelul, feuda și titlul. 
Altfel feuda s-ar fi fărâmițat.  În afară de preoți, abații 
și episcopii francezi erau aristocrați. Nici o instituție nu-i 
împiedica să trăiască în lux, așa cum trăiseră acasă; duceau 
o viață mondenă obișnuită, cu privilegii aristocratice, nu 
cu austeritate monahală. Oamenii de rând se recunoșteau 
tot mai puțin în acest creștinism de spectacol fără conținut. 

Libertinismul 
Renașterea se desprinde încet de creștinismul 

intens medieval. Societatea întreagă se relaxată : excesele 
papei Borgia sunt doar vârfuri ale unei promiscuități 
generale. 

Iluminismul are un produs secundar, libertinismul. 
Secolul XVIII nu mai e catolic, ci libertin. Casanova e 
mai degrabă invidiat. El nu e stigmatizat, nici ostracizat 
într-o societate libertină.  Don Giovanni, opera lui Mozart, 
cuprinde un catalog al cuceririlor lui Don Giovanni în 
diverse țări europene : aristocrația europeană e promiscuă, 
iar catolicismul, în Iluminism, e doar decorativ, așa cum 
stilul baroc e doar butaforie. Franța în 1788 e o țară 
libertină, cu regi care schimbă amante, cu aristocrați care 
schimbă amante, și cu un popor care face la fel. 

Decreștinarea Franței după 1789
Ura francezilor în general față de aristocrație se 

revarsă și asupra Bisericii în 1789; ura foștilor protestanți 
se revarsă asupra catolicilor în general. Nu e întâmplător 
faptul că Barras, Sieyès, Cambacérès vin din sud, din 
Languedocul hughenot, cel greu încercat de dragonade; 
mama anticatolicului Clemenceau vine dintr-o familie 
hughenotă. 

Revoluția franceză ucide un număr mare de preoți, 
abați și episcopi : pentru revoluționari, ei erau niște simpli 
aristocrați, odioși ca familiile din care veneau. Pentru 
populație, uciderea lor era indiferentă. În 1871, după 
înfrângerea lui Napoleon III de către Germania, Comuna 
din Paris, revoltă a populației pariziene, confiscă averea 
ordinelor călugărești, secularizează școlile conduse de 
călugări, închide biserici, apoi îl ucide pe arhiepiscopul 
Parisului. Comuna din Paris e înfrântă, dar programul ei 
de secularizare e menținut. Geopolitic, Franța e, în 1871, 
una dintre puținele republici ale Europei, înconjurată de 
monarhii, cele mai multe catolice, toate religioase, de aici 
paranoia obsidională. 

La finele sec. XIX, masonii primei republici 
instituie învățamântul elementar gratuit și universal, de 
stat. Învățătorii sunt primii apostoli ai rațiunii și științei, 
primii inamici declarați ai preoților. În 1880, prima 
expulzare a ordinelor monahale golește mănăstirile, 
unele luate cu asalt de trupe (261 mănăstiri închise) ; a 
doua expulzare are loc în 1903. În 1904 li se interzice 
congregațiilor să aibă școli; între 1902-1904 statul 
închide cinci mii de școli conduse de călugări. Zeci de mii 
de călugări părăsesc Franța. Franța democratică nu e cu 
nimic mai tolerantă cu călugării decât Rusia sovietică sau 
România comunistă. 

În 1905 e promulgată legea separării dintre 
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Biserică și stat, într-o atmosferă ostilă Bisericii; în același 
an izbucnește Afacerea fișelor – ofițeri laici de încredere îi 
fișau pe militarii catolici care mergeau la biserică, pentru 
a nu-i promova. 

Afacerea Dreyfuss (1894-1906) nu poate fi 
înțeleasă decât în contextul polarizării acute a societății.  
Franța catolică, persecutată, aflată în recul, a folosit 
pretextul firav al afacerii pentru a recâștiga teren politic. 
Afacerea e doar expresia vizibilă a unui război civil tăcut 
dintre cele două tabere : catolicii care persecutaseră 
sângeros protestanții în sec. XVIII, care au fost persecutați 
de Revoluția franceză, catolici pe care statul laic voia să-i 
marginalizeze și mai mult la sfârșitul sec. XIX.   În Italia 
recent înființată, papa interzice catolicilor să participe, 
ca alegători sau ca aleși, la viața politică a tânărului 
stat italian : e cealaltă fațetă a laicității. Creștinismul și 
civismul sunt incompatibile, fiindcă statul italian suprimă 
statul papal. 

Spre deosebire de Italia, Germania și alte țări din 
Europa, Franța nu are un partid conservator, un partid 
democrat-creștin, sau partide social-creștine. Creștinismul 
e tabu; chiar înregistrarea la recensăminte a religiei e 
interzisă în Franța. 

Laicitatea franceză e de fapt statu quo-ul dintre un 
învingător și un învins, dintre stat și Biserică. Abuzurile 
sec. XIX sunt răzbunarea pentru abuzurile sec. XVII-
XVIII. 

Communautarisme  și integrare 
Communautarisme,  termen greu de tradus, 

înseamnă ”închidere în propria comunitate religioasă 
sau etnică”. Apare în Franța după 1980 și e folosit cu 
sens peiorativ. E, desigur, un sinonim al termenului 
multiculturalism, situație nedorită în Franța, care preferă 
integrarea. Integrarea, în Franța, începe cu francezii înșiși. 
În Franța regală se vorbesc cel puțin șase limbi diferite, 
bretona, basca, germana alsaciană, italiana corsicană, 
catalana și occitana. Franța republicană, și apoi Franța 
napoleoniană, are nevoie de o armată mare și eficace; 
pentru asta, toți cetățenii trebuie să învețe franceza, iar 
abatele Grégoire scrie un raport, în 1794, despre necesitatea 
abolirii dialectelor. Eliminarea forțată a dialectelor și 
limbilor locale e simultană cu eliminarea catolicismului.  
Secolul XIX este, în Franța, secolul radierii identităților 
locale, a limbilor locale, și al francizării francezilor. (În 
Italia, acest fenomen începe după 1870 : ”am făcut Italia, 
rămâne să-i facem pe italieni !” scrie Massimo d’Azeglio, 
el însuși piemontez, și la fel de fluent în franceză ca și în 
toscană. Franța devine imperiu colonial în sec. XIX, și 
exportă identitatea franceză unificată. 

Communautarisme maghrebin în Franța
După criza economică din 1980, arabii din 

Maghreb veniți în Franța încep să se adune în localități 
mici, sărăcite, în foste cartiere proletare, în blocuri 
imense recent construite. Apar ghettouri magrebine, 
care se întorc la identitatea lor mediteraneană, la islam 
și la costumele tradiționale. Communautarisme vine din 
eșecul integrării economice, care duce la eșecul integrării 

civice. Multiculturalismul (căci communautarisme e 
tocmai separarea de facto a comunității maghrebine de 
cea franceză) e un efect secundar al crizei economice. 

Politică și religie 
Practic, după 1871, când Napoleon III e învins 

de germani și se instaurează republica, până în 1914, 
când războiul dă statului francez alte priorități, prezența 
Bisericii în societate este erodată prin legi și expulzări. 
Între 1918-1939, partidele de stânga persecută mai puțin 
Biserica, fiindcă ea e deja marginalizată și îngenuncheată. 
Dar stânga de la finele secolului XIX se manifestă în 
primul rând prin anti-clericalism : anticlericaliștii se opun 
ca Biserica – instituție să joace un rol în societate, să aibă 
influență în societate. Cuvântul anticlericalism apare 
după 1880 și devine frecvent după 1990 (cf. nGram). 

În 1940, catolicii francezi resimt o frustrare 
intensă : pentru ei, partidele de stânga sunt responsabile 
de pacifism, de înfrângerea rapidă a armatei franceze, de 
ridicolul liniei Maginot. În 1945, Germania e învinsă, iar 
catolicii sunt asociați, în imaginarul colectiv, cu dreapta, 
cu colaboraționismul, cu nazismul. E o înfrângere politică 
și simbolică, care se adaugă la deposedările și înfrângerile 
de la sfârșitul secolului XIX. Catolicii sunt, în Franța, 
după 1945, o minoritate stranie, tolerată fără voie, și care 
trebuie să-și mascheze apartenența. Nici un politician 
nu-și poate afișa catolicismul; cei care au făcut-o și au 
încălcat tabu-ul sunt rarele excepții care confirmă regula. 

Québecul și Cehia 
Québecul este un exemplu paralel interesant. 

După ce e cucerit de englezi, comunitatea francofonă se 
subordonează politic englezilor și devine o comunitate 
religioasă, condusă de preoți, educată de preoți, pilotată 
de preoți. După 1968, locuitorii francofoni primesc și 
ei drepturi politice, iar societatea franceză din Québec 
se laicizează complet și fără rest. În schimb înjurăturile 
diferă : calice, ciboire, ostie, tabernacle – potir, pixidă, 
grijanie, chivot– înjurăturile catolice ale unui popor 
familiar cu biserica, în Québec; merde, în Franța laicizată, 
unde aluziile la creștinism nu sunt acceptate nici măcar 
ca înjurături. 

Québecul se laicizează complet după 1968, și intră 
în societatea de consum. 

Cehia devine protestantă datorită lui Ian Hus, 
după arderea sa pe rug (Catolicii au crezut întotdeauna 
că ideile pot fi arse pe rug). În 1621, Cehia protestantă e 
cucerită de Habsburgi, care alungă nobilii protestanți și 
pastorii protestanți. În trei secole, până la independență, 
catolicismul impus cu forța transformă Cehia într-o țară 
laică, lipsită de interes pentru religie. 

De altfel, țările protestante alcătuiesc un cluster 
– țările cu procentul cel mai mare de populație care nu 
crede în nimic sunt Franța, Olanda, țările scandinave, 
țările baltice și Cehia. Germania are un sud-vest catolic și 
un nord-vest protestant. Nord-estul, toată fosta Germanie 
comunistă, e predominant fără religie. Nu comunismul 
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a laicizat Germania de est; laicizarea e mai veche, de 
la finele secolului XIX, în anii 1930, Germania de est 
votează cel mai intens cu Hitler, sudul catolic cel mai 
puțin. 

Italia 
În 1852, servitoarea catolică a unei familii de 

evrei din Bologna, care făcea parte din Statele Papale, 
botează copilul de zece luni al acestora, fără voia lor și 
fără înțelegerea copilului.  În 1858, când copilul are șase 
ani, ea anunță acest lucru în public, iar poliția vine și 
răpește copilul familiei sale. Fiind botezat, e considerat 
catolic. Toată Europa e indignată, iar Napoleon III, care 
protejase papalitatea, e scandalizat. În 1860 Piemontul 
anexează statele papale, Italia centrală, iar în 1870 
anexează Roma. În 1868, Sfântul Scaun emite un non 
expedit – nu se cuvine (să participe catolicii în alegerile 
statului italian, nici ca alegători, nici ca aleși), anulat în 
1918. Timp de cinzeci de ani, participarea la viața politică 
în Regatul Italiei înseamnă respingerea poruncilor papale, 
înseamnă laicitate. (Și în toată această perioadă, papii nu 
au părăsit Vaticanul, pentru a nu da impresia că recunosc 
legitimitatea Regatului Italiei). 

Polonia, laicizarea invizibilă
Polonia, în luptă seculară cu Germania protestantă 

și cu Rusia ortodoxă, e țara cea mai intens catolică a 
Europei. În 1989, România legalizează avortul, Polonia 
îl interzice.  Cu toate acestea, natalitatea e asemănătoare, 
încă din 1973. După 1990, cel puțin, e clar că polonezii 
nu respectă legea care interzice avortul, fiindcă natalitatea 
e aceeași ca în România care-l permite. Să nu subestimăm 
ipocrizia poloneză : există date concrete care măsoară mai 
exact religiozitatea populației decât mersul la biserică. 

Ce e multiculturalismul? 

După ce Imperiul Austro-Ungar se prăbușește, 
țările și regiunile care îl alcătuiseră păstrează o patină 
comună. Zona a fost numită Europa centrală. După ce 
se prăbușește Imperiul Otoman, țările și zonele care-i 
aparținuseră capătă numele de Levant. 

Imperiile sunt alcătuiri laxe, compuse din mai 
multe popoare, mai multe limbi și mai multe religii. Spre 
deosebire de statele naționale, imperiile sunt tolerante 
prin însăși structura lor. Imperiul Britanic este cel mai 
mare dintre ele : el cuprindea, la apogeu, Irlanda, India și 
mari părți din Asia, mari părți ale Africii, Canada, Hong-
Kongul, Australia, Gibraltarul și insulele Falckland. Avea 
supuși musulmani, hinduși, catolici, păgâni, confucianiști 
și protestanți, vorbind zeci de limbi și folosind zeci de de 
alfabete.  

Situația rămasă după prăbușirea Imperiului Britanic 
se numește multiculturalism : e ideea statului minimal, 
în care trăiesc comunități cu religii și mai ales valori 
morale incompatibile. Statul nu dorește să coordoneze 
organizarea acestor comunități, nici să le unifice valorile 
morale sau să le controleze viața religioasă.  

Marea Britanie s-a afirmat ca protector al 
multiculturalismului. (Termenul apare după 1970 și 
explodează din 1990) Toleranța britanică e bazată pe o 
imensă amnezie : în Anglia, catolicismul a fost suprimat 
în 1534, de Henri al VIII-lea. Doi ani mai târziu, el 
secularizează averile mănăstirilor; în 1570, papa o 
excomunică pe regina Angliei. Ruptura e definitivă.  
Biserica anglicană, ca toate cultele protestante, începe 
să se dividă devreme, diverse secte sunt persecutate; 
toleranța religioasă, care apare târziu, se referă doar la 
diversele sciziuni protestante, nu și la catolicism. SUA 
instituie prin constituție separarea dintre stat și biserici, 
ceea ce nu înseamnă toleranță pentru toate tipurile de 
creștinism : catolicii sunt marginalizați până târziu; 
italienii, irlandezii, polonezii sunt supuși discriminării. 
Animozitatea față de latino-americani, în afară de rasism 
și disprețul față de săraci, are și o componentă religioasă, 
animozitatea protestanților față de catolici. 

Multiculturalismul vine din acest modus vivendi, 
această toleranță religioasă a sectelor protestante unele 
față de altele, în Anglia și SUA, și toleranța imperială 
pentru limbi, moravuri și religii (necreștine) diferite. 

Și multiculturalismul, și laicitatea sunt ridicate 
pe cadavre. Multiculturalismul britanic nu s-a manifestat 
niciodată față de catolici în Irlanda, unde între 1845-52 
foametea a ucis un milion de irlandezi catolici săraci, 
sub ochii necruțători ai Angliei. Irlandezii au fost treptat 
aserviți, reduși la starea de șerbie, fără drepturi politice, 
fără dreptul de a locui în orașe,  de a avea arme și de a 
fi soldați, fără dreptul de a preda în școli, timp de două 
secole (~1600 -1800).

Laicitatea franceză separă viața publică a unui 
individ de viața sa religioasă personală, și valorile civice 
de valorile religioase. În fapt, există între cele două o zonă 
intermediară, viața socială religioasă și valorile morale 
religioase.  

Multiculturalismul eșuează prin faptul că nu 
reușește să delimiteze clar prioritățile.  Țările occidentale 
(multiculturale sau nu) s-au afirmat ca apărători ai 
drepturilor omului, dar acestea sunt adesea incompatibile 
cu multiculturalismul. 

Avem o minoritate musulmană : e căsătoria fetelor 
minore o tradiție pitorească sau încalcă dreptul individului 
la autodeterminare? Tinerele pakistaneze din Anglia sunt 
duse de familii la 15 ani în Pakistan să fie căsătorite; e 
vorba de o tradiție religioasă, deci respectabilă? sau 
de o formă de patriahalism reprobabil? E legitim ca 
musulmanii să-i ucidă pe aceia dintre ei care trec la altă 
religie? În religia mozaică, un soț își poate părăsi soția fără 
să-i dea o carte de divorț. Ea nu se mai poate recăsători. E 
aceasta o tradiție sacră și respectabilă, sau o discriminare 
contra femeilor, pe care legea o poate pedepsi? Poligamia 
e compatibilă cu egalitatea între femei și bărbați? E 
acceptabil ca indienii să se căsătorească doar în interiorul 
castei lor, sau e o formă de rasism? E acceptabil când 
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comunitatea alungă un tânăr căsătorit în afara castei sale? 
Baticul islamic, purtat în public, exprimă demnitatea 
femeii musulmane sau supunere docilă?  Dacă mutilarea 
genitală a fetelor e interzisă prin lege, circumcizia nu ar 
trebui să fie? Sunt acceptabile tribunalele islamice sharia 
în Europa? dar stoboarele romilor? 

De unde începe interferența nocivă a statului și 
unde se termină implementarea drepturilor omului? 

Asia, multiculturalism și asimilare
Economic și politic, Asia s-a modernizat și 

a integrat instituții occidentale. India, fostă colonie 
britanică, are o democrație funcțională; China, Japonia 
și Coreea au economii dinamice, integrate în economia 
internațională. Nici China, nici India, nici Coreea sau 
Japonia nu au religii misionare, nu fac prozelitism. 
Politic, economic, religios, Extremul Orient este 
integrat sau compatibil cu Occidentul. 

Chinezii au un rasism selectiv : apreciază 
europenii și disprețuiesc minoritățile etnice din China 
și popoarele mici din jur. Căsătoria cu un european e 
tolerată, cea cu membri ai minorităților e disprețuită. 
Coreea are un număr mic de chinezi, priviți ca expatriați; 
o parte au fost expulzați (și din Coreea de nord, și din 
Coreea de sud); ei nu au fost integrați niciodată. 

Japonia e etnocentrică : foștii burakumin, castele 
disprețuite, își ascund încă originea, mințind asupra 
cartierului sau localității de origine. (Discriminarea 
la care sunt supuși menține viu Partidul Comunist 
Japonez). Coreenii și Ainu își ascund numele coreene 
și originea etnică. Japonia e rasistă și discriminatoare : 
rasismul chinezilor și coreenilor e greu vizibil, fiindcă 
nici China, nici cele două Corei nu au imigrație. 

Multiculturalismul: de stânga sau de dreapta? 
În dezbaterile intelectuale din Europa și Canada,  

relativ aprinse, privind multiculturalismul, partidele 
de stânga au fost acuzate că susțin multiculturalismul 
(cu afirmația implicită că partidele de dreapta susțin 
integrarea minorităților și primatul drepturilor omului 
asupra tradițiilor etnice și religioase).  

În Canada, Parti québecois, partidul majorității 
francofone din provincia Quebec, e un partid de 
stânga, social-democrat, și partizan al asimilării. 
Partidul liberal, de stânga-centru, a susținut, tradițional, 
multiculturalismul : e sprijiinit de anglofoni și de 
minoritățile recent imigrate. În Franța, dreapta a acuzat 
stânga de încurajare a multiculturalismului. 

The Melting Pot, de Israel Zangwill
The Melting Pot e, probabil, o metaforă 

interesantă (vasul de topit aliaje) dar al cărei context e 
rău înțeles de un secol. 

Evreii din Rusia, la finele secolului XIX, se 
decantează lent în două grupuri, evreii tradiționali 
religioși, și evreii seculari, urbani, emancipați, cu studii 
laice. Și unii, și alții suferă, la răstimpuri, abuzurile 
statului țarist sau ale populației – primele, manifestate 
prin legi discriminatoare, ultimele, prin pogromuri 

brutale. Emigrarea în Statele Unite este, pentru evreii 
seculari, posibilitatea de a scăpa abuzurile țariste și 
de pogromuri, dar și de comunitatea religioasă, de 
controlul ei strict. Această a doua emancipare a fost 
trecută sub tăcere, dar e la fel de importantă ca prima. 
La începutul sec. XX, majoritatea evreilor din SUA 
sunt evrei de stânga, care lucrează în industrie și 
care organizează sindicatele. Preocuparea lor pentru 
religie e minimă. Evreii religioși vin în SUA abia după 
1945. Evreii din SUA trec, lent, de la o comunitate 
laică, socialistă, la o comunitate religioasă relativ 
conservatoare. (Neo-conservatorii lui Bush sunt, în 
mare parte, fiii unor părinți troțkiști).  SUA la începutul 
secolului este integratoare, la sfârșitul secolului XX e 
mai degrabă comunitară, multiculturală. 

Coda
Toleranța religioasă americană e, de fapt, 

toleranța sectelor protestante între ele. Nici evreii, 
nici catolicii n-au fost bineveniți în Statele Unite. 
Multiculturalismul e o istorie inventată tardiv. Laicitatea 
franceză nu e curățenia aseptică dintr-o farmacie, ci e un 
îngrozitor câmp de bătălie, unde hoiturile protestanților 
putrezesc dedesubt, iar cadavrele catolicilor sunt 
mâncate de viermi deasupra, și unde lupta dintre 
catolici și hughenoți abia ascunde o laicizare extensivă 
a societății, manifestată prin libertinaj. 

Există patru cazuri diferite : 
1 ) majoritate închisă, minoritate închisă. 
India și castele sale ar putea fi un exemplu : nici 

majoritatea hindusă nu dorea și nu putea să-i integreze 
pe parsi, nici aceștia nu doreau să se integreze. 

2 ) majoritate închisă, minorități deschise 
SUA din perioada segregării (majoritatea albă 

era închisă, minoritatea neagră dorea să se integreze). 
Africa de Sud în perioada apartheidului. 

3 ) majoritate deschisă, minorități închise
Franța (francezii sunt un popor integrator) și 

minoritatea chineză sau evreii hasidici; Rusia și evreii 
hasidici (Rusia dorea să-i convertească și să-i absoarbă, 
evreii hasidici preferau să rămână împreună); România 
și sașii sau țiganii tradiționali, minorități închise. 

4 ) majoritate deschisă, minorități deschise
Dacă și majoritatea dorește să-i absoarbă, și 

minoritatea dorește să se integreze, situația nu durează 
mult, iar grupurile se contopesc. 

Unele minorități doresc să se integreze, unele 
nu. Unele minorități ating o masă critică, și se închid, 
iar integrarea se oprește (ghettourile etnice din Belgia, 
Franța, poate Germania). Unele majorități doresc 
integrarea, altele nu. O societate X poate dori să-și 
integreze minoritățile, dar, dacă acestea sunt endogame 
sau de altă religie, ele pot dori să-și păstreze separarea. 
Apare multiculturalismul de facto, dorit însă de 
minorități, nu de majoritate. 

story in history
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 Stefan KRASTEV: Bulgaria – 
îngustarea alternativei politice

Ce este nou și relevant în politica din Bulgaria din 
ultimul an?

După ce primul ministru Borisov a calificat alegerile 
prezidențiale din toamna lui 2016 drept „un vot de încredere” 
pentru coaliția sa guvernamentală de dreapta, Bulgaria a 
intrat într-o nouă rundă a crizei sale politice continue. După 
ce candidatul său a pierdut în fața fostului general Air-Force, 
susținut de socialiști, Rumen Radev, Borisov a demisionat 
pentru a doua oară în carieră. Cu doar câteva zile înaintea celei 
de-a treia demisii din acest șir – alegerile anticipate din martie 
2017 – se desprind câteva tendințe demne de remarcat:

1. Mișcarea de extremă dreapta „Patrioții Aliați”, cu 10-
14% din dorința de vot, se profilează drept a treia forță politică, 
care deține cheia puterii atât pentru Borisov cât și pentru 
socialiști, ambii aflați la aproximativ 20% în sondaje. 

2. Indiferent dacă viitorul guvern va fi o coaliție de 
stânga sau de dreapta, polarizările pe linia „imigranți vs. bulgari 
sărmani” și „pro sau contra Rusia” vor continua să domine 
politica locală, ocultând orice conflict social sau de clasă. 

3. O transformare radicală dintr-un sistem electoral 
proporțional într-unul majoritar a fost inițiată după un 
referendum popular promovat de un show TV de comedie în 
2016. Cel mai probabil, schimbarea va conduce la noi alegeri 
anticipate în 2018, sub noi reguli electorale, care vor bloca 
și mai mult șansa de a intra în parlament a partidelor mici, 
îngustând astfel și mai mult alternativa politică oricum limitată.

 
Ce este nou și relevant în societatea și economia 

bulgară din ultimul an?
Economia bulgară o duce relativ bine; creșterea costului 

muncii în locuri precum China fac dintr-o dată economia bulgară 
una competitivă pentru companiile din centrul european. Însă 
societatea bulgară e caracterizată de unul din cele mai mari 
nivele de inegalitate din Europa, precum și de deteriorarea 
sistemului public de sănătate, educație și asistență socială. Cu 
toate astea, partidele de dreapta și cele nominal de stânga sunt 
unanim hotărâte să păstreze cota unică de impozitare de 10% și 
regulile fiscale restrictive, limitând investițiile publice la mari 
proiecte de infrastructură, încredințate companiilor loiale. 

Lupta cu corupția e una din temele care agită diverse 
segmente ale societății și, în această privință, România e 
văzută aici cu admirație, drept eroul și modelul nostru regional 
de „Yes, we can!”. Cu toate astea, mult mai influenți par să 

fie naționaliștii, care au preluat isteria anti-imigrație și au 
amestecat-o cu propuneri de politici redistributive pentru 
bulgarii adevărați – de exemplu familiile cu doi copii (dar nu 
mai mulți ca să nu fie confundați cu romii) sau bătrânii. În 
plus, măsuri tot mai restrictive față de minorități, imigranți și 
refugiați, în stilul zidului de fier ridicat la granița cu Turcia 
în 2015, și cursuri de istorie națională și dansuri populare în 
școli…

Ce-i nou și relevant în cultura din Bulgaria în ultimul 
an?

Au fost câteva filme bulgare menționate recent la 
festivaluri, precum producțiile lui Kristina Grozeva și Petar 
Valchanov Urok [Lecția] și Slava, sau filmul Ralitsei Petrova 
Bezbog [Fără Dumnezeu]. Cred că ar fi interesante de văzut 
de publicul român, pentru că datorează mult Noului Cinema 
românesc, în termeni de teme, abordare și formă. Deși ceva mai 
vechi, aș recomanda încă două filme – Eastern Plays și Face 
down de Kamen Kalev. 

În literatură, anul trecut a adus prima încercare serioasă 
de dezbatere literară propriu-zisă între două tabere opuse, 
grupate informal în jurul lui Georgi Gospodinov (Physics of 
Sorrow) și Milen Ruskov (Summit). Una din tabere a publicat 
un „Manifest pentru o nouă poezie socială”; deși sensul lui 
„social” a rămas cumva neclar în text, manifestul declara că 
se „opune atât literaturii life-style cât și literaturii universitare 
postmoderne, încercând să reabiliteze figura autorului și 
transcendența”. În termeni de vânzări, cel mai de succes titlu 
din 2016 a fost ghidul de self-help Share it! al artistului youtube 
și idolului adolescenților Emil Conrad. 

În cultura pop, producătorul de muzică Krisko și 
cântăreții Geri-Nikol și Dara au răpus „chalga” (manelele 
bulgărești) și au instalat genurile dance și hip hop drept genurile 
dominante ale industriei muzicale din țară. Victoria lor a fost 
însă una pirică – criticii le-au calificat versurile cu „balcoane 
babane” drept tot un fel de chalga dar pe ritmuri moderne. 

În sport, Cosmin Moți, jucătorul lui Ludogorets, e în 
continuare o legendă vie după performanța sa salvatoare din 
meciul cu Steaua din preliminariile Ligii Campionilor din 2014. 
Există acum o „peluză Cosmin Moți” la noul stadion Ludogorets 
din Razgrad, renovat cu bani de la guvern. 

La ce proiecte lucrați actualmente?
Lucrez în continuare la teza mea de doctorat despre 

„creditele rapide” – împrumuturi până la salariu, care sunt 
extrem de populare în Bulgaria și în toată Europa de Est. Ca 
idee, acest tip de împrumut financiar exista de prin secolul al 
XIX-lea, dar odată cu modelele matematice și cu algoritmii 
care sunt astăzi folosiți pentru a determina gradul de risc și 
comportamentul clientului, apar tot felul de lucruri interesante. 

Mai lucrez și la un scenariu pentru un scurtmetraj 
despre o fată roma și familia ei care caută un bărbat din trecut 
pe străzile din Sofia. 
__________

Stefan Krastev este coordonatorul activităților social-politice 
ale Red House Center for Culture and Debate din Sofia. 

 
Traducere din limba engleză de Alex Cistelecan

internaționala vatra
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 Nevăzut
                                                                                                        
Mi se frîng degetele precum ceara
Cînd scriu nu văd această frîngere
Cineva îmi ascunde în inimă
Misterul înserării fără stingere 
Numai înfrîngeri și cîștiguri
În sfîșierea damnată a dimineții care nu se lasă 
alungată
Eu scriu și nu contează că ziua se luptă cu amurgul 
Îmi aruncă pe mâini
Mari pete de sînge  amurgul reflectat mereu seamănă 
cu urma unei crime
„Mîinile pline sînge pe piept mi le-am șters”
Scriu uneori pe aer 
Ca aerul mi se face memoria și uit cu disperare
Ceea ce cred că n-aș putea să uit
Și mi se ia discursul ca pedeapsă
Ca trădătoare a surorii mele albe
Pe care scriu de la începutul vieții
Semne adesea de neînțeles  
Infirmă fără ele aș fi ca trupul fără membre
Devenit  invizibil
Cînd nimeni n-are milă
Nevăzîndu-l

 Furtuni de zăpadă

Nevăzutul îmi răsucește în piept o capcană
Sub zăpada prea albă un cuib de pasăre
Într-un pustiu  de fulgere și ninsoare sperînd într-o 
dispariție
Lentă a mea  privind cerul  
Zăpada violentă  de departe aduce a ninsoare
Pe trupul meu gol se depune cu asiduitate
Numai ochii încălzesc pământul  
Cra - cra hohotește corbul mai păstrează din penele 
mele negre
Mai lasă îngerii tot acolo ajungi   
Leul alb coamă albă colți albi
Se apropie de mine ca de balconul Julietei
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Mi-am spus că e o altă arătare a îngerului
Așa  mi se păru credeam cum am crezut întotdeauna
Că ochii lui fosforescenți aruncă inimii mele bruma de 
mizericordie
Rămasă undeva pierdută  în instinctele-i primare
De  sălbatic devorator
În timp ce speram cum spun într-o dispariție lentă 
Mi-am simțit sfîrșitul exploziv  uluitor

Cu greoi pași felini
Stîrnind furtuni de zăpadă
De coasta mea se lipea mă admenea
Adulmecîndu-mă  tigrul
                                                                  
 Bloc operator

În cereasca larmă ți se pare că trăiești în vis
Te prinde în marginea lui înclinată gata să se răstoarne
Peste eterul sfărîmat în mii de bucăți din 
Gigantica diademă spartă de însuși Zeus
Trasezi un culoar o culoare în diagonală
Peste abdomenul bolnavului
Voinicul tresare în somnul indus de otravă
Și nu moare încă
Operezi în vintrele deschise
Care arată ca moartea de frumoase
Culori incredibile fanate violacee ti se deschid în palmă
Și scapi bisturiul

O elipsă unduitoare de stele se mișcă pe cer

Și mai jos  pe patul predestinat
Inima și alte organe la vedere
Trofeele aurorei  orbită
De propriile –i ultime izbucniri de raze 

 În urcare

În lumina de lună
O carapace de solzi te închide
Foarte încet și feroce
Pe cerul arzând
O casă de raze-n furtună
Cuprinse în  ziduri
Îți pare acum adăpostul
Aflat pe cale în  urcare

Și urci pe sălbatice ruguri
Întocmai ca pe trepte
Ca pe căile nopții desprinse
Dală cu dală dintr-un amestec cutremurător
Un frig ca de moarte
Îți intră pe ușă
În timp ce deșertul te încinge
Cu dogorîtoru-i ogor
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De pe care culegi numai ruguri
Și spini cu-nspinarea în floare
Încât nici nu știi cum  te prinde
Și frigul din casă
Și văpaia pustiului
Căruia îi rămâi călătoare
                                                 
 În grozăvia care mă împarte

Încă o pajiște arsă încă un rînd secerat
De sub pămînt crește iarba albastră și mă cuprinde cu 
brațele moi
Cel  nevăzut mă strivește în fără seamăn 
Îmbrățișarea lui 
Și scriu cu mîna prinsă în carnea cuvintelor despicată
Trec peste cîmpuri de pagini  cuvinte  
Ce îmi  sunt date uneori fără înțeles
Cel nevăzut mă strînge în brațe și  nu mai am de ales
Din trupul meu fug și cred c-am scăpat și alunec 
În grozăvia care mă împarte 
Între  iubire și moarte
De partea cui să rămân mi-o spune pajiștea arsă 
Fumegând încă în carnea paginii de carte

În vacarmul tăcerii mele
O fantă  a timpului 

   O pânză subțire

Necunoscutul  un munte de sare
Mîntuitoare lacrimi închegate 
Și ei tot mai credeau că mă înspăimânt înfruntându-l
Îmi tăiasem părul și îl acoperisem 
Mă sugruma   o pînză  subțire  
De departe nici nu părea să se vadă

Din cerul negru aprins  o roșie rază
 Săgeată fierbinte lumina din care fugisem
Flacără mîini înghețate  degete străvezii
Mușcate de ger  de dinții fragezi ai puiului de lup care 
creștea
Într-un an cât alții într-o zi
Cu lacrimi de sînge își plângea pângărirea 
Odată cu prima sfâșiere a cărnii crude
Aruncată de haita care uitase puiul de lup în pădure
Așa cum i se întîmplă unui lup adevărat
Așa cum spune legea nescrisă a lupilor
În timp ce prin acestea toate trecusem 
În timp ce urcasem muntele de sare 
Acoperit de pînza subțire 
Acum aruncată la fiare

Silfidă

Un mers aerian  mă apropie de pământ
Planez peste miraculoasa mare de flăcări 
Pletele mi se aprind  se sting de inima lui
  
Nu mai sunt o silfidă mi-am părăsit 
Perechea aeriană duhul aerului
 Din aurifera scorbură răpită am fost și ce bună îmi este
Pămînteana răpire 
Nu mai sunt o silfidă mi-am schimbat pielea
Cea veche a căzut ca pielea șarpelui 
Un voal care-i  înfășoară brațele
Cum febra mea îi trece în suflet și în sânge
În fosforescentul întuneric
Când îl ascund pe  inimă adînc în coșul pieptului 
Și când de trup aripile silfidei se desprind  

Amara noapte se desfășoară în voluptatea ei
Silindu-mă să uit și sunt din nou înaripata care scapă 
În zborul ei într-o capcană a norilor  unde îl aflu iar și 
mă transform
Din nou silfidă și tot așa pînă la capătul cutremurării 
din care
A mă trezi 
Nu vreau 

 Leul  în  iarnă

Căzînd în iarnă am visat de mine și de tot 
Lumina albă răsfrîntă în marginile Lumii
Vegherea mea pe largi întinderi negre
Visînd la alb și oxidînd văzduhul cu întunecimea lor
Fiară adormită sufletul meu se ridică sub forma unei 
flori
În timp ce eu respir egal în somn și rădăcina ei cuprinsă 
lin de moarte
Se arcuiește-n sinele ce  pare acum
Al Celuilalt
Stihii aduc vrăjite păsări uriașe cu clonțul salvator dar 
plin de sânge
Inima mea tresare într-o parte a pieptului
Care nu e al meu 
Atunci de ce o simt
O stranie poveste se tot țese în timp ce eu visez 
cuprinsă în spații
Dusă în spinarea  păsărilor – fiara care au hotărât
Să-mi lase Viața
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  Scene  de viață

 ziua întîi

nu contează că ți-au uitat numele . 
nu contează cum te-ai pierdut
prin livezile fără fructe ani în șir. 
atîta știi.
că au trecut și alții pe aici. 
au trecut cu mult înaintea ta.
cu mult înaintea lor.
cînd locul tău de casă era gol.
cînd locul tău în lume era un vis 
sau o tăcere prelungă.
la fel ca și atunci 
doar cerul și pămîntul 
se strecurau în amiezile tale tîrzii
și erai atît de singur că nimeni 
nimeni altcineva
din lumea asta
nu voia să-ți ia locul.

 ziua a doua

e drept că viața mea s-a amestecat prea mult 
cu viața voastră. și nici măcar nu a fost simplu.
gîndurile mele au crescut prea mult 
în capul vostru
și nu ne-am mai înțeles.
au fost uneori exerciții de dragoste
exerciții de logică
apoi au fost cuvintele voastre crescute adînc
în capul meu
pînă am urlat de durere.
dar nici un cuvînt nu a fost 
de rămas bun.
au fost în schimb cîmpii nesfîrșite
semănate cu moarte
pentru care am luptat toți. pînă la ultimul.

 ziua a treia

nu ai știut unde să te oprești. ai călătorit singur
într-o lume numai a ta.
ai ales la fel ca toți ceilalți.
numai dragostea ta a dat semne de oboseală
scrijelind pereții cu unghiile.
zile la rînd
ai adunat în sîngele tău viețile altora.
acum te-ai oprit. 
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în buzunarul de la piept
o fotografie
cu tine pe genunchii morții.

 ziua a patra

nu mai vorbesc cu nimeni. 
asta pare să fie regula casei 
sau viața mea trăită de la o zi la alta 
sub varul tot mai ud al pereților.
îmi fac curaj 
și apăs cu palmele crăpate de muncă
o rază de soare care se strecoară prin geam.
mă rănesc ușor.
dar soarele ca și moartea 
lucrează de la exterior spre interior 
ca un ceas deșteptător defect.
îmi fac curaj. la ora deja stabilită
un pumn de analgezice 
îmi înflorește în sînge.
după  prospect
pînă la ziuă vindecă încet 
frica de oameni.

 ziua a cincea

scrii în continuare despre viață și moarte.
în universul acesta
atît de familiar și plin de gropi 
te întorci
în fiecare dimineață. 
ceva se declanșează în tine
e ca și cum ai căuta prin capul tău
o lume perfectă
o picătură de sînge veche de mii de ani.
dar prin capul tău trec toți. cît e ziua de lungă
ei vin și pleacă.  
ca să faci față
vorbești o limbă neștiută de nimeni.

 ziua a șasea

fără să-ți pese te duci tot mai departe.
departe de marginea patului
de tocul ușii
de fereastra închisă în tine. 
îți mai rămîne
amintirea primelor nopți de la terapie intensivă
cînd monitoarele transmiteau vești online
despre sufletul tău rătăcit.
acele zile m-au învățat
să respir
să păcălesc febra
să accept răceala altor mîini 
durerea de cap. mirosul de var.
toate astea m-au împăcat atunci 
cu moartea
cu stolurile mari de ciori care zburau
pe culoarele spitalului
pe tavanul camerei
fie că era luni marți sau duminică.

 ziua a șaptea

cu tot zgomotul de aici cu toată lumea din preajmă
sînt zile la rînd cînd trăiesc în mintea altcuiva.
incapabil să-i rostesc numele
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tac și-l observ.
are profilul unui războinic ursuz coborît
din varul pereților.
el se hrănește din spaimele mele
din nopțile nedormite care-mi atîrnă sub pleoape.
cu mîini de lemn îmi bate în piept
pînă se face ziuă.
ca un nod în gît îmi trăiește viața.

 ziua a opta

o să-ți amintești mușcătura ca pe un capăt de drum
cu oameni la tot pasul
cu norii agățați la fereastre.
n-o să-ți fie ușor
dar o să-ți amintești de toți. și de toate.
de felul în care se încheagă apele la marea moartă
de felul în care somnul a pus stăpînire pe tine.
o să-ți amintești mulți ani mușcătura
ca pe un trofeu
ca pe un nor de musculițe albastru
în jurul inimii.

 ziua a noua
 
noaptea aceasta ca un perete de valium   
în care moartea se înghesuie
după o gură de aer.
eu în mijlocul camerei simulînd
după pofta inimii
viața în doi.

 ziua a zecea

acolo unde se tînguie moartea 
tu îți faci curaj.
unii ar crede că o nouă estetică
pune stăpînire pe dulapul cu haine
sau pe grădina de portocali
din spatele casei.
ești tot mai convins.
pînă la urmă slăbiciunea ta
adună în mijlocul casei 
un morman de rufe murdare.

 ziua a unsprezecea
 
cu lacrimi în ochi s-au întors toți.
au știut pînă în ultima clipă
că tu ești acela.
au pariat în numele tău
dar zarurile de pămînt
nu s-au rostogolit pe masa goală.
atunci au pariat pe casa ta
pe femeia ta
pe sîngele tău subțire ca apa
dar zarurile de pămînt
nu s-au rostogolit pe masa goală.
hotărîți au pariat pe zilele tale
pe gura ta uscată atinsă de arșiță
pe gîndurile tale topite sub frunte
dar zarurile de pămînt 
au devenit una 
cu mîna 
care le aruncă.

 ziua a douăsprezecea

poate ești în al nouălea cer și asta-i călătoria vieții tale
poate ai obosit și nu mai vrei
acest peisaj cu dealuri și fluturi.
poate sîngele tău nu mai vrea cuminecătura
zilei de mîine.
tu vii de aproape.
trupul tău o adunătură de morți uitați sub pămînt.
toate astea se întîmplă cu voia femeii din casă
care în fiecare zi pune pe masă
o bucată de cer
învelit în ziar. bucuria ta
o călătorie în zori
peste marginile zdrențuite ale gurii.

 ziua a treisprezecea

eu pe malul unui rîu așteptînd să-mi treacă viața.
ea pe malul celălalt îmbrăcată în hainele mele
făcîndu-mi semne disperate cu mîna.
între noi doi un soare roșu 
cît inima unui copil pe patul de moarte.
de sub ape nici un cuvînt.
de jur împrejur pămîntul 
ca un ceas deșteptător .

 Psalm

oricine ar întreba despre mine 
nu veți ști
să răspundeți.
eu am venit
am trăit
am plecat 
cu mult înainte 
de a se lumina de ziuă.
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Ce se știe despre viețile artiștilor

Părinții tăi au născut mila și ea i-a ucis și i-a înlocuit cu 
alții 
și povestea s-a sfârșit aici 
tu abia te născuseși 
tu crești în spatele poveștii ești anexa
ai un ochi înfundat 
nu ai frică pentru că frica era în poveste și ea s-a sfârșit
nu ai speranță pentru că și speranța era în poveste și s-a 
sfârșit
nu ai istorie pentru că și istoria 
ai vrea să mai găsești undeva milă 
să te înlocuiască și pe tine 
să lase la fel doar ochiul înfundat din care să 
curgă ceva 
Negru și Acru și Ațos
pe mal o familie se pozează la picnic. 

Ceea ce-ai trăit și te-a durut:
devine inutil – devine util de pus în artă – devine eye-
candy pentru public – 
devine citat prin care altcineva să se laude și să-și 
demonstreze o teorie personală – 
devine icon pentru eșecurile altora – 
și-atunci devine un alt eșec al tău – 
devine inutil. 
Circuit castrat: nu-s neapărat convinsă că ceilalți 
trebuie să se întâlnească 
cu golul din mine sau
golul meu cu interesele lor
interesele mele scrâșnesc fie prea mult fie prea puțin 
atenuate de căderi
linsul rănilor e cel care dă formă lucrurilor 
și banca pe care stau a devenit mai rotundă 
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cu o țepușă în locul acela de care nu mă apropii 
care-ar putea fi eu 
inventează-ți ceva ce-ți seamănă și fă ce vrei (adică 
uită!)
dacă nu – te va înghiți – 
și mai sunt și alte lucruri pe care ți le explici cât
îți potrivești rochia 
în spațiile largi ni se aliniază resturile și traumele și
salvatorul din noi 
umăr la umăr 
ceilalți trec printre
nici nu-și dau seama

Mereu aștepți s-ajungi acasă la ceva inutil
care să te trântească în trupul pe care nu-l arăți lumii
să te zdruncine în capul pe care nu-l arăți lumii
să-ți calce în picioare așteptările pe care nu le-arăți 
lumii
să dea foc drumului pe care-ai ajuns acasă la ceva inutil 
apoi să ieși în oraș așa cum te știu toți
și să nu fii prins. 

Tentacule sunt siguranțele altora. 
Ziua ne vânturăm prin săli albe de artă contemporană
noaptea ne imaginăm aceste săli și muzeele și fabricile 
înghițite de vegetație
cumva nu mai cred nici în imaginea sălii albe nici în 
realitatea vegetației devoratoare
dar între ele două am destul loc să-mi
fac un culcuș
poți fii autist față de orice
dar nu și față de propriii părinți 
și de ceea ce ei descarcă peste tine 
noaptea biografia mea umple doar partea superioară 
capul
și ventriculul stâng
și zona aceea devine roșie
sexul – invizibil
păcatul îl face altcineva 
artistul femeie are mușchi și penis
artistul bărbat se vinde
artistul femeie se vinde într-un trup de bărbat
aștept să înghită vegetația totul
păcatul să-l facă altcineva. 
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Eugen BUNARU 

 Ora inexistentă

Călătoream pe genunchi
Se anunţa un anotimp monahal
cu flori ne-înarmate holbându-se
pur şi simplu la rugăciunea din urmă
Ici colo tăcerea părea să cedeze
în ţipete coerente de fostă mamă
în mici vaiete înghiţite între fălci
adânc mirositoare
Călătoream pe genunchi
Câte-o pasăre se oprea gravidă
ciugulea cu atenţie din rană
Mă poticneam de o grămăjoară
înflorită de moaşte ori mă izbeam
de behăitul unui miel pascal
ce tot păştea în lumina albă 
povestită cândva de apostoli 
când toate orele se opriseră 
– ca şi astăzi – la o oră inexistentă  

***
Biserica s-a golit, în fine,
de lumea sporovăitoare
E linişte acuma, e bine
Poţi murmura în tine 
însuţi o rugăciune
Te închini la icoane
conversezi cu chipurile sfinţilor
învăluite aurìu în muţenia lor
bizantină. Prin vitralii, 
smerită, lumina, ea însăşi, 
se închină.

***
Erai o poamă bună
Te gustam uneori
pe-nserate în cămăruţa

din spate a bătrânei doamne
în timp ce-i ascultam 
cu ochii împăienjeniţi de plăcere
răsuflarea uşoară ca o melopee 
răsfirată din cine ştie ce lumi 
paralele din cine ştie ce paradis

 Maidanezii din zonă...

Boschetarul Ion se aciuieşte de ceva timp prin boscheţii
din Cimitirul Eroilor de pe Calea Lipovei. Dimineaţă de 
dimineaţă îşi propteşte bărbia sură într-o bâtă noduroasă
şi aşteaptă în faţa capelei. Aşteaptă morţii. Îi aşteaptă cu un aer 
blazat, de ins plictisit. Uneori, o ţine aşa într-un căscat fără sfârşit. 
Păi da, ce să facă şi el ?... Asistă mereu şi mereu la aceeaşi 
şi aceeaşi poveste... Uneori, i se tulbură şi lui privirea. I se umezesc 
ochii, îşi simte fruntea îmbrobonată. Ce naiba, doar n-am îmbătrânit 
degeaba – îşi mormăie, atunci, în barbă – d’aia trăim, să şi murim, 
când ne vine ceasu’. Apoi, azvârle cât colo, a dispreţ suveran, 
un scuipat gros, şi trage un gât zdravăn de tărie; îşi scoate şapca jegoasă, 
se scarpină în creştet, o întoarce pe dos, o aruncă pe pământ şi aşteaptă. 
Cu picioarele sub cur, ca un Buddha în transa meditaţiei. Aşteaptă 
şi el, ca tot omu’, să-i cadă ceva, să-i pice, uite-aşa, de pomană, 
ce naiba! Să-i curgă şi lui niscaiva gologani, vreo hârtie 
mai acătării... Dumnezeu să-l ierte! Bogdaproste! mai aruncă
el în stânga, mai aruncă în dreapta. Aşa-i viaţa!...o mai face el 
pe înţeleptul. Sunt zile când abia pridideşte tot şchiopătând 
de la un mort la altul. Până îl apucă seara. Mai e şi concurenţa asta, 
neloială, bolboroseşte Ion. De ceva timp, se-adună, de pomeni, 
la porţile ţintirimului, toţi necalificaţii din cartier!
Bucuria lui cea mare e , totuşi, duminica, la 12 fix când, pe aleea 
principală, îi întinde mâna domnul doctor profesor Titus,
care-i lasă discret, totdeauna, în palmă, una de  o sută  şi, în timp 
ce se-ndepărtează, să pună o floare şi o lumânare la căpătâiul soţiei, 
îi zice, din mers: ce mai e nou, măi Ioane? Apoi, fără să mai aştepte 
răspunsul, domnul profesor Titus dispare, ca o nălucă, parcă nici n-ar fi 
fost. 
Se strecoară printre crucile albe, cu chipuri zâmbitoare: trecătorule,
 opreşte-te o clipă... Boschetarul Ion se are de milioane cu toţi morţii 
din cimitir –  nici vorbă să-i fie lui frică, vreodată, nici măcar în plină 
putere a nopţii. E drept că, mai mereu, roiesc în jurul lui, ba mârâind, 
ba dând din coadă, – ce mai, bodyguarzi straşnici! – toţi maidanezii 
din zonă.

În aerul mut                      
                        In memoriam Ioan Crăciun
Încet-încet siluetele noastre încep să dispară 
şi chipurile noastre somnolând în bărbile albe-bonome 
până-n ţărână încep să se mistuie într-un fel de ceaţă 
într-un fel de zare. Haide să cântăm la vioară, abandonaţi, 
de-acum, pe câmpurile imense, scufundate în crepuscul, 
de-o parte şi de alta a căii ferate, ca în filmele neorealiste 
din anii ’50. Haide să smulgem cu arcuşul măiestru
capriciile lui Paganini din  chiar sufletele şobolanilor 
ce foşgăie noaptea sub podul municipal! S-aruncăm  dincolo 
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de zidurile putrede trandafiri şi garoafe, s-aruncăm petale grele 
de crini direct în curtea abatorului unde încă planează 
în aerul mut ca o lebădă răgetele vitelor cu spinările 
cutremurate  de adierea neştiută a morţii.

 ***
Azi m-am dus la mormântul
poetului Gheorghe Pruncuţ
M-am tot chinuit minute în şir
să-i aprind creştineşte o lumânare 
la căpătâi. N-am reuşit din pricina
rafalelor buimace de vânt.
Pe bancă, încet-încet, mi-am amintit
de boemă, de Ioana, de tanti Bibi,
de credinţa lui donquijotescă 
în poezie. Am lăsat lumânarea neaprinsă 
sub cruce şi am plecat spre ieşire.
Pe alei, m-am trezit murmurând: 
Vine primăvara domnilor creştini!

Flash

Sunt bine mersi: înfipţi în cazematele lor
sunt vipuri politice vedete culturale
marţafoi  (cu gulere albe) pe la multinaţionale
au câte-o casă două-trei de vacanţă 
în zone ecologice în toiul pădurilor virgine 
(rarisim tulburate de arípa vreunei păsări de import 
de saltul vreunei veveriţe ori căprioare transbordate
direct de pe tărâmuri exotice) 
acolo mai trag discret câte-un chef de chef 
ei între ei la sfârşit de săptămână 
Sunt un fel de boşi ai cetăţii au mereu un cuvânt baban
de spus în trebile ţării; privesc de sus, din cer, la tot felul 
de nătăfleţi care nu s-au ales cu nimic de pe urma revoluţiei
Sunt bine mersi în palatele lor cu grădină japoneză
cu apă limpede-limpede în piscină în care-şi bagă 
din când în când picioarele şi-şi bălăngăne burţile albe
ca într-o oglindă sinistră la sfârşit de săptămână.

 ***
Atunci am ridicat cu luare aminte paharu’ 
de pe măsuţa ce tremura şi cu fruntea îmbrăcată rece
în sudoare am sorbit meticulos din vinu’ roşu 
în care se pitise asfinţitul de soare. Ştiam că totul 
nu era decât o fantezie ieftină, o farsă crasă a unui 
biet păpuşar ce s-a topit brusc printre perdele. 
Poate a zbughit-o – şi basta! – pe uşa din dos, cum 
se obişnuieşte în situaţii dubioase ca asta. Am sorbit 
mai departe din vinul ce tremura înţelept în pahar. 
În cele din urmă, am auzit, prin geam, foarte clar, 
paşi grăbiţi violând tăcerea tam-nisam.
O bună vreme, mi-au rămas pe retină siluete bizare
fâlfâind, parcă din aripi, în lumina de neon ce fredona 
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monoton deasupra limuzinelor adormite-n parcare. 
***
Când te întorci, de unde te întorci, aşa nemişcată,
(zici că-i lipită de poartă cu aracet), îţi aruncă peste mustăţi 
o privire sastisită, distrată, ermetică: mă rog, iar ai trezit-o din 
somn!... 
Apoi închide – dispreţ total! –  pleoapele şi toarce, iarăşi, 
în visul în care tocmai te lasă, încă o dată, să-i treci, pitic-pitic, 
pe sub mustăţi, încât ai putea tu însuţi să crezi şi să vezi – o 
clipită, două –
că e doar o pisică, în blana-i ba neagră, ba albă, ce tocmai toarce 
de zor,
mereu şi mereu, acolo, în prag, şi te-aşteaptă, vicleană, pe dinainte 
să-i treci, tiptil-tiptil, pe sub mustăţi. 

Seară literară (la Mall)

Am ascultat poeţii şi poetesele

Îşi recitau cu patos 
poemele. Făceau gesturi 
haioase cu mâinile prin aer.

I-am ascultat 
dintr-o mică mulţime 
(de gură-cască) ce forfotea 
în jurul microfonului.
 
Unii aveau braţele încărcate
(plase, sacoşe, baxuri cu beri, 
ape minerale).

Unii azvârleau (în treacăt)
măscări câte-o privire piezişă 
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Dumitru CRUDU

 ***

Cu sora mea mâine voi merge la  institul oncologic la un nou control, unde 
merge  o dată la trei luni, după ce a rămas însărcinată, deși nu avea voie, 
și medicii de acolo se tem că o să moară, pentru că i-au spus să nu rămână 
însărcinată, dar ea a rămas alegând să nască, chiar și cu prețul vieții, va avea doi 
gemeni, deși riscă

să moară, ea este mai mică decât mine cu 17 ani, și ea are deja patru copii, 
iar eu niciunul, un timp am crezut că e mai proastă decât mine în copilărie 
o purtam în cârcă, dar acum merg cu ea pe la medici, imediat după moartea 
mamei,  cam la o lună după, când a murit mama încă nu știa că e însărcinată, ea 
m-a chemat acasă, fără să-mi spună de ce,  fără să-mi spună că a murit mama, 
spunându-mi că e ceva urgent, eram la iași, unde am mers să văd un spectacol 
de teatru, pe care și așa nu l-am mai văzut,

șoferul de taxi mi-a vorbit tot drumul, îmi povestea că nu trebuie să te atașezi 
de nimeni ca să nu suferi, în asta el credea, și se dădea pe el drept exemplu îmi 
spunea

că el nu o să sufere niciodată dacă cineva îi va sfeterisi mașina asta, pentru că 
el nu ține la ea, cum nu ține la nimic din lumea asta, pentru că îl doare în cot 
de toate, nimic nu-l atinge, de aia, nici n-a suferit când soția sa l-a părăsit, iar 
copiii săi

i-au trântit ușa în nas, gonea mașina cu toată viteza, fără să-i pese că ar fi putut 
intra în vreun copac de la marginea drumului sau poate voia să-mi demonstreze

că nu-i pasă, de aceea și gonea așa de tare de un singur lucru îi părea rău în 
viața asta că au fost lucruri de care i-a părut rău în timp ce-mi vorbea eu mă 
intrebam de ce oare m-o chemat sora mea acasă, ce s-o fi întâmplat de-i așa de 
urgent, dar ea nu a vrut să-mi spună la telefon,  când am intrat în Flutura șoferul 
încă-mi vorbea

despre cum lui nu-i pasă de nimic în viața asta, încă îmi vorbea când m-a lăsat 
în poartă, unde soră-mea m-a întâmpinat cu fața scăldată de lacrimi

ploua, șoferul de taxi și-a înghițit cuvintele când a inteles unde m-a adus, i-am 
dat o sută de dolari, de zece ori mai mult decât costa drumul, și l-am lăsat să 
plece, dar el nu a vrut și a rămas să ne ajute, cu una cu alta,  în după-amiaza aia 
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când a uitat să mai fie indiferent și a fumat țigară de la țigară, plângând 
în pumni alături de mine, un om necunoscut care nu a cunoscut-o pe 
mama mea,  unde mergea abia acum știa, dar eu nu i-am zis să rămână, 
dar el a rămas, fără să-și dea seama că-și contrazice flagrant filosofia 
sa de viață,  și plecând doar atunci când am mers cu toții să ne culcăm, 
nevrând sa ia niciun ban de la mine, și întorcându-mi înapoi suta aia  
de dolari pe omul ăla nu l-am mai vazut niciodata așa, sunt oameni pe 
care nu o să-i mai vedem niciodată la fel  după ce am rămas singur un 
nor de țânțari m-a atacat

dimineața am mers cu sora mea la institutul oncologic, la un nou control 
și medicii i-au spus că dacă vrea să trăiască, ar trebui să facă avort, dar 
sora ma nu a vrut, alegând să moară, decât să-și omoare copilul din 
burtă, și a născut doi gemeni, dar nu a murit, lăsându-i pe medici cu 
gura căscată de acolo de unde este mama mea cred că e mândră de sora 
mea

când părăseam flutura pe drum m-am întâlnit cu șoferul de taxi urcând 
dealul pe jos nu știu cine i-a furat mașina așa cum  și mie cineva mi-a 
furat lacrimile de pe

 obraji  

 ***

unchiul meu iacov nu avea copii trăia într-o casă de la marginea pădurii 
„avea o plantație de vie în grădină și diabet” zâmbea întruna și gâfâia 
când vorbea dându-mi de fiecare dată pe ascuns câte ceva ca să nu-l 
vadă mătușa ileana care-mi dădea doar sfaturi  trăiau într-o casă de pe 
țuguiul dealului unde se termina satul și mai departe începea pădurea 
și necunoscutul o dată l-am surprins  după un copac plângând în pumni 
și am plecat înapoi ca să nu mă vadă când mă gândesc acum la unchiul 
meu iacov îl asemăn cu aburul care se înalță deasupra unei ape care 
dădea în

 clocot

 ***

în pod bunica anica dosea  pâine uscată trecuseră treizeci de ani de când 
scăpase de  foamete dar în podul casei suia mereu scara cu o pâine în 
mână de la magazin revenea cu șase pâini cinci pentru noi și una o urca 
în pod adunase în pod atâta pâine că ar fi putut mânca o jumătate de an 
tata o certa mereu că strânge pâine în pod dar ea oricum suia pe scară 
cu o pâine în mână când s-a aprins acoperișul și casa i-a ars în vâlvătăi 
bunica a suferit cel mai tare după pâinea arsă din pod  teama a întors-o 
pe dos și nu și-a regăsit liniștea decât atunci când iar începu să suie 
scara cu câte o pâine în mână  după moartea ei ne-a rămas un pod plin 
cu pâine pâinea din

 cer

Din volumul în lucru ( POEZII VERZI)
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             Argument

 După aproape 20 de ani de la şocul manifestului Fracturist (1998, „Monitorul de Braşov”), putem 
vorbi - fără teama de a greşi - despre o nouă mişcare (ori şcoală) literară. După 30 de ani de la faimosul număr al 
Caietelor critice (nr. 1-2, 1986), avem posibilitatea de a discuta, în egală măsură, despre o reală depăşire a post-
modernismului, cea de-a doua ediţie a Competiţiei continue având un rol mai curând festiv (Paralela 45, 1999) 
întocmai re-editării Postmodernismului românesc (Humanitas, 2010). Cele două fenomene par a fuziona astăzi 
sub titulatura extrem de generoasă (a se citi vagă) a post-umanismului, o mutaţie însă cu efecte paradigmatice 
(Fukuyama, Hayles, Haraway, Braidotti, Wolfe). Revista „Vatra” propune, aşadar, o anchetă tematică, proiectul 
anunţându-se ca replica oferită dosarelor mai sus amintite, încercând să răspundă următoarelor întrebări 
(orientative), în vederea developării unui portret de grup aflat în continuă mişcare:

a. Ce este postumanul? Dar postumanismul? Care e atitudinea acestei „episteme” faţă de 
modernitate şi/sau postmodernitate? Dar faţă de proiectul iluminist? Nu e prima dată când auzim de moartea 
omului ori a umanismului. Ce e diferit? Asistăm la o implozie antropologică?

b. Care e locul postumanismului între celelalte mari „-isme” ale sec. XXI (trans-umanismul, 
anti-umanismul)? Care e relevanţa (şi ponderea) tehnologicului ori a biologicului/animalicului în interiorul 
subiectivităţii/sensibilităţii postumane (asta dacă ne mai permitem centrarea discursului în jurul unui 
„subiect”)? Care e ori care sunt noile figuri ale postumanităţii?

c. Putem vorbi despre un nou curent literar/artistic? Care sunt şi cum definim „estetica”, 
„instituţiile” şi, nu în ultimul rând, „ideologia” postumanismului? Mai sunt funcţionali aceşti piloni 
conceptuali/disciplinari? Au mai multă relevanţă acum aspectele socio-politice?

d. În ce măsură putem proba existenţa unui postumanism central- sau est-european? Este sau va fi 
postumanismul confiscat, din nou, de către occidentali (America de Nord; Europa vestică; acolo unde-i sunt, 
totuşi, sursele)? Există posibilitatea unui postumanism românesc sau, altfel spus, în ce măsura mai putem 
circumscrie azi un specific naţional al postumanismului? Cum ar arăta el?

e. Care e raportul dintre genurile SF şi Fantasy (imaginarele tehnologice ori virtual-speculative, ca 
să zicem aşa) şi postumanism? Cum se reflectă societatea (postumană?) – într-o epocă a globalizării digitale – 
în textele tinerilor noştri scriitori (utopic/distopic)?

f. Care ar fi numele cele mai reprezentative ale discursului cultural „postuman” (poezie, proză, 
teatru, critică, istorie, eseu şi teorie), atât de la noi, cât şi de aiurea?

Alex CIOROGAR

postuman/ismul
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Robert CINCU
După moartea omului

Michel Foucault e cel care a constatat moartea 
omului, la fel cum înaintea acestuia Nietzsche 
proclamase moartea lui Dumnezeu. Admiţând 
ipoteza lui Foucault, ne plasăm automat într-o 
etapă după moartea omului. Indiferent cum arată 
societatea sau artele de azi, existenţa unui moment 
istoric în care admitem moartea omului, ne plasează, 
după cum spuneam, într-o paradigmă post-umană. 
Semantica termenului de postumanism, aşadar, nu 
e una descriptivă. A fi postuman nu înseamnă (încă) 
a fi anti-uman, post-apocaliptic, cyborg ş.a.m.d., ci 
vorbim, mai degrabă, de o încadrare istorică. Aşadar, 
postuman(ism)ul desemnează epoca ce vine după 
un moment istoric (mai mult sau mai puţin exact) al 
morţii (mai mult sau mai puţin simbolice a) omului. 
A spune că eşti postuman e ca şi cum ai spune că eşti 
optzecist (adică individ din anii ’80).

În mod evident, acest reper prin excelenţă 
cronologic (postumanismul), ca şi optzecismul în 
cultura română, începe să fie asociat cu o anumită 
ideologie specifică, respectiv cu o estetică specifică. 
Aflându-se, aşadar, în proaspăt şi plin post-umanism, 
provocarea teoreticienilor, a filosofilor şi a istoricilor 
de azi este să delimiteze, pe cât posibil, specificul 
ideologic/estetic al acestei epoci, iar în acest sens s-au 
făcut deja progrese vizibile. Cu toate că practicile 
postmoderniste sau chiar moderniste sunt încă vizibile 
în contemporaneitate, într-adevăr, în ultimii ani se 
conturează tot mai clar prezenţa unui spirit al epocii 
(specific/exclusiv) postumane, iar clarificarea sa 
conceptuală nu mai este doar o oportunitate teoretică/
filosofică/istorică ci, mai degrabă, o necesitate.

Extrem de simplificat, teoreticienii (români şi 
occidentali deopotrivă) constată două aspecte majore 
legate de specificul postuman: 1) tehnologia a invadat 
viaţa de zi cu zi a individului într-o manieră fără 
precedent, iar asta duce la 2) o transformare a omului 
care, fiind acum masiv contaminat tehnologic, riscă să 
nu se mai potrivească definiţiei pe care o avea termenul 
de Om până recent. Se impune astfel o redefinire a 
Omului care să accepte şi masivele „îmbunătăţiri” 
tehnologice (iar cei care fac asta se numesc, în general, 
transumanişti) sau, dimpotrivă, se caută o reîntoarcere 
a omului spre un set de valori de dinainte de moartea 
sa foucaultiană, dinainte chiar de modernitate (această 
ultimă accepţie fiind, de fapt, cea postumanistă prin 
excelenţă). Pe scurt, aşa cum observă mai mulţi 
teoreticieni, transumanismul e glorificarea inovaţiei 
tehnologice, de dragul progresului umanităţii. 
Postumanismul, dimpotrivă, e critic, privind 
evoluţia tehnologică, mai degrabă, ca pe o formă de 

dezumanizare ce s-a instaurat pe nesimţite în societatea 
contemporană (vezi, spre exemplu, Luca Valera, 
Posthumanism. Beyond Humanism? în „Cuadernos 
de Bioetica”, XXV, 2014/3, pp. 481-491 sau Rosi 
Braidotti, Postumanul, trad. Ovidiu Anemţoaicei, 
Hecate, Bucureşti, 2016, pp. 136-137). Cu riscul de 
formula observaţii halucinante din punct de vedere 
lingvistic, se poate conclude faptul că postumanismul 
îi reproşează transumanismului că este, de fapt, anti-
uman(ist). Sau, în termeni aparent mai simpli, utopia 
transumanistă este distopia postumanistă. Sigur, 
distincţia dintre cele două e mai puţin importantă aici, 
ceea ce e cu adevărat important fiind faptul că ambele 
paradigme, chiar dacă se opun, pleacă de la aceeaşi 
premisă conform căreia înţelegerea conceptului de 
Om se vede afectată de invazia tehnologică.

Din acest punct de vedere poate că o comparaţie 
între postumanism şi alte isme precum postmodernism 
sau modernism e mai puţin interesantă. Există însă 
unele isme care rezonează masiv cu paradigma 
postumană. Pe de o parte, în mod previzibil, e 
vorba de Umanism (înţeles, mai ales, cu nuanţele 
sale renascentiste). Practic, sub ameninţarea unei 
transformări problematice a omului într-un post-
om tehnologizat, postumaniştii propun o întoarcere 
la valori prin excelenţă uman(ist)e. În acest sens, 
postumanismul e, de fapt, un neo-umanism. El nu 
reprezintă (doar) o etapă ulterioară umanismului, ci 
reprezintă, de fapt, o reluare a umanismului de pe 
poziţiile contemporaneităţii. Vorbim, aşadar, de un fel 
de umanism nou care, spre deosebire de cel(e) vechi, a 
trecut prin experienţa devastatoare a modernismului şi 
a postmodernismului, iar acum asistăm la o resurecţie 
a sa. Forţând o comparaţie ridicolă venită din zona 
Fantasy, dar o comparaţie nu tocmai întâmplătoare, 
putem asocia vechiul umanism cu personajul Gandalf 
cel Sur, în condiţiile în care avem de-a face acum cu 
resurecţia unui (neo-)umanism mult mai avansat, un 
fel de Gandalf cel Alb.

Un alt ism interesant care se dezvoltă în 
paralel (şi aproximativ pe aceleaşi coordonate) cu 
postumanismul este anateismul (termen propus de 
Richard Kearney). Pe scurt, după ce teza lui Nietzsche 
despre moartea lui Dumnezeu dăinuie timp de aproape 
un secol, încep să apară discuţii tot mai interesante 
despre o epocă plasată După moartea lui Dumnezeu 
(există, în acest sens, un volum intitulat chiar aşa, care 
reproduce un dialog la distanţă între Gianni Vattimo şi 
John D. Caputo). Aşadar, după moartea nietzscheană 
a lui Dumnezeu, anateismul proclamă un nou tip de 
raportare la un Dumnezeu a cărui descriere nu se mai 
supune morţii anunţate de Nietzsche. Postumanismul, 
în mod similar, după moartea omului (fie el ucis de 
Foucault sau de modernitate în general – aşa cum 
observă Radu Vancu în recentul volum Elegie pentru 
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uman) propune un nou Om care să se sustragă morţii 
anunţate de filosofia (post)modernă sau de alarmanta 
invazie tehnologică în psihicul şi în viaţa de zi cu zi 
a individului contemporan. Impresia generală care 
se creează este aceea că în paralel cu o întoarcere 
la Om, după moartea sa anunţată de filosofi, aveam 
de-a face şi cu o întoarcere la Divinitate, ambele de 
pe poziţiile mult mai complexe ale unei filosofii noi, 
contemporane, în plină dezvoltare.

Trebuie menţionat faptul că postumanismul 
pare să se dezvolte pe două paliere. Un prim palier 
(Soft) se poate referi la câteva schimbări din viaţa de 
zi cu zi a omului contemporan care începe să-şi piardă 
din specificitatea considerată generic drept esenţial-
umană. Să luăm un exemplu: în cartea How to read 
Lacan, Žižek abordează la un moment dat problema 
serialelor de comedie în care se râde pe fundal la fiecare 
poantă din film (fenomenul canned laughter). Žižek 
se întreabă, astfel, care e rolul acelui râs înregistrat, 
iar concluzia la care ajunge este esenţială. Omul, 
privind un serial de comedie (cu râsetele înregistrate) 
nu râde neapărat (sau aproape deloc) atunci când 
urmăreşte serialul. El nu e contaminat/impulsionat de 
faptul că pe fundal se aud acele înregistrări cu oameni 
râzând. Şi, chiar dacă omul nu râde când urmăreşte un 
asemenea serial de comedie, el la final se simte relaxat. 
Impresia lui Žižek este aceea că râsetele înregistrate 
sunt acolo pentru că ele râd în locul spectatorului. 
Practic, individul vine obosit de la muncă şi, într-
un exerciţiu de maximă pasivitate, urmăreşte un 
serial amuzant care şi râde în locul său la diferitele 
poante. Acest gen de înstrăinare a râsului unui laptop/
tv pe care rulează un film poate fi privit ca o nuanţă 
specifică epocii postumane (evident, mizele analizei 
lui Žižek sunt cu totul altele, dar exemplul notat de el 
funcţionează foarte bine în cadrul discuţiei de faţă). 
Pe scurt, râsul, un element prin excelenţă uman, este 
practicat independent de om de către o maşinărie care 
reproduce (în contul spectatorului) activitatea umană 
de a râde. Dacă la începutul modernităţii/modernizării 
lumii maşinăriile munceau în locul omului, treptat s-a 
ajuns ca ele să trăiască în locul omului, acesta văzându-
se astfel deposedat de funcţii definitorii ale condiţiei 
sale. Din acest punct de vedere, inclusiv alienarea 
este un simptom (soft) al epocii postumane, iar aici 
literatura (românească şi occidentală) oferă exemple 
numeroase. De fapt, chiar romanele celebrului 
Michel Houellebecq reuşesc să surprindă foarte bine 
acest detaliu specific al epocii postumane (alienarea 
insuportabilă a individului datorată convenţionalizării 
vieţii de zi cu zi, robotizarea relaţiilor dintre oameni). 
Poezia românească a ultimilor ani, de asemenea, 
evocă numeroase exemple de alienare contemporană 
care conduce către o robotizare (psihologică mai ales) 
a societăţii, fie că vorbim de lipsa de poftă de viaţă 

a omului contemporan, furnicarele aproape mecanice 
de oameni care lucrează (tot robotic) în corporaţii, 
convenţionalizarea relaţiilor dintre oameni, generaţia 
online/Facebook ş.a.m.d.

Există, de asemenea, o formă de postumanism 
hardcore, unde accentele distopice sau (post)
apocaliptice sunt ceva mai pregnante. Într-adevăr, 
literatura de acest tip (bogată şi ea, deja, în exemple, 
atât la noi cât şi aiurea) seamănă pe alocuri cu ceea 
ce era cândva literatura S.F. Există însă câteva 
diferenţe de accent sau de nuanţe: robotul care 
încearcă să devină om (sau care are trăsături umane 
recognoscibile) din literatura S.F. se transformă 
în omul care ajunge să se robotizeze în literatura 
postumană. Desigur, anumite texte S.F. surprind 
foarte bine şi un spirit postuman, în special cele cu 
accente distopice. În cinematografia S.F., pe de altă 
parte, lucrurile sunt chiar mai clare: „Terminator” 
este un film cu vizibile accente postumane, inclusiv 
titlul filmului fiind extrem de potrivit în acest sens. 
Pe de altă parte, în contextul discuţiei de faţă, foarte 
interesant mi se pare cazul filmului „Star Wars” 
care reuşeşte să îmbine două paradigme aparent 
ireconciliabile (deocamdată). Din start trebuie 
spus că „Star Wars” nu bifează aproape nici o teză 
specific postumană, însă filmul reuşeşte o îmbinare 
coerentă şi absolut spectaculoasă între transumanism 
şi anateism: personajul Darth Vader, pe jumătate om, 
pe jumătate robot (deci transumanism ca la carte), 
este practicantul foarte abil al unei religii arhaice 
care îl pune în legătura cu Forţa, un fel de spirit ce 
guvernează întregul univers (o perspectivă, cel puţin, 
ana-teistă). 

Un ultim detaliu ar mai fi de precizat: dat 
fiind faptul că postumanismul este (şi) un produs 
al erei digitale (cu care, într-o anumită măsură, se 
şi confundă) în mod cert vorbim despre un fenomen 
global. În măsura în care o cultură (mai mare sau mai 
mică) are acces la televiziune, facebook, internet în 
general, precum şi la inovaţii electronice de ultimă 
oră, foarte probabil indivizii din interiorul acelei 
culturi şi-au înstrăinat deja o parte din activităţile 
lor acestor mecanisme, iar tocmai această înstrăinare 
poate fi, în unele cazuri, atât de intimă, încât ea 
să corespundă unei imperceptibile (deocamdată) 
dezumanizări (cel puţin din perspectiva unei 
înţelegeri conceptuale a Omului de pe poziţii încă 
ne-reevaluate). Prin urmare, acest spirit postuman al 
epocii contemporane are o răspândire foarte largă, 
iar diferitele forme pe care le va lua el (sau deja 
le-a luat) în interiorul unei anumite culturi (sau în 
interiorul unei anumite comunităţi, mai exact) vor 
constitui, probabil, nuanţele locale ale literaturii din 
viitorul apropiat.
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Vasile MIHALACHE

Cum am ajuns să vorbim despre 
postumanism

Nu există un singur postumanism, ci mai 
multe. Doar în măsura în care aceste postumanisme 
au însuşiri comune care le diferenţiază ca grup de 
alte viziuni – contemporane sau anterioare – asupra 
lumii se poate vorbi despre postumanism ca despre 
un curent de gândire care pune la îndoială şi încearcă 
să depăşească, în diferite feluri şi în diferite grade, 
conceptele fundamentale ale umanismului: natura 
umană, excepţionalismul uman, subiectivitatea, 
conştiinţa de sine, dualitatea minte/corp, agentivitatea, 
autonomia, identitatea, esenţa, valoarea, opoziţia natură/
cultură etc. Din acest punct de vedere, postumanismul 
este continuarea critică a direcţiei antiumaniste din 
teorie şi filosofie, care a început odată cu „maeştrii 
suspiciunii”, Nietzsche, Freud şi Marx (cf. Paul Ricœur, 
De l’Interprétation: Essai sur Freud), a continuat cu 
unii reprezentanţi ai Şcolii de la Frankfurt (Benjamin, 
Marcuse, Horkheimer etc.), cu structuralismul 
(Saussure, Lévi-Strauss, Barthes, Althusser etc.) şi 
a ajuns la apogeu odată cu poststructuralismul şi 
deconstructivismul (Foucault, Derrida, Bourdieu etc.), 
studiile culturale şi despre ştiinţă, postcolonialismul, 
feminismul şi teoriile numite generic „postmoderniste” 
[Lyotard, Baudrillard, Deleuze, Guattari, Kristeva, 
Cixous, Irigaray, Butler, McLuhan, Latour, Agamben 
etc.). Despre unii autori antiumanişti se poate spune că 
au virat spre postumanism în ultimele etape ale carierei 
lor (vezi, spre exemplu, Derrida, „L’Animal que donc je 
suis (à suivre)”]. 

O diferenţă importantă între postumanism 
şi antiumanism este de ordin metodologic: dacă 
antiumanismul este critic şi negator, încercând 
mai degrabă să deconstruiască ideile umaniste, 
postumanismul este descriptiv şi afirmativ, principala 
lui preocupare fiind găsirea unei noi serii de 
concepte, dar şi a unei noi etici care să fie proprii 
lumii contemporane (Haraway, „Un manifest al 
cyborgului”, Wark, „Information wants to be free 
(but is everywhere in chains)”). Din acest punct de 
vedere, postumanismul este tributar antiumanismului, 
în sensul că se bazează pe critica adusă umanismului 
de către acesta din urmă, însă îl consideră doar o etapă 
istorică ce trebuie depăşită prin afirmarea unei noi 
înţelegeri, pozitive, a lumii (Braidotti, Postumanul). 
Astfel, se poate spune că postumanismul are o istorie, 
dar nu şi o tradiţie.

postuman/ismul

Postumanismul nu trebuie confundat cu ideologia 
futuristă şi mişcarea activistă numită transumanism, care 
încearcă să amelioreze omul cu ajutorul tehnologiei. Din 
multe puncte de vedere, transumanismul rămâne captiv 
în ideologia umanistă, mai ales atunci când perpetuează 
dualismul minte/corp şi consideră că mintea/conştiinţa 
poate fi transplantată într-o maşinărie. Dar, „presupunând 
chiar că o asemenea separare ar fi posibilă, cum ar putea 
cineva să creadă că, ajunsă într-un mediu total diferit, 
conştiinţa ar rămâne neschimbată, ca şi cum nu ar avea 
nici o legătură cu corpul care o adăposteşte?” (Hayles, 
How We Became Posthuman).

Figura principală a postumanismului este post-
omul sau postumanul [posthuman], care uneori mai 
poartă numele de monstru, cyborg (Haraway), gamer 
sau hacker (Wark). Post-omul nu este nici o fiinţă reală, 
nici una imaginară, ci virtuală (Haraway, „The Promises 
of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d 
Others”, Hayles, How We Became Posthuman). Spre 
deosebire de om, post-omul nu are o ontologie stabilă, 
nu are natură umană, consideră că identitatea lui este 
fluidă, multiplă, eterogenă, mereu în devenire. Pentru el, 
conştiinţa este un epifenomen şi consideră că „limbajul 
a fost învestit cu prea multă putere” de cotitura 
lingvistică (Barad, „Performativitatea postumană”). 
Post-omul respinge dualitatea minte/corp, privilegiază 
materialismul monist în faţa dualismului şi, de multe 
ori, informaţia în faţa materiei. Era geologică în care 
apare post-omul este antropocenul.

Din interesul postumanismului faţă de post-om nu 
trebuie dedus, neapărat, că omul este mort: „Dacă «Omul» 
este prezent la propriile funeralii, cum ar putea «el» să fie 
mort?” (Badmington, „Teoretizarea postumanismului”). 
Post-omul este contemporan cu omul umanist. Deşi există 
variante „apocaliptice” de postumanism, cele mai multe 
consideră că apocalipsa a avut loc deja, deci nu va mai 
urma niciodată: „Viitorul nu vine niciodată” (Pepperell, 
„The Posthuman Manifesto”). Pe de altă parte, post-omul 
ştie că omul este invenţia sa, motiv pentru care nu mai 
poate crede în el şi în valorile lui. Iluzia că singur omul a 
construit lumea – fără nici o contribuţie a celorlalte specii 
– nu diferă cu nimic de iluzia că Dumnezeu a creat lumea 
(Haraway, „Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, 
Chthulucene: Making Kin”). „Omul umanist” se crede 
Dumnezeu şi măsura tuturor lucrurilor, post-omul ştie 
că este cyborg şi creatura tuturor lucrurilor: „Deşi ambii 
sunt prinşi în dansul spiralei, mai bine cyborg decât zeiţă” 
(Haraway, „Un manifest al cyborgului”).

Relaţia speciei umane cu tehnologia, una dintre 
temele importante, este complexă: revoluţia tehnologică 
a dus la oprimare şi colonizare (Adas, Machines as the 
Measure of Men), dar şi la emancipare. Oricum ar sta 
lucrurile, „tehnologiile de comunicaţie şi biotehnologiile 
sunt unelte esenţiale care ne reconfecţionează corpurile” 
(Haraway, „Un manifest al cyborgului”), motiv pentru 
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care trebuie studiate, analizate şi înţelese ca „prelungiri 
ale corpului” sau proteze, nu ca obiecte independente 
(McLuhan, Să înţelegem media). Tehnologia, la fel ca 
ştiinţa, nu este niciodată ideologic neutră (Latour, Nu 
am fost niciodată moderni). Lumea în care trăim astăzi 
este, cu siguranţă, cea mai mediată tehnologic din istorie, 
dar fiecare epocă de până acum ar fi putut spune despre 
sine acelaşi lucru. Pentru unii postumanişti, limbajul 
articulat este prima extensie a corpului, deci prima proteză 
tehnologică.

Închei această prezentare cu o menţiune importantă: 
postumanismul pe care l-am descris foarte pe scurt mai sus 
poartă denumirea convenţională de „postumanism critic”, 
pentru că s-a dezvoltat din teoria critică şi studiile literare şi 
culturale (vezi Post/h/um. Jurnal de studii (post)umaniste, 
vol. 1, „Postumanismul”, www.posthum.ro). Putem vorbi, 
pe lângă el, şi despre un postumanism literar-artistic? 
Pot exista, desigur, lucrări inspirate din problematica 
postumanistă sau cu teme (aşa-zise) postumaniste ori 
postumaniste (accentul este important aici, ca oriunde), la 
fel cum pot exista interpretări de acest tip ale literaturii, 
dar postumanismul rămâne, până la capăt, o teorie şi nu 
poate fi considerat un curent literar propriu-zis; ar fi ca şi 
cum am spune că structuralismul sau deconstructivismul 
sunt (şi ele) curente literare. Într-un sens destul de precis, 
cu origini în manifestele avangardei istorice (în special 
ale futurismului şi dadaismului) şi ajuns deja definitiv în 
anii 1960, teoria a devenit o formă autonomă de discurs, 
diferită atât de literatură, cât şi de filosofie. Postumanismul 
păstrează şi susţine această autonomie. El nu este o teorie 
a literaturii sau a artei, dar (uneori) poate fi de dragul lor.

În rest, la fel ca orice alt concept, postumanismul 
poate însemna orice ne dorim sau ne vom dori să însemne, 
dar pentru asta are nevoie de o altă definiţie, total diferită 
de cea (deja) „istorică” (Clarke & Rossini, eds., The 
Cambridge Companion to Literature and the Posthuman). 

 

Cristina DIAMANT
a. Cred că o întrebare mai potrivită ar fi „Ce 

sperăm că va fi postumanul?” tocmai pentru că 
toată ipoteza singularităţii presupune un salt atât de 
spectaculos încât să scape posibilităţilor noastre de a-l 
gândi, deci cu atât mai mult de a-l proiecta ca imagine 
sau de a-i cartografia zona de impact. Tocmai de aceea 
întâmpină atât de multă rezistenţă: teama de necunoscut 
se asociază cu angoasa de a deveni redundant. Dacă 
nu putem „măsura” postumanul în termeni umani, 
omul şi-a pierdut ultima zonă în care se mai bucura de 
centralitate. Practic, nu putem vorbi despre postuman 
decât într-un context postumanist pentru că altfel se 
riscă vulgarizarea discursului în termeni cantitativi şi se 
pierde din vedere tocmai diferenţa calitativă dintre a fi 
„uman” şi „postuman”. Desigur, a fi om şi a fi umanist nu 
pot fi echivalate, aşa că poţi fi postumanist şi să doreşti 
depăşirea perspectivei umaniste fără să simpatizezi cu 
ideea postumanului, dar atunci ai o atitudine mai degrabă 
modernistă decât postmodernistă. Să te temi să te „rupi” 
de sensurile pe care le poate actualiza „a-fi-om” poate fi 
suspectat de un esenţialism nerecunoscut. Ce ar fi nou 
faţă de celelalte dispariţii ale omului ca proiect cultural 
ar fi că o nouă imagine a omului nu numai că nu ar mai 
fi de dorit, dar nu ar mai fi posibilă. Odată ce va fi atinsă 
singularitatea, nu putem intra în marşarier. 

b. Postumanismul şi transumanismul se împacă 
foarte bine tocmai pentru că refuză o înţelegere 
teleologică a istoriei care să susţină prezumţia 
centralităţii omului. Logica anterioară e inversată: în 
loc să sacrificăm orice pentru a salva fie şi ideea de 
umanitate, cum se întâmplă în Brave New World prin 
sinuciderea nobilului sălbatic, întregul raţionament 
expune, de fapt, egoismul acestui ataşament faţă de 
umanitate, care nu poate fi justificat fără a trece prin 
solipsizare. Aldous Huxley a avut un impact enorm 
asupra fricii modernităţii de propria sa capacitate de a 
schimba lumea, dar ar trebui să ne amintim şi de fratele 
lui, Julian, care nu numai că se specializase în genetică, 
dar a fost un colaborator apropiat al lui John Haldane, 
autorul best-seller-ului „Daedalus, or Science of the 
Future” (1924), o proclamare optimistă şi tehnofilă 
a posibilităţilor viitorului. Nu cred că un asemenea 
entuziasm mai e posibil în postmodernism, dar 
asumarea imaginii lui Daedalus se potriveşte foarte bine 
transumaniştilor. Cei care simpatizează cu Aldous mai 
degrabă decât cu Julian îi acuză de anti-umanism pentru 
că vor să părăsească zona problemei umane în moduri 
contrare naturii, chiar hibride, deşi anti-umanişti în sensul 
strict nu sunt decât cei care pledează pentru aşa-numita 
„Voluntary Human Extinction”, iar să extrapolezi de la 
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o minoritate înseamnă să forţezi argumentul aproape 
cu rea-voinţă. Dintre „isme”, partizanii postumanului 
sunt mai apropiaţi de postmodernism tocmai prin 
deschiderea faţă de contaminare şi renunţarea la ceea 
ce Elaine Graham numeşte „igienă ontologică”, acea 
obsesie a categoriilor pure născută în Iluminism care, 
în ultimă instanţă, a dus la aberaţiile eugeniei. Fără doar 
şi poate, postumanul va fi o categorie deschisă, chiar 
hibridă de sensibilitate în care ceea ce contează nu e 
neapărat cât e biologic şi cât e tehnologic, ci ineditul 
combinaţiei şi starea de liminalitate continuă. M-aş feri 
să mai folosesc distincţia „subiect”-„obiect” în acest 
context, mai ales dacă am în vedere ceea ce Levi Bryant 
numeşte „onticologie” sau „ontologie plată”, sistemul în 
care nici un obiect nu poate fi redus la un altul, ci toate 
coexistă în interacţiune dinamică în acelaşi plan, fără 
posibilitatea transcendenţei. Cam aşa mi-aş imagina eu 
lumea de cyborgi de după singularitate: fluidă, rizomică 
şi în continuă mişcare.

c. „Estetica” e una destul de activă mai ales la 
nivel de pop culture, fie în variante de proiectare în 
viitor tip cyberpunk, fie ironizată în varianta nostalgiei 
retro din vaporwave. Crizele sunt din nou estetizate, 
de data aceasta ca „glitch”, iar gratuitatea imaginii şi a 
detaliului e în sine recunoscută ca un manifest ideologic, 
practic o pledoarie pentru o altă decupare a realului. Nu 
cred că poţi vorbi despre o astfel de „estetică” fără să 
aduci în discuţie „ideologia” şi invers. Hibridizarea, mai 
ales cea de tip „spliced” ca în genetică, pătrunde peste 
tot. Distopiile SF de azi sunt, pentru mine cel puţin, 
undeva la jumătatea drumului, asumându-şi o „estetică” 
postumană, dar operând în continuare cu o „ideologie” 
umană, chiar umanistă. 

d. Sincer, nu îmi pot imagina prea curând 
o literatură românească în care postumanul să fie 
elementul central. În cel mai bun caz, mă aştept să preia 
rolul de adjuvant din basme pentru protagoniştii care vor 
fi tot umani(şti) şi de neînlocuit, eventual postumanul 
fiind prezentat în spiritul unei voinţe eficiente suspecte 
că nu se poate dirija singură fără un pitic pe umăr, ca 
la Schopenhauer. Totuşi, experimente interesante în 
această zonă au toate şansele să apară, mai ales dacă 
se merge pe linia deschisă de frumoasa fără corp, astfel 
încât nu aş vorbi despre un monopol occidental chiar 
şi fără să aduc în discuţie fascinaţia japonezilor pentru 
genul mecha, cyborgi şi hibrizi. 

e. Genul fantasy, funcţionând  pe o logică a 
refacerii unei ordini anterioare, s-ar plia, dintre „ismele” 
cunoscute azi, cel mai bine pe un postumanism ca 
depăşire ecologică a umanului. Nu îi văd, însă, un 
viitor, pentru că tendinţele holistice pot foarte uşor 
să cadă în tezism şi, mai grav pentru un cititor, să 
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plictisească prin lipsa de tensiune. Aici genul SF are 
un avantaj clar, pentru că are o structură narativă mai 
flexibilă şi poate interoga altfel prezumţiile umaniste. 
Moda curentă a distopiilor aş lega-o de o nouă sete 
pentru eroism, pentru revalorificarea individului prin 
smulgerea, uneori violentă, dintr-un sistem care îi ignoră 
particularităţile. Există încă o teamă generalizată de 
hibridizarea cu tehnologicul, de parcă ar veni la pachet 
cu uniformizarea. Şi când se scrie despre postumani, 
tendinţa e în continuare mai ales de a gândi dihotomic, 
om cald vs cyborg rece, dar postumanul e un construct 
mult mai flexibil de atât. O utopie postumană are sens 
doar odată ce nu mai gândim în termenii înlocuirii unei 
calităţi umane cu opusul ei. Postumanismul, de altfel, nu 
mai construieşte lumi pe model iluminist prin excluderea 
diferenţei. Va veni şi vremea utopiilor, poate suprapuse 
unui nou boom tehnologic care să inspire entuziasm, 
dar momentan globalizarea e încă privită suspect, iar 
utopiile au sens în context comunitar. 

f. Dintre autorii de teorie şi critică în sfera 
postumanului, ar trebui să încep, desigur, cu Rosi 
Braidotti, Donna Haraway şi Katherine Hayles, dar şi cu 
Andy Clark, pentru problematizarea identităţii de cyborg 
ca una potenţial naturală, şi Nick Bostrom pentru teoriile 
despre posibilitatea existenţei într-o simulare virtuală. 
Dintre cei mai recenţi i-aş menţiona pe Ian Bogost 
(Alien Phenomenology or What It’s Like to be a Thing, 
2012), Claire Colebrook (Essays on Extinction: Death 
of the Posthuman, 2014), Philomena Essed şi Gabriele 
Schwab (Clones, Fakes and Posthumans: Cultures of 
Replication, 2012), Elana Gomel (Science Fiction, Alien 
Encounters, and the Ethics of Posthumanism: Beyond 
the Golden Rule, 2014), Michael Hauskeller (Sex and 
the Posthuman Condition, 2014), Arthur Kroker (Exits 
to the Posthuman Future, 2014). Observaţii pertinente 
am găsit şi în texte mai vechi la Neil Badmington 
(Alien Chic: Posthumanism and the Other Within, 
2004), Anne Balsamo (Technologies of the Body: 
Reading Cyborg Women, 1995), Judith Halberstam şi 
Ira Livingston (Posthuman Bodies, 2005), în volumul  
”Flesh Machine: Cyborgs, Designer Babies, and New 
Eugenic Consciousness” editat de colectivul Critical Art 
Ensemble în 1998, la Williams Haney (Cyberculture, 
Cyborgs and Science Fiction, 2005), James Hughes 
(Citizen Cyborg, Why Democratic Societies Must 
Respond to the Redesigned Human of the Future, 2004) 
şi André Nusselderlder (Interface Fantasy: a Lacanian 
Cyborg Ontology, 2006). 

Personal, nu-l citesc pe Francis Fukuyama decât 
pentru a mă situa polemic faţă de el, iar în proză m-au 
surprins plăcut portretele postumanului la Margaret 
Atwood, Kazuo Ishiguro, David Mitchell şi Jeanette 
Winterson.
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Daniela PETROŞEL 

O post/stare a umanului

Definirea postumanismului este cel mai adesea 
o incursiune în istoria (şi viitorul) valorilor ce definesc 
fiinţa umană şi a complicatelor relaţii dintre societate şi 
tehnologie. O tehnologie care nu mai stă cuminte într-
un raport antitetic cu realitatea – asumându-şi eventual 
rolul de adjuvant al omului –, ci intră cu o îndrăzneală 
crescândă în ceea ce obişnuim să numim natura umană. 
Modernitatea ne-a arătat că tehnologia modifică 
întotdeauna practicile sociale (adesea şi estetice), dar 
contemporaneitatea ne face martorii unei realităţi în care 
biologia şi tehnologia converg până la a face imposibilă 
recunoaşterea specificului lor. Tehnologia nu mai este 
pentru umanitate un Celălalt distant şi antagonic; 
om şi maşină experimentează o tensiune permanentă 
ce dă naştere unei noi forme, postumanul. Iar acest 
nou construct istoric, postumanul, este emblematic 
pentru realitatea tehnoculturală a contemporaneităţii. 
El sintetizează melanjul dintre organismul biologic 
şi circuitele informaţionale, dintre scopurile fiinţei şi 
teleologia robotică (Katherine Hayles, How We Became 
Posthuman).  

Postumanismul ni se prezintă, evident, sub multe 
chipuri: de la teoriile despre relaţia om-animal-maşină 
la scenariile transumaniste, futuriste şi construite în 
cheia unui mecanicism software care a înlocuit definitiv 
umanul, la cele legate de etica tehnologiei sau de 
problematicele mutaţii genetice, el acoperă o varietate de 
domenii, depăşind cu mult sfera studiilor culturale. Iar 
varietatea direcţiilor de cercetare este multiplicată şi de 
diversitatea atitudinilor: de la bioconservatori de tipul lui 
Francis Fukuyama şi circumspecţi ca Jean Baudrillard, 
la exaltarea specifică scenariilor transumaniste de tipul 
celor propuse de Hans Moravec sau Ray Kurzweil. De 
la studiile axate pe imersiunea subiectului în universul 
virtual, la abordările cyberfeminismului, de la elogiul 
necondiţionat al roboticii şi al debarasării de carcasa 
corporală, la vociferările reprezentanţilor religioşi, 
îngrijoraţi de compromiterea spiritualităţii umane, toate 
aceste manifestări construiesc un cadru de gândire 
postumanist, preocupat de, dar şi parte constitutivă a 
avatarurilor recente ale imaginarului tehnologic.

Dacă despre postmodernism s-a spus că poate fi 
un moment, o condiţie generală, un stil sau o perioadă 
istorică (Linda Hutcheon), şi definirea postumanismul 
merge cam pe aceleaşi direcţii. În The Posthuman 
Condition, Robert Pepperel distinge trei mari accepţiuni 
ale postumanismului: 1. Sfârşitul perioadei de 
dezvoltare socială cunoscută sub numele de umanism; 
2. Transformarea profundă a perspectivei tradiţionale 
asupra fiinţei umane, sau, cum spune Katherine Hayles, 

sfârşitul unei anumite concepţii asupra umanităţii; 
3. Convergenţa dintre biologie şi tehnologie până în 
punctul în care ambele devin greu de diferenţiat. Feţe 
ale aceleaşi realităţi fiind, aceste accepţiuni se suprapun 
frecvent în practica discursivă, demonstrând, în cele din 
urmă, convergenţa lor. Căci interogaţiile postumaniste 
sunt generate chiar de schimbările tehnoculturale 
actuale, care construiesc un alt tip de societate şi, 
implicit, un alt tip de umanitate. O umanitate care, faţă 
de cea a Renaşterii, şi-a modificat modul şi mediul de 
viaţă, dar şi capacitatea de a percepe şi filtra realitatea. 
În acest context, postumanismul meditează la aceste 
schimbări, nuanţând teoretic unele principii (dragi 
postmodernismului) legate de subiectivitate, identitate, 
corporalitate, unitate/destrămare a subiectului, real-
virtual, spaţiu-timp, viaţă artificială. 

De aceea, postumanismul, spre deosebire de alte 
-isme ale secolului al XX-lea, cel puţin, pare mult mai 
ancorat într-o realitate socială, profund tehnologizată ce 
ne priveşte pe toţi. Dimensiunea lui estetică este, într-un 
fel secundară, spre deosebire de postmodernism, curent 
artistic, în primul rând. Ambele mişcări se raportează 
la alte concepte, încă deschise definirilor, modernismul 
sau umanismul, şi dezvoltă cu acestea relaţii paradoxale, 
având mari probleme în a-şi defini propriul teritoriu. 
Dar în vreme ce postmodernismul priveşte spre trecut 
cu ironie şi nostalgie, postumanismul, paradoxal şi în 
pofida prefixoidului constitutiv, priveşte spre viitor. Iar 
prefigurarea unui tip de viitor duce la o reîntoarcere 
spre un discurs prezent ce se construieşte în cheie 
frisonant neo-luddită, entuziast transumanistă sau, cel 
mai frecvent, cu multitudinea nuanţelor dintre aceşti doi 
poli.   

Unul dintre teoreticienii postmodernismului, Ihab 
Hassan, observa iminenţa postumanismului, încă din 
1976, într-o conferinţă ţinută la University of Wisconsin 
din Milwakee. El atrăgea atenţia că umanismul riscă 
să fie înlocuit de postumanism, acesta fiind noua fază 
de evoluţie a fiinţei umane: ,,Întâi trebuie să înţelegem 
că forma umană – însumând dorinţele umane şi toate 
reprezentările lor exterioare – se schimbă radical şi 
de aceea trebuie regândită. Trebuie să înţelegem că se 
apropie sfârşitul celor cinci sute de ani de Umanism, iar 
acesta se transformă în ceva pe care neputincioşi îl numim 
Postumanism” (Prometheus as Peformer: Toward a 
Posthumanist Culture, 1977). Aş evita enunţarea unei 
relaţii cauzale directe, spunând că postumanismul este 
copilul postmodernismului. Aş evita această relaţie 
univocă din cauza linearităţii ei simpliste, chiar dacă 
– în spaţiul dezbaterilor intelectuale − la început a fost 
Postmodernismul, abia apoi Postumanismul. Aş vedea 
în schimb serii de influenţe reciproce, într-o societate 
postbelică, postmodernă şi incipient postumană, 
ce a descoperit cibernetica şi puterea/democraţia/
inconsistenţa informaţiei: criza reprezentării (despre 
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care vorbeşte Baudrillard),  ancorată în dezvoltarea 
noilor medii, fluxul de informaţii care a dus la lipsa 
de adâncime (depthlesness, Frederic Jameson) a lumii 
postmoderne, compresia spaţiu-timp (David Harvey) 
sau o temporalitate fără nuanţe, redusă la un prezent 
perpetuu. Primatul informaţiei în faţa realităţii, una dintre 
cele patru trăsături ale postumanismului identificate de 
Katherine Hayles, a permis postmodernismului să se 
fundamenteze ideologic ca loc al iluziilor şi al jocurilor 
de suprafeţe în care originalitatea şi unicitatea, roase 
de desuetudine şi tributare orgoliului creator romantic, 
se reîncorporează ca parte a reţelei, voit democratice 
şi eliberatoare. În care implozia subiectului şi a 
obiectului traduce şi dublează implozia naturalului şi a 
artificialului.     

Nimic nu sintetizează mai bine gândirea 
postumanistă decât figura cyborgului. Un cyborg care 
a ieşit din spaţiul (fals) inofensiv al literaturii SF spre a 
cutreiera arealul discursurilor postumaniste. Simbol al 
protezării fiinţei – numeroasele implanturi tehnologice 
care afectează organicitatea biologicului –, dar şi al 
dematerializării ei – prin imersiunea în reţea –, cyborgul 
este, în egală măsură, semn al unei lumi post-gen (Donna 
Haraway) şi metaforă socială a contemporaneităţii. Nu 
în ultimul rând, prilej pentru declaraţii estetice vocale, 
în maniera artiştilor Stelarc sau Orlan. Transumanismul, 
care exprimă o poziţie mai radicală în cadrul de gândire 
al postumanismului, este mult mai dur cu găunoasa 
noastră corporalitate. Scenariile futuriste pe care adepţii 
săi le vehiculează sînt perfecte prin idealismul lor, iar 
simpla parcurgere a principiilor extropiei dezvoltate 
de Max More demonstrează acest lucru. Căci nimic 
nu pare nociv în cultivarea unui progres permanent, 
a transformării de sine, a unei societăţi deschise sau 
a optimismului practic. În cele din urmă, teoriile 
post- sau transumaniste nici nu contează. Ele sunt, ca 
întotdeauna, bântuite de păcatul perfecţiunii. Abia puse 
într-o realitate care le testează limitele, unde societatea 
în întreaga ei complexitate ia forma idealului preconizat, 
abia atunci asistăm la testul final al unei teorii. De aceea, 
textele literare sunt o astfel de realitate, sunt, cum spune 
Katherine Hayles, adecvate laboratoare de testare. E 
prea puţin – ştim bine – şi nedrept faţă de tot ceea ce 
înseamnă literatură; dar se prea poate ca acest context 
postuman să activeze această funcţie a literaturii. Foarte 
adesea, imaginarul literar postumanist traduce declaraţii 
profund ideologizate, tehnofile sau tehnofobe, în cel mai 
fericit caz, meditative. Un astfel de lucru face Bogdan 
Suceavă în romanul Vincent nemuritorul. Autorul 
pleacă de o idee care a obsedat imaginarul literar încă de 
la Epopeea lui Ghilgameş, nemurirea, şi o translatează 
în contextul postumanist al unei contemporaneităţi 
suficient de apropiate temporal de noi. Iar dacă atingerea 
nemurii a fost şi rămâne un ideal al colectivităţilor 
umane, în acest context profund tehnologizat nemurirea 

omului viitor va fi sinonimă cu transferarea informaţiile 
lui neuronale pe un suport electronic, aşa cum îşi doresc 
transumaniştii. Ideea este testată literar, problematica 
vizează neaşteptatele impedimente economice, militare, 
psihologice etc. ridicate în calea nemuririi, iar concluziile 
se impun cu evidenţă: dacă acumularea de baze de date 
este soluţia pentru atingerea nemuririi, atunci ar trebui să 
ne întrebăm dacă ne dorim cu adevărat această nemurire. 

 Dar împotriva reţelelor alienante şi a codurilor 
binare care au capturat umanul se poate lupta, ne învaţă 
Andrei Codrescu, în Ghid dada pentru postumani. 
Nu doar printr-o adecvată inventariere a părţii deja 
postumanizate: ,,Dacă nu ştiţi cu siguranţă ceea ce 
sunteţi, un postuman sau doar un biet om, analizaţi-
vă următoarele părţi ale trupului: oraşul, casa, maşina, 
iPhoneul, laptopul, iPodul, cutiuţa pentru medicamente, 
împrejurimile non-carnale. Dacă peste 60% din trupul 
dumneavoastră este acum electronic sau bioelectronic, 
dacă locuiţi într-un spaţiu construit pe criteriile eficienţei, 
aveţi nevoie de dada ca adjuvant şi corectiv pentru ceea 
ce ar putea fi, fără îndoială, pierderea puţinei libertăţi pe 
care o mai aveţi”. Sau prin îmbrăţişarea, aşa cum dadaist 
ne sfătuieşte autorul, bucuriei iraţionale şi a absurdului 
dadaist. Se poate lupta prin acceptarea evidenţei că 
trăim într-o realitate în care puterea tehnologiei vine din 
ubicuitatea şi caracterul ei invizibil, poate şi implacabil. 
Sau, sub povara adevărului că orice teorie modelează 
nu doar prezentul, ci şi viitorul, prin asumarea ludico-
postmodernă a relativităţii tuturor teoriilor.

 
Doru POP

a. Pentru a putea discuta despre aceste concepte 
complexe, ce ridică la rândul lor serii întregi de noi 
întrebări, ar trebui să distingem rapid între umanism şi 
postumanism ca perspective asupra istoriei umanităţii. 
Începem cu o definiţie „pozitivă” a umanismului – acesta 
ar fi, mai mult sau mai puţin, acea filosofie care plasează 
omul în centrul atenţiei tuturor ştiinţelor şi acţiunilor 
sociale. Toate filosofiile care consideră că omul este 
excepţional devin, astfel, umaniste – de la Nietzsche 
la Marx, de la Adam Smith la Fukuyama. Există, însă, 
şi o definiţie negativă a umanismului, ca manifestare 
politică şi culturală a omului-ca-bărbat-alb, echivalentă 
capitalismului euro-american. Orice alte fiinţe de pe 
această planetă, de la femei la animalele de companie, 
de la roboţi la obiectele „inteligente”, ar fi puse în slujba 
acestui om-ca-bărbat. Prin urmare, o primă definiţie a 
postumanismului trebuie să pornească de la respingerea 
masculinităţii dominante.

O altă abordare, care urmează raţionamentului lui 
Primo Levi, decurge din răspunsul la întrebarea dacă mai 
putem accepta „valorile” umanismului (etică, ştiinţă, 
om) după Holocaust, sau după al doilea război mondial 
în general. Pentru că, dacă umanismul occidental ne-a 
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condus către atrocităţile de la Auschwitz, înseamnă că 
acesta trebuie abandonat. În acest sens postumanismul 
se întemeiază pe o dublă premisă, corelată ideatic. 
Dogma postumanismului este aceea că umanismul (nu 
umanitatea), de fapt acea cultură creată de către bărbaţii 
albi din secolele anterioare, trebuie înlocuită de o nouă 
cultură în care hibrizii, simbionţii şi mutanţii să poată 
prelua iniţiativa. După cum spunea Donna Haraway, în 
manifestul său clasic despre transformarea oamenilor în 
„cyborgi”, e o lume în care multiplicitatea vieţii poate 
să se exprime. 

Aici intervine al treilea palier, care ţine de schimbările 
tehnologice. Postumanul se referă în mod particular la o 
realitate biotehnologică, aceea a integrării tot mai ample 
între om şi maşinile sale gânditoare. Telefoanele mobile 
astăzi ne dictează bioritmul, ne măsoară ritmurile cardiace 
şi caloriile, corpurile noastre sunt „îmbunătăţite” cu 
silicon, sunt transformate cu ajutorul unor materiale create 
de tehnologii avansate, iar abilităţile noastre perceptuale 
sunt sporite prin intermediul unor reţele de computere 
distribuite la nivel global, în timp ce sateliţi geostaţionari 
ne cresc capacităţile de orientare. Există deja cazuri de 
bărbaţi şi femei care s-au căsătorit cu roboţii lor sexuali, 
iar în alte părţi ale planetei există mii de bărbaţi şi femei, 
numiţi hikikomori în Japonia, care preferă pornografia 
online în detrimentul intimităţii fizice cu semenii lor. Pare 
că suntem astăzi nişte „hiper-obiecte”, nu mai suntem 
simple fiinţe aparţinând lumii naturale. 

De aceea pentru a înţelege postumanismul trebuie 
să pornim de la o întrebare aparent justificată: Ce urmează 
„după om”? Numai că, tot în acest context, o altă întrebare 
este justificată. Oare este postumanismul inuman? Pentru 
că, evident, procesul acesta aduce cu sine o dezumanizare 
sau, mai degrabă, o non-umanizare. O vedem întâmplându-
se nu numai în lumea virtuală, unde tot mai mulţi semeni 
ai noştri sunt captivi, ci în viaţa de zi cu zi, unde oamenii 
stau unii lângă alţii în timp ce îşi butonează aparatele 
inteligente. Se explică de ce sunt mulţi cei care percep 
negativ acest fenomen, nu numai la noi există nenumăraţi 
duşmani declaraţi ai „generaţiei Facebook”. Dar toate 
generaţiile şi-au avut propriile lor tehnologii şi au fost 
convinse că generaţiile anterioare erau ante-umane. Aşa 
i-am scos pe oamenii din Neanderthal din scena istoriei, 
pentru că noi, homo sapiens, eram în mod vădit post-
umani pentru ei. 

Unii spun chiar că trebuie să ne pregătim pentru o 
epocă a transumanismului, în care, aşa cum sugerează 
Max More, tehnologiile pe care le avem ne vor ajuta să 
depăşim limitările propriei noastre umanităţi, cum ar fi 
bătrâneţea, bolile sau defectele congenitale. La finalul 
acestui proces va apărea o nouă specie umană, care nu 
va mai avea nimic de a face cu omul aşa cum îl ştim 
astăzi. În jurul acestui neo-post-umanism au apărut o 
mulţime de teorii, dintre care cea mai interesantă pentru 
discuţia despre postumanism este singularitarianismul. 

Propusă de Ray Kurzweil, unul dintre futurologii cei 
mai provocatori, ea susţine că prin modificări genetice 
şi integrarea tehnologiilor inteligenţei artificiale, dar şi 
cu ajutorul nanotehnologiilor, se va naşte o umanitate 
superinteligentă, care va inaugura această nouă epocă. 

Alţi autori, cum este Edward Osborne Wilson, au 
început deja să vorbească despre faptul că am ieşit din 
epoca antropocenului şi că am fi intrat deja într-o eră 
„dincolo de oameni”. Sigur că dronele ucid oameni 
de la distanţă, roboţii industriali înlocuiesc fiinţele vii, 
telefoanele inteligente răspund în locul nostru la comenzi. 
Aparent, dominaţia speciei umane, care a început în urmă 
cu aproximativ 10 mii de ani, la descoperirea agriculturii, 
s-ar fi încheiat în 1945 când a fost lansată prima bombă 
nucleară. Dacă ne uităm la mediul în care trăim, ne 
îndreptăm cu paşi repezi spre sfârşitul naturii – pădurile 
planetei se răresc, speciile de animale dispar într-un ritm 
uimitor, resursele naturale se golesc, iar homo sapiens 
continuă să se înmulţească într-un ritm îngrijorător. 
Poate de aceea nu ar trebui să ne grăbim să credem că 
tehnologiile ne ameninţă esenţa şi ne duc într-o altă eră, ci 
că noi înşine facem aceasta. 

b-c. Pentru că am răspuns parţial la această întrebare 
anterior, m-aş referi mai degrabă la a doua parte. E relevant 
faptul că „umanioarele” încep să-şi piardă actualitatea 
şi că sunt înlocuite cu ştiinţe „noi” cum sunt toate post-
ismele despre care vorbim. Noile figuri ale postumanităţii 
sunt gânditorii practici, astfel că cei mai influenţi oameni 
de pe planetă nu mai sunt filosofii sau scriitorii, ci 
oamenii aflaţi în avanscena umanităţii din punct de vedere 
tehnologic. Vorbim despre Elon Musk, cel care dezvoltă 
proiecte precum Tesla, Space X şi zborul spaţial privat 
sau colonizarea planetei Marte. Sunt oameni ca Sergei 
Brin şi proiectul Google X, care visează la maşini care 
se conduc singure şi tehnologii care să prelungească viaţa 
oamenilor. Întrebarea este, însă, dacă nu cumva şi aceştia 
sunt expresii ale umanismului masculin, euro-american. 

d. Ajungând din spaţiu în spaţiul românesc, mă 
îngrozesc la gândul că înainte de a avea un postumanism 
ar trebui să avem un umanism local. Dacă ne uităm cu 
atenţie la evoluţia noastră vedem că societatea, politica 
şi cultura din România au fost mereu defazate şi că am 
suferit de-a lungul timpului de o de-sincronizare, care 
e perpetuată şi astăzi. În condiţiile în care în lumea 
contemporană vorbim despre colonizarea planetei Marte, 
în România avem în continuare sate fără electricitate. 
Deşi unii avem internet de mare viteză, peste 50% dintre 
români nu au acces la apă curentă şi sisteme de canalizare. 
Mă întreb, astfel, dacă nu e o sfidare să vorbim despre 
postumanism în condiţiile în care statul român nu reuşeşte 
să le ofere concetăţenilor noştri condiţii minime de viaţă 
„umană” decentă. Este indecent şi inuman să discutăm 
despre valorile postumanităţii într-o societate unde sub-
umanul este o realitate cotidiană. Cazul copiilor de la 
Berevoieşti, ţinuţi în captivitate aidoma unor animale, 
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devine strident când este pus în oglinda discursului unui 
fost parlamentar „postuman” care cerea recunoaşterea 
delfinilor ca fiinţe cu drepturi legale şi cu statut de creaturi 
non-umane.

Pe de altă parte, un postumanism cu specific naţional 
ar fi mai mult decât un oximoron, ar fi o monstruozitate 
similară întrucâtva cu naţional-socialismul ceauşist. E ca 
şi când am grefa pe un corp de găină un cap de girafă. Post-
umanitatea coexistă într-un areal (uneori virtual, alteori 
doar tehnologic) care nu mai ţine de limitele impuse de 
umanism: cultură, gen, naţiune. De data aceasta nu ne 
„confiscă” nimeni nimic, suntem sau nu suntem parte din 
acest proces trans-naţional. Dacă gândim în continuare 
în logica „specificităţii”, atunci nu avem cum să fim în 
paradigma trans-umanismului. Cel mai bun exemplu este 
„Ghidul Dada pentru postumani” al lui Andrei Codrescu 
şi autorul însuşi. Nici măcar nu trebuie să ne punem 
întrebarea dacă Andrei Codrescu face parte din cultura 
română sau nu, pentru că în logica postumanismului el 
ilustrează modul cum graniţele etnice sau de altă natură nu 
mai există. Devenim postumani atunci când nu mai există 
condiţionări naţionale sau determinări spaţiale.

e-f. Nu ştiu cum e cu tinerii scriitori de la noi, pentru 
că nu am urmărit îndeaproape ce se întâmplă în literatura 
română de nişă, prin urmare nu am o hartă actualizată 
a noilor creaţii literare din zonele science fiction sau a 
poeziei experimentale. Cred în continuare că nu ajunge 
să avem şi noi ce au alţii ca să fim ca ei. Sunt acum benzi 
desenate româneşti scifi, exerciţii de hyper-literatură şi 
chiar fantasy-uri cu specific local. Nu cred că astfel de 
jonglerii cu fenomene actuale din cultura populară ne vor 
sincroniza automat cu ceea ce se întâmplă în lumea ideilor 
contemporane. Şi poate că acest lucru se datorează tot 
unui defect congenital al societăţii noastre, care arde etape 
ca noii îmbogăţiţi ţigările de foi împachetate în bancnote 
de euro. Înainte de a fi postumani, probabil că ar fi bine să 
devenim puţin umani.

Radu VANCU

Post-umanul. Mic manual de 
întrebuinţare

I. Îmi e limpede unde originează conceptul de 
post-uman, şi mai ales pasiunea aproape furioasă cu 
care destui dintre cei mai remarcabili gânditori de 
azi îl adoptă ca logo metonimic al întregii lor acţiuni 
scripturale: post-umanul e făcut posibil, şi chiar necesar, 
de eşecul evident al umanismului modernităţii. Pornită 
ca o revoluţie în numele omului, modernitatea a ajuns 
să-l excludă programatic. Subliniez tristul, tragicul ei 
paradox: a ajuns să excludă omul în numele omului. 
Să construiască ideologii care, declarativ, erau filo-
umane, dar aveau o agenţialitate concretă anti-umană. 
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Modernitatea a construit, aşadar, un normativ uman care 
a funcţionat întotdeauna anti-uman. Reacţia post-umană 
tocmai la acest normativ uman vine să răspundă; şi e nu 
doar necesar, dar chiar şi bine că o face. Singurul caveat 
de care trebuie să ţină seama e să nu construiască, la 
rândul ei, un normativ post-uman care să funcţioneze 
la fel de exclusiv şi de dezastruos ca acela la care 
reacţionează. Paradoxul post-umanului e acela de a fi 
mai human friendly decât modernitatea cu omul concret 
pe care, cel puţin nominal, lasă impresia că l-a depăşit.

Eşecul normativului uman şi necesitatea iniţierii 
discuţiei despre post-uman au survenit la suprafaţa 
conştiinţei post-umane pe trei filiere diferite:

1. O primă filieră ţine de gândirea filozofică 
stricto sensu. Cea mai consistentă denunţare a eşecului 
normativului uman al modernităţii a fost pusă în operă de 
ceea ce s-a numit, în cele din urmă, the French Theory. 
De la contestarea eului drept „ficţiune” neexaminabilă 
critic de către Deleuze în 1953 (în Empirisme et 
subjectivité, prima lui carte, publicată la 28 de ani) şi 
până la proclamarea „morţii omului” de către Foucault 
în 1966 (în Les Mots et les Choses) e o filiaţie directă; iar 
post-umanul preia de la Foucault mai ales conceptul de 
bio-politică, pus în legătură cu capacitatea guvernelor de 
a decide în legătură cu naşterea sau moartea corpurilor 
compunând parcul uman pe care ele îl administrează. Prin 
urmare, biopolitica (nu doar în sensul dat de Foucault 
conceptului, ci şi în acela dezvoltat de Thomas Lemke 
şi Roberto Esposito în cărţile lor recente), necropolitica 
(iniţiată de Achille Mbembe prin studiul lui seminal din 
2003) sau politica natalităţii (asumată în ultimii ani, 
prin studii scrise în echipă, de Rosalyn Diprose şi Ewa 
Płonowska Ziarek) vor fi subiecte de meditaţie concretă 
ale gânditorilor post-umani, survenite iniţial pe filieră 
strict filozofică.

2. O a doua filieră e cea tehnologică. Hibridarea 
umanului de către tehnologic e evidentă – fie în forma 
soft, prin dezvoltarea de multiple identităţi alternative 
ale persoanei concrete, fie în cea hard, prin includerea 
în corpul organic de proteze sau de cipuri anorganice. 
În ambele cazuri, identitatea e atât de spectaculos 
şi radical redefinită, încât orice idee de normativ 
uman devine inaplicabilă (şi chiar ridicolă). Apoi, 
posibilităţile de asemenea radical inovatoare deschise 
de evoluţia tehnicii (în special clonarea, proiecte de 
genul Human Genome, numeroasele breakthroughs 
din zona geneticii şi a studiilor despre reproducere) au 
avut drept efect redeschiderea enormului dosar filozofic 
dedicat conceptului de om, precum şi apariţia bioeticii 
ca etică fundamentală a post-umanului. E zona în care 
post-umanul se face vizibil, ostensibil, „pipăibil cu 
mâna”, vorba lui Nichita Stănescu, şi prin urmare cea 
mai accesibilă de către publicul larg, fără apetenţă 
filozofică prea mare. E, ca să spun aşa, zona de imediată 
adresabilitate a post-umanului.



92

3. A treia filieră ţine de redefinirea relaţiei post-
umanului cu naturalul. O cădere a umanului din 
centralitatea lui anterioară redefineşte nu doar relaţia lui 
cu non-umanul – ci non-umanul însuşi. Viaţa umanului 
nu mai e unica încărcată de valoare; bios-ul sau 
anthropos-ul nu mai sunt formele de viaţă în jurul cărora 
se organizează, subordonate ierarhic, toate celelalte – ci 
tot ceea ce e viu coexistă pe acelaşi palier ierarhic. Bios 
e, astfel, înlocuit de zoe, pe care Giorgio Agamben o 
numeşte în Homo sacer (1998) „viaţa nudă”, iar Rosi 
Braidotti în Postumanul (2013) o defineşte drept „viaţa 
ca vitalitate absolută”. Dus la ultimele consecinţe, 
postumanul înlocuieşte biopoliticul cu zoepoliticul, 
iar ecologiile postumane radicale vor milita pentru 
egalizarea oricărei forme de viaţă cu aceea umană. 

Originând, aşadar, în revolta împotriva 
normativului uman al modernităţii, post-umanul 
reuşeşte performanţa de a genera o ideologie care să 
acopere toate aspectele existenţei: umanul, tehnologicul, 
naturalul. Reuşeşte să creeze un continuum între ele, 
plecând de la sesizarea unei rupturi. E o performanţă 
suficientă pentru a-i acorda deplin credit intelectual şi 
moral. Rămâne doar să vedem cum va înţelege post-
umanul să îşi exercite revolta împotriva normativului 
uman: ca pe o formă de ură împotriva omului concret 
(ceea ce ar fi o repetare a erorii majore a modernităţii) 
– sau, dimpotrivă, ca pe o exportare a valorilor pozitive 
ale umanului (empatia, compasiunea, solidaritatea) 
înspre zonele non-umanului (ceea ce ar fi realmente o 
corijare en beauté a acelei erori).

Merită să ne reamintim că, la fel ca întotdeauna, 
cei care au reacţionat primii la acest normativ uman 
au fost artiştii. Înţeleg mişcarea Dada ca pe o reacţie 
la normativul uman burghez; iar în post-uman văd o 
sistematizare a acestei reacţii – fără splendida ei furie şi 
fără admirabilul ei pathos, dar cu mai multă înţelepciune 
şi cu o voinţă superioară de reconstrucţie a lumii în 
favoarea omului concret, nefalsificat şi neamputat de 
nici un normativ. O scurtă revizitare a Dada e, din acest 
punct de vedere, necesară – fiindcă ne poate arăta mai 
limpede şi unde originează post-umanul, dar şi posibilele 
tipuri de atitudine (artistică, dar nu numai) faţă de el. 

 II. 1. Ce a fost Dada
 Recitit azi, manifestul celebru al lui Tzara, cel 

de la care a început totul, pare mai degrabă un joc facil 
din secţiunea literară a unui ziar de provincie. E aproape 
cuminţel, încât te miri cum a fost posibil ca frazele 
acestea să genereze un tsunami cultural de asemenea 
amploare: 

 Luaţi un ziar. Luaţi nişte foarfeci. [...] Puneţi 
cuvintele într-un sac. [...] Scoateţi apoi fiecare tăietură  
una după alta.

postuman/ismul

 Mai ales dacă îţi aduci aminte că ceea ce cerea 
Tzara în 1916 ceruse, într-un mod aproape ad litteram 
identic, Leconte de Lisle la 1891 (aşadar cu douăzeci şi 
cinci de ani înainte!), ca răspuns la o anchetă literară: 

 Luaţi o pălărie, puneţi în ea adverbe, 
conjuncţii, prepoziţii, substantive, adjective, scoateţi la 
întâmplare  şi scrieţi: veţi avea simbolism [...] şi 
tot galimatiasul care derivă din el. 

Ceea ce diferenţiază textul atât de asemănător al 
lui de Lisle de acela al lui Tzara e, de fapt, exact ceea 
ce a făcut posibilă difuziunea imensă a manifestului 
dadaist: dacă polemica francezului de la finalul secolului 
al XIX-lea viza doar normativele unui curent literar, 
polemica românului de la începutul secolului al XX-lea 
viza însuşi normativul uman care făcuse posibil acel 
război mondial, practicat la o scară a distrugerii pe care 
omenirea încă nu o mai cunoscuse. Dada nu e o revoltă 
doar împotrivă unui curent literar, sau a unei direcţii 
estetice; Dada e o revoltă împotriva omului normativ – 
care, pentru revoltaţii acelui Zeitgeist cultural-istoric, 
era burghezul. Nu e întâmplător, aşa cum observa deja la 
1951 Ernesto Sábato, în extraordinarul lui eseu Oameni 
şi angrenaje, că mişcarea Dada apare taman în Elveţia, 
„care pare chintesenţa spiritului burghez, a grădiniţei 
raţionaliste şi respectuoase”. Simbolic vorbind, nu putea 
exista un loc mai potrivit pentru declanşarea insurecţiei 
Dada decât Elveţia – sediu ideal şi convergent 
al burgheziei, al raţiunii, al finanţei. Iar succesul 
insurecţiei, faptul că a inflamat practic instantaneu toată 
lumea culturală, polarizând-o şi radicalizând-o – ei 
bine, aceasta demonstrează că: a) o revoltă împotriva 
normativului uman burghez era necesară, spiritul ei 
plutea în aer, iar Dada a fost doar catalizatorul ei decisiv; 
b) Dada a fost percepută nu doar ca o mişcare literară, 
ca o revoltă dialectică internă a literaturii, circumscrisă 
fatalmente unor pulsiuni estetice – ci ca o revoltă pentru 
un nou ethos, pentru edificarea unei noi etici a omului 
contemporan. (În acelaşi sens, Sábato observase în 
Oameni şi angrenaje că „toată insurecţia spiritului 
contemporan – de la van Gogh la existenţialişti – are un 
profund sens etic”).

S-a spus (academicii mai ales au spus, cu 
resentiment şi năduf) că Dada nu a produs capodopere. 
Sigur, lucrul e discutabil; rămâne să vedem ce înseamnă 
capodoperă, ce înseamnă a produce, ce opere de artă 
sunt redevabile mişcării Dada etc. Însă, înainte de 
această discuţie, şi mult mai important decât ea, găsesc 
necesar să medităm asupra unei observaţii capitale a lui 
Hugh Kenner din A Sinking Island, cartea lui din 1988 
care a iscat o mică furtună în presa literară anglo-saxonă 
de pe ambele maluri ale Atlanticului. Kenner arată 
aici că literatura britanică de azi e mai conservatoare 
şi mai puţin generatoare de revoluţii estetice fiindcă 
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n-a trecut prin nici o avangardă reală. Prin urmare, 
dincolo de „capodoperele” (oribil cuvânt!) produse 
direct de Dada, se cade să înţelegem că nici una din 
marile bătălii culturale pentru modernitate ulterioare 
Dada şi avangardelor nu ar fi fost posibile dacă Dada 
şi avangardele nu ar fi existat. Tot ceea ce academicii 
numără drept „capodopere” ale modernităţii nu ar fi fost 
posibile fără avangarde. Importanţa insurecţiei Dada stă 
în spiritul ei catalitic decisiv – nu în cutare sau cutare 
produs al vreunui artist integrat în mişcare. 

2. Ce mai poate fi azi Dada
Dada, azi, nu poate însemna decât ce a însemnat şi 

în secolul trecut: adică pur şi simplu revolta împotriva 
oricărei încercări de a edifica un nou normativ, post-
uman de data aceasta. Văd, la modul teoretic, două 
moduri în care această negociere radicală cu postumanul 
se poate face:

a. Printr-un fel de suprasimplificare a acestui nou 
normativ, de reducere a lui fie la absurd, fie la un minim, 
la un core al umanului purificat de orice hibridare. 
Cum sunt, de pildă, omuleţii lui Dan Perjovschi – un 
rezumat radical al umanului, păstrându-i nealterată şi 
integrală gesticulaţia sa qua uman. Sau, în alt regim 
artistic de existenţă, cum a fost retragerea violentă din 
lume a suedezului Verner Boström – care şi-a impus o 
recluziune întinsă pe câteva decenii undeva lângă lacul 
Haukijärvi, la kilometri buni de orice aşezare umană, 
şi a trăit refuzând orice intruziune a civilizaţiei, de la 
curentul electric la orice altă înlesnire tehnologică, 
întrucât le resimţea pe fiecare dintre ele drept o alterare 
a condiţiei umane primordiale. Boström a scris, în 
deceniile acestea, la o singură carte imensă, intitulată 
Länder (Ţinuturi), compusă din poeme care notau zilnic, 
în câteva rânduri, starea vremii, calitatea aerului, forma 
norilor etc. A murit în 1982, într-un incendiu al micii lui 
cabane pe care unii critici îl bănuiesc a fi un ultim act 
radical de autodistrugere, un ultim gest (simili-dadaist, 
într-adevăr) al acestei retrageri violente din lume. Poetul 
contemporan David Vikgren s-a îngrijit de recuperarea 
operei lui într-o ediţie pe cât posibil reparatorie. Se 
pot găsi, fireşte, multe exemple ale acestui gen de 
simplificare radicală. Ceea ce au în comun e credinţa că 
un miez dur al umanului subzistă dincolo de falsificarea 
lui tehnologică – şi încearcă recuperarea lui prin soluţia 
aceasta, aproape kenotică, a supra-simplificării.

b. Printr-o asumare radicală a hibridului postuman. 
Uneori, asumarea aceasta se poate face half-heartedly, 
cu un soi de sarcasm tandru, ca într-un poem de Claudiu 
Komartin care spune: „şi vom lăsa maşinile să plângă 
în locul nostru”; se simte aici o anume exasperare în 
faţa acestei hibridări tehnologice a umanului, o câtime 
de ironie exasperată faţă de ea. Însă nu e mai puţin 
adevărat că se simte şi o resemnare în faţa evidenţei: 
postumanul, acest continuum om-maşină, e deja aici – şi 
nu poate fi cu nici un chip evacuat. Versul lui Komartin 

răspunde, la 30 de ani distanţă, celebrei exclamaţii a 
Donnei Harraway din A Manifesto for Cyborgs (1985): 
„the machines are so alive, whereas the humans are 
so inert!”. Organicul a fost ireversibil hibridat de 
tehnologic; singurul gest de revoltă radicală în faţa lui 
care ne mai rămâne e acela de a încerca să hibridăm, la 
rândul nostru, anorganicul cu sentimente. Să umanizăm 
maşina, în loc să ne lăsăm dezumanizaţi de ea. Aşa 
încât, în final, să putem constata că acele materii moarte 
şi reci s-au umanizat, şi să putem exclama, cu uimirea 
încântată cu care o făcea Jules Michelet, în studiul său 
poetic despre insecte, L’insecte: l’infini vivant, din1857: 
„Nous crûmes étudier des choses et nous trouvâmes des 
âmes”.

În insurecţia împotriva acestui nou normativ 
postuman, în negocierea revoltată cu el, văd o continuare 
a insurecţiei originare Dada. Care ar avea acelaşi sens 
profund etic ca şi antecesoarea ei; şi ar contribui la 
edificarea a ceea ce Rosi Braidotti numea, în capitolul 
final al cărţii ei excelente din 2013, „umanistica 
postumană”. E imperativul etic al Zeitgeist-ului de azi – 
iar spiritul Dada ar putea avea o contribuţie decisivă. Aşa 
cum a avut, acum un secol, la edificarea şi catalizarea 
Zeitgeist-ului modern. 

III. Nu mă conving nici apostolii euforici ai post-
umanului, nici detractorii lui înspăimântaţi. Condiţia 
post-umană se petrece hic et nunc, o trăim, fie că ne 
convine sau nu, şi singura atitudine raţională nu e nici 
de a o glorifica, nici de a o impreca, ci de a ne întreba 
dacă şi cum putem să o transformăm într-o şansă. Şi e 
limpede că, înţeleasă adecvat, recte ca o reconstrucţie în 
post-uman în jurul acelor valori pozitive ale umanului (în 
primul rând compasiunea şi solidaritatea), condiţia post-
umană poate fi o şansă. Dacă, în schimb, post-umanii vor 
înţelege să îşi exercite furia împotriva omului concret, 
nu împotriva normativului uman (şi a instrumentalizării 
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lui antiumane) – atunci postumanismul va fi o şansă 
ratată. Va fi doar un antiumanism printre altele, a cărui 
agenţialitate va fi de data asta exercitată cu o ură făţişă 
împotriva omului – spre deosebire de „umanismele” 
care distrugeau omul concret în numele unui „om nou” 
normativ. Altfel spus, ce avem de făcut e să izolăm 
postumanul de inuman. Şi să nu permitem unui nou 
normativ postuman să apară şi să se exercite. Fiindcă 
acţiunea lui va fi, ca a oricărui normativ, profund 
distructivă – exact la adresa acelui om concret pe care 
post-umanul vrea să îl protejeze. 

Sper, aşadar, ca post-umanul să nu fie o formă de 
Hassliebe pentru uman – ci un mediu de proiectare a 
valorilor reale ale umanului (empatia, compasiunea, 
solidaritatea, aşa cum am spus mai sus) asupra non-
umanului. Înţeles astfel, e o enormă şansă. Înţeles ca o 
vindicaţie la adresa umanului, ar fi o catastrofă.    

    
 

Laura T. ILEA

Libertatea în condiţiile non-autonomiei. 
Noile materialisme şi postumanismul

Pentru a răspunde la ancheta revistei Vatra 
legată de postumanism şi de conotaţiile sale, aş dori să 
mă axez pe unul din curentele de gândire actuale care 
îmi este foarte familiar, şi anume pe noul materialism. 
N-aş afirma că ele sunt cele mai radicale în această 
privinţă, însă exprimă extrem de bine turnura pe care 
atât teoria, cât şi afectele fundamentale ale unei omeniri 
la început de secol XXI o adoptă. Dacă începutul 
secolului al XX-lea a fost caracterizat de dorinţa de 
reînnoire totală a omului, înnoire care implică în egală 
măsură  transformarea revoluţionară, dar şi anularea a 
tot ceea ce e vechi, precum o spune foarte bine Alain 
Badiou în cartea lui Secolul, începutul secolului al 
XXI-lea e caracterizat dimpotrivă de o dorinţă de 
conservare a ceea ce a fost pus în pericol de excesele 
transformaţioniste ale secolului trecut. Oricât de 
puternică era în prima parte a secolului XX dorinţa de 
a depăşi umanismul şi centralitatea omului în ordinea 
lumii, aceasta persista în scrierile şi dezbaterile unor 
filosofi ca Martin Heidegger sau Jean-Paul Sartre. În 
Scrisoare despre umanism, Heidegger ar dori depăşită 
problema umanismului în direcţia unei problematici 
mai largi, şi anume a întrebării asupra fiinţei, o lungă 
perioadă neglijată de istoria filosofiei, prea preocupată 
să trateze rolul omului în interiorul creaţiei sau rolul 
său ca făuritor al creaţiei. Heidegger e însă radical, 
în special în Concepte fundamentale ale metafizicii, 
atunci când afirmă că omul e weltbildend (făuritor de 
lume), animalul e weltarm (sărac în lume), iar planta e 
weltlos (lipsită de lume). Animalul are un simulacru de 
lume, deci nu are aceeaşi demnitate ontologică ca omul. 

Desigur, aceste afirmaţii nu sunt întru totul echivalente 
cu faptul de a spune că omul e dotat cu raţiune, iar 
animalul nu, însă faptul că la Heidegger persistă 
aceeaşi ierarhizare în funcţie de posesiunea sau lipsa de 
posesiune a unei calităţi îl pune în rândul gânditorilor 
umanişti dintotdeauna. Sartre, la rândul lui, scrie un 
text notoriu, în care apără caracteristicile umaniste ale 
existenţialismului (existenţialismul e un umanism), 
acuzat de către detractori pentru faptul că susţine o 
filosofie defetistă, o filosofie a inacţiunii, a disperării 
şi angoasei existenţiale, fără repere etice solide, care 
lasă omul la dispoziţia unor forţe întunecate, iraţionale. 
Sartre răspunde acestor acuzaţii, mizând pe raţiune, care 
are ultimul cuvânt în faţa pulsiunilor, pe capacitatea 
fiinţei umane de a alege în orice situaţie, în condiţiile în 
care e părăsită de Dumnezeu, şi pe capacitatea ei de a 
acţiona, decisivă atunci când încercăm să definim esenţa 
fiinţei umane pornind de la existenţa ei.

Acţiune, libertate, autonomie, raţionalitate, 
decizie etică – termeni în jurul cărora noul discurs 
postumanist schimbă complet valenţele dezbaterii. 
Noile materialisme pornesc de la presupoziţia regândirii 
noţiunii de materie, care nu mai e acum o forţă inertă, 
supusă unei cauzalităţi mecanice sau în orice caz care 
are nevoie de un factor exterior pentru a se pune în 
mişcare, ci presupune o vitalitate intrinsecă, o forţă 
de acţiune inexpugnabilă. Noile materialisme (vezi 
colecţia de studii New Materialisms. Ontology, Agency, 
and Politics, Duke University Press, 2010, editată de 
Diana Coole şi Samantha Frost, în care scriu nume 
precum Jane Bennett, Elizabeth Grosz, William E. 
Connoly, Rosi Braidotti, Sara Ahmed, Rey Chow) 
pornesc de la schimbarea fundamentală a concepţiei 
asupra materialităţii şi corporalităţii, cruciale pentru 
începutul de secol XXI. Ele presupun în mod evident o 
orientare postumanistă – materia e concepută ca având o 
capacitate vitală şi o capacitate de acţiune inexpugnabilă. 
Noile materialisme se sprijină pe consideraţii biopolitice 
şi bioetice care chestionează statutul vieţii şi al omului 
şi presupun un demers critic cu privire la economia 
politică, la relaţiile dintre detaliile vieţii de zi cu zi şi 
structurile geopolitice şi socioeconomice ale puterii. 
Caracteristica cea mai fascinantă a acestui curent de 
gândire este aceea care afirmă faptul că materia nu e 
inertă, pasivă, ci are capacităţi productive, inventive. E 
o teorie care depăşeşte modelul dualist clasic, în care 
vitalismul lui Gilles Deleuze este foarte prezent. Mai 
mult, distincţiile dintre animat şi inanimat, dintre organic 
şi anorganic sunt eludate (Jane Bennett numeşte această 
eludare „materialism vrăjit”). Consecinţele acestui mod 
de a privi lucrurile constau în primul rând în faptul 
că materialitatea devine mult mai mult decât simpla 
materie – ea e exces, forţă, vitalitate, relaţionalitate, 
impredictabilitate, creaţie, productivitate. Se poate 
astfel afirma că agenţii nu sunt exclusiv umani. Nu 
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doar oamenii posedă intenţionalitate şi capacităţi de a 
acţiona. S-ar putea spune că subiectivităţile se produc 
prin hazard în interiorul unei multitudini de procese 
organice şi anorganice.

Toate acestea ar putea părea aleatoare, însă ele 
se susţin pe o observaţie ştiinţifică extrem de pertinentă: 
cercetarea astronomică recentă sugerează că doar 
trei sau patru procente din univers sunt formate din 
materie normală, în rest, pentru a explica expansiunea 
universului, trebuie în mod obligatoriu invocată 
prezenţa unei „energii întunecate” numite „quintesenţă”. 
Iată aşadar o ontologie non-substanţialistă care implică 
forţe, particule virtuale şi vid spaţial. La acestea se 
adaugă teoriile haosului (efectele întâmplătoare) şi 
complexităţii (impredictibilitatea), care presupun că 
mediul nostru natural se bazează pe un model mult mai 
complex, mai instabil şi mai fragil decât o presupuneau 
modelele interactive anterioare. Lumea materială 
reprezintă astfel o stabilizare mercurială a unor procese 
dinamice. Materia nu tinde spre echilibru, ci spre o 
organizare imanentă, creativă.

Având influenţe comune în teoria weberiană 
referitoare la structura statului birocratic,  fiind 
impregnate de genealogia foucauldiană, care implică 
multiplicitatea resurselor puterii care concertează 
subiectivităţi încorporate; structurând sociologiile vieţii 
de zi cu zi după modelul lui Pierre Bourdieu, Henri 
Lefebvre, Michel de Certeau şi ale fenomenologiilor 
comunului (Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-
Ponty), noile materialisme au ca elemente definitorii 
contingenţa, hazardul, existenţa ideilor şi valorilor 
situate în câmpul unor forţe materiale şi al unor relaţii 
de putere care depăşesc cadrul subiectiv, individual 
uman. Sursele lor se află în egală măsură în teorii ale 
procesului care se reclamă de la Epicur, Spinoza, Marx, 
Wittgenstein şi Althusser. Ele ignoră întrebările legate de 
origini şi de sfârşit, iar chestionările asupra sensului se 
articulează în afara modelului de autonomie uman: omul 
se află în situaţie de non-suveranitate (adică nu poate 
controla în mod exclusiv consecinţele acţiunilor sale) şi 
îşi conferă iluzia autonomiei. Într-un text din colecţia 
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dedicată noilor materialisme, Fear and the Illusion of 
Autonomy, Samantha Frost afirmă că în condiţiile unei 
heteronomii totale (nimic nu e cauzat doar de persoana 
umană, deci acţiunile umane sunt heteronome), frica 
extrapolează imaginaţia în memorie, anticipează un 
eveniment în virtutea unei memorii trecute. Acest fapt 
se bazează pe presupoziţia repetitivităţii. Resimţind 
frica, avem imediat senzaţia unei continuităţi cu viitorul, 
peste care am putea fi eventual stăpâni. Noi putem astfel 
deveni originea propriilor noastre acţiuni. Aşadar, frica 
(amprentată de imaginaţie) este un efort de a produce 
iluzia autonomiei în condiţiile heteronomiei. Iată aşadar 
un mod de a interpreta un afect în condiţiile incapacităţii 
de a centra discursul asupra libertăţii, autonomiei şi 
deciziei etice în termeni exclusiv umani. Nu e vorba 
doar de a lărgi contextul umanist înspre corolarul său 
non-uman animal (cum o face de exemplu Peter Singer 
în etica sa sau Derrida în L’animal qui donc je suis), ci 
mai mult, înspre nişte forţe şi procese în care acţiunea 
umană nu este decât o coagulare infinitezimală, care îşi 
exprimă fulgurant şi excepţional libertatea.

Pentru a termina în această cheie a libertăţii, aş 
urma-o pe Elizabeth Grosz, care îl citează pe Bergson 
(una dintre sursele de neocolit ale noilor materialisme, 
în special prin cartea sa, Evoluţia creatoare). Autoarea 
afirmă că libertatea nu este o stare sau o calitate pe 
care o posedă o persoană (Grosz se opune aici teoriilor 
voluntariste), ci ea rezidă în acţiunile pe care le 
întreprinde cineva şi care îl schimbă în egală măsură 
pe acesta şi lumea înconjurătoare. Libertatea are un 
caracter excepţional pentru că ea presupune, pe de o 
parte, o expresie integrală a sinelui nostru şi în acelaşi 
timp un act radical, transformator, imprevizibil, care 
schimbă cursul evenimentelor. Libertatea nu e aşadar, 
din punct de vedere non-umanist, o proprietate sau un 
drept acordat cuiva;  ea e mai degrabă excepţia decât 
regula, excepţia care proiectează acţiunea pe fundalul 
rutinei şi al actelor repetitive. Libertatea, spune Grosz 
(în textul Feminism, Materialism, and Freedom) este 
legată de gradele de indeterminare ale corpului nostru 
mai degrabă decât de decizia raţională, voluntaristă a 
raţiunii noastre. Ea e legată de multiplele posibilităţi de 
acţiune ale corpului, de indeterminatul care eliberează 
viaţa de imediateţea trecutului şi de constrângerile 
prezentului. 

Iată motivele pentru care, considerate din 
toate aceste puncte de vedere, conceptele clasice 
ale umanismului – raţiune, autonomie, libertate – se 
reconotează în direcţia vulnerabilităţii, a dependenţei 
faţă de procese exterioare înglobante (procese vitale, 
organice, dar şi anorganice), a excepţionalului unei 
acţiuni umane imprevizibile într-un context dominat 
de hazard, la o scară care depăşeşte în întregime rolul 
central al omului în circuitul natural.
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Denisa Adriana MOLDOVAN 

Postumanismul: ieşirea din dualitatea 
utopie/distopie

Avându-şi bazele în poststructuralism 
şi postmodernism, postumanismul este o teorie a 
secolului al XXI-lea care reuşeşte să fie independent 
de antiumanism şi transumanism. Datorită fazei 
incipiente a postumanismului, există o multitudine de 
posibile definiţii care oferă acestei teorii fluiditatea de 
care are nevoie pentru a se situa concomitent atât în 
spaţiul umanioarelor cât şi în zona ştiinţelor exacte. 
Majoritatea gânditorilor care au adus contribuţii asupra 
postumanismului au plasat greşit această teorie pe axa 
distopie/utopie. Datorită încercării de ieşire din ideologia 
umanistă a secoului al XVII-lea, postumanismul 
reuşeşte să surclaseze această dualitate şi să formeze o 
nouă paradigmă. Pentru anumiţi gânditori, perspectiva 
unui viitor în care fiinţa umană este înlocuită de una 
postumană, devine o idee distopică. Pentru Francis 
Fukuyama, postumanismul aduce cu sine un viitor 
sumbru în care schimbarea naturii umane conduce spre 
„consecinţe negative asupra democraţiei liberale şi a 
înseşi naturii politicii”. Pentru acesta natura umană 
şi religia definesc „valorile noastre fundamentale” 
şi conferă stabilitate speciei. Fukuyama consideră 
că sfârşitul istoriei va veni doar odată cu sfârşitul 
progresului tehnologiei şi a biotehnologiei. Pentru a 
stopa părţile negative ale progresului tehnologic, acesta 
propune un control al statului asupra oricărei modificări 
ce implică tehnologia şi natura umană. Ideea acestuia 
creează o societate distopică, capitalistă, unde monopolul 
statului asupra tehnologiei va duce la un control totalitar. 
Capitalul va trata fiinţele organice şi anorganice drept un 
mod de a produce capital, astfel vampirizând societatea. 
Totodată, Fukuyama vorbeşte despre o natură a politicii, 
ceea ce de fapt este naturalizarea unei ideologii politice. 
Din perspectiva lui Rosi Braidotti, natura umană, pe care 
Fukuyama o invocă reprezintă doar bărbatul „alb, european, 
frumos şi fără dizabilităţi fizice”. Astfel, Fukuyama doreşte 
o stopare a postumanismului şi păstrarea naturii umane şi 
a politicii care sunt doar constructe de secol XVIII. 

Dacă Francis Fukuyama percepea viitorul 
postuman drept unul distopic care ar duce la dispariţia naturii 
umane, atunci Nick Bostrom creează o utopie postumană. 
Utopia lui Bostrom este creată prin îmbunătăţirea făpturii 
umane şi prin acceptarea tehnologiei ca o parte benefică a 
structurii socio-politice. Dar este această utopie postumană 
o îmbunătăţire a poziţiei umane sau doar o recrudescenţă 
care poartă masca unui viitor edenic?

În eseurile lui, Bostrom are în vedere şi 
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implicaţiile negative la care alţi gânditori ar apela în 
combaterea postumanului. Acesta este conştient de 
conţinutul utopic pe care teoria sa îl invocă, însă susţine 
că postumanul este un viitor iminent care trebuie dorit 
de toţi oamenii. În cele trei eseuri ale lui, Why I Want 
to be a Posthuman When I  Grow Up , In Defense of 
Posthuman Dignity şi Letter from Utopia, Bostrom susţine 
viitorul postuman şi argumentează cu privire la beneficiile 
cognitive, emoţionale şi fizice. Teoria utopică a acestuia 
nu include însă forma unui nou tip de etică care să facă 
referire la îmbunătăţirea condiţiei de viaţă şi a fiinţelor 
non-umane cum ar fi maşinăriile deţinătoare de conştiinţă, 
animalele şi chiar natura. Postumanul, reprezentând un 
concept al viitorului, trebuie să se desprindă de dualităţile 
ce definesc gândirea umanistă: bine/rău, utopie/distopie, 
superior/inferior. Riscul de a evita total schimbarea naturii 
umane duce la crearea unei viziuni distopice, în care 
autoritatea umană este contestată de postuman. În schimb, 
îmbrăţişarea oricărei schimbări pe care tehnologia o 
poate aduce poate crea un viitor utopic, care nu înlătură 
natura umană, ci îi atribuie o nouă definiţie. Pentru a 
înlătura viziunea dualistă utopie/distopie, Rosi Braidotti 
aduce subiectivitatea în teoria postumanismului. Pornind 
de la antiumanism, prin intermediul căruia Braidotti 
critică natura umană, se ajunge la teoria postumană. 
Subiectivitatea este simbolul sub care Braidotti plasează 
postumanul: „(î)n viziunea mea, un accent pe subiectivitate 
este necesar pentru că acest concept ne ajută să adunăm 
laolaltă probleme care acum sunt împrăştiate în numeroase 
domenii”. Prin acceptarea subiectivităţii în ceea ce priveşte 
teoretizarea postumanului, se pot identifica ideile majore 
care denotă subiectul postuman.

Cea mai importantă caracteristică a postumanului 
este, pentru Braidotti, dezantropologizarea cunoaşterii, 
a lumii şi deconstruirea naturii umane aşa cum a fost ea 
creată în secolul al XVIII-lea. Pentru aceasta, „(u)manul 
este un construct istoric ce a devenit o convenţie socială 
despre «natura umană»” . Prin instaurarea umanului ca 
măsură a tuturor lucrurilor, o convenţie normativă, natura 
umană devine un instrument „în practicile de excludere şi 
discriminare”. Omul definit prin natura umană exclude tot 
ceea ce nu se încadrează în categoria bărbat, alb, bogat şi 
fără diformităţi fizice sau psihice. Astfel, pentru Braidotti, 
postumanul desemnează o ieşire de sub dominaţia naturii 
umane şi o revizitare a statutului celor suprimaţi. Prin 
regândirea omului şi dezantropologizarea lumii, Braidotti 
nu creează un viitor distopic sau utopic, ci un viitor 
bazat pe egalitatea dintre rase, egalitatea dintre specii şi 
egalitatea dintre organic şi anorganic.

Astfel, postumanul reprezintă o teorie inovativă 
care se plasează atât în câmpul bioeticii, cât şi în cel al 
teoriei literare, al tehnologiei şi al universului politic. 
Postumanismul este o teorie care trebuie să fie gândită 
în exteriorul dualităţii utopie/distopie, dualitate care încă 
aparţine umanismului aflat în criză. Cei doi teoreticieni, 
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Francis Fukuyama şi Nick Bostrom, deşi pretind că 
teoriilor lor se plasează în aria postumanismului, de 
fapt creează o ideologie asemănătoare cu cea umanistă, 
neajutând transcenderea fiinţei umane. Pe de altă parte, 
Rosi Braidotti reuşeşte să îndepărteze postumanismul 
de o anumită ideologie, prin înlocuirea dualităţii utopie/
distopie cu dezantropologizarea cunoaşterii şi surclasarea 
ierarhiilor dintre om şi non-om. Postumanismul este, 
aşadar, o teorie care trebuie gândită din exteriorul 
paradigmei umaniste. 

 
 

Laurenţiu MALOMFĂLEAN 

Post-ism

Post-umanism? Post-uman?! Post-om?!? 
Horribile dictu!

Să mai vorbeşti astăzi despre un -ism sau altul 
e pură inadecvare la context. Aproape ridicol. Hazardant 
cu asupra de măsură. Denotând ceva ce s-ar numi 
autosuficienţa umanioarelor. Când America îşi alege un 
şef de stat precum Donald Trump, când Europa tremură 
din toate încheieturile, deja slăbite după valurile de 
imigranţi, când vezi ce se întâmplă în lume la ora actuală 
(vreau să zic în lume, nu în cercul tot mai strâmt al 
mediului academic, universitar), noi ne permitem luxul 
să perorăm – şi încă la modul serios – despre post-uman 
şi altele asemenea? Nu e vorba că iau literal un termen 
uşor metaforic în sinea lui, după cum nu am pretenţia 
că îl pot înţelege pe de-a-ntregul. Însă certitudinea că 
trăim în plin post-ism pare dincolo de orice tăgadă. 
Numai pentru că suntem în plină globalizare digitală, nu 
înseamnă că post-umanismul ca atare stă în picioare. De 
ce nu ar ţine dezvoltarea tehnologică tot de o formă de 
umanism, de împlinirea idealurilor iluministe? O pre-
lungire, pseudo-podă, pro-tuberanţă tot a „umanului”, a 
„umanităţii” din noi. A trecut vremea când eram buni 
de încurcat în termeni. Ce să mai spun despre un post-
umanism românesc – pare a fi cel mult o glumă.

Pe de altă parte, oare putem avea discursuri 
închegate fără subiect (un cuvânt care nu trebuie pus 
nici din greşeală între ghilimele, spre deosebire de 
„post-umanism” & Co.), centrate cu alte cuvinte în jurul 
a ce în lipsa lui? Fapt e că, faute de mieux, nu există 
decât subiecţi. Încercările de a-i grupa sub cupola unui 
-ism rămân ocupaţia criticilor comozi de Facebook. 
Oare chiar nu se poate face literatură (lasă critica) decât 
depăşind un -ism sau altul? Decât -ismuind în gol? 
Să fim de acord, există doar individualităţi, iar până 
când criticii – de toate vârstele şi calibrele – nu vor 
înţelege, odată pentru totdeauna, lucrul acesta simplu 
de tot, vor învârti mai departe în gol maşinăria seacă 
a mecanismelor înţepenite pe care le slujesc. Literatura 
oricum e în altă parte, ea nu ţine cont de generalizări 

făcute de dragul generalizării, atunci când altceva nu ai 
de lucru decât să pui etichete şi să ocultezi cât mai în 
paso doble textul.

Ca orice substantiv ce începe cu particula 
„post”, şi post-uman(ism)ul e, cu tot respectul pentru 
cei care îl folosesc, abuziv ori ba, o găselniţă facilă. 
Post-umanism, post-expresionism, post-modernism, 
post-istorie, post-etc. Mai bine le-am spune prost-
umanism. Eventual, într-un umanism de proastă calitate 
ne scăldăm zi de zi, fără scăpare. De contra-exemplu, 
firmele IT caută, dimpotrivă, să se umanizeze, să ofere 
servicii şi interfeţe mai prietenoase, contrar simţului 
comun (citeşte umanist) care, dimpotrivă, deschide 
vorba (închizând-o simultan) despre dezumanizare 
şi alte poveşti bune de adormit copiii. Despre 
incapacitatea lor, a teoreticienilor, de-a mai găsi 
termene valabile s-a tot vorbit. Parcă degeaba. Nu mai 
ştim ce să inventăm, cu ce să ne îmbătam cu apă rece 
ca disciplinele umaniste să meargă mai departe (când e 
clar că din fundătura în care s-au avântat singure n-au 
cum ieşi). Chiar să nu poată concepe tagma literaţilor 
şi a filosofilor – de luat, evident, la pachet – că efectiv 
nu mai e loc şi timp şi caz de discuţii terminologice 
care se învârt numaidecât în gol? Aşadar, cu alte 
cuvinte, ultimele, nu văd în post-umanism un termen 
valid (în orice caz, nu mai viabil decât a fost vărul său, 
post-modernismul). Mai curând aş spune că suntem 
în plină epocă post-conceptualizantă. Nu e vorba 
însă nicidecum despre un impas, ci doar despre o 
neţărmurită, inclasabilă  realitate.

Marius PUŞCAŞ 

Cyberpunk

Deşi nu permite o definire exhaustivă, 
conceptul de postumanism, prin numeroasele direcţii 
şi domenii subordonate, dă naştere unor idei care au la 
bază omul, tehnologia şi viitorul. Aceste elemente se 
regăsesc în majoritatea discursurilor contemporane, 
însă ceea ce diferă este modul în care sunt gestionate 
şi ordinea ierarhică privind importanţa fiecăruia 
pentru o anume societate. Omul este într-o continuă 
transformare, considerată chiar o evoluţie firească. 
Viitorul este din ce în ce mai aproape, se bucură de 
o predictibilitate sporită. Numeroase variante ale 
viitorului se află între utopie şi distopie, iar liantul 
dintre om şi aceste presupuse structuri este tehnologia. 
În ceea ce priveşte cultura, conjunctura actuală în plan 
global nutreşte un discurs polemic, de criză. Astfel 
de discursuri sunt menite să găsească un răspuns la 
numeroasele întrebări pe care le ridică incertitudinea 
cu privire la posibila structură socială spre care 
umanitatea se îndreaptă.
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În plan literar, postumanismul îmbracă 
numeroase variante, iar cele mai reprezentative forme 
vin dinspre genurile SF şi Fantasy. Ceea ce tratează 
genurile menţionate fac mobilul unui alt termen, 
conex postumanismului, şi anume: transumanismul. 
O mişcare la nivel conceptual şi ideatic, dar în ceea ce 
priveşte obiectul viziunilor transumaniste este corpul 
uman în starea sa cât se poate de empirică. Majoritatea 
studiilor din această arie sunt concentrate pe modul în 
care se poate dezvolta corporalitatea şi pe modalităţile 
eliminării neajunsurilor pe care le are corpul uman. 
Pentru a ajunge la o astfel de formă a corporalităţii 
se impune şi dezvoltarea intelectului astfel încât 
să rezulte o fiinţă echilibrată. În condiţiile în care 
postumanismul este forma finală a transumanismului, 
se optează nu doar pe o îmbunătăţirea a omului 
cunoscut în zilele noastre, ci, mai degrabă, se doreşte 
o schimbare a condiţiei umane în întregimea sa.

În literatura SF, dezvoltarea umană este 
prezentată atât sub forma sa pozitivă, descriind 
utopii tehnologice în care natura umană coexistă 
cu tehnologia, iar umanitatea se poate bucura de o 
existenţă mult superioară erei în care tehnologia era 
doar o structură adiacentă vieţii, cât şi într-o manieră 
negativă unde tot periplul evolutiv al umanităţii 
este o mare eroare. Tehnologia acaparează viaţa, 
iar umanitatea în sine este pusă în primejdie, utopia 
fiind înlocuită cu o viziune distopică asupra lumii. 
Literatura care abordează subiecte cu caracter 
transumanist au în general o tentă speculativă, fiind 
printre primele realizări concrete în baza planurilor 
şi ideilor propuse de către teoreticienii curentului. În 
scrierile science-fiction, încă de la mijlocul secolului 
trecut, transumanismul a beneficiat de o primire nu 
tocmai pozitivă, fiind mai mult văzut ca o ameninţare 
în ceea ce priveşte rasa umană, acest lucru regăsindu-
se în temele abordate de autori consacraţi ai genului. 
Multe dintre conceptele cheie ale transumanismului 
apar în texte precum Isaac Asimov, I, Robot, Arthur 
C. Clarke, Chldhood’s End, citindu-se foarte bine în 
textele amintite pulsul societăţii cu privire la curentul 
ce urma să îşi concretizeze manifestul.

Nu doar în genul science-fiction apar elemente 
transumaniste, chiar dacă aici sunt cu precădere 
abordate astfel de subiecte, ci şi în noua cultură 
cyberpunk, exemplificând prin William Gibson, 
Neuromancer şi Bruce Sterling, Schismatrix. Acest 
gen pune în discuţie problematica modificării corpului 
uman. Bineînţeles, maniera este tot una transumanistă, 
toate operaţiile pe care le suferă umanitatea provin 
pe filieră tehnologică şi ştiinţifică, însă viziunea este 
puţin diferită. În cyberpunk nu se ia neapărat ideea de 
potenţial evolutiv al individului uman, insistându-se 
pe o viziune futuristă a conceptului de om sau chiar 
non-om, ci, mai degrabă, se lucrează cu concepte 

existente în prezent, fiind astfel descrisă o imagine a 
lumii în condiţiile în care ştiinţa şi tehnologia actuale 
ar fi puse în practică. Cyberpunk este considerat, încă 
de timpuriu, o ruptură de science-fiction, fiind o nouă 
formă de vitalitate în literatură şi nu numai, având 
chiar o tentă de curent revoluţionar. 

Acest nou gen, cyberpunk, început ca un 
curent literar, devine o subcultură. Direcţia în care 
este îndreptată această viziune duce spre un viitor 
nu foarte îndepărtat, care se bazează pe evoluţia 
acerbă a tehnologiei, dezvoltându-se o societate de 
suprafaţă condusă de mega-corporaţii şi o societate 
a ghetourilor care este susţinută de trafic ilegal de 
droguri, bande de hoţi şi gangsteri. Cultura cyberpunk 
este una de tip subversiv, constituită în mare parte din 
marginali, din persoane care nu se supun regulilor, 
care denigrează şi deconstruiesc autoritatea. Pentru 
cyberpunk, lumea creată ficţional este o formulă de 
adaptare a societăţii la ceea ce se presupune că ar fi 
varianta din viitor a acesteia. Este o zonă de tranziţie 
care vine în întâmpinarea umanităţii, pregătind-o 
pentru ceea ce urmează. Din aceste considerente, 
pentru o literatură cu caracter cyberpunk, este 
important şi conceptul de cyberspaţiu, deoarece este 
mediul care asigură, după cum spuneam, tranziţia spre 
ceea ce transumanismul accede. Cyberspaţiul este o 
realizare cibernetică a lumii, doar că nu există nici un 
fel de referinţă între cele două. Harta, spre exemplu, 
transfigurează un anumit teritoriu, redând grafic toate 
caracteristicile acestuia. Cyberspaţiul nu face acest 
lucru, ci recreează această lume sub alte auspicii. Nu 
mai există o referinţă temporală şi spaţială a lumii, 
astfel că se poate experimenta omniprezenţa totală 
în această lume, nemaifiind posibilă şi necesară 
o referinţă anume, totul având sens în baza unui 
determinism creator dat de circumstanţă. 

Ubicuitatea conştiinţei umane, introdusă într-
un cyberspaţiu, permite individului să experimenteze 
simultan mai multe valenţe ale propriei existenţe, 
întrucât spaţialitatea nu mai are o referinţă certă 
şi nu impune situarea într-un anumit loc, într-un 
moment anume, la fel întâmplându-se şi cu experienţa 
temporală, deoarece nu mai există nici organizarea 
timpului într-o formulă diacronică, ci se poate 
vorbi despre reiterarea unui illo tempore în variantă 
transumanistă. Perspectiva cyberspaţiului atrage, şi 
ea, după sine o altă variantă a viitorului transuman, 
prezentând o formă a postumanismului.
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Andrei CODRESCU 

Postumanism

M-a preocupat prima întrebare pînă într-acolo 
încât răspunsul asociat acesteia a devenit eseu. Din cauza 
interesului pe care mi l-a stîrnit, ea a rămas singura 
întrebare la care am răspuns. Sper că foloseşte dosarului 
exact aşa cum este – o cugetare, adică, pe marginea 
postumanului.

Genomul uman a fost descifrat şi se poate modifica. 
Genomul este un text simplu, un alfabet cu patru litere. 
Foarfecele genetic se cheamă CRISPR. Poţi să scrii o 
fiinţă-Dada cu CRISPR şi să fii surprins de ce monstru 
creezi. China foloseşte foarfece CRISPR să creeze o 
armată de milioane de soldaţi cu gene-trăgaci patriotice. 
La MIT (Massax=chussetts Insitute of Technology) şi UC 
California sunt tăiate din gene boli moştenite şi sentimente 
de gen nostalgie şi se insertează în locul lor logică, 
precizie, ecuaţii quantice. Genomii grâului şi orezului 
deţin texte mai complexe decât genomul uman. Diferenţa 
scrisă în gene (adăugate sau tăiate) este pusă în mişcare 
de densitatea neuronilor din creier. Neuronii sunt creaţi, 
recreaţi şi înmulţiţi de teste cotidiene, inclusiv exerciţii 
fizice şi surprize dadaiste. Aceşti neuroni sunt cititorii 
şi practicanţii textului genetic: ei manipulează textul ca 
cititorul care-şi proiectează o lume interioară. Cu cît mai 
diverse experienţe întâlneşte omul în textul interior cu atât 
mai mulţi neuroni sunt puşi să joace în exterior. În afara 
acestui joc în mişcare continuă trei aspecte semi-constante 
se pot vedea cu ochiul liber: un corp de carne, motorul 
autonomic şi memoria răspândită în corp care predatează 
maşinile. Aceste trei au echivalenţe în tipografie, conţinut 
ideatic şi cartea în care-s legate. Umanul a fost corpul pre-
CRISPR. Postumanul este corpul CRISPărizat. Media 
face parte din această tranziţie numită cam prost „post-
umană”, dar e numai o parte din miile de experienţe prin 
care zboară corpul activat de o inteligenţă din ce în ce mai 
rapidă. Breasla noastră, utilizatori de limbaj, redă acest 
traseu cît poate cu instrumentul său lingvistic. Limbajul 
familiar al postumanului se îmbogăţeşte cu semne, multe 
din care sunt icoane, avatari, noi abstracţiuni tipografice 
care o să se manifeste în trei, patru, cinci, un număr 
infinit de dimensiuni. La un moment dat, o să abandonăm 
definiţia de tranziţie „post-uman” pentru un nume nou 
care denotează o nouă complexitate: „info-uman” sau 
„creier propulsat”. În acelaşi timp o să ne debarasăm şi de 
organe vestigiale ca să fim eventual formaţi într-un ou de 
carne cu un singur ochi şi un singur deget care o să aibă în 
amprentă un trăgaci retractibil care funcţionează simultan 
ca un trăgaci şi un clitoris. Acest traseu este inevitabil dacă 
nu o să fim înlocuiţi între timp de o specie cu puteri mai 
mari de absorbţie şi de răspândire informatică. Scărăbuşi 
sau alt gen de goange, de exemplu.
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Corpul este subiect agenţiei timpului, dar din 
secolul XVI, simbolizat de pictura lui Rembrandt „Lecţa 
de Anatomie”, corpul a fost subiect şi unor modificări 
interne şi externe, prin reparaţii chirurgice sau intervenţii 
estetic-filozofice care au relaţii diverse cu timpul. Filmul 
„2001: a Space Odyssey” este un exemplu bun şi avansat 
al acestui voiaj trupesc. Kubrick a înţeles existenţial şi 
formal această relaţie a omului cu timpul. Modificări 
estetice au existat desigur de la începutul conştiinţei de 
sine a omului, şi limbajul scris şi vizual le-a acomodat. 
Omul îşi modifică corpul, societatea şi imaginea prin 
limbaj, prin imagini, prin sunet, prin acţiuni ideatice 
şi intervenţii teatrale. Ritmul şi textura timpului sunt 
schimbate continuu de operaţii spirituale, fantastice 
sau ştiinţifice. În acest sens, „post-umanul” a fost şi 
este continuu present. Corpul a fost marcat, împodobit, 
liricizat, identificat unui trib sau unor poveşti, din 
momentul în care Narcis şi Narcisa s-au uitat în lac, în 
oglindă sau unul în ochii altuia, existând de atunci într-un 
stat de transformare continuă. Astea fiind zise, trăim într-o 
ultimă „post-umanitate,” urgentă, din cauza apropierii 
„singularităţii,” a momentului când maşina creată de noi 
se trezeşte, devine conştientă.

Corpul uman modificat de dietă, geografie, limbaj, 
chirurgie şi genetică, de la estetizare la hibridizare, se 
opune imaginativ creaţiei sale mecanistice. În zilele 
noastre, introducţia aripilor, cozilor, memoriilor proprii 
sau ale altora, sunt cereri cotidiene ale postumanului. 
Singura piedică sau logică în favoarea maşinilor este 
posibilitatea imortalităţii, suspendarea decăderii cărnii. 
Practic, nu am ajuns încă aici, dar vedem clar posibilitatea 
pentru că avem uneltele şi imaginaţia. În momentul în 
care carnea devine subiect filozofic al maşinii o să dispară 
umanitatea. Până atunci trăim într-o stare de tranziţie, 
legaţi cu fire de imaginea corpului hrănit de imaginaţie 
carnală. Acum suntem încă postumani, deci nici imortali, 
nici jucării pentru maşini.

Motorul sentimental care ne-a animat până azi a 
rămas mai mult sau mai puţin neschimbat (sau foarte puţin 
modificat) de la începutul lui Homo Sapiens. Acum ni-l 
putem uşor imagina în sensuri evoluţionare, devoluţionare 
sau futuriste. Întrebarea „de ce?” este academică. În acest 
moment (2017) suntem încă post-umani din cauza codului 
moral situat într-un default în carne şi timp. Acest default 
are porţi cu lacăte ruginite, dar nu o să devenim ALTCEVA 
până legăturile sociale, tribale sau sentimentale migrează 
în poziţiile precise de identificare cu sistemul electronic 
pe tabla de şah care este trecerea în maşină. Unii din noi 
caută să evite, fiind călcaţi de maşină prin semnalele de 
circulaţie ale unor rămăşiţe de religii şi ritualuri narative, 
dar nu mai deţinem precis datele geografic-obligatorii ale 
acestor porţi-rituale. Prin acest default cod, tot mai neclar, 
lovim cu forţa imaginaţiei, ca războinici medievali dând 
cu berbeci de lemn în poarta unui castel fortificat. Acolo 
locuieşte înlocuitorul nostru, noul creier electronic.
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Aurel CODOBAN
a) Omul umanismului, omul uman, a fost o 

invenţie a Occidentului. Desigur, puţine sunt culturile 
care să nu se fi interesat de soarta omului, dar numai 
Occidentul în perioada modernităţii lui a făcut o teorie 
sistematică din destinul omului şi al valorilor sale. 
Axioma esenţială a acestei teoretizări sistematice, a 
acestei ideologii, este, mai întâi, aceea că omul e fiinţă 
supremă în această lume, pentru a deveni mai apoi 
radicală: omul este fiinţa supremă pentru om. Aşa cum 
o anumită filozofie greacă a libertăţii şi responsabilităţii 
individuale a alimentat teoria, nu mai puţin forma pe 
care a luat-o creştinismul, care se întemeiază pe ideea 
unei teofanii, a unei manifestări a divinului în om, au 
făcut din umanism o formă specifică a culturii europene. 
Foarte probabil că există o anumită individualitate 
fundamentală a culturilor şi dacă este aşa, umanismul 
este cu siguranţă o trăsătură care singularizează cultura 
europeană, dacă nu cumva o face unică.  Dar probabil 
că cel mai evident argument ce a făcut din om ideea 
umanismului a fost calitatea lui modernă, aceea de 
subiect al cunoaşterii. Ideea de subiect, care face din 
om centrul umanismului, este cel mai clar susţinută de 
moderna tematizare a cunoaşterii. Pentru că tematizarea 
cunoaşterii face din om, ca subiect al cunoaşterii, 
principiul realităţii, instanţa care construieşte lumea 
în cunoaştere. Pandantul estetic al acestei idei a fost 
romantismul. Această calificare de subiect cunoscător 
şi această calitate de constructor al realităţii prin 
cunoaştere a rezistat până de curând, când s-a impus 
tematizarea comunicării. În această tematizare însă, 
omul nu devine subiectul comunicării, cea care 
vorbeşte este limba. Umanismul a fost mai degrabă o 
teorie normativă, o ideologie, înainte de a fi fundalul 
ştiinţelor socio-umane. Făcând arheologia acestor 
ştiinţe ale omului inventate de modernitate Foucault 
ne anunţase, în a doua jumătate a secolului trecut, că 
faţa omului se va şterge ca o figură desenată pe nisipul 
plajei.  Nu este deloc greu de văzut că suprematismul 
– şi, implicit, narcisismul – congenital umanismului îl 
face vulnerabil. Dacă admitem că umanismul nu este 
esenţialmente antic, ci de fapt o reluare în cheie creştină 
şi mai ales o reprezentare modernă a antichităţii, impusă 
de Renaştere, nu e greu să remarcăm că a urmat un lung 
şir de cedări, în care Freud a văzut tot atâtea distanţări 
faţă de narcisismul umanismului: Copernic ne-a spus că 
pământul nu e în centrul sistemului solar, Darwin ne-a 
spus că nu diferim de animale, iar Freud, la rândul lui, 
ne-a spus că nu conştiinţa este centrul vieţii psihice. 
Mai recent, Heidegger şi structuraliştii ne-au spus că 
limba vorbeşte prin om şi nu invers. În fine, ştim acum 
că omul nu mai poate fi gândit ca încununarea vieţii 
biologice, ci doar ca un component al ei, care contează 

din perspectiva generalităţii vieţii exact ca şi celelalte 
componente. Să ne mirăm că urmează postumanismul?!

b) Practicile sunt mult mai rezistente decât 
teoriile şi ideologiile. Şi cu toată ideologia umanismului 
legiferată prin drepturile omului, practicile politico-
militare şi cele socio/administrativ-economice au rămas 
destul de dure, dacă nu, uneori, chiar ne-umane. Aşa că nu 
se prea aud bocitoare, nici măcar din cele profesioniste, 
care să plângă îndeajuns moartea acestui ucigaş de zei, 
care este omul umanismului occidental. Pentru că asta 
a făcut mai întâi umanismul occidental modern din om: 
un stăpân al propriului destin. Dar aici a putut apare, în 
ultima vreme, şi contestarea definitivă: omul e o fiinţă 
istorică, şi dacă e să fie stăpânul propriului destin, atunci 
ar trebui să fie subiect al istoriei. Dar istoria s-a dovedit 
a fi un proces fără subiect şi fără centru şi una din 
ultimele determinaţii ale umanismului s-a şters, odată cu 
ştergerea ideii de progres, ca idee prea umană. E ceea ce 
vedem în mutaţia ce defineşte timpurile noastre: istoria 
– şi istorismul – e înlocuită de ecologi – şi ecologism. 
E marea trecerea de la roşu la verde: trecerea de la om 
la natura vie. Omul ca subiect era avantajat câtă vreme 
sacrul se manifesta în istorie. Dar pentru noi sacră a 
devenit viaţa în generalitatea ei. Dacă umanismul făcea 
din calitatea de om un privilegiu şi o normă, tocmai am 
descoperit că nu există nici un privilegiu în calitatea de 
a fi om. Viaţa în general are privilegii, ea e sacrul, omul 
doar participă la viaţă.

Ce este, deci, omul în postumanism? Două 
sunt locurile unde putem căuta un răspuns. Mai întâi 
în schimbarea raporturilor dintre suflet şi corp. Graţie 
imaginii, omul pare să fie astăzi mai mult corp decât 
suflet/spirit. De fapt această mişcare, pe care nu o putem 
analiza aici din lipsă de spaţiu, face corpul mai inteligent 
(cu sensul: smart) şi mintea mai corporală. Modelul 
actual, cel pentru care pledez, al lumii ca suprafaţă 
semnificantă, vede în omul postuman un corp etalat şi 
extins şi un spirit nomad. Sufletul/spiritul devine mai 
ubicuos, prezent în reţele, cumva o proprietate mai 
colectivă, cum este viaţa pentru organismele care o trăiesc. 
Apoi, şi în al doilea rând, în atotputernicia tehnologiilor 
care constituie mediul propriu omului şi care ne conduc 
în aceeaşi direcţie: există un fel de amestec între corpul 
uman şi produsele tehnologiilor sale.  Doar că anexele şi 
ataşările ce servesc corpul uman – şi care înainte încercau 
să-i remedieze handicapurile - nu mai sunt proteze, 
ci au devenit extensii care îi adaugă sau îi multiplică 
însuşirile. Aşa cum sufletul/spiritul uman e dispersat în 
reţele, corpul prin extensiile sale anticipează cyborg-ul, 
amestecul omului cu adevăratul său cu şi dispersia sa în 
mediu care sunt tehnologiile. Problema este doar aceea 
că umanul e corelat logic cu contrariul său, inumanul. 
Schimbarea unui termen îl schimbă pe celălalt. Întrebarea 
este: putem opri postumanul să devină inuman?!

c) Cred că putem vorbi despre un nou curent 
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literar/artistic şi că o nouă estetică şi ideologie se vor 
contura, tot mai mult, de la sine. Aspectele socio-politice 
sunt mai relevante întrucât centrul de interes se mută 
de la individualităţi şi persoane la entităţi mai largi, ce 
depăşesc realitatea umană limitată strict la persoană. 
E un stil mai estetizant, pentru că empatia este tot mai 
restricţionată.

d) Diferenţele dintre ţările europene şi dintre 
Europa şi ceilalţi aliaţi nord-atlantici sunt mai mici 
decât par în ce priveşte conţinuturile culturale. Ne 
putem teme doar de faptul că eventuali reprezentanţi 
ai postumanismului românesc să fie nişte imitatori mai 
servili decât alţi imitatori. Complicaţia este produsă aici 
de faptul că imitaţia nu depăşeşte niciodată decalajul 
instalat istoric, or trebuie să fii inventiv pentru a fi la zi!

e) De fapt adevărata literatură postumanistă e 
reprezentată de genurile SF şi Fantasy. Cyborg-ul, cea 
mai clară formă de până acum a postumanului, este 
elaborată şi lansată de aceste genuri. Din când în când, 
privind în jur, realitatea mi se pare că seamănă mai 
degrabă cu imaginea unui bar galactic din descrierile 
acestor genuri, decât cu orice alte descrieri literare din 
genurile celelalte.

f) Am două temeri. Prima este aceea că discursul 
cultural – mai ales cel artistic – e legat mai mult 
de imagine decât de cuvânt. Pentru mine Game of 
Thrones, mai ales în forma filmică, este una din cele 
mai reprezentative produse ale postumanismului. A 
doua temere este legată de capacităţile de sincronizare 
ale culturii noastre locale, care este adesea prea servilă, 
prea puţin cutezătoare şi inventivă.

 
Daniel CLINCI 

Bios, techne şi postumanismul

a. Răspunsul la întrebarea „ce este postumanul/ 
postumanismul” este destul de greu de trasat în doar câteva 
rânduri. Ca de obicei, este mai simplu de explicat ce nu este 
postumanismul: nu este trans-umanism, nu se poate reduce 
la sinteza dintre „om” şi tehnologie. Postumanismul este, 
totuşi, o teorie care se coagulează în jurul unor atitudini 
mai deschise faţă de specii, tehnologii, comunicare etc. 
Pentru postumanism, problema centrală este ce se întâmplă 
atunci când omul este scos din scenă, când acesta este 
mort, asemenea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este prezent 
încă de la Nietzsche în gândirea occidentală (aceeaşi care 
a născut şi conceptul de „om”), dar totuşi rămâne greu 
de digerat, de acceptat şi, cu atât mai mult, de practicat. 
Deci, postumanismul este, în primul rând, o teorie, dar 
se străduieşte să devină o practică. Ceea ce înseamnă 
că postumanismul păstrează moştenirea marxismului şi 
pe cea a teoriei postmodernităţii. Postumanismul este, 
de fapt, un anume filon al postmodernităţii şi nu cred 

că ar putea fi imaginat în absenţa unuia ca Foucault, de 
exemplu. De fapt, postumanismul începe de la Nietzsche, 
la fel ca postmodernitatea, este o dezvoltare a unui traseu 
al gândirii lui Nietzsche referitoare la om sau, mai degrabă, 
o soluţie de interpretare a nietzscheanismului. 

Postumanismul se rupe complet de proiectul 
iluminist, cel care a fondat modernitatea,  organizată în 
jurul separaţiei dintre „om”/ „uman”/ „ştiinţe umaniste” 
şi „natură”/ „ştiinţe ale naturii”, tocmai pentru că refuză 
aceste distincţii şi încearcă să găsească modalităţi 
de a gândi în afara lor. Multitudinea de abordări ale 
postumanismului în diferite domenii de cercetare are 
totuşi în comun această încercare permanentă de a gândi 
împotriva propriei gândiri, împotriva tradiţiei care ne 
învaţă că suntem, în primul rând, „umani”. Odată eliminat 
din discurs „omul”, ne putem întreba dacă nu cumva 
toate formele pe care le ia bios sunt îndreptăţite în mod 
egal să co-existe. La fel, ne putem întreba dacă nu cumva 
tehnologia (în absenţa unui cuvânt mai bun) nu se opune 
nici „omului”, nici „naturii”, adică să ne întrebăm dacă 
există, cu adevărat, vreo diferenţă între viaţă şi tehnologie. 
Postumanismul se află în acest punct al tentativelor de 
răspuns la astfel de întrebări.

b. Sunt convins că cei care lucrează în domeniul 
postumanismului au motive să fie nemulţumiţi de această 
etichetă. În primul rând, conţine derizoriul sufix ~ism, 
acelaşi care a făcut ca postmodernitatea, această epocă 
în care trăim, să fie confundată cu vreo modă artistică 
sau literară. În al doilea rând, prefixul post~ contribuie 
la interpretarea (eronată, din punctul meu de vedere) a 
postumanismului ca om + smartphone. Ambele chestiuni 
fac postumanismul susceptibil la a fi deturnat către un 
soi de discurs al „apărării” umanului şi umanismului în 
faţa dezumanizării produse de tehnologie, discurs total în 
contra celui pe care încearcă să-l dezvolte postumanismul, 
de fapt. Postumanismul lui Badmington, Haraway, 
Herbrechter, Wolfe, Wark sau Barad (pe care i-am tradus 
în cadrul proiectului independent Post/h/um) nu este doar 
o simplă transformare a omului în cyborg prin intermediul 
unor proteze hi-tech, ci un discurs despre ce mai rămâne 
în urma dispariţiei „omului”. Postumanismul este anti-
umanist în măsura în care acceptă această dispariţie. 

Dacă există o subiectivitate postumană, ea este 
fragmentată într-o multitudine de noduri ale reţelei prin 
care comunică cu, să zicem, alte subiectivităţi. Pentru 
postumanism, subiectivitatea nu mai poate fi gândită decât 
drept comunicare trans-specii, ceea ce camuflează cu mai 
mult sau mai puţin succes originile feminist-marxiste ale 
postumanismului. Subiectul discursului postumanist poate 
fi cyborgul lui Haraway, dar poate fi şi acel xenomorph din 
seria Alien sau acei replicants din Blade Runner, pentru că 
postumanismul rafinează discursul post-colonialismului, 
din foarte multe puncte de vedere. Pentru umanismul din 
secolul XIX şi pentru umaniştii neoconservatori de azi 
problema subiectului este ceva mai simplă; ei apelează 
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la aceeaşi mitologie a „omului”. Pentru postumanism, în 
schimb, lucrurile sunt mai complicate, pentru că refuză să 
fie normativ, să traseze concepte şi apoi să încerce să reducă 
realitatea la acestea. În fond, acesta este marele merit al 
postumanismului: încearcă să fie descriptiv, să preia faţete, 
noduri şi reţele şi să le transpună într-un discurs, iar nu 
invers, cum s-a întâmplat de obicei în cultura occidentală.

c. Nu cred că se poate vorbi despre un nou curent 
literar sau artistic care să preia ceva din postumanism, 
la fel cum nu cred că mai putem vorbi, în general, 
despre „curente”. Desigur, pot exista practici asociate 
postumanismului în multitudinea de manifestări ale artei 
contemporane, dar acestea nu pot fi nici reduse la un 
~ism, nici asimilate în întregime unui discurs teoretic. 
Spre exemplu, există lucrări Dada care pot fi considerate 
postumaniste, dar acest lucru nu dovedeşte nimic nici 
despre postumanism, nici despre Dada.

d. e. f. Postumanismul în sensul discutat mai sus 
nu poate fi localizat geografic sau cultural fără a suferi 
şi o denaturare a sensului său. În fond, trăim într-o lume 
globală, a comunicării, aşa că nu poate fi vorba de vreo 
confiscare. Postumanismul este, deocamdată, un discurs 
teoretic şi, uneori, practică sau, mai degrabă, cu ambiţii 
de a deveni şi practică. Nu cred că pot exista variaţiuni 
locale ale acestui discurs. Mă îndoiesc că pot exista autori 
de poezie sau proză care să practice un „postumanism”, 
oricare ar fi el, şi din motivul că formele culturale istorice 
nu prea mai funcţionează azi decât din inerţia tradiţiei. 
Când îşi vor epuiza energia poate vom vedea că au fost 
înlocuite de alte forme de manifestare culturală.

În 2016, Oxford Dictionaries a numit „post-
adevărul” (post-truth) Word of the Year. Post-adevărul 
subminează pretenţia de excepţionalism a literaturii, iar 
de criterii valorice nu are sens să mai discutăm, deoarece 
fac parte din discursul altei epoci. Astfel, epoca post-
adevărului şi a postumanismului este cea în care o postare 
pe Twitter sau un comentariu pe Facebook sunt lecturi la 
fel interesante ca şi cele „literare”. 

Florina ILIS
a. Am întâlnit pentru prima oară conceptul de 

postuman încă din 1999, când am început să lucrez la 
teza de doctorat cu titlul Fenomenul science fiction în 
cultura postmodernă. Ficţiunea cyberpunk. În acel 
an apărea şi studiul lui Katherine N. Hayles, How We 
Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, 
Literature and Information, studiu care mi-a prilejuit 
înţelegerea conceptului de postuman, un termen, totuşi, 
destul de nou la vremea aceea. În termeni comuni, 
postumanul poate fi înţeles ca o uniune sau ca o asociere 
a umanului cu maşinile inteligente, în care maşina nu mai 
apare ca un mecanism subordonat omului, aşa cum se 
prezenta în zorii cibernetizării societăţii, ci, în procesul 
schimbului de informaţii, ca o parte componentă a 

subiectului uman şi, prin tehnologiile implanturilor de 
organe „inteligente”, chiar ca o parte componentă a 
biologiei umane. În condiţia postumană, subliniază N. 
Katherine Hayles, nu există diferenţe sau demarcaţii 
absolute între existenţa fizică a corpului şi simularea 
pe computer, între mecanismul cibernetic şi organismul 
biologic, între tehnologia robotică şi principalele 
scopuri ale existenţei umane. Conceptul, provenit din 
zona science fiction şi, în special, dinspre ficţiunea 
cyberpunk, a pătruns relativ recent în discursurile despre 
paradigma şi poetica postmodernă. Cartea lui Francis 
Fukuyama Our Posthuman Future : Consequences of 
the Biotechnology Revolution, publicată prima dată în 
2002, a sintetizat, în favoarea studiilor socio-umane, 
toate ideile despre postuman care circulaseră anterior în 
studiile despre science fiction, conceptualizând termenul 
şi, în mod evident, dându-i o nouă semnificaţie în raport 
cu postmodernitatea şi cu cunoaşterea. Raportul dintre 
om şi maşină nu este, însă, pentru postmodernism unul 
nou, modernitatea însăşi problematizând acest raport 
în termeni antitetici, conflictuali, în timp ce poetica 
postmodernă regândeşte problema acestui raport mai 
degrabă în termeni oximoronici. Această nouă evoluţie 
în ordinea umanului ar presupune, aşadar, o integrare 
a tehnologiei în condiţia biologică a omului, ceea ce, 
şi în viziunea lui Fukuyama, presupune o modificare 
de esenţă în raport cu definiţia clasică a omului şi a 
condiţiei umane. Dacă această modificare va genera şi 
o implozie a umanului nu este foarte sigur, dimpotrivă, 
eu cred că se va contura din zona mişcărilor ecologice 
şi a ideologiei de tip eco chiar o reacţie în favoarea unui 
proces de  re-umanizare a omului. Cum se va produce 
această re-umanizare este foarte greu de anticipat. 
Totuşi, arta şi literatura ar putea juca în acest context 
un rol esenţial, creând noi modalităţi de re-adaptare a 
omului la o condiţie umană în continuă schimbare (cu 
toate implicaţiile etice, morale sau biologice). 

b. În ceea ce mă priveşte, aş rămâne la conceptul 
de postuman care mi se pare mult mai concis în limba 
română decât postumanism, concept care, în viziunea 
mea, ar devia discuţia într-o altă direcţie, creând şi 
unele confuzii referitoare la prefixul post- şi la legitima 
întrebare: cărui umanism îi urmează? Postumanul a fost 
deja conceptualizat la nivel teoretic de câteva studii 
importante, dintre care cel mai cunoscut rămâne, cred, 
cel al lui Francis Fukuyama. Astfel, una dintre cele mai 
semnificative probleme care s-au ridicat în conştiinţa 
critică şi filosofică a secolului trecut a fost aceea legată 
de subiectivitate şi de devenirea eului într-o lume şi 
o realitate tot mai „de-naturalizată”, realitate faţă de 
care individul s-a izolat complet. Problema situării şi 
contextualizării subiectivităţii a devenit, aşadar, pe 
parcursul secolului al XX-lea, primordială în evaluarea 
naturii epistemologice şi chiar ideologice a subiectului 
uman, problemă pe care modernitatea şi, ulterior, cu 
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mai multă detaşare, postmodernitatea au inclus-o în 
programul lor poetic şi hermeneutic. În viziunea mea, 
una dintre figurile emblematice ale postumanului 
rămâne cyborgul, un personaj cu care filmele de 
science fiction au izbutit să familiarizeze spectatorul 
şi, în ciuda unor previziuni alarmiste, această asociere 
dintre om şi maşină (tehnologie) astăzi nu mai sperie pe 
nimeni. Cyborg-ul este un organism cibernetic, având 
componente umane, mecanice şi electronice. A apărut 
pentru prima dată în literatura cibernetică, în 1960, într-
un text semnat de Manfred E.Clynes şi Nathan S. Kline, 
articol care avea în vedere viitorul spaţial al omenirii. Pe 
de altă parte, o ştiinţă ca bio-tehnologia, deschizând noi 
drumuri în cercetarea medicală, va evolua fără îndoială 
în următorii anii, perfecţionând componente tehnologice 
ce vor ajunge să stimuleze sau chiar să înlocuiască 
funcţiunile anumitor organe ale corpului uman. În 
următoarea etapă, componente mai sofisticate (din zona 
creierului) vor putea fi înlocuite sau făcute să performeze 
cel puţin la un nivel tehnologic şi biologic satisfăcător 
în ceea ce priveşte speranţa de viaţă a celor bolnavi sau 
afectaţi de diferite boli. Schimbările, însă, cu adevărat 
profunde în ceea ce priveşte semnificaţiile condiţiei 
umane vor fi perceptibile mult mai târziu, abia după ce 
posibilităţile manipulărilor genetice vor conduce şi la 
crearea (naşterea) unor oameni noi care să depăşească 
limitările biologice ale condiţiei umane. Cred că abia 
din acel moment se va putea discuta cu adevărat despre 
modificări la nivelul conştiinţei şi a reprezentării, fiind 
nevoie nu numai de o redimensionare şi repoziţionare în 
raport cu umanul, ci şi cu planurile care definesc statutul 
ontologic, metafizic, etic şi religios al omului. Problema 
condiţiei postumane sugerează, prin urmare, această 
perspectivă duală: pe de o parte, o disoluţie a limitărilor 
de natură ontologică care privilegiază informaţia în faţa 
materiei, înţelegând conştiinţa ca pe un epifenomen şi 
raportându-se la trup ca la ceva ce poate fi manevrat 
în maniera în care pot fi manevrate inteligent maşinile, 
iar, pe de altă parte, o tensiune care problematizează 
un conflict tradiţional, dintre materie şi spirit, tensiune 
care, odată stinsă, va conduce spre o nouă viziune asupra 
umanului. Ţinând cont de această perspectivă duală, 
în locul prefixului post, din termenul posthuman, care 
presupune în mod obligatoriu o evoluţie spre o nouă 
ordine a umanului, nu neapărat superioară, dar situată 
pe un prag evolutiv, cel mai bine s-ar potrivi, probabil, 
prefixul extra, care descrie nu o nouă ordine, în plan 
evolutiv, a umanului, ci o altă ordine, sau condiţie, care 
trece în altceva, cea extra-umană. Dacă, în teoria şi 
practica socială postmodernă, tehnologia informaţională 
produce, în funcţie de o anumită scală de evaluare, atât 
un efect pozitiv de armonizare cu individul, cât şi unul 
negativ, imposibil de tăgăduit, de alienare, la nivelul 
discursului se petrece o mutaţie de esenţă, astfel încât 
funcţiile tehnicii de elaborare a discursului ajung să fie, 

într-o mare măsură, determinate de mediul cibernetic. 
c. La nivel tematic, literatura sau arta 

problematizează deja acest impact al tehnologiei şi 
virtualului asupra condiţiei umane. Dacă ficţiunea 
modernă a evoluat într-o perioadă a unor mijloace de 
reproducere şi conservare a informaţiei, izolate în 
funcţionalitatea lor unul de celălalt (filmul, fonograful, 
maşina de scris), ficţiunea actuală se elaborează într-un 
context tehnologic diferit, susţinut de mass-media, de 
reţelele de telecomunicaţii globale şi de tehnologiile 
computerului. Această mutaţie conferă, fireşte, 
informaţiei şi mijloacelor mediatice un loc central în 
strategiile de elaborare a discursului: accentuarea, pe de-o 
parte, a rolului informaţiei, a mijloacelor de producere, 
distribuire şi consum ale acesteia şi, pe de altă parte, 
a factorului tehnologic în elaborarea discursului face 
parte din strategiile comune atât ficţiunii postmoderne, 
inspirate de mediul electronic, cât şi celei mai noi, care 
experimentează universul postuman. Pe de altă parte, 
încă din anii 80 multe dintre temele de science fiction 
şi-au croit drum şi înspre literatura mainstream. Având 
în vedere însă rapiditatea cu care evoluează lucrurile, 
raportul real/virtual, a devenit astăzi aproape de neocolit 
în artă şi literatură. Arta plastică, în prelungirea ideilor 
de avangardă din secolul trecut cunoaşte, spre exemplu, 
o serie de experimente artistice cu obiecte (Objects) care 
au înlocuit procesul creaţiei, în sens clasic, cu realizări 
virtuale cu ajutorul computerului, un fel de ready made, 
dar în variantă digitală. O consecinţă a proliferării acestor 
tendinţe artistice, care determină spulberarea spaţiilor 
convenţionale, o reprezintă marca noului interes pe care 
practica postmodernă o are pentru orice tip de versiune 
sub care se prezintă dimensiunea spaţială, fie aceasta şi 
virtuală. Forma sub care este „spaţializată” circulaţia 
informaţiei, cu ajutorul tehnologiei, este reţeaua. Acest 
nou mediu spaţial, imens, se cere, într-un fel sau altul, 
cartografiat şi, implicit, colonizat în funcţie de intenţiile 
anumitor grupuri de interese faţă de cerinţele pieţei. 
Acest domeniu întins şi fără limite a primit denumirea 
de cyberspace. Dar, interesul asupra cyberspace-
ului nu este numai de natură artistică, ci şi politică şi 
economică. Pentru unii comentatori ai fenomenului 
cibernetic, momentul actual al proliferării, fără 
precedent, a tehnologiilor informatice este comparabil 
cu producerea unei adevărate revoluţii, o revoluţie care 
se află încă la primele sale stadii. De aceea, o posibilă 
estetică a postumanului nu poate fi decât în curs de 
elaborare. Este greu să se prevadă cum va evolua 
aceasta, dacă va dobândi un caracter preponderent 
politic sau dacă, dimpotrivă, va miza pe conceptul de 
frumos, dar în viziune virtuală. Reglementările, care 
funcţionează în sfera relaţiilor sociale din lumea reală, 
îşi pierd valabilitatea în spaţiul cibernetic dar, paradoxal, 
determină emulativ noile coduri şi convenţii constituite 
şi menţinute pe suportul privilegiilor unor tehnologii 
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cât mai avansate. Ceea ce este însă semnificativ este 
faptul că, analizat dintr-o perspectivă filosofică, mediul 
virtual este o reprezentare a unor procese semiotice 
combinatorii aparent infinite, dar depinzând totuşi 
de elasticitatea programelor care le-au creat şi care le 
gestionează. Acest spaţiu virtual, elaborat cu ajutorul 
tehnologiei, nu ajunge să fie, însă, niciodată populat 
în mod real decât de reprezentări ale unor identităţi 
care interacţionează în virtutea unor reguli prestabilite. 
Eliberată de aura transcendentală a frumosului, noua 
artă postumană se construieşte în strânsă legătură cu 
evoluţia şi capacităţile tehnologice ale sistemului de a 
inova şi de a se actualiza. Procesul de ficţionalizare a 
mediului electronic este însă unul repetitiv, mereu altul, 
cu identităţi în continuă schimbare şi care se poate auto-
declanşa concomitent în mai multe puncte ale reţelei. 
Fără să reprezinte un fenomen generalizat în mediul 
virtual, tendinţa de ficţionalizare apare mai ales atunci 
când se creează un context de comunicare şi singura 
funcţie activă şi necesară în acest proces este limbajul. 
Dacă subiectul se construieşte în şi prin limbaj, aşa 
după cum susţine teoria lacaniană, atunci mediul virtual 
devine un spaţiu extrem de generos pentru mişcările 
regresive ale subiectului virtual faţă de cel real. Dincolo 
de încercările teoriei şi practicii culturale de a defini 
într-o manieră cât mai convingătoare, mediul virtual se 
manifestă, în orice gen de discurs care abordează acest 
subiect, ca un rest al complexului metafizic pe care 
conştiinţa umană l-a manifestat întotdeauna faţă de ceea 
ce se situează dincolo de lumea sensibilă a simţurilor. 
Faptul că noile tehnologii se detaşează complet de 
tehnologiile industriale, ducând la impunerea unor noi 
moduri de reprezentare, culminând în plan cultural cu 
estetica postmodernă, a fost, însă, cel mai bine confirmat 
şi de mişcarea cyberpunk care porneşte în scrierile sale 
tocmai de la impactul tehnologiilor de vârf asupra 
conştiinţei individuale. O altă temă majoră a mişcării 
cyberpunk, care se înscrie într-un posibil program al 
esteticii postumane, se referă la dispariţia subiectului 
şi la transgresarea graniţelor dintre tehnologic şi 
biologic, având drept scop crearea unei noi identităţi, 
cyborg-ul. Şi pentru că tehnologiile de vârf sunt pilonul 
esenţial în jurul căruia se configurează ierarhiile 
puterii, performanţele dobândite în utilizarea acestora 
vor juca un rol crucial în miza cea mare a jocului, 
proprietatea asupra spaţiului virtual. Viziunea lui Jean 
François Lyotard, denunţând sfârşitul erei Profesorului 
şi a cunoştinţelor transmise sub forma cunoaşterii, 
în favoarea  tehnicienilor, gestionari ai informaţiilor 
stocate în băncile de date, începe să devină o realitate. 

d. Nu am urmărit cu foarte mare atenţie ceea ce se 
întâmplă la noi, dar, dacă vorbim de postuman, nu cred 
că acesta va mai avea limitări de ordin naţional, având 
în vedere mediile prin care circulă astăzi informaţia, 
respectiv la scară globală şi, cu preponderenţă, în mediul 

virtual. Fără îndoială că sunt şi vor exista şi la noi autori 
interesaţi de problematizarea condiţiei umane în raport 
cu tot ceea ce înseamnă mediul virtual (cyberspace) 
şi cu schimbările de mentalitate care au loc la nivelul 
utilizatorilor din cyberspace, tot mai numeroşi la 
nivel global. Joncţiunea prin compunere a celor două 
componente, controlul electronic în plan digital şi 
experienţele umane din spaţiul real fac din cyberspace 
un loc care reflectă un mod de existenţă ce îşi produce 
propriul set de norme şi legi de funcţionare. Lipsit de 
garanţii ontologice sau transcendente, universul virtual 
trebuie fie să-şi reinventeze un nou statut în funcţie de 
universul real, la care să se raporteze, fie să-şi genereze 
din interior propria legitimitate, ca o măsură de protecţie 
împotriva lumii reale. Proprietăţile, în virtutea cărora 
funcţionează cyberspace-ul, nu prezintă nici un fel de 
garanţii, nici transcendente, dar nici politice care să-i 
protejeze domeniile de întindere. Singura garanţie care 
reprezintă cyberspace-ul şi care antrenează un complex 
proces de dobândire a autonomiei sale este de natură 
tehnologică. Tehnologiile de vârf creează şi controlează 
universul virtual. Astfel, orice caracter naţional se pierde 
în raport cu mediul virtual. 

e. Literatura science fiction şi îndeosebi 
imaginea cyborg-ului reprezintă un mod de a privi 
dincolo de dualismul filosofic, (conturat iniţial de Platon 
şi teoretizat ulterior de principalele direcţii filosofice), 
dualismul dintre partea materială, efemeră, a omului şi 
cea spirituală, eternă, dualism care a constituit, secole 
la rând, unul din paradoxurile condiţiei umane. Ca un 
produs al culturii contemporane, în mod semnificativ 
afectată de practicile operaţionale ale tehnologiilor de 
vârf, cyborg-ul contaminează într-o imagine, mai mult 
sau mai puţin armonioasă, elementul uman, conştient de 
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latura sa supusă unei inevitabile dispariţii, şi elementul 
tehnologic, adaptabil şi capabil de a „perfecţiona” 
limitările ontologice ale condiţiei umane. Apariţia 
cyborg-ului în imaginarul contemporan este în viziunea 
Donnei Haraway rezultatul a trei cruciale căderi ale 
graniţelor ontologice, mai întâi dintre om şi animal, apoi 
dintre biologic, reprezentat de om şi animal, pe de-o 
parte, şi tehnologic, reprezentat de maşină, pe de altă 
parte, şi, în cele din urmă, ca o extensie a celei de-a doua, 
dintre fiziologic şi non-fiziologic, o distincţie oarecum 
imprecisă, după cum afirmă şi autoarea. Fluidizarea şi 
transgresiunea acestor graniţe sunt rezultatul inovaţiilor 
tehnologiilor informatice care produc, astfel, premisele 
necesare constituirii unei noi identităţi umane, „eliberate” 
de constrângerile naturii sale care ţin de rasă, sex, specie 
sau regn. Pentru Donna Haraway aceste dihotomii, care 
permit în civilizaţia virtualului apariţia cyborg-ului, nu 
au nimic din tragicul care înconjura, în modernitate, de 
pildă, capitularea individului în faţa limitelor propriei 
sale condiţii. Dimpotrivă, transgresiunea acestor 
limite poate deveni punctul de plecare al unei eliberări 
(necondiţionate) de sub controlul ideologic, care 
menţinea activă această zonă de confruntare dihotomică. 
Literatura science fiction a pregătit cumva acest orizont 
futuristic în care anticipaţia a devenit, pe parcursul 
unei evoluţii puse de Jean Baudrillard în raport cu 
simulacrul, realitate. Astfel, previziunile anticipate de 
science fiction au fost rapid depăşite şi literatura science 
fiction şi-a văzut compromis idealul de producere a 
modelelor imaginare ale lumii viitorului, devenind ea 
însăşi un model devansat de realitate. De aceea, unica 
soluţie de supravieţuire pentru genul science fiction ar 
fi, crede Jean Baudrillard, inventarierea modurilor de 
reprezentare a dispariţiei oricărei limite dintre real şi 
imaginar. În acest fel, re-inventarea realului ca ficţiune 
este mai mult decât o opţiune pentru literatura science 
fiction, este însăşi miza condiţiei sale ca literatură în 
era hiper-realităţii virtuale. Ordinea imaginarului se 
inversează, astfel, irealul nu mai poate fi construit din 
datele furnizate de real, aşa cum procedase literatura 
science fiction clasică, ci, cu modelele simulării deja 
existente, ar trebui reconstituit realul care să ne conducă 
spre noua realitate. Indiscutabil, configurarea reţelelor 
informaţionale şi funcţionarea acestora la nivel global a 
jucat un rol fundamental în conturarea, din perspectiva 
raporturilor sociale, a viziunii actuale asupra spaţiului 
şi timpului. Dacă, în mediile generate de computer, 
distanţele se micşorează până la dispariţia lor şi noile 
tehnologii pot stabili o simultaneitate între evenimente 
separate în timp, nu trebuie, însă, pierdut din vedere 
faptul că aceste lucruri sunt posibile, raportate la 
experienţa umană, în virtutea unei convenţii de non-
interacţiune între mediile virtuale şi universul real.

Pe de altă parte, e posibil ca în acest caz să 
asistăm la o literatură în care genurile literare, în raport 

cu realul, să nu mai aibă sens, fiindcă literatura va vorbi 
despre o singură temă, dar pe diferite voci, despre 
postuman. 

f. În actuala lume digitală, confruntarea şi impactul 
dintre tehnologia informaticii, cu tipurile de discurs 
specifice, şi subiectivitatea ca produs al discursurilor 
umaniste au dus la elaborarea unui nou tip de practică 
ficţională, numită de Brian McHale „interface fiction”. 
Christine Brooke-Rose, cu a sa trilogie a computerului, 
Amalgamemnon, Xorandor şi Verbivore, ilustrează 
cel mai bine acest tip de practică ficţională, interface 
fiction, o practică care combină, într-un trafic complex 
de mărci semnificative, textualitatea cu operaţiunile 
limbajului informatic. I-aş mai adăuga şi pe Margaret 
Atwood, J.G. Ballard sau Michel Houellebecq care 
defineşte postumanul pe modelul existenţialismului de 
tip Camus. Din zona discursului teoretic i-am menţionat 
deja pe Katherine Hayles şi pe Francis Fukuyama.

 
Cosmina MOROŞAN 

„How can this wisdom be saved from the 
domination of Mars?”

 Am descoperit generaţia 2000 concomitent 
cu postmodernismul. Diferenţa e că la un moment 
dat în adolescenţă am ajuns să comunic direct, să 
împart acelaşi spaţiu cu membrii aşa numitului 
fracturism pe clubliterar.com: i-am iubit deci, m-au 
inhibat, m-au influenţat în virtual (!). Pe hârtie, de la 
„zveltă ca o pipetă/ trece pe bicicletă/ fata cu şosete 
de diamant”, m-am învăţat cu (îngânând mai apoi, 
prin atitudine stilistică) maniabilitatea vocii expuse 
a Elenei Vlădăreanu din acel straniu volum pagini, 
dar am citit mizerabiliştii şi prin filtrul postuman 
(postapocaliptic? „În lumina care descreşte, asist fără 
regret la dispariţia speciei” – ţineam la refrenul ăsta 
din Houellebecq). Postmodernismul s-a decantat, în 
prima fază pentru mine, haotic în jurul discursului 
ca sub halucinogene al unui Baudrillard şi a prozei 
lui Cărtărescu, John Barth, Cortázar etc. (deci ţintele 
delimitărilor autorilor Manifestului fracturist: acel 
melanj de duioasă revoltă şi expresivitate frustă, un 
fel de generaţie beat în context de banlieue) intuiţiile 
şi teoretizările aferente în raport cu evenimentul 
tehnologic ce avea să ia amploare evidentă (pentru 
noi) câţiva ani mai târziu le-am avut odată cu lectura 
intensă a lui Houellebecq şi întâlnirea cu poezia 
Gabriellei Eftimie (ochi roşii polaroid/ acesta este un 
test). Gabi, pe lângă formatarea hard la nivel de stil 
în poezia română (poezia unei sensibilităţi autiste, 
asexuate cum s-a spus şi atunci, însă profund şi foarte 
muzical permeate de orice-şi aproprie, întâlnindu-
se oarecum cu atmosfera de adolescenţă grunge din 
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poemele Ruxandrei Novac) îl introduce în literatura 
noastră (pentru cei atenţi!) pe Kenji Siratori (scrie 
o proză cyborgpunk violentă, experimentală şi 
androgină; şi ITiştii ar juisa în faţa acelui limbaj-
malaxor-de-limbaje, călduros, parcă, în mod straniu 
mai ales cu refrenele din limbajul de programare, ce-i 
lucrează emoţional textul, virând orice angajament 
uman înspre o sensibilitate… mecanică), câţiva ani 
mai târziu vine val chimic cu un volum inimitabil – 
umilirea animalelor: cinic şi duios, curajos, metalic. 
E poezia unor exigenţe, am putea spune (fără subiect 
şi identificări de gen), a unei extra-prezenţe care 
orbecăie după ceva mai subtil decât adevărul, în 
termenii lui Derrida. 

Sunt un hibrid, deci, o pastă de referinţe: 
postmodernism, postumanism, optzecism, 
nouăzecism - am furat (iubit!) ce-am putut să găsesc 
mai strident, şi naiv (în termenii lui Deleuze) şi 
inteligent. Reiau postmodernismul românesc la 26 
prin Radu Petrescu (în adolescenţă îi citisem pe toţi 
ceilalţi: Nedelciu, Crăciun etc.) mai ales prin cea 
mai bună şi frumoasă carte de critică: Meteorologia 
lecturii – dincolo de faptul că aşează într-un mod 
exotic întreaga literatură sub spectrul lui Homer – 
pentru care „[…] nu numai poetul are dimensiuni mai 
mari ca zeul, ci facerea lumii (scutul lui Ahile este 
o imagine a facerii lumii) este o faptă dimensional 
mai mică decât facerea poemului. În termenii gândirii 
despre poezie, aceasta înseamnă că nu poemul este un 
analog al lumii, ci că lumea este analogul poemului” 
şi asta pentru că poemul e maşinărie abstractă, 
e fluxul aferent oricărui flux, rezistenţă şi extaz, 
afirmă încă un decalaj interesant. Primele personaje 
maşinale au fost gândite de Urmuz („poezia unei 
lumi pe care o populează doar lucrurile, chemate la o 
viaţă intensă şi stranie de viaţă, absentă, a stăpânilor 
lor”) punctează prozatorul (concomitent spinozist, 
jasperian, postmodern şi postuman): „Literatura 
noastră a devansat şi a depăşit viziunea lui Beckett, 
ale cărui personaje sunt încă umane”. Cel mai evident 
pas spre pluralitate îl face, dintre postmoderni, 
Simona Popescu, cea care apără în cărţile sale o 
autentică devenire-revoluţionar, pândită în termeni 
de comunitate şi evenimente-singularităţi în procesul 
(spune ea, via Gellu Naum, via Jung) de individuaţie a 
sinelui, în procesualitatea multiplicităţii care suntem, 
adăugăm în linia lui Whitehead featuring Deleuze şi 
Guattari, Negri sau Michel Serres. Poezia unui v. leac 
este de asemenea un teritoriu de sărbătoare a celei 
mai mecanice, spinoziste spiritualităţi: bipolarele 
personaje se irită unele pe altele parcă mereu 
fericit, înlocuind ispita dramatizării cu linii de ieşire 
egale parcă principiilor clinicilor de psihoterapie 
instituţională (gândesc orice dinamică relaţională în 
termeni de colectiv nomad ce-şi trasează mişcările de 

transversalitate - autoanaliză creativă, în detrimentul 
transferului - deci a interpretărilor familiale): 
organizarea a 40 de activităţi diferite în interiorul 
instituţiei.

Michel Serres: aproape netradus în limba 
română, filosoful-om de ştiinţă, poetul adevărat  al 
realităţii postumane refuză divorţul între discursul 
literar şi cel ştiinţific. El invocă un enciclopedism 
necesar fiecăruia dintre noi, nefondat pe un grund 
eminamente raţional, posesiv în raport cu cunoaşterea, 
subliniind practic faptul că viteza gândirii şi 
libertatea informaţiei (trăim în epoca lui Hermes, the 
troublemaker, zeul suprem al comunicării; poezia 
e şi informaţie, zice undeva şi Simona Popescu, 
citându-şi un student) va însemna o scădere şi, 
mai apoi, o dispariţie a penuriei. Tehnologia e 
responsabilizarea omului în raport cu tot, e cea mai 
complexă transformare, asta văzuse şi Guattari în 
jurnalul său. Imposibil să rezum aici coordonatele 
discursului lui Serres, invoc doar linia unui concept, 
ce poate energizează inteligenţa criticilor noştri (mai 
aştept câteva teze de doctorat ca să mă limpezesc cu 
privire la poziţiile teoretice ale cercetătorilor noştri 
în raport cu literatura postumană): „the revolution of 
voluptuousness”. 

A inventa în orice moment, a fura creativ în 
interiorul unor comunităţi autentice de practică a 
gândirii, citând-o pe Donna Haraway, înseamnă 
pentru mine postumanul (ecosofie şi enciclopedism, 
ezoterism extatic, pragmatism estetic, stânga radicală). 
E poezia întâlnirilor parcă integral chimice (tatonare 
estetică moleculară?) între personajele/ obiectele din 
poemele lui Dósa. Mai urmează vreo două volume ale 
unor poeţi în zona asta, să vedem. Urmăriţi şi artiştii 
(sfat pentru critici şi scriitori, şi nu numai), iată un 
nume: Tiron (cu Dispariţia tehnologiei). Se păstrează 
anumită lehamite sălcie, intercesorul maxim e însă 
entuziasmul maniacal – ca astăzi când, lucrând la 
acest articol, un prieten programator din Bucureşti îmi 
aminteşte că: s-a introdus politica basic income-ului 
în Suedia, o să fim şocaţi de câte joburi vor dispărea, 
despre cum Linux-ul este cel mai nonpărtinitor sistem, 
privilegiază comunităţile de oameni care se ajută etc. 
Asta concomitent cu bombardamentele de temeri 
globale vis a vis de următorii patru ani cu o Americă 
sub Donald Trump, un guvern social-democrat care 
începe să reprivilegieze politica baronilor locali în Ro 
şi altele.

Infrarealitatea anarhică de AI şi dereglările 
noastre împreună cu ea să câştige!
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Anca CHIOREAN

Lecturi şi relecturi postumane

Manifestările literaturii române înspre 
sincronizarea cu noile tendinţe occidentale au inclus, 
de obicei, contribuţii intime, aer local, o constelaţie 
întreagă de ramificaţii şi subramificaţii care reies 
din lecturi şi relecturi ale literaturii noi. Problemele, 
şi nu doar la noi, apar în momentul în care trebuie 
coborât podul mobil dinspre teorie şi teoretizare înspre 
aplicaţie. Literatura nouă care se suprapune mult cu 
literatura „tânără” şi care se poate înscrie în liniile 
noilor idei occidentale este identificabilă, atâta timp 
cât „postumanismul” este, înainte de toate, o cheie de 
lectură. 

Postumanismul demarează cât se poate de 
problematic. Formele lui sunt fie ostentative, fie atât 
de fine încât aduc pericolul speculaţiei în cadrul teoriei 
sau al criticii. Bazele sunt puse de manifest, iar în cazul 
lui Robert Pepperell, verdictul este cât se poate de clar: 
„It is now clear that humans are no longer the most 
important things in the universe. This is something the 
humanists have yet to accept” (Robert Pepperell, The 
Posthuman Manifesto). Odată cu o serie întreagă de 
teoreticieni, am băut o „drink me” potion carrolliană 
şi ne-am micşorat cu toţii. 

În spaţiul autohton, studiile teoretice relevante 
şi aplicate acestui subiect ar fi Florina Ilis, cu 
Fenomenul science fiction în cultura postmodernă: 
ficţiunea cyberpunk (Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 
2005), Andrei Codrescu, cu Ghid dada pentru 
postumani: Tzara şi Lenin joacă şah, trad. de Ioana 
Avădani, Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 
2009), sau Daniela Petroşel, cu Era maşinii. Despre 
postumanism şi imaginarul tehnologic în literatură 
(Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2014), printre altele. 
Postumanul care pătrunde, însă, în fazele de început, 
este inevitabil reprezentat de importuri – Fukuyama, 
Hayles, Haraway, Graham. Studiile importate, în 
schimb, arată tocmai tipul de revizitare şi relectură a 
altor tipuri de teorii, adaptate şi reinterpretate în cheie 
postumanistă – „Margini. Rămăşiţe. Interior şi exterior. 
Moarte. Deja sună foarte mult a ideile lui Jacques 
Derrida, un teoretician despre a cărui operă îmi propun 
să văd ce anume ar putea spune despre problema 
Postumanismului” (Neil Badmington, „Teoretizarea 
postumanismului”, în Post/h/um. Jurnal de studii 
(post)umaniste, Vol. 1, 2014, p. 10).  Săpăturile violente 
după monştri sacri care să legitimeze o construcţie 
teoretică în jurul acestui concept îi aduc, într-adevăr, în 
prima linie pe Derrida, Foucault, Barthes, Benjamin, 
însă aplicabilitatea acestor teorii pare foarte adesea să 
se rezume doar la o serie de referinţe clasice (a nu se 

citi neapărat „depăşite”), precum eterna, obositoarea 
referire la Invasion of the Body Snatchers (1956).  

Există un mod specific fiecărui curent nou 
de a violenta trecutul. În diferite studii vedem cum 
Descartes este desfiinţat sau deconstruit de Derrida, 
Lyotard şi Niels Bohr. Legitimizarea este esenţială 
şi este stabilită de greutatea bazei teoretice. Importul 
în spaţiul românesc pătrunde astfel în primul rând 
prin intermediul traducerilor (cine n-are bătrâni, să-şi 
traducă!). Daniel Clinci, Sînziana Cotoară şi Vasile 
Mihalache, în Post/h/um fac tocmai acest fel de 
importuri (sau revizitări) în cheie postumană. Există, 
de exemplu, diferenţe fine, dar sesizabile, între „Opera 
de artă în era reproducerii mecanice” şi „Lucrarea de 
artă în epoca reproductibilităţii sale tehnice”, totuşi 
motivată: „Am optat pentru traducerea lui Kunstwerk 
ca „lucrare de artă” pentru că acest echivalent românesc 
păstrează ideea esenţială a produsului artistic drept 
rezultat al unui travaliu, idee conservată de germanul 
Werk, englezescul work sau latinescul opus, dar pierdută 
în cursul timpului în românescul «operă», care conţine 
mai mult semnificaţii legate de valoare, ceea ce nu este 
cazul în eseul lui Benjamin” (Daniel Clinci, despre 
traducerea lui Walter Benjamin în Post/h/um, Vol. 2, 
2016, p. 7). „n.t.”-urile devin astfel indispensabile în 
asumarea unui curent cultural nou, lucru punctat subtil 
şi de Vasile Mihalache – „Probabil că e nevoie de 
câteva cuvinte pentru a le explica cititorilor americani 
(şi români – n. t.) în ce context a apărut acest eseu” 
(Terry Eagleton, „Subiectul literaturii”, în Post/h/um, 
Vol. 2, 2016, p. 66). 

Identificând multiplele ramificaţii ale noilor 
tendinţe şi aşezându-le sub aceeaşi umbrelă largă, 
nouă, se poate stoarce mult postumanism din literatura 
proaspătă (Alex Ciorogar a oferit recent o sinteză 
în Timpul – „Postumanismul românesc”). Pentru 
legitimarea unei asemenea mişcări, însă, este nevoie de 
revizitarea şi de mult mai dificila relectură în cheie nouă 
a tendinţelor literare româneşti – testul de rezistenţă în 
spaţiul românesc poate fi reprezentat de postumanismul 
identificabil în Petru Cimpoeşu, Horia Bonciu (Călin 
Teutişan, „Spirale discursive şi ficţiuni postumane” 
în Diacronia) sau în inclasificabilul Urmuz. Dacă ar 
fi să căutăm premergători care să legitimeze sau să 
întărească credinţa în forţa unei asemenea mişcări 
în cultura românească, Urmuz ar putea părea chiar 
potrivit, atâta timp cât putem folosi doar termenul de 
postuman, cu sensul de „extrauman” (Cf. Florina Ilis, 
Fenomenul science fiction în cultura postmodernă: 
Ficţiunea cyberpunk, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 
2005, pp. 201, 202: „în locul prefixului post, din 
termenul posthuman, care presupune în mod obligatoriu 
o evoluţie spre o nouă ordine a umanului, nu neapărat 
superioară dar situată pe un prag evolutiv, cel mai bine 
s-ar potrivi, probabil, prefixul extra, care descrie nu o 
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nouă ordine, în plan evolutiv, a umanului, ci o altă ordine, 
sau condiţie, care trece în altceva, cea extra-umană”) – 
„ismele” aduc cu sine polemici mult mai ample. 

Chiar dacă ar putea părea atacabilă o relectură 
postumană acoperită de CGI a autorilor de diferite orientări 
(de tipul reanimării morbide a lui Peter Cushing în Rogue 
One), traducătorii şi editorii, criticii şi teoreticienii (dacă 
nu vorbim doar de montaj sau remontaj de texte), folosind 
marionete de mână ca să-i facă să vorbească, acestea totuşi 
reprezintă abordări culturale sau literare mai interesante 
decât laturile socio-politice, studiile despre impactul şi 
influenţa tehnologiei în societate, abordările mai mult 
sau mai puţin apocaliptice ale „consecinţelor revoluţiei 
tehnologice” etc., studii care cel mai probabil vor deveni 
irelevante pentru generaţiile viitoare care vor lua aceste 
lucruri ca un dat – „părţi ale trupului: oraşul, casa, maşina, 
iPhoneul, laptopul […]. Dacă peste 60% din trupul 
dumneavoastră este acum electronic sau bioelectronic...” 
(Andrei Codrescu, Ghid dada pentru postumani: Tzara şi 
Lenin joacă şah, trad. de Ioana Avădani, Bucureşti, Curtea 
Veche Publishing, 2009, p. 9). Orwell a prezis, Fukuyama 
a analizat, publicul s-a cutremurat, s-a minunat şi a mai 
trecut un sfert de secol. Restul e evoluţie.

Ana-Maria DELIU 

Nuclee teoretice în postumanism. Trei 
momente.

În cultura populară, postumanismul s-a fixat ca acel 
-ism extaziat în faţa tehnologiei capabile să transforme 
omul în  postuman, „post-” cu semnificaţie dublă de 
„după” omul natural, urmând omului, şi de „dincolo” 
de capacităţile omului natural, surclasându-l. Cyborgi, 
inteligenţă artificială corporală sau noncorporală, realitate 
virtuală şi hyperrealitate – toate fac parte din lexicul deja 
accesibil asociat acestui postumanism şi sunt integrate în 
imaginarul popular, în filme, muzică, artă (în special, dar 
nu exclusiv digitală) şi cărţi. 

Deşi se susţine în primul rând pe imagini culturale, 
acest -ism eminamente estetic îşi găseşte echivalentul 
teoretic în postumanismul lui N. Katherine Hayles (1999). 
Curiozitatea ei este orientată către limitele umanului: cât se 
poate interveni tehnologic pentru a îmbunătăţi omul (290), 
dar şi cum să coexistăm cu forme de viaţă biologice şi 
artificiale cu care împărţim planeta şi pe noi înşine (291). 
Ea porneşte de la om ca fiinţă corporală – noile materialisme 
circulau deja, de exemplu, teoria lui Elisabeth Grosz 
(1993) – şi denunţă „punctul orb” din visul lui Moravec 
de a transfera conştiinţa umană într-un computer, pentru 
că acesta porneşte de la prezumţia că această corporalitate 
nu este mai mult decât o carcasă. Hayles o spune printre 
primii: faptul de a fi într-un corp este un mod de articulare 
a conştiinţei umane, nu doar un recipient al acesteia, însă 

argumentul ei se rezumă la un determinism biologic (283-4).
Acestui postuman-ism (-ismul preocupat de fiinţa 

hibridă a postumanului) îi urmează, criticându-l, un post-
umanism, o gândire care porneşte critic de la umanism şi 
proiectul iluminist. Este momentul lui Cary Wolfe (2009), 
cu una dintre cele mai bine articulate cărţi din domeniu, 
What is Posthumanism?, o ruptură decisivă, dar şi un 
moment nodal. Critica principală adusă umanismului este 
supralicitarea raţiunii, pe care nu o contestă (postumanismul 
nu e o mişcare iraţională), însă căreia îi ataşează inteligenţă 
afectivă, corporală, participativă. Există aici premise ale 
teoriei afectelor şi ale noilor materialisme, în sensul că 
omul care iese din cadrele umanismului înţelege lumea în 
primul rând prin afect şi se înţelege pe sine ca parte integrată 
din materie, şi nu ca un principiu raţional care controlează 
materia. Noţiunea de control este şi ea atacată, odată cu 
autonomia, manifestarea în act (agency), intenţionalitatea – 
nu pentru ceea ce sunt ele ca finalitate, ci pentru prezumţia 
subiectivităţii pline care le fundamentează. Pe scurt, acest 
postumanism urmăreşte descentrarea omului cartezian (şi, 
de ce nu, liberal) şi construirea unui cadru de gândire care 
să legitimeze toate formele de viaţă.

Spre deosebire de cultural studies înrudite (animal 
studies, eco-theory, bioetică etc.), Wolfe este mai radical, 
prin aceea că nu acceptă distanţa pe care o impune subiectul 
cunoscător asupra obiectului cunoaşterii: „human is, at its 
core and in its very constitution, radically ahuman and 
constitutively prosthetic” (xxvi). Deşi radicală, teza este 
explicabilă şi are linii de continuitate cu teorii anterioare. 

Pe linie postumanistă, Wolfe o acuză pe Hayles 
de „intensification of humanism” (xv), dar nu face decât 
să amplifice şi să expliciteze mize care existau deja la 
Hayles, vezi relaţia corp-conştiinţă discutată mai sus. De 
asemenea, Wolfe îi impută lui Hayles „a radical distincion 
between matter and information, substance and form”, 
dar textul celei din urmă răspunde cel mai bine la această 
critică, în legătură cu tehnologia VR: „human functionality 
expands”, „it is not a question of leaving the body behind 
but rather of extending embodied awareness in highly 
specific, local, and material ways that would be impossible 
without electronic prosthesis” (290-1). Însă sensul pe 
care îl dă Wolfe protezelor nonumane este mai profund 
şi are legătură cu teza fermecătoare a lui Andy Clarke 
(2003), care vine dinspre ştiinţele cogniţiei: oamenii sunt 
şi au fost întotdeauna „natural-born cyborgs”. Fie că este 
vorba de băţul cioplit folosit ca o extensie a mâinii, sau 
de smartphone-urile de astăzi, ceea ce caracterizează homo 
sapiens este faptul că a coevoluat cu forme de tehnicitate 
şi materialitate care sunt radical „non-umane” şi care sunt 
totuşi parte integrantă a omului (xxv, Wolfe). Mergând mai 
în urmă pe linie postumanistă, se pot identifica asemănări 
chiar şi cu cyborgul subversiv şi controversat al lui Donna 
Harraway (1985), prin dereglarea limitelor identitare.

Desigur, cea mai elaborată proteză umană este, în 
cheie deconstructivistă – Derrida, o altă linie de continuitate 
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cu Wolfe – chiar limbajul, acest construct pe care îl folosim 
şi care nu ne aparţine. Suita de influenţe poststructuraliste 
îi numără şi pe Deleuze (devenirea -animal), Latour („nu 
am fost niciodată moderni” poate fi parafrazat în „nu 
am fost niciodată postumani”, am coexistat întotdeauna 
cu alte moduri de existenţă – premodern, postuman) şi, 
poate cel mai important, Foucault şi celebra lui afirmaţie 
din Arheologia cunoaşterii: „omul este o invenţie 
de dată recentă”. O altă linie de gândire vine dinspre 
sistemele sociale ale lui Niklas Luhmann, necunoscută şi 
neoperaţionalizată de filologi, dar care are ca punct comun 
cu poststructuralismul miza de a nu localiza sensul în 
dihotomia om-biologic. 

Miza de a arăta continuumul natură-cultură este 
şi aceea a lui Rosi Braidotti (2013, tradusă la Hecate în 
2016), care recurge la Latour, Badiou şi Žižek pentru a se 
opune abordării „clasice” poststructuraliste, aceea a social-
constructivismului (prin aceasta, există o linie directă 
între acest timp de postumanism şi ultimul moment, după 
cum vom vedea). Înainte de a deveni ceea ce este astăzi, 
ultima oprire este postumanismul critic al lui Stephen 
Herbrechter (2013), care porneşte de la Nietzsche (On 
Truth and Lies in an Extra-Moral Sense) şi, evident, de la 
poststructuralism (critical theory), pentru a afirma exact ceea 
ce detestă Braidotti: postumanismul ca discurs şi sistem de 
semne (deci un construct social) care emerge odată ce ideea 
de postantropocentrism e luată în serios (8). Din acest motiv, 
Herbrechter nu admite determinismul tehnologic, afirmând că 
tehnologia este deja inscripţionată (pentru a folosi o expresie 
poststructuralistă) în contextul nostru socio-cultural (24-5).

Ultimul moment se întâmplă chiar acum şi 
intră sub cupola de nonhuman turn (Richard Grusin, 
2015; Bruce Clarke, 2016). Negaţia e folosită întocmai 
pentru a radicaliza descentrarea omului „umanist” şi 
pentru a accentua indistincţia între uman şi nonuman, 
din perspectiva unei ontologii orientate către obiect. 
Se păstrează premisa post-umanismului, „[h]umanism 
deconstructs itself whenever «the human» is observed not 
as a unity but as an assemblage” (141, Clarke), precum 
şi o mare parte din referinţele teoretice (evident, teoria 
asamblajului – Deleuze, Latour –, noile materialisme, 
teoriile afectului). Linia de continuitate dintre Grusin şi 
Braidotti este convingerea lor că fiinţele şi obiectele sunt 
mai mult decât structuri de semnificare şi coduri (modelul 
lingvistic cu care lucrau poststructuraliştii), sunt mai mult 
decât constructe sociale, pentru că modelul constructivist 
„strips the world of any ontological or agencial status” 
(xi, Grusin). Într-adevăr, ceea ce reclamă acest tip de 
postumanism este recunoaşterea unei manifestări în act de 
tip „cyborg”, adică distributivă şi hibridă (xv). Abia acum 
omul îşi regândeşte radical noţiuni ca libertate, autonomie, 
intenţionalitate, în funcţie de o lume în care este actor 
alături de alte forţe manifeste, şi pe care nu o mai regizează 
(actor-network theory – Latour –, teoriile haosului).
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Laura PAVEL 

Critica lui „post” – cum am devenit „filo-
umani” 

Pornesc de la ultima întrebare a anchetei, şi 
reformulez ceva din focarul de dezbatere prezent acolo: 
dacă putem argumenta că începe să existe şi la noi, timid, 
un discurs postuman, un corpus de teorie postumanistă, ar 
fi asta o sincronizare binevenită, ori o „subjugare”? Merită 
să ne „autocolonizăm” – glumind puţin de astă dată cu 
termenul-metaforă al lui Kiossev – atunci când adoptăm 
iarăşi o idee care aparent nu ne priveşte, care poate că nu e 
mai mult decât un jargon academic în vogă? 

Întrebările de aici şi cele din anchetă par să fie 
retorice, ele îşi conţin nu doar câte un răspuns, ci şi un 
nonrăspuns, să-i zic aşa; sau nu se pot „rezolva” decât 
într-o aporie. Doar că despre astfel de aporii s-au scris în 
ultimele vreo două decenii tomuri întregi de teorie culturală 
occidentală, de antropologie, de estetică postumanistă. Au 
apărut şi continuă să apară studii de politică identitară 
despre cum recunoaştem un celălalt postuman (ca în 
cyberfeminism, sau în discursul tip postgender), apar 
dezbateri de bioetică pe seama transumanismului radical 
(se discută, în studiile despre dizabilităţi, cât sunt de 
acceptabile unele enhancements corporale care ar salva, 
dar ar şi abandona şi depăşi omul… uman). O parte a 
studiilor culturale occidentale nu par să împărtăşească 
vreun dubiu că am fi deja postumani, ci mai degrabă – 
pentru a o parafraza pe Katherine N. Hayles, cu faimoasa 
How We Became Posthuman (1999) – chestionează 
„cum” am devenit aşa, deci întrebarea este: cât de etică e 
raportarea la postumanitate, la separaţia dintre informaţie 
şi materialitate, la un alt tip de subiectivitate, fie întrupată 
(embodied), fie fluctuantă şi decorporalizată (disembodied).  

Cum şi cât a pătruns din astfel de dezbateri la 
noi, în anii din urmă? În 2007, apare la Polirom o doctă 
cercetare în sfera studiilor culturale, cartea Luciei Simona 
Dinescu, Corpul în imaginarul virtual, în fond o sinteză 
a mai multor teorii contemporane despre identităţile 
hibride, virtual-corporale, autoarea pledând pentru un 
„postumanism critic temperat”. Dar ultimii vreo doi-trei  
ani sunt la noi perioada fastă în care a început, mai ales prin 
traduceri, amenajarea câmpului pentru o teorie asupra unui 
„dincolo-de-uman” (postuman, inuman, antiuman). Din 
2014, apare „Post/h/um. Jurnal de studii (post)umaniste”, 
revistă ştiinţifică independentă, open access. În 2016, apare 
la Editura Hecate, în traducerea lui Ovidiu Anemţoaicei, 
Postumanul lui Rosi Braidotti, un fel de reţetar pentru 
subiectivitatea „nomadă” din era postantropocentrică, 
a „antropocenului”. Tot în 2016 apare la Humanitas, în 
traducerea lui Vlad Russo, Deschisul. Omul şi animalul, a 
lui Giorgio Agamben, din care selectez un citat simptomatic 
pentru ceea ce filosoful veneţian înţelege prin mecanism 
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antropologic umanist – unul care astăzi se învârte, ironic, 
în gol: „Mecanismul antropologic al umanismului este un 
dispozitiv ironic, care confirmă absenţa la specia Homo 
a unei naturi proprii, ţinând-o suspendată între o natură 
cerească şi una pământească, între animal şi uman – 
suspendându-i deci şi fiinţa veşnic între mai puţin şi mai 
mult decât ea însăşi”. 

În 2015 se traduce intens la noi din antropologia 
filosofică a lui Bruno Latour: editura Tact publică, în 
traducerea şi cu o postfaţă de Bogdan Ghiu, celebra Nu am 
fost niciodată moderni. Eseu de antropologie simetrică. 
Pentru Bruno Latour, umanismul nu face întotdeauna 
dreptate umanului, iar dualismele specifice modernităţii 
ar trebui abandonate: dacă e să acceptăm o „Constituţie 
ne-modernă”, cea din Nous n’avons jamais été modernes, 
nu am mai avea societate şi natură, sau subiecţi şi obiecte, 
luate separat, ci societăţi-naturi, cvasi-obiecte şi cvasi-
subiecţi, precum şi un „parlament al lucrurilor”. Tot la 
Tact apare în 2015, în traducerea lui Alexandru Matei şi 
cu postfaţa lui Patrice Maniglier, şi impresionantul text-
performance, procesual, deschis al aceluiaşi Latour: 
Cercetare asupra modurilor de existenţă. O antropologie 
a modernilor. Spicuiesc, din enormul text care colcăie 
de sugestii pentru cercetări deopotrivă antropologice, 
estetice, ecosofice, o frază despre antropocen şi Gaia: „…
Cum am putea oare defini ceea ce caută această natură a 
ANTROPOCENULUI, când tocmai că nu-i mai pasă de 
noi, ci de ea? (…) Dacă Gaia este împotriva noastră, atunci 
ceea ce ne este permis nu mai e mare lucru”. Rămâne de 
văzut cine va fi ispitit, la noi, să preia şi să dezvolte sugestii 
latouriene asupra subiectivităţii şi a vorbirii nonumanilor, 
asupra antropocenului, a Gaiei. În interviul pe care i l-a 
acordat lui Alexandru Matei în finalul Cercetării asupra 
modurilor de existenţă, Latour declară elegant că oamenii 
Europei de Est i se par pregătiţi să reconsidere critic, „de 
la zero”, ceea ce li s-a livrat sub numele de modernitate. 
De văzut!

În fine, pentru a reveni la teoria autohtonă despre 
umanism/postumanism/antiumanism, şi mai ales la 
legătura acestei dezbateri cu regândirea modernităţii şi a 
rostului umanioarelor şi al literaturii: o carte-eveniment mi 
se pare Elegie pentru uman. O critică a modernităţii poetice 
de la Pound la Cărtărescu, a lui Radu Vancu (Humanitas, 
2016). Înăuntrul modernităţii ar coexista, după Vancu, 
două pulsiuni, cea filo-umană şi cea anti-umană. Desigur, 
viziunea lui Vancu asupra unei modernităţi anti- şi filo-
umane, în dualismul ei, poate stârni polemici îndreptăţite. 
(Recent, în rev. „Cultura” din 8 dec. 2016, Vasile Mihalache 
face o invitaţie la dialog de pe o poziţie teoretică divergentă, 
în eseul său Creatura tuturor lucrurilor. Descriere 
critică pentru uman: omul umanist, victimă a propriilor 
naraţiuni şi fanstasme apocaliptice – cele despre moartea 
umanioarelor, a esteticului –, ar trebui să se confrunte cu 
„monstrul” postuman, rezultat al estetizării unei realităţi 
mereu mai virtuale). Tensiunea dialogală şi stilul empatic 
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al Elegiei pentru uman provin din „perplexitatea revoltată” 
în faţa ideii că un Mr. Hyde anti-uman a fost mereu 
prezent, ba chiar că atâţia scriitori şi artişti (mare parte 
din avangardă etc.) au „evacuat” umanul din imaginarul 
lor şi au instituit, cu o pasiune „politic suspectă” (vorba 
lui Naphta al lui Thomas Mann), un fel de Muzeu al Anti-
Umanului. Propunându-şi să discute tipologiile de scriitori 
filo-umani (confesivii, sacralii, corporalii, maximaliştii), 
Radu Vancu îşi asumă un gest critic şi teoretic „restaurator”, 
iar tonul discursului nu e demitologizator şi „suspicios”, 
ci revoltat sau „elegiac”. În orice caz reconstructiv şi, aş 
zice, curatorial, deci având toate caracteristicile a ceea ce 
unii ar numi azi o abordare „post-critică” sau postcriticistă. 
Întrucâtva, aş asocia Elegia pentru uman cu metoda 
„compoziţionistă”, recuperatoare, non-critică promovată de 
Bruno Latour în al său Compositionist Manifesto. Cotitura 
(nu neapărat o schimbare de paradigmă) postumanistă 
poate face loc, în era diverselor turnuri de tip post, unei 
metode „filo-umane” şi filo-umaniste – nu critica anti şi 
post, ci asupra lui anti, asupra lui post. Teorie (post)critică 
restauratoare, amelioratoare şi restitutivă, care vrea nu atât 
să deconstruiască sau să divulge ceva, cât să repare şi să 
reinstituie.

Olga ŞTEFAN

Emoţia postumană

Postumanismul e, în multe privinţe, un nou 
romantism: favorizează genuri sintetizate din elementele 
rudimentare ale basmului (fantasy, young adult science 
fiction). Virtualia este nu de puţine ori gândită în termenii 
visului (o să numesc doar blockbusters: Vanilla Sky, 
Matrix, Inception), actantul principal este un promotor 
al valorilor trecutului (Oryx şi Crake, Never Let Me 
Go) sau un cineva confruntat cu statutul lui de om and 
then some (deci tot un fel de Prometheus Unbound, iar 
Ihab Hassan scrie despre asta în 1977, în Prometheus 
as Performer: Toward a Posthumanist Culture). Mă 
gândesc doar la introducerea lui Hayles la How We 
Became Posthuman („You are alone in the room, except 
for two computer terminals flickering in the dim light. 
You use the terminals to communicate with two entities 
in another room, whom you cannot see. Relying solely 
on their responses to your questions, you must decide 
which is the man, which the woman”) şi realizez că 
inclusiv atitudinea critică în faţa postumanismului 
rămâne una principial romantică. Suntem reduşi, în 
postumanism ca şi în romantism, la ipostaza de entităţi 
fragile, ale căror graniţe sunt uşor de manipulat, alterat, 
provocat. Primul are însă avantajul de a fi eye-candy. 

Am obiceiul să merg de-a lungul zidului, cu frică, 
şi pe vârfuri, în jurul acestui -ism. Mi se pare un soft 
genial cu prea mulţi bugs ca să merite instalat/integrat 
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şi să funcţioneze la parametrii lui potenţiali. O dată 
pentru că nu poţi evita o imensă acoladă conceptuală 
care te trece prin apele tulburi ale umanismului şi ale 
problemelor pe care le ridică, iar asta e perdant, ca să 
nu zic plictisitor. Încearcă să îi explici unui copil de 15 
ani postumanismul pornind de la Geneză. Apoi, dacă 
ţi-e mai la îndemână s-o iei direct prin lanul de secară 
al manifestului cyborgic al Donnei Harraway sau prin 
hăţişurile sfârşitului istoriei, rişti să fii amendat pentru 
superficialitate şi dezinformare. Suntem, deci, tot în 
plin proces de debugging, habar nu avem ce putem face 
din postumanism în afara unor powerpointuri care să îi 
demonstreze proxima utilitate, marea promisiune.

Tao Lin îşi începe un poem cu: „i will create a 
new category/ on my instant messenger buddy list/i will 
call it/ people i like who don’t like me back‘/ and i will 
move your screen name into that group”, şi îl încheie 
existenţialist cu imaginea celor doi care se vor fi uitat 
demult, cold and alone, beautiful and alone in their 
coffins, iar asta e suficient ca să ne facă să izbucnim: 
sensibilitate postumană! emoţie postumană! „H8 is the 
one for me/ It gives me all I need/ and helps me co-exist/ 
With the chill (...) Space dementia in your eyes and/ Peace 
will arise/ And tear us apart/ And make us meaningless 
again” cântă Muse şi ziceam acum cinci-şase ani că ei 
reuşesc performanţa de a acoperi şi exploata fiecare 
emoţie postumană. „Emoţie postumană” am căutat ieri 
pe Google, şi nu am găsit nimic.

Emoţia este componenta cea mai greu de 
cuantificat în ţesături preocupate de coerenţe tehnologice 
(te întrebi cu ingenuitate: Ce te emoţionează aici? Ruina, 
alienarea, distanţa, insolitarea, „the estrangement”? 
În ce proporţie trebuie să existe un discurs al acestora 
pentru ca textul tău să devină mai mult decât o poveste 
cu machines that think?). Este, cred, şi cea care îi 
permite, de pildă, genului S.F. să supravieţuiască 
dincolo de paraliteratură. Suplineşte carenţe tehnice, 
naivităţi şi incongruenţe în toată „poezia” alienaţilor 
branşaţi la maşinării, cu inimile steampunk şi fiziologii 
alterate. Este şi cea mai dificil de decriptat. Greu 
separi seminţele bune ale emoţiei generate de condiţia 
identitară postumană de sentimentalismele de rangul 
doi, care implică pur şi simplu o intrigă ce demonizează 
tehnologia, şi e suficient să te uiţi la foarte multe 
animeuri cu pretexte hi-tech şi romance ori să citeşti serii 
ca Deliurium (în care creierul este alterat ca să blocheze 
emoţiile de tipul iubirii romantice) sau The Uglies (în 
care corpul şi creierul sunt alterate ca să răspundă unor 
standarde seculare de frumuseţe), ca să înţelegi că, în 
lipsa unui inventar întocmit cu instrumentele adecvate, 
graniţa dintre sensibilitatea postumană ofertantă şi 
alinturile pe teme postumane (gadgeturi, extreme body 
alterations şi romance) marcate de o absolută sterilitate 
e foarte, foarte fină. Aş spune că se reduce la o chestiune 
de aftertaste.

În loc de namedropping, am încercat să întocmesc 
o listă de teme pe care o arheologie a epocii noastre le 
va valorifica, la un moment dat, ca exponate, pornind de 
la insight-urile noir ale prietenilor mei de pe facebook:

Ataşamentul faţă de prelungirile tehnologice ale 
persoanei sociale, faţă de actant ca şi faţă de avatarii săi 
din virtual.

Deschiderea tandră spre o sensibilitate de copil 
a maşinii, alintul conversaţiilor cu Siri, joaca de-a 
anularea de relaţii în termeni contractuali de tipul: Your 
status will be lost upon salvation.

Nostalgia paginilor not found, a blogurilor 
abandonate şi a paginilor de myspace lăsate în paragină.

Felul în care yahoo ne-a înghiţit mailuri şi 
conversaţii semnificative.

Faptul că by deleting an archive anulezi lucruri 
mai reale decât realitatea ta diurnă, iar asta nu te mai 
nelinişteşte demult.

Valoarea ultimativă a prezenţei sau absenţei 
noţiunilor abstracte ca prietenia şi dragostea, reificate de 
coduri care îţi permit să le vezi şi experimentezi statistic 
via social media. 

Triburile de gameri. 
Tristeţea chipurilor luminate albastru de ecrane. 
Glumele în care salvarea unei vieţi se face în jpg. 

sau pdf. 
Micile inserturi deştepte care ne provoacă mizele 

cotidiene.
Că tu, postumanule, nu eşti „făcut din pământ şi 

nu visezi să te întorci în pământ” (vezi Donna Harraway) 
şi asumi fantezia nemuririi într-o bază de date sau un 
stick pe care să îţi stochezi amintirile sau rating în timp 
real, self worth la un click distanţă, coşmaruri în care 
eşti expus pe internet şi tot ce ai văzut în Black Mirror 
în general. 

Emoţia patchworked ca monstrul lui 
Frankenstein. 

Reflecţii despre cât de departe putem merge şi 
cum putem colapsa.  

Parte dintre angoase fac subiectul poeziei 
scrise după 2000, şi mă gândesc la proiecte ca cel 
al lui val chimic, al Ruxandrei Novac, al lui Vlad 
Moldovan, Gabi Eftimie şi, mai recent, Alex Văsieş, 
cu toate că eu intuiesc în textele lor mai degrabă 
o fascinaţie faţă de decorul postuman, concurând 
fascinaţiei pentru placelessness, uniformizare, confuzie 
socială, generation gap, o tendinţă de a-i întrebuinţa 
postumanismului metaforele fără să le integreze unei 
viziuni coerente, fără să le asume pe deplin. În plus, 
câtă vreme atitudinea postumană continuă să fie salutată 
ca o marcă a originalităţii, a inovaţiei (şi practicată ca 
atare), suntem departe de a vorbi despre coagularea 
unui postumanism românesc sau despre posibilitatea de 
a-l recepta şi teoretiza altfel decât mimetic, în acord cu 
exigenţe care îi pierd din vedere specificitatea. Până la 

postuman/ismul



112

urmă, înconjuraţi de gadgeturi, branşaţi la social media, 
jumătate dintre copiii care scriu încep prin a imita nu 
poezia rece a lui Siri, ci, tributari unei paradigme 
revolute, dar ciudat de rezistente, pe cea a lui Nichita 
Stănescu.

Yigru ZELTIL
a. Postumanul ţine pur şi simplu de tot ceea ce 

este exclus din definiţiile umanismului, ceea ce a fost şi 
este adeseori reprezentat ca fiind în afara umanităţii, iar 
postumanişti precum Neil Badmington nu fac decât să 
releve psihanalitic-deconstructiv această tensiune care 
există de la bun început între pretenţiile umanismului 
de a deţine un fundament categoric („raţiunea” în 
cazul umaniştilor clasici, mortalitatea în cazul celor 
contemporani) şi nevoia aceluiaşi umanism de a se apăra 
(uneori foarte violent, cât se poate de... inuman!) de 
alteritate chiar în timp ce, de fapt, aceasta contaminează 
umanul într-un fel sau altul. Prin urmare, nu este vorba 
tocmai de „moartea omului”. Operând cu aceeaşi 
reducţie moştenită de la Descartes, un transumanist ca 
Hans Moravec crede că poţi să transferi omul dintr-un 
corp uman într-un mediu digital. Aceasta nu este decât 
o perpetuare (încă modernistă) a antropocentrismului pe 
care postumaniştii nu îl mai pot lua de-a gata. Să reiau 
un exemplu din Callus şi Herbrechter, cel al lecturii 
filmului Terminator 2: Judgment Day pe care o face 
Tom Cohen în Anti-Mimesis (1994). Maşina Arnold (în 
care supravieţuieşte forma umană recognoscibilă) este 
folosită de către (pseudo-)umanismul hollywoodian 
(mimesis-ul ca bun de consum) pentru a contracara 
anti-mimeticul T2000, cel care poate lua orice formă 
animată sau inanimată. Analiza lui Cohen subliniază 
anxietatea acestei relaţionări cu alteritatea, care ignoră 
dorinţa „oarbă”, ce altminteri ar putea da naştere unor 
încrucişări cyborgice. Cyborg-ul nu mai este o proiecţie 
SF, devine curând o realitate socială – a se vedea cazul 
primului cyborg recunoscut legal, Neil Harbisson – 
împotriva căreia deja se prefigurează un val de „rasism 
uman”.

Ar trebui să se subînţeleagă că postumaniştii 
continuă deconstrucţia modernităţii şi că, prin urmare, 
ţin şi ei de postmodernitate (în sensul unui Lyotard). 
Diferenţa este că măcar o parte a gândirii postumaniste 
– cea reprezentată în special de Rosi Braidotti (din 
Postumanul) – vede aici şi posibilitatea unui proiect 
pozitiv, de trasare a unor intersecţii pozitive, dincolo 
chiar de vulnerabilitatea tuturor fiinţelor în faţa 
problemei ecologice, şi a unui viitor sustenabil. Nu ştiu 
în ce măsură vin cu adevărat în întâmpinarea acestui 
proiect o abordare ca aceea a feministei Luce Irigaray 
(din Împărtăşirea lumii, tradusă recent la noi de acelaşi 
Ovidiu Anemţoaicei) sau o mişcare filosofică precum 
realismul speculativ. Cert este că normalizarea xenofobiei 

şi întoarcerea fascismului frânează dezvoltarea unor 
politici progresiste, validând din nou posibilitatea 
teoriei critice de a redeveni o contracultură sau, cum ar 
spune Braidotti, o formă de „alienare sistematică faţă 
de valorile dominante”. Altminteri, necropolitica îşi va 
spune cuvântul.

b. Postumaniştii se raportează la „anti-
umanismul” poststructuraliştilor francezi, tinzând în 
continuare să invalideze antropocentrismul androcentric 
(centrat pe bărbat), pe când transumanismul crede în 
continuare în primatul minţii raţionale şi încearcă să-l 
conserve indiferent de consecinţe. (Evident, acţiunile 
şi dezideratele transumaniştilor ţin şi ele de orizontul 
postuman, dar gândirea lor este distinctă de cea a 
postumaniştilor.) Trăim în era antropocenului, dar 
apare tot mai mult necesitatea de a înţelege evoluţiile 
bio-tehnologice care ne obligă pe noi ca subiecţi să ne 
distanţăm de subiectivitatea ierarhizantă. Autonomia este 
doar o construcţie – existenţa noastră se intersectează cu 
multe alte axe în afara celor ce ţin de societatea umană 
şi de regnul uman – şi, subliniază Braidotti, suntem 
nevoiţi să regândim identitatea, să ne raportăm creativ la 
deveniri multiple. (Braidotti invocă aici subiectivitatea 
nomadă şi alte astfel de noţiuni din Deleuze şi Guattari.) 
Prin urmare, nu se poate vorbi de o unică sensibilitate 
postumană, poate mai mult de un spectru posibil de 
parcurs prin ajutorul pe care ni-l oferă, să zicem, teoria 
identităţilor queer. (Pe de altă parte, la Judith Butler 
vorbim şi de acel umanism „compensator” care vede 
în vulnerabilitate un fundament valid, în măsura în care 
umanismul tare şi-a pierdut din legitimitate în favoarea 
gândirii slabe.) Aici ar trebui menţionată şi gândirea 
decolonială, care rescrie militant istoriile dominate 
de punctul de vedere occidental şi pledează pentru 
demnitatea altor forme de a fi şi de a gândi. Secularismul 
ţine şi el de proiectul europenizării, astfel încât ideile şi 
spiritualităţile minimalizate până acum (vezi traducerile 
scoase de editura IDEA în colecţia „Pluritopic”) capătă 
legitimitate într-un context postcolonial şi postsecular. 
Braidotti insistă aici asupra criticii capitalismului 
global şi a necesităţii mutării accentului de pe bios 
(viaţa-discurs) pe zoe (viaţa-forţă). Tot la Rosi Braidotti 
regăsim un mic „bestiar”: oncoşoarecele, oiţa Dolly, 
diverse animale revizualizate după omul vitruvian... 
Să fie acestea figurile postumanităţii, să fie – cum ne 
sugerează N. Katherine Hayles – cyborg-ul?... Este 
imperios necesar să impun aici o figură în defavoarea 
altor? 

c. Postumanismul nu este un curent artistic, ci 
un spectru de abordări filosofico-teoretice, interpretări, 
studii culturale centrate pe anumite teme. Un artist sau 
un scriitor poate să fie „postuman(ist)” doar în sensul 
în care reflectă aceste teme (la fel de bine poate să vină 
în completarea sau în siajul teoriei, aşa cum este cazul 
în mort după om, volumul de poezie al unuia dintre cei 
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care au tradus la noi (în revista Post/h/um) din studiile 
postumaniste, Vasile Mihalache). Aşadar, în planul 
ideilor, temelor, motivelor există posibilitatea unei 
literaturi postumanistă (în sensul centrării pe o/mai multe 
modalităţi ale postumanităţii), dar o estetică anume? 
Mă îndoiesc. Poate în cele din urmă se va contura un 
aer de familie, dar deocamdată nu pot să concep decât 
existenţa unor formule hibride (Cole Swensen vorbeşte 
în spaţiul american actual despre hybrid poetry – o 
depăşire a dualităţii dintre filiera experimentală şi cea 
lirică tradiţională), cu dozaje diferite de narativitate şi 
de rupere a ritmului. Abordările şi finalităţile nu ştiu 
dacă pot fi subsumate – dincolo de analiza tematică 
– acestei umbrele de „postumanism”. Despre Gabi 
Eftimie din Nordul e o stare de spirit (2014) şi Iulia 
Militaru din Confiscarea bestiei (2016), de pildă, poţi 
să spui că ţin amândouă de literatură „experimentală” 
în sens (prea) larg, dar originile şi finalităţile celor două 
poetici sunt diferite. Scrisul Iuliei Militaru este mai 
mult o demonstraţie deconstructivistă („post-cercetare”) 
cu mijloace poetice (post-)avangardiste, pe când Gabi 
Eftimie apelează la asemenea procedee – e drept, nu 
chiar aceeaşi paletă – în întâmpinarea pur şi simplu 
a unei sensibilităţi. Nu întâmplător, ea se raportează 
explicit la filiera fracturistă. Aceştia tindeau către un 
autenticism militant al stărilor de criză (mai mult sau mai 
puţin dinspre periferia societăţii ipocrite şi opresive), 
dar valul inaugurat de Gabi Eftimie, val chimic, Alex 
Cosmescu sau Dmitri Miticov are mai mult în vedere 
un prezent alienant al corporaţiilor şi al tehnologiei, un 
viitor acceleraţionist… Această priză diferită (autistă?) 
la real, poate datorată mai mult utilitarismului, permite 
exprimări ale in-/postumanului din interior, dar nu 
neapărat şi o deconstrucţie, aşa că, spre deosebire de 
abordările de factură post-avangardistă (conceptualiste, 
de exemplu), teoria trebuie încă să vină din exterior.

d. Postumanismul ţine mai mult de „terenul” 
intelectual occidental, dar trebuie înţeleasă mai mult ca 
o constelaţie, o convergenţă de idei care, altminteri, nu 
mai iradiază neapărat dintr-un singur loc (pentru asta 
trebuie să le mulţumim şi americanilor care au impus 
the French Theory). În schimb, condiţia postumană este/
tinde să fie globală. În aceeaşi măsură ca globalismul, ca 
Internet-ul? Poate nu neapărat, deşi a existat un moment 
când, dacă ţin minte bine, se credea că postmodernismul 
cultural nu poate aparţine decât metropolelor.

e. O mare parte dintre postumanişti şi-au exersat 
ideile în lectura naraţiunilor (textuale sau filmice) SF 
– Neil Badmington, ca să mai dau încă un exemplu, 
compară un pasaj din Discurs asupra Metodei a lui 
Descartes cu Philip K. Dick şi celebrul său personaj, 
Deckard –, dar şi a unor aspecte din cultura pop. Un 
exemplu bun este „Cântă mi“. Ventrilocia postumană 
în muzica populară recentă, un eseu (tradus de Daniel 
Clinci în primul număr din Post/h/um) în care Joseph 

Auner analizează o scenă din 2001: A Space Odyssey – 
cea în care computerul HAL interpretează un „cântec de 
lebădă” –, precum şi piesa Fitter Happier a celor de la 
Radiohead şi Porcelain a lui Moby. Auner consideră că 
trăim deja într-o societate în care „viaţa noastră internă” 
a fost deja „colonizată de tehnologie” (în mai mare 
măsură decât a fost anticipat), iar „întrepătrunderea 
umanului cu maşina” – mai ales în muzică – este 
copleşitoare.

Aici m-aş gândi, pe lângă subgenurile mai 
„organice” de muzică electronică, la fuziuni precum 
colaborarea laptop-pian dintre Alva Noto şi Ryuichi 
Sakamoto… sau la cazuri extreme: arta sonoră a 
unor Richard Chartier sau Ryoji Ikeda, aşa-numita 
improvizaţie electro-acustică (EAI), care pune în scenă 
un fel de teatru al cruzimii cu frecvenţe şi zgomote la 
limita suportabilităţii sau a însăşi percepţiei umane. Ar 
fi multe de spus aici. Despre Radiohead scrie adeseori 
Dmitri Miticov. La muzică se mai raportează Gabi 
Eftimie, Andrei Dósa, Alex Văsieş… poate aş include 
aici şi Ştefan Baghiu, deşi este un alt unghi în Spre sud, 
la Lăceni. Nu aş spune că ei (mai) sunt „antiutopici” – 
aşa cum eticheta Daniel D. Marin poezia douămiistă –, 
dar peisajul pe care îl surprind este mai degrabă distopic. 
Întâlnesc mai rar poeme vădit critice precum Reţeaua a 
Doua, Facebook, un text atipic al Sabinei Comşa (din 
volumul colectiv alţii, Brumar, 2012).

f. Despre Donna Haraway nu am discutat 
aici (poate cu altă ocazie), dar i-am menţionat pe 
Neil Badmington, Rosi Braidotti, Ivan Callus şi 
Stefan Herbrechter, Tom Cohen, Joseph Auner, ar 
mai fi Karen Barad, Bonnie Honig, Diego Rossello, 
Helena Pedersen, Cary Wolfe. Editorii „jurnalului de 
studii (post)umaniste”, Post/h/um, alături de Ovidiu 
Anemţoaicei de la editura Hecate şi de măcar o parte 
dintre cei din grupul frACTalia (în special Anca Bucur 
şi Iulia Militaru) – aceştia sunt singurii, până acum, 
care traduc şi produc „discurs cultural postumanist” în 
mod explicit. În afară de poeţii români sus-menţionaţi 
şi de alţi câţiva (în primul rând Ştefan Manasia, cel 
care a făcut uz de cuvântul „postuman” în Bonobo sau 
cucerirea spaţiului) dintre cei care au fost încadraţi 
până acum sub etichete aproximative ca „minimalismul 
clujean” (cred că lui Stelian Müller îi aparţine sintagma) 
sau „poezia conceptuală” (mai puţin Bogdan Coşa şi mai 
mult V. Leac însuşi, deşi aici se încadrează cel mai bine 
Sebastian Big), nu ştiu ce alte exemple din literatura de 
la noi s-ar mai preta unei analize postumaniste.

Nici în literatura occidentală nu pare să fie o 
mişcare ca atare, ci o serie de cărţi din genuri disparate 
şi de foarte variaţi autori care sunt analizaţi de către 
postumanişti. De exemplu, la o simplă căutare am 
găsit un eseu numit Writing from the Contact Zone: 
Posthumanism in literature and theory, în care Marianne 
Apostolides îi reuneşte pe Aleksandar Hemon, W.G. 
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Sebald, David Albahari şi George Saunders printre 
cei care ar putea fi grupaţi ca atare, dar consideră că 
nu au, ca postumanişti, trăsături stilistice comune, 
că „literatura postumanistă nu este clasificată după 
conţinut”: „Ar fi greşit să asumăm că trebuie să adreseze 
direct distrugerea ecologică, schimbările aduse de 
tehnologie în conştiinţă sau relaţia omului cu animalele 
şi maşinile. Cu alte cuvinte, analiza postumanistă 
trebuie să examineze cum structurarea narativului prin 
limbaj şi imagine ne reformulează angajamentul cu 
povestea, şi deci reformulează concepţia noastră asupra 
eticii, eroticii şi a subiectivităţii în secolul 21” (http://
lemonhound.blogspot.com/2009/05/writing-from-
contact-zone-posthumanism.html). Acesta ar fi doar 
un punct de vedere, iar realitatea este mai complexă 
şi mai greu de simplificat didactic decât sugerează 
întrebările din ancheta aceasta. Cred că nici nu ar trebui 
să mai operăm cu dihotomii, termeni, taxonomii atât de 
simpliste (pe care ar trebui să le deconstruiesc înainte de 
a răspunde: de exemplu, „emancipare versus subjugare” 
presupune o dihotomie de tip „vest versus est” sau 
„rebeli versus Skynet”, pe când realitatea aşa cum o 
descriu postumaniştii e deja hibridă, foarte nuanţată 
şi iremediabil globalizată). Aş mai invoca, în loc de o 
concluzie despre relevanţa sau irelevanţa literaturii în 
lumea această postumană, The Xenotext Experiment de 
Christian Bök: implantarea unei proteine care încriptează 
un text poetic într-o bacterie care supravieţuieşte în cele 
mai extreme condiţii, Deinococcus radiodurans, şi care, 
la fiecare mutaţie, rescrie astfel şi poemul din codul 
său genetic. Ca să-l parafrazez pe regretatul Alexandru 
Muşina, am atins „peternitatea”.

 
Iolanda ANASTASIEI 

Mecanisme postuman(ist)e
Din punctul meu de vedere, a te raporta la 

un subiect în plină formare, precum postumanismul, 
reprezintă o sarcină destul de dificilă. Însă, din moment 
ce Nietzsche anunţa moartea lui Dumnezeu, o posibilă 
moarte a omului la aproximativ un secol distanţă de 
afirmaţia acestuia pare un fapt ce se conturează din ce 
în ce mai mult într-o epocă în care fluxul tehnologic 
induce indivizilor un nou mod de a privi lumea. Cu 
toate că încă din Antichitate întâlnim viziunea sofistă 
conform căreia omul ar fi măsura tuturor lucrurilor, omul, 
aşa cum îl definim noi conceptual, este mai degrabă o 
invenţie a modernităţii dacă ţinem cont de teza expusă 
de Michel Foucault în cartea sa Les mots et les choes. 
Tot Foucault surprinde pentru prima dată, în aceeaşi 
lucrare, „moartea omului”. Această moarte a omului se 
relevă pentru filosoful francez ca o premisă de investigare 
la adresa subiectivităţii. Ce se întâmplă cu omul după ce 
acesta „moare” şi cum îşi reinventează sinele pentru a 
putea lua parte la o lume ce se reconfigurează constant 
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devine o dilemă ce lasă loc apariţiei unei noi epoci, cea 
a postumanului. 

Termenul de postuman pare să fie strâns legat de 
o tendinţă de transformare a  mediului prin intermediul 
tehnologiilor şi de o auto-modificare tehnologică a omului 
printr-o tranziţie dinspre natural înspre artificial. Această 
suprapunere dintre  natural şi artificial este prefigurată 
încă de la Descartes. Filosoful consideră că tot ce stă 
la baza lumii se construieşte şi se comportă asemenea 
unui mecanism în care corpul uman este asimilat în 
interiorul acestui mecanism, transformându-se astfel 
într-o maşinărie (Cf. D. Le Breton, Antropologia corpului 
şi modernitatea, Amarcord, Timişoara, 2002). Pe de altă 
parte, termenul de postumanism pare să difere de cel 
de postuman. Teoreticieni contemporani precum Kevin 
LaGrandeur sunt de părere că postumanismul ridică mai 
degrabă probleme de ordin filosofic. Acesta susţine că 
toate modificările tehnologice la care luăm parte zilnic, 
într-o mai mică sau mai mare măsură, afectează modul în 
care noi ne percepem (Kevin LaGrandeur, Posthumanism 
and Contemporary Art, Institute for Ethics and Emerging 
Technologies  http://ieet.org/index.php/IEET/more/
LaGrandeur20160408). În încercarea de definire a noului 
concept de postumanism este vizat aportul adus de 
noile tehnologii în sfera de zi cu zi a existenţei noastre. 
Tehnologia nu mai este asociată cu un simplu instrument 
de lucru sau de căutare, ci este integrată în noi înşine, 
în felul nostru de a fi, în corpul şi în conştiinţa noastră. 
Aşadar, postumanismul pare a fi un fel de tranziţie înspre 
o nouă naraţiune existenţială, iar cele care surprind cel 
mai bine acest aspect sunt literatura şi arta ultimilor ani.

În anumite mişcări artistice ale modernismului 
precum conceptualismul sau minimalismul putem sesiza 
cum fiinţa dispare ca subiect din centrul operei. Ceea ce 
mi se pare interesant în postumanism este că în ciuda 
hibridizării naturii umane, a modificării subiecţilor, fiinţa 
e replasată în centrul unor căutări de ordin artistic şi literar. 
Majoritatea criticilor sunt de părere că postumanismul se 
află într-o antiteză cu umanismul promovat de Renaştere, 
omul contemporan pierzându-se mai degrabă în melanjul 
dintre tehnologie şi fluxul de informaţie ce îl modifică. 
Însă asta ar putea reprezenta o viziune anti-umanistă a 
postumanismlui. Pe de altă parte, prin felul în care este 
problematiză în artă raportul dintre noile tehnologii şi 
fiinţe, dimensiunea subiectului nu mi se pare a fi una 
exclusă, ci mai degrabă este reluată şi căutată în acest 
context straniu.

Totodată, căutările din zona artistică şi 
multitudinea de limbaje artistice ar putea genera un 
nou tip de estetică. În ceea ce priveşte anticiparea unei 
etape postumane putem remarca o preocupare vizavi 
de modificarea naturii umane în lucrări precum cea din 
1913 a sculptorului futurist Umberto Boccioni  Forme 
unice de continuitate în spaţiu, sau la Aldous Huxley în 
cartea sa Minunata lume nouă. Estetica de tip postuman 
a lui Huxley, dacă putem zice astfel, se construieşte pe 
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un principiu de automodificare a personajelor din cartea 
sa. După cum observă gânditorul şi politologul Francis 
Fukuyama, Huxley reuşeşte în cartea sa din 1934 să 
contureze o profeţie asupra modului în care tehnologiile 
vor modifica societăţile viitorului (Kevin LaGrandeur, 
Posthumanism and Contemporary Art, Institute for 
Ethics and Emerging Technologies,   http://ieet.org/index.
php/IEET/more/LaGrandeur20160408). El anticipează 
medii artificiale precum fertilizarea in vitro sau ingineria 
genetică. Dacă ţinem cont de viziunea lui Huxley, cel mai 
probabil, „ideologia” propusă într-un univers postuman 
ar fi una ce asigură fericirea necondiţionată a oamenilor 
şi i-ar transforma în sclavi ai propriilor dorinţe. Soma, 
drogul viitorului, conform autorului, ar elimina orice 
sentiment lăsând loc doar „fericirii”. Această concepţie 
a lui Huxley corespunde mişcării transumaniste în care 
biotehnlologiile contemporane se infiltrează în viaţa 
cotidiană cu scopul de a asigura  bunăstarea indivizilor.

Atât influenţele dinspre literatură sau dinspre 
zona de media cât şi cercetările ştiinţifice avansate 
determină o preocupare în rândul artiştilor vizuali faţă 
de ceea ce ar putea însemna estetica de tip „postuman”. 
Abordările artistice din prezent ale unor artişti precum 
Stelarc, Eduardo Kac sau Orlan vin cu  o perspectivă 
uşor diferită de cea predecesorilor din secolul trecut, 
aceştia asumându-şi roluri ştiinţifice pe care ei înşişi le 
chestionează. Arta de tip postuman pare să exploreze 
pierderea progresivă a eficienţei şi funcţionalităţii 
corpului uman.

Ceea ce îl încadrează pe Stelarc în limitele unei 
practici artistice de tip postuman este preocuparea sa 
faţă de conceptul de „trup învechit”. Artistul nu foloseşte 
conceptul de „trup învechit” în sensul în care te poţi 
debarasa de propriul corp întru totul. În viziunea sa, 
oamenii au creat un mediu tehnologic în care nu mai 
pot funcţiona eficient ca simple organisme vii. Astfel 
apare o incompatibilitate între propriul corp şi mediu 
înconjurător. Australianul Stelarc are, spre exemplu, un 
proiect intitulat Semi-Living Extra Ear în care foloseşte 
un ţesut viu pentru a creşte o ureche ca parte a corpului 
său (cu alte cuvinte, apelând la biotehnologii de ultimă 
oră, artistul şi-a „crescut” o ureche umană pe antebraţ). 
În schimb, Eduardo Kac injectează o floare de petunie cu 
propriul ADN creând astfel un hibrid. Artista Orlan atinge 
probleme de deconstrucţie şi negarea formei umane prin 
faptul că îşi supune corpul la operaţii chirurgicale. Aceste 
intervenţii sistematice asumate tind să îi plaseze propriul 
corp într-un stadiu de maşinărie pur organică.

Ceea ce părea cândva mai degrabă utopic surprins 
în realitatea virtuală a jocurilor (a filmelor, a unor 
animaţii etc.) se infiltrează treptat atât în viaţa cotidiană 
cât şi în tot felul de practici artistice ce caută să testeze 
limitele şi să surprindă condiţia actuală a omului şi 
a  mediului în tranziţie. În ceea ce priveşte raporturile 
dintre genurile SF, Fantasy şi postumanism, cel din urmă 
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pare să se identifice cu o serie de imagini livrate de SF 
şi Fantasy ce surprind fenomene precum: interrelaţii şi 
hibridizări între specii, corpuri ce asimilează componente 
mecanice, fiinţe „perfecţionate” prin tehnologie până 
ajung la stadiul în care rămâne doar creierul iar restul e 
maşinărie, cel mai adesea toate acestea plasate într-un 
peisaj postapocaliptic.

În ceea ce priveşte localizarea conceptului de 
postumanism sunt de părere că este dificil să îl legăm 
strict de un context al Europei centrale sau estice, din 
moment ce primele abordări teoretice pe marginea 
acestui subiect apar în vest în lucrări precum Cyborg 
Manifesto la Donna Haraway sau la Katherine Hayles 
cu How We Became Posthuman. Dacă ne raportăm la un 
spaţiu central sau estic, senzaţia mea este că se petrece 
mai degrabă o aliniere la teoriile dezbătute în partea 
vestică şi că nu vorbim propriu zis de o confiscare.  Este 
posibil să atingem problema unei universalizări în sensul 
în care literatura, arta, critica, teoria dispun de resurse 
asemănătoare pentru a crea, având în fundal o epocă a 
globalizării digitale.

Aşadar, discursul cultural „postuman” poate 
părea fragmentat în momentul de faţă. El reuneşte o 
serie de perspective destul de diferite şi face loc unei noi 
forme de subiectivitate, unei posibilităţi de reinventare a 
individului într-un context ce se defineşte prin tehnologie, 
context ce poate fi integrat sau nu ca formă de cunoaştere.

 
Raluca NESTOR OANCEA
O dezbatere ce vizează postumanul şi 

postumanismul, termeni încă nefixaţi ce continuă să 
stârnească, pe lângă un cert interes, confuzie şi polemică, 
ar trebui începută cu o explicitare respectiv o poziţionare 
a conceptelor în context. Ne aflăm într-o eră puternic 
amprentată de tehnologie. Măsurăm iubirea în like-uri 
pe facebook, vindecăm singurătăţi cu touch-screen-ul 
celularului, ne custom-izăm afectele după emoticoanele 
disponibile iar memoria după postările pe Instagram, 
controlăm moartea la distanţă cu drone inteligente. În 
acelaşi timp experimente bio-genetice ca cel al oii Dolly 
sau politici biotehnologice canibalistice (vezi hrănirea 
animalelor cu nutreţ pe bază de carne, încununată de 
ESB - boala vacii nebune) declanşează acute proteste 
şi războaie mediatice. Pare-se că, odată ce tehnologia a 
penetrat spectrul biologicului, viaţa însăşi, materia vie a 
devenit o nouă formă de capital. O asemenea pleiadă de 
provocări merită o repoziţionare a omului, o redefinire. 

În fapt, ca pasageri ai unei lungi serii de lumi 
„post-”: post-modernitate, post-feminism, post-
colonialism şi mai recent post-cinema, post-umanism, 
post-adevăr, am avut şi avem de parcurs tot atâtea 
repoziţionări, tot atâtea ‘condiţii’ ale umanului. În 
perioada biogenetică actuală a antropocenului ne 
confruntăm cu ceea ce teoreticienii numesc „condiţia 
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postumană”, pe scurt o poziţionare a omului în acord 
cu noile sale moduri de raportare la mai largul spectru 
al viului respectiv la o tehnologie, ale cărei regimuri de 
funcţionare s-au inoculat în zona umanului deturnând 
tot ce odată constituia gramatica lui ‘a fi’, acel unic şi 
intangibil sistem de categorii existenţiale. 

În spaţiul teoretic, concomitent cu o anume 
oboseală de teorie (vezi acuza lui Bruno Latour potrivit 
căreia aceasta nu mai poate funcţiona ca instrument de 
înţelegere şi reprezentare a realităţii), postumanismul 
apare ca o nouă paradigmă, încă deschisă, neradicalizată, 
cu posibilităţi multiple: de la discursul pragmatic din 
zona roboticii şi a biogeneticii (postumanism analitic), 
la încercările de reinstaurare a umanismului clasic din 
aria filosofiei morale (postumanism reactiv) şi până la 
discursul critic angajat întru reafirmarea subiectului în 
versiune complexă, nomadă (postumanism critic). 

Teoreticiana feministă Rosi Braidotti o alege ca 
cea mai ofertantă pe ultima, o alternativă empirică (deşi 
non-reducţionistă) şi totodată critică (fără a fi negativă) 
de regândire a umanului dincolo de zona genului şi 
a speciei. Acesta este şi sensul în care se susţine că 
postumanismul este antiumanist (ca depăşire a vechiului 
umanism ce obişnuia să închidă umanul într-o definiţie 
imperialistă bazată pe trăsăturile şi interesele unei 
singure clase, rase ori sex). Mai mult, inspirându-se din 
modul în care grija pentru celălalt este deja practicată de 
feminism, postcolonialism, ecologism, postumanismul 
critic, ca viziune holistică de re-vrăjire a lumii, extinde 
conceptul de om către cel de agent, pentru care 
coordonata gândirii raţionale nu mai este esenţială. 

În cheie deleuziană se discută despre devenirea-
animal respectiv despre devenirea-maşină, unde 
devenirea-animal sau reconsiderarea celuilalt animal se 
referă la înlocuirea poziţiei moderniste, antropocentrice 
cu una de echidistanţă, de egală valorizare a regnului 
animal sau vegetal, iar devenirea-maşină solicită 
reconsiderarea celuilalt tehnologic, dizolvarea dualităţii 
natură-cultură, a opoziţiei dintre ceea ce este născut şi 
ceea ce este construit. 

Printre imperativele postumanismului se remarcă 
interdisciplinaritatea, condiţie ce penetrează de altfel 
toate straturile prezentului. Astfel, în vreme ce ştiinţele 
umane sunt tot mai frecvent abordate ca un tot unitar, arta 
contemporană este redefinită ca practică socio-politică 
ori antropologie aplicată. Pentru geografi estetica devine 
o experienţă personală a peisajului (Dixon). Specialiştii 
de mediu vorbesc despre biofilosofie şi rolul esteticii în 
deschiderea unui spaţiu de gândire dincolo de limitările 
inerent umaniste ale practicii lor (Hynes). În câmpul 
interdisciplinar rezultat se insinuează domenii hibride ca 
geo-filosofia (Deleuze), arta genetică sau nano-tehnologică.

În consecinţă, estetica postumanistă va urmări 
tendinţele paradigmei disociindu-se de abuzivul decret 
modern potrivit căruia totul trebuie abordat plecând 
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de la anthropos. În particular, interpretarea clasică 
kantiană a frumosului strict uman, ancorat în raţional 
şi în judecata de gust, va face loc unei viziuni empiriste 
bazate mai curând pe simţuri şi pe apartenenţa omului 
la registrul viului. Accentul va cădea pe puterile vitale 
şi pe forţele ritmului şi ale haosului. În acest context, 
se poate considera că, deşi nu posedă înţelegere, o 
piatră, un nor, un copac deţin o formă de percepţie ce 
deschide posibilitatea unui anume tip de experienţă. 
Dacă raportăm ideea de valoare (estetică, morală etc.) 
la cea de depăşire a unei limite, atunci evadarea unui 
electron de pe orbita sa poate fi la fel de revoluţionară 
ca un act creativ sau orice alegere liberă a unei acţiuni 
(Shaviro). De aici şi până la integrarea maşinii în actul 
estetic rămâne un singur pas. Bazele fuseseră puse 
cu multă vreme în urmă, odată cu apariţia maşinilor 
celibitare dadaiste (Duchamp, Marea sticlă, 1923), 
divorţul dintre maşină şi funcţionalitate fiind ulterior şi 
definitiv marcat de arta neo-avangardelor de la mijlocul 
secolului XX (vezi asamblajul ludic, autodistructiv al 
lui Jean Tinguely, Homage to NY, MOMA, NY, 1960).

Pe plan internaţional, o serie întreagă de artişti 
populează noua paradigmă: de la muzicieni-performeri 
ca Grace Jones, cu al său complex joc de roluri vizând 
simultan pe celălalt de culoare, celălalt animal, celălalt 
femeie respectiv pe celălalt tehnologic (vezi aici 
Corporate Cannibal simbol al epocii digitale, post-
cinematice), la pictori-etologi ca Desmond Morris, 
curatorul cimpanzeilor, autori conceptuali de instalaţii 
în care păsările se slobozesc peste secole de literatură, 
pentru ele inutilă, ca Mark Dion, activişti angajaţi în 
dialog cu rechini şi leoparzi în libertate ca Olly & Suzi 
sau geografi-artişti ce animă galeriile cu păsări designeri 
(The Great Bowerbird) şi pietre vii (Trombolite) ca 
Perdita Philips. 

Scena românească a artelor vizuale nu se lasă mai 
prejos în 2016, fie că este vorba de proiecte punctuale 
ca Arbori bătrâni al lui Florin Ghenade, Captured 
landscape al Arianei Hodorca ori de cercetări artistice 
mai ample ca D PLATFORM (colaborare la Dunăre între 
artişti, filosofi, antropologi şi peisagişti din Bucureşti 
şi Iaşi) sau seria de expoziţii Punctul alb şi cubul 
negru, curatoriată de Anca Mihuleţ şi Diana Marincu 
la Muzeul Naţional de Artă Contemporană. Nu putem 
ignora nici Bucharest Art Week 2016: Lecţia naturii, 
curatoriată de Oana Tănase. Aceasta oferă un potrivit 
exemplu de angajare în direcţia devenirii-animal graţie 
artistului Lumír Hladík şi instalaţiei sale participative ce 
antrenează ca protagonişti urşii din pădurile canadiene. 
Trebuie remarcat aici că, intervenind abia ulterior 
asupra unei rezerve de hrană consumate, recuperate din 
pădure, Hladík va milita pentru renunţarea la trivialele 
reprezentări animaliere în favoarea interacţiunii în 
habitat ce face posibilă reconstituirea (re-prezentarea) 
lumilor ambientale subiective ale animalelor.
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În ceea ce priveşte proiectul D PLATFORM 
(finanţare CNCS, PN-II-RU-TE, 2016-2017, www.
dplatform.ro), publicul unor centre culturale ca Bucureşti, 
Iaşi, Cluj şi Regensburg a putut urmări de-a lungul anului 
trecut o întreagă serie de conferinţe interdisciplinare 
(mai: Natură. Cultură. Locuire, decembrie: AntiNatură şi 
PostUmanism), prezentări şi expoziţii. Punctul de plecare 
este spaţiul dunărean, spaţiu ce poate fi interpretat ca 
heterotopie sau loc de întâlnire a unor culturi, civilizaţii, 
destine individuale, ideologii, straturi temporale diferite. 
Tematica centrală, a renegocierii raportului dintre valorile 
naturale şi cele culturale, include înfruntarea dintre 
inovaţia tehnologică şi contraofensiva naturii ce înghite 
fabrici părăsite şi obiective industriale decăzute din 
funcţionalitate oferind în schimb rezerve de frumuseţe şi 
autenticitate. Ca exemple de demersuri vizuale compatibile 
cu paradigma postumanistă se pot cita intervenţia 
artistică site specific a tânărului artist Cristian Ghiţă ce 
a presupus plantarea unei sculpturi vii de Paulownia în 
faţa primăriei din Sfântu Gheorghe (august, 2016) cât şi 
expoziţia curatoriată de Raluca Oancea la Galeria Posibilă 
(decembrie, 2016) care printre alte lucrări include: o 
sinteză între episodul prăbuşirii fortăreţei Ada Kaleh şi 
revanşa adusă naturalului de către insula Şimian (Lucian 
Bran), o reconstrucţie digitală a spaţiului dunărean cu 
ajutorul Google Street View (Bogdan Bordeianu), un 
studiu de caz al canalelor din zona Sulina, cu recurenta 
confruntare dintre malul abandonat şi cel încă populat 
(Andrei Mateescu), suprapunerea unor vederi simultan 
mediate tehnic şi subiective, cu layere de timp şi memorie 
afectivă (Iosif Kiraly).

O ultimă contribuţie a scenei bucureştene, 
care a reuşit să recupereze exemplar coordonatele 
esenţiale ale paradigmei postumaniste, este expoziţia 
Dispariţia tehnologiei (curator Mircea Nicolae, ODD, 
noiembrie 2016). Antrenând atât elemente din direcţia 
devenirii-animal cât şi din cea a devenirii-maşină, 
demersul prezintă trei discursuri, simultan intermediale, 
interactive şi interdisciplinare, ce livrează tot atâtea 
interpretări ale condiţiei şi viitorului tehnologiei: 
posibilitatea dispariţiei literale (cu cosmos cu tot) şi 
distopiile adiacente, camuflarea tehnicului în natură 
respectiv intruziunea în memorie şi istorie. Colaborarea 
artiştilor implicaţi cu o echipă IT (Modulab), după 
celebrul model E.A.T. - Experiments in Art and 
Technology, susţine ideea redefinirii artei contemporane 
ca practică interdisciplinară ce angajează atât zona 
tehnologiei, cât şi cea a ştiinţelor umane şi naturale.

Situat chiar la intersecţia coordonatelor 
devenirii-animal şi devenirii-maşină, proiectul Nonei 
Inescu, Where touch begins, we are (al doilea discurs), 
abordează frontal ideea de redefinire a umanului dincolo 
de spaţiul cartezian al substanţei gânditoare. Reiterând 
discursul lui Derrida din L’Animal que donc je suis, 
autoarea sondează rolul hapticului întrebându-se de ce 

postuman/ismul

ar fi gândirea atât de diferită de simţire? În acest sens 
instalaţia augmentează tehnologic o colecţie de pietre 
(roci adunate de artistă de pe Valea Prahovei ce invocă 
controversaţii trovanţi), transformându-le în agenţi 
capabili să reacţioneze la atingerile publicului prin 
semnale sonore. Remarcăm poziţionarea echidistantă 
a discursului între spinozista natura naturans (natura 
în şi pentru sine) şi registrul fuziunii tehnologicului 
cu naturalul. Eliminând distanţa dintre piatră şi om 
tehnologia va ocupa, în acest caz, poziţia paradoxală de 
liant simbiotic, de factor de sporire a viului, a fiinţei. 

În grilă deleuziană discursul revine la ideea 
de vitalitate maşinică: în opoziţie cu vechea abordare 
modernistă a maşinii ca agent subversiv al crudei 
funcţionalităţi şi al distanţei (vezi în filmele anilor ’20 
Metropolis, L’Inhumaine etc paralela dintre maşină şi 
inaccesibila vampă), maşina postumană se defineşte ca 
o completare naturală a umanului şi mai mult, ca un 
posibil agent al devenirii, al transformării, al libertăţii.

O lumină pare să străpungă ţesătura opacă a 
distopiilor tehnologice. Să fie adevărat că odată cu 
transgresiunea frontierei dintre categoriile ontologice: 
organism & maşină, carne & metal, circuite electronice 
& sistem nervos, omenirea accede la o nouă rezolvare 
a vechilor probleme metafizice şi inechităţi etice? Unii 
afirmă că la nivelul cărnii sau al circuitelor nu se mai 
impun diferenţe de gen, naţie, orientare sexuală. Alţii că 
în era postcinematică virtualul (care nu trebuie confundat 
cu posibilul) a devenit mai real şi mai plin de sens ca 
însuşi realul. Un val de regizori-autori şi critici de film, 
începând cu Robert Bresson şi continuând cu Bazin, 
Resnais, Godard, consideră camera de filmat un mijloc 
sublim de divinaţie, apt a deconspira enigme precum cea 
a timpului sau a memoriei. Hotărâţi să privim viitorul 
critic dar cu mai multă încredere atât în omul ce cedează 
vechi prerogative pentru a câştiga noi libertăţi cât şi în 
tehnica ce ascunde propria devenire, propria metafizică, 
ne poziţionăm sub imperiul virtualului renunţând la 
orice nucleu greu, la orice origine. Uşori şi imateriali, 
asemeni fluxurilor informaţionale fluide ce navighează 
în reţea cu viteza luminii, ne asumăm condiţia digitalului, 
a identităţii virtuale multiple, abandonându-ne jocului 
modulării, al nesfârşitei oscilaţii, al eternei schimbări. 
Cu gândul la Nietzsche şi la Heraclit, adăugăm: al 
eternei reîntoarceri.
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Ştefan BORBÉLY

Postumanismul - repere analitice (note 
despre post-antropocentrism)

Punctul de ajungere al eseului nostru, 
dedicat câtorva de aspecte de etiologie care vizează 
postumanismul, este reprezentarea divinităţii ca 
substanţă ubicuă (masă gelatinoasă?), pe care o găsim 
într-o povestire din 1967 a lui Philip K. Dick, intitulată 
Credinţa părinţilor noştri (Faith of Our Fathers), 
publicat la noi în volumul Furnica electrică (Nemira, 
2006, 2012). Punctul lui de plecare îl reprezintă, însă, 
faimoasele consideraţii despre ţesuturile şi reţelele 
de putere heterotopice, din Prefaţa la Cuvintele şi 
lucrurile lui Michel Foucault. Aici se află mult-
citata aserţiune a filosofului francez, potrivit căreia 
antropocentrismul reprezintă o „paranteză” epistemică 
în cultura occidentală, constituind, totodată, sursa 
rupturii axiologice dintre om şi restul naturii. „Himerele 
noilor umanisme”, alimentate de tezele socratismului 
platonic şi de cele ale „raţiunii universale” din secolul 
al XVIII-lea – scrie Foucault – ne-au făcut să uităm că 
omul este oarecum un „nou venit” pe scena istoriei, 
neconstituind, „fără îndoială, nimic mai mult decât 
o anumită ruptură în ordinea lucrurilor”1. Dincolo 
de această „ruptură”, şi de preeminenţa axiologică a 
ordinii (armoniei) pe care omul a impus-o în trăirea 
realului se află – scrie tot Foucault – „dezordinea care 
face să scânteieze fragmentele unui mare număr de 
ordini posibile în dimensiunea, fără lege sau geometrie, 
a eteroclitului”2.

Aşadar, analiza câtorva aspecte de post-
antropomorfism va deveni inevitabilă în eseul de faţă, 
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determinate de radicala schimbare de percepţie pe 
care postumanismul clasic – nu vom face referiri la 
transumanism... – o propune, prin trecerea de la om la 
organism. În mod necesar, vom ajunge şi la întrebări 
eretice, pe care e mai bine să le formulăm acum, din 
capul locului. Mai este valabilă, în postumanism, 
paradigmatica sentinţă a lui Protagoras, potrivit căreia 
„omul este măsura tuturor lucrurilor”? De bună-
seamă că nu. Însă, racordând sentinţa lui Protagoras la 
„ruptura” antropocentrică invocată de către Foucault, 
ne putem întreba, într-un mod oarecum tot eretic, dacă 
nu cumva orgoliul metafizic de a încununa Creaţia prin 
punerea omului deasupra fiinţelor şi lucrurilor a fost cea 
mai bună dintre „soluţiile” aflate la îndemână. 

Istoricii religiilor n-au întârziat să remarce că, 
sub aspect sintactic şi structural, există două tipuri de 
cosmologii: cel care stipulează naşterea unei forme, cum 
este cea din iudaism, unde un Dumnezeu antropomorf 
creează lumea prin separarea formală a diferitelor entităţi 
primordiale – apă, uscat etc. –, şi cel din hinduism, unde 
seminţele originare intră în reţele contaminante unele 
cu altele, creând ulterior „ţesuturi” eterogene, pregătite 
să genereze oricând alte „reţele”, capabile, la rândul 
lor, să provoace mai departe interrelaţionări infinite. În 
primul caz, finalitatea operei de ordonare o reprezintă 
cosmosul, termenul acesta fiind, dacă îl cercetăm mai 
atent, unul dintre cele mai inhibante pe care le-a generat 
epistema occidentală, pe de o parte fiindcă el se prezintă 
ca un mecanism de putere (ordinea cerută de cosmos 
sancţionează, inclusiv axiologic, dezordinea) şi fiindcă 
are nevoie de o sintaxă binară opozitivă pentru a se 
menţine (cosmos vs. haos).

Dimpotrivă, modelul cosmologic al hinduismului 
arhaic, pe care-l găsim între altele în Bhagavad-Gita, 
pune accentul pe organism, pe „plasă” sau reţea, lumea 
fiind concepută ca metastaza aleatorie a unor „seminţe” 
de viaţă aruncate în lume, care nu tind cu tot dinadinsul 
să se structureze într-o formă (sau în mai multe, separate 
între ele), fiindcă dinamica infinit combinatorie a acestor 
seminţe este mult mai importantă decât tendinţa lor de a 
se fixa definitiv într-o structură stabilă. 

Krishna îi explică toate acestea lui Arjuna în 
Cartea a 14-a, numită Yoga deosebirii celor trei tendinţe 
din Bhagavad-Gita, în care zeul vorbeşte despre 
diseminarea „seminţei” originare depuse în „matca” 
Marelui Brahman. Odată născute, printr-un proces în 
care Unul devine Multiplu, fiinţele devin parte a Mayei 
(iluzia cosmică), fiind puse în mişcare („legătură” 
– acesta a termenul care figurează în mod repetat în 
text) de cele trei tendinţe prezente în lumea vie, sattva, 
rajas şi tamas. Sattva „înlănţuie prin legătura fericirii 
şi prin legătura cunoaşterii”, rajas le oferă fiinţelor 
„legătura faptei”, iar tamas – cea mai nefericită dintre 
cele trei – le înlănţuie „prin delăsare, lene şi somn”3. 
Aparţinând mişcării şi expansiunii, cele trei tendinţe nu 
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pot fi oprite, şi nici nu te poţi sustrage „înlănţuirilor” 
pe care ele le generează, motiv pentru care hinduismul 
nu este regresiv. Altfel spus, „stingerea în Brahman” 
(brahmanirvana) despre care vorbeşte, ca deziderat, 
Krishna nu se găseşte în punctul de origine al existenţei, 
unde te-ai putea, la o adică, întoarce, pentru a te regăsi 
în contemplare, ci la limita extremă a diseminării, acolo 
unde Nemişcatul se trăieşte pe sine ca multiplicitate, 
conţinând întreaga pluralitate a formelor şi fiinţelor pe 
care le-a generat.

Acesta e, poate, motivul pentru care, dintre toate 
cărţile de exegeză despre postumanism pe care le-am 
citit, aş recomanda-o, ca punct de pornire, pe aceea a 
lui Ann Weinstone, intitulată Avatar Bodies4. Autoarea 
s-a iniţiat la propriu în tantrism pentru a înţelege 
postumanismul şi corolarul acestuia, postmodernismul. 
A simţit nevoia intelectuală de a o face, pentru a-şi 
înţelege în primul rând biografia proprie, şi pentru a 
fi pregătită să accepte noua provocare pe care i le-a 
pus-o în cale seria de schimbări epistemice care a 
debutat cu pledoaria pentru cibernetică a lui Norbert 
Wiener. Fiindcă, să fim sinceri, restructurarea lumii de 
după cel de-al doilea Război Mondial, cu un debuşeu 
epistemic în structuralism şi în logicile binare nu părea 
să anunţe schimbarea totală a lumii pe care au generat-o 
ciberneticienii. Tot aşa, cum trebuie să fim la fel de 
sinceri în a recunoaşte că generaţia din care autorul 
prezentelor rânduri face parte – cea a Contraculturii 
din anii 1960 – a fost luată prin surprindere de evoluţia 
serială, explozivă a computerului, a Internetului, care 
a generat o nouă identitate, cea virtuală, „terminală”, 
definită de către Scott Bukatman într-o carte de 
referinţă5.

În capitolul Fiora Raggi Kneeplay, Ann 
Weinstone se prezintă pe sine ca o hippy flexibilă, 
nedogmatică, dispusă să se reinventeze. Militantă în anii 
’60, i-a citit pe toţi francezii care contează (Foucault, 
Lacan, Derrida etc.), a fost pe baricade peste tot pe 
unde se protesta împotriva Establishment-ului, a făcut 
ecologism în faza embrionară a mişcării şi s-a adâncit 
în consideraţiile despre „orgon” ale lui Wilhelm Reich 
(despre care a urmat şi câteva cursuri academice), fiind 
atrasă totodată, în mod firesc, de spiritualismul oriental 
omniprezent în epocă şi de tantrism, în care s-a iniţiat 
formal, nevoia intrinsecă de a consulta un maestru 
spiritual în diferite momente ale vieţii devenind crucială. 

La tantrism, Ann Weinstone a ajuns prin 
intermediul experimentelor lui Wilhelm Reich vizând 
corpul ca sistem energetic racordat la o sursă cosmică 
de vitalism, revelaţia exorcizantă a postumanismului 
venindu-i la citirea lui Deleuze şi Guattari (Capitalism 
şi schizofrenie. Anti-Oedip, respectiv Mii de platouri), 
fiindcă în cea de-a doua dintre aceste lucrări, faimosul 
„Corp fără Organe” (CfO – body without organs, 
BwO) este în mod direct asimilat „oului tantric”. 
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Iată pasajul: „...tratăm CfO ca pe un ou plin, existent 
înainte de extinderea organismului şi de organizarea 
organelor, înainte de formarea straturilor, oul intens 
care se defineşte prin axe şi prin vectori, prin gradienţi 
şi prin praguri, prin tendinţe dinamice însoţite de mutaţii 
de energie, prin mişcări cinematice, [...], toate acestea 
independent de formele accesorii, dat fiind că organele 
nu apar şi nu funcţionează aici decât ca nişte intensităţi 
pure”6.

Cu puţin înainte de pasajul citat, Deleuze şi 
Guattari definesc noul corp post-antropocentric ca 
fiind un „ansamblu de clapete, de site, de ecluze şi de 
vase comunicante”, pregătit să genereze la infinit noi 
combinaţii. Ann Weinstone foloseşte cuvântul „sutură”, 
pentru ceea ce francezii numesc „assemblage”: 
postumanismul realizează „suturi” între oameni şi 
lumea animală, între uman şi tehnologic, pragul, 
racordul (the loop) fiind esenţiale pentru acest tip de 
concatenări cu aţa de cusut la vedere. În umanism, 
părţile componente se subsumaseră logicii de organizare 
a întregului (armonie, ierarhii), pe când în postumanism, 
ţesutul hibrid se obţine prin alăturarea „liberală” a 
fragmentelor componente, fără ca aceste părţi să renunţe 
la independenţa lor energetică şi creativă. Altfel spus, 
într-un arhipelag postuman – diferit, ca funcţionare, 
de întregul „dictatorial” şi exclusivist de care vorbesc 
modernii -, fragmentele componente ale ţesăturii 
acţionează fără ca „voinţa” lor să fie coordonată de la 
„centru”. 

Exemplele pe care le dau exegeţii fac trimitere, 
în general, la furnici şi termitiere, Weinstone referindu-
se direct la „sinele insectoid” (insect self7), în vreme 
ce Steven Shaviro, într-unul dintre capitolele incluse 
în volumul colectiv Posthuman Bodies8, spune că 
„agregările răzleţe oferă socializărilor postmoderne 
perspective mult mai ofertante decât organizările de 
tip statal ale himenopterelor”. De unde vin „suturile”? 
Se fac, în general, referiri la deconstructivism, însă, 
personal, cel mai subtil răspuns ni s-a părut a fi acela 
al spiritualistului Brent Waters, care atrage atenţia 
asupra faptului că lumea „texturată” a postumanismului 
apare ca soluţie paradoxală la „peisajul deteriorat” 
al postmodernismului şi la „fluidul de fundal” cu 
care acesta vine, postumanismul fiind, în realitate, o 
eschatologie corectată9. 

Nu dorim să ne adâncim, aici, în lumea 
postumană a insectelor, fiindcă vrem s-o facem mai pe 
îndelete, în altă parte. Câteva consideraţii adiacente, 
însă, se impun. În primul rând, avem în vedere faptul 
că noul habitat, dominat de canale, canalicule, pasaje 
de trecere intersectate şi „racorduri” ilogice, neaşteptate 
în aparenţă (puţini îşi mai amintesc, dar modelul are 
un străbun celebru, De rerum natura a lui Lucretius) 
modifică, în mod esenţial, percepţia noastră asupra 
spaţiului, prin trecerea de la geografia clasică la aceea 
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„poroasă”. Spaţiile liminale ale lui Victor Turner se 
pretează cum nu se poate mai bine la asemenea analize 
– Weinstone recurge la exemplul hotelului-motel pentru 
a ilustra „geografia poroasă” -, dar tot aici intră şi 
„comunităţile de afluire” (the coming communities), de 
care vorbeşte Agamben, dând exemplul – de insecte nu 
scăpăm... – muştelor care se adună pe o bucată de carne 
lăsată afară la putrezit. 

Exemplul literar cel mai bun pe care îl avem la 
îndemână e „AMBA, Expansiunea, Axa Metropolitană 
Boston – Atlanta”10, megalopolisul (Sprawl) din 
Neuromantul lui William Gibson, în care totul e compus 
din „obiecte disparate, care [...] se topeau în ansamblul 
general”. Incongruenţa e stăpână la ea acasă în acest 
perimetru, în care nu numai lucrurile se amestecă, dar şi 
timpurile cărora aceste lucruri le aparţin: „măruntaiele 
unui televizor atât de vechi, încât [Case, protagonistul] 
zărea cioturile din sticlă ale lămpilor, o antenă parabolică 
sfărâmată, o cutie din fibră cafenie, umplută cu ţevi din 
aliaje ruginite”11 etc. Îngrămădirea de obiecte aflate 
în fază disolutivă, „terminală”, se racordează undeva 
(nu putem spune la un capăt...) la corpul biologic deja 
alterat al lui Case, şi, mai departe, la realitatea virtuală şi 
la cyberspaţiul descris în felul următor: „O halucinaţie 
consensuală împărtăşită zilnic de miliarde de operatori 
legitimi, din toate naţiunile, de copii învăţând concepte 
matematice... O reprezentare grafică a datelor extrase 
din băncile tuturor computerelor din sistemul uman. O 
complexitate inimaginabilă. Linii luminoase ordonate 
în nonspaţiul minţii, roiuri şi constelaţii de date”12.    

Cele trei – megalopolisul haotic, corpul parţial 
alterat prin grefe al lui Case şi cyberspaţiul care se 
sustrage oricărei structurări coerente, toate fiind legate 
între ele şi comunicând – ne duc la imaginea centrală a 
postumanismului, şi anume ţesutul neuronal. Nu se poate 
spune cu exactitate care sunt limitele din Neuromantul, 
unde începe Case şi unde începe Expansiunea, tot aşa 
cum nu se poate spune unde sfârşeşte el pentru a-i lăsa 
cyberspaţiului locul său propriu de manifestare, fiindcă 
în „ţesutul neuronal” imaginat de către William Gibson, 
între Case, Expansiune şi cyberspaţiu nu sunt linii de 
demarcaj sau falii precise de separare. „În postumanism 
– scrie pertinent N. Katherine Hayles -, dispar 
diferenţele esenţiale sau demarcaţiile absolute dintre 
existenţa corporală, simularea pe computer, mecanismul 
cibernetic, organismul biologic, teleologia robotică şi 
ţelurile umane”13. Prin intermediul postumanismului, 
cosmopolitismul – opus „necrofiliei simbolice pe care 
o presupune cultul morţilor”, adică al strămoşilor – 
dobândeşte noi dimensiuni, scrie la rândul său Jason D. 
Hill, fiindcă postumanul e cosmopolit prin excelenţă14.

Ceva similar apare în ciclul Ender al lui Orson 
Scott Card, atunci când se descrie ţesutul lax al 
lumilor şi planetelor interconectate prin intermediul 
unui supercomputer, Jane. Jane nu controlează prin 
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uniformizare fluxurile de viaţă şi sistemele de existenţă 
din planetele şi galaxiile respective, ci joacă rolul 
„depozitului hibrid” spre care vin, din toate direcţiile, 
informaţiile cele mai diverse. Ele sunt „înmagazinate” 
ca atare, neierarhizate, deşi s-ar putea ca, în momentul 
transmiterii lor, să fie deja vetuste sau încă neactuale. 

Atunci când Sir Timothy John Berners-Lee a 
inventat WWW (World Wide Web), la sfârşitul deceniului 
9 al secolului trecut, el a avut în vedere un similar ţesut lax, 
format din unităţi de informaţie eterogene. WWW nu are 
„formă”, fiind expansiune creativă multidirecţională. Într-
adevăr – aşa cum, de fapt, se şi întâmplă -, o excrescenţă 
a „pânzei de păianjen” se poate dezvolta disproporţionat, 
fiindcă acolo se concentrează potenţele de creativitate şi 
de interes ale utilizatorilor la un moment dat, numai că, 
spre deosebire de organismele vii, hipertrofierea nu se 
produce în detrimentul unui organ care se atrofiază sau a 
cărui funcţionare este afectată. Mai mult decât atât, spaţiu 
virtual fiind, WWW redefineşte înţelegerea ca atare a 
„morţii”, mutând moartea din perimetrul implacabilului 
în cel al potenţialităţii „adormite”. Din cauza aceleiaşi 
creativităţi spaţiale imprevizibile, numeroase celule şi 
ţesuturi ale WWW intră, pe alocuri, în adormire, fiindcă 
nu mai prezintă interes sau au devenit anacronice. Se 
poate, însă, întâmpla ca, într-un moment viitor, un 
utilizator să aibă nevoie, pentru a „progresa”, tocmai 
de acele celule şi ţesuturi pe care, de o bună bucată de 
vreme, nu le mai activase nimeni. Aşadar, el apelează la 
virtualităţile germinative ale unor ţesuturi considerate, 
până atunci, ca fiind „moarte”.

Echivalentul postuman al fenomenului e interesul 
pentru criogenie, vizibil, între altele, în concepţia 
timpului flexibil din Cele trei stigmate ale lui Palmer 
Eldritch, de Philip K. Dick. Dar nici filmul horror The 
Wasp Woman, din 1959, regizat de Roger Corman nu 
trebuie uitat, extensia ei firească, parţial macabră – dar, 
se pare, de succes – constituind-o seria de experimentări 
cu ser inoculat de glandă pitulară, extras din cadavre, la 
care a recurs actriţa din rolul principal al peliculei, Susan 
Cabot, în beneficiu propriu – din raţiuni cosmetice – şi-n 
beneficiul fiului ei Tim, blocat în dezvoltare corporală 
de funcţionarea deficitară a unui hormon de creştere.

 Postumanismul modifică nu numai percepţia 
comună asupra morţii, ci şi pe aceea asupra naşterii, 
demonstrează Susan M. Squier într-un studiu din 
volumul colectiv Posthuman Bodies, în care se 
ocupă de ectogeneză15, reproducând butada no 
womb – no tomb (nici pântec, nici mormânt) pe care 
exegeţii postumanismului o invocă adesea. Maestrul 
domeniului pare să fie Cary Wolfe16, care insistă pe 
îndelete pe formele de viaţă „transgenice”, cum e 
biobot-ul (combinaţia dintre entitatea vie şi robot), pe 
„reproducerea biocibernetică”, hibridizată, sugerând, 
într-o carte suprasaturată metodologic de Derrida, 
că de-structurările corporale la care recurg artiştii 
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postumani – ca de pildă Dead Meat, colecţia pictură şi 
gravuri din cartea despre carcase animale a lui Sue Coe, 
„documentate” în abatoare - reprezintă o consecinţă 
a ontologiei destructurate de care vorbeşte şi Donna 
Haraway în A Cyborg Manifesto.

 La rândul ei, N. Katherine Hayles, în cartea 
deja citată (How We Became Posthuman), atrage 
atenţia asupra faptului că emergenţa postumanismului 
e simultană cu relativizarea concepţiei potrivit căreia 
corpul e indispensabil pentru maternitate. Autoarea 
înscrie „amurgul maternităţii clasice” în lungul şir al 
mutaţiilor identitare pe care le implică postmodernismul, 
între ele aflându-se şi renunţarea la „excelenţa” eului sau 
la convingerea, de tip dihotomic, că omul se defineşte 
cu tot dinadinsul prin diferenţierea de „Celălalt”. 

Secole de-a rândul, sugerează autoarea, 
umanismul clasic s-a format în climatul „originalităţii” 
disociative pe care o tutela doctrina „individualismului 
posesiv”. Sintagma desemnează întregul arsenal 
narcisiac al „proiectelor” existenţiale ghidate de obsesia 
realizării unei imagini de sine inconfundabile. Omul e 
prizonierul „individualismului posesiv” atunci când el 
se defineşte pe sine prin articularea axiologică a unor 
opoziţii: eu vs non-eu, sau, după Čapek (RUR), eu vs 
robot, suflet vs trup, raţiune vs iraţional, datorie vs 
plăcere etc. Maternitatea intră, şi ea, în această categorie, 
fiindcă reprezintă o plăcere – cea erotică – distorsionată 
înspre datorie. La nivel metafizic şi filosofic, corolarul 
final al dihotomizării îl reprezintă ierarhizarea dintre 
Fenomen şi Fiinţă, dintre „raţiunea practică” şi cea 
„pură”. Dez-ontologizarea fiind fundamentală pentru 
noua concepţie, post-antropocentrică, despre lume, 
„postumanul apare – scrie N. Katherine Hayles – atunci 
când fundamentul fiinţării se mută de pe individualismul 
posesiv pe procesarea computerizată.”17 

Sinteza definiţiilor legate de postumanism, oferită 
de către N. Katherine Hayles, a devenit de referinţă. O 
reluăm şi noi aici, convinşi fiind de utilitatea diagramei. 
Aşadar, scrie autoarea americană, postumanismul:

1. privilegiază matricile informaţionale în 
detrimentul instanţelor de materializare, ceea ce duce 
la concluzia că biologicul şi antropocentrismul sunt 
„accidente” ale evoluţiei, nu ţeluri majore ale ei;

2. declasează paradigma valorizantă potrivit 
căreia conştiinţa reprezintă finalitatea evoluţiei, 
considerând-o mai degrabă ca pe un epifenomen;

3. percepe corpul nu în unicitatea sa antropomorfă 
(declasează „corpul vitruvian”), ci în calitatea sa de 
„proteză originară”, capabilă să suporte alte grefe şi 
proteze, eventual chiar şi o înlocuire de ansamblu;

4. consideră că „entităţile” sau „fiinţele” 
se caracterizează, mai presus de toate, nu prin 
autoreferenţialitate, ci prin disponibilitatea lor de 
racordare: la corpul cibernetic, internautic, cosmosul 
virtual etc.;

postuman/ismul

5. percepe fiinţa ca eterogenitate, fundamentul 
acestei premise reprezentându-l abandonul 
ontologismului, adică al dihotomiei dintre Fiinţă şi 
fenomen. 

Autoarea atrage atenţia asupra faptului că refuzul 
ontologiei are drept consecinţă renunţarea la crispările 
care ţin de axiologia „sinelui” şi de cea a „originalităţii”. 
Fiinţa (sau entitatea) postumană nu se mai preocupă de 
„căutarea sinelui”, se eliberează de tensiunea de a fi cu 
tot dinadinsul „originală”, altfel decât celelalte fiinţe 
(entităţi), o urmare fundamentală a acestei schimbări 
de paradigmă reprezentând-o abandonarea obişnuinţei 
de a defini ceva prin raportare dramatică, dilematică 
la  „Celălalt” (l’Autre). Dimpotrivă, în postumanism, 
„Celălalt”, „Străinul” pot fi, la o adică, subcomponente 
ale entităţii tale: o proteză cibernetică, Internetul, 
cyberspaţiul, ceea ce duce la ultima dintre caracteristicile 
pe care le sintetizăm aici, şi anume:

Extropia, adică disponibilitatea de a primi, de 
a intra în racorduri excentrice, extrovertite, fiindcă 
postumanismul – o spune N. Katherine Hayles, ideea 
regăsindu-se în majoritatea cărţilor de referinţă dedicate 
domeniului - decantează paradigmele de solidarizare 
extrovertită din modernism, nu pe cele retractile, 
solitare, anxioase (absurd, angoasă etc.). Aşa se 
explică faptul că mai toţi exegeţii fac referiri etiologice 
la Nietzsche, invocând plasticizarea plenitudinară, 
exuberantă, fără de sfârşit a schopenhauerienei „voinţe 
oarbe de a fi”, translată de către autorul lui Zarathustra 
în estetismul combinatoriu infinit al dionisiacului din 
Naşterea tragediei. 

Ajungem în acest fel la definiţia, doar aparent 
paradoxală, a „realului” postuman, formulată de 
către Edward Fredkin şi Stephen Wolfram, potrivit 
căreia „realul este un program derulat de către un 
computer cosmic”18 (Matrix spusese ceva similar). 
Tendinţa firească a plasticizării pe care o propune acest 
„program” este aceea de a ocupa tot spaţiul, de a se 
întinde, irepresibil, până la ultimele margini posibile. 
Aşa se face că postumanismul este, în mod esenţial, 
plenitudinar, „despotic”, reprezentând – aşa cum spune 
Ann Weinstone -, primul moment din istorie în care 
„puterea e doar putere”, şi nimic altceva, energie pură, 
eliberată de constrângeri şi contingenţe. Consecinţa 
e că faimosul „corp fără organe” (CfO) al lui Deleuze 
& Guattari propune, deja, un model post-foucaultian 
legat de putere, întrucât concepe puterea, eliberată 
de restricţionări, ca şi creativitate pură, decantată din 
infinita disponibilitate a „entităţii” de a se combina 
nuclear, de a realiza „forme”. 

Ann Weinstone îl invocă, în acest sens, pe Ihab 
Hassan, care, la un simpozion din 1976, organizat 
de către Universitatea din Wisconsin, l-a definit pe 
cyborg, pe hacker, adică pe protagonistul principal 
al postumanismului, drept un „trickster creativ, de tip 
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promethean, disociat prin limbaj, aflat într-un contact 
formativ cu tehnologia, supus doar schimbării ca lege, 
motivat doar de sarcina nietzscheană de a conduce 
umanitatea dincolo de «omul» periculos de opresiv al 
umanismului”19.

Nu există exeget care să nu remarce faptul că 
tranziţia de care se vorbeşte în pasajul anterior nu se 
poate realiza decât dacă trecem, la rândul nostru, de la 
entropia care guverna consideraţiile incipiente despre 
cibernetică ale lui Norbert Wiener la extropia specifică 
postumanismului. Exegeţii fac, în general, referiri la 
faimoasele Conferinţe Macy dedicate ciberneticii din 
anii de pionierat ai informaticii, perioada 1946-1953), 
la care participau Norbert Wiener, John von Neumann, 
Claude Shannon, Warren McCulloch şi mulţi alţii – 
inclusiv psihanalişti, psihiatri şi literaţi -, într-un climat 
epistemic caracterizat de absolutismul metodologic, 
dominant la vremea respectivă, al homeostazei. Cu 
prilejul acestor conferinţe foarte selecte a dezvoltat 
Norbert Wiener doctrina informaţiei ca „serializare”, 
insistând pe „creativitatea transformativă” a ei, opusă 
entropiei. Maşinile tind să fie entropice -, spunea el -, 
fiindcă sunt făcute să funcţioneze în aşa fel, încât să-
şi conserve sau să-ţi minimizeze energia. „Wiener 
asocia entropia cu opresiunea, rigiditatea, cu moartea” 
- remarcă N. Katherine Hayles20 -, spre deosebire de 
tehnologiile informaţionale, care creează – spune tot 
Hayles – „ceva ce voi numi semnificanţi scintilanţi, 
caracterizaţi prin tendinţa lor de a genera metamorfoze, 
atenuări şi dispersii neaşteptate”21. 

Extropia reprezintă principalul subiect al 
analizei din capitolul 8 al lucrării The Posthuman 
Condition, de Robert Pepperel22. „Extropia – scrie 
autorul – se opune entropiei, adică principiului pesimist 
că întregul universul decade întru haos. Într-un mod 
nietzschean, adepţii extropiei caută să afirme calităţile 
de autoorganizare ale vieţii, mai precis aceea ordine 
care se desprinde de haos”23. Aşadar – concluzionează 
Pepperel -, în postumanism nu se vorbeşte despre 
sfârşitul omului, ci despre sfârşitul acelui univers al 
cărui centru îl constituie omul.

„Ce vine după subiectul antropocentric” – se 
întreabă Rosi Braidotti24, într-unul dintre cele mai 
optimiste şi senine cărţi dedicate postumanismului? 
Vitalismul: eliberarea forţei creatoare, a disponibilităţii 
infinite de combinare din cătuşele umanismului clasic 
şi ale antropocentrismului. Pentru a-şi demonstra 
teza, autoarea recurge la dihotomia dintre bios şi zoe, 
primul termen reprezentând forţele de organizare 
conservatoare, biologice ale vieţii, pe când al doilea 
semnifică „vitalitatea generativă”, principiul dinamic 
al creativităţilor infinite. Un punct sensibil apare aici, 
Rosi Braidotti aducându-ne aminte de faptul că religiile 
abrahamice s-au structurat pe bios, vitalitatea generativă 
a lui zoe, care uneşte regnurile, fiind de conceput doar 
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în cazul acceptării a două premise de bază: abolirea 
restricţiilor de ordin metafizic (aici intră Nietzsche, ca 
herald al unei existenţe post-metafizice) şi renunţarea la 
crisparea epistemologică de a concepe totul în regimuri 
binare: „În opinia mea, ceea ce trebuie să ne preocupe 
astăzi este de-teritorializarea – sau nomadizarea – 
interacţiunilor dintre om şi animal, în aşa fel încât să 
surmontăm (by-pass) metafizica substanţei şi corolarul 
acesteia, dialectica Celuilalt”25.

Post-darwinismul postumanismului nu ne va 
preocupa în rândurile de faţă, dorinţa noastră nefiind 
decât aceea de a semnala existenţa unei extensii tematice 
de care se ocupă mai toţi exegeţii, Donna J. Haraway 
dedicându-i chiar o carte masivă (When Species Met26). 
Noi vom devia de aici, înspre modelul epistemic analizat 
ca fiind principal în cartea lui N. Katherine Hayles, şi 
anume neuronalul. La prima Conferinţă Macy din 1946, 
dedicată definirii noii episteme cibernetice – aminteşte 
ea -, Warren McCulloch a avut nevoie de un model 
organizaţional acceptat de către ceilalţi participanţi (nu 
trebuie uitat faptul că veneau din diferite domenii, şi 
că aveau nevoie, deci, un „numitor comun” pentru a se 
înţelege), şi a ales modelul neuronal, prin demonstrarea 
faptului că neuronii lucrează ca sisteme nucleare de 
procesare şi transmitere a informaţiei. Nuclearul a avut 
un rol fundamental atunci, fiindcă sugera distribuirea 
informaţiei în reţea, în direcţii aleatorii, ilogice, haotice, 
într-un mod diferit de cum ar fi făcut-o logica binară 
sau liniară. După cum spunea foarte frumos McCulloch, 
anumiţi „neuroni” intră în „incandescenţă” datorită 
informaţiei înmagazinate, fiind capabili, la rândul lor, să 
„inflameze” neuronii din proximitate, şi aşa mai departe. 
Siegfrid Lövel va fi cel care va sintetiza cel mai frapant 
fenomenul, printr-o formulă care face, şi azi, deliciul 
congreselor de specialitate: „Cells that fire together wire 
together.”

Nu putem să trecem mai departe fără să precizăm 
că modelul neuronal va genera cel puţin alte trei modele 
operative extrem de fructuoase, complementare ca 
funcţionare, cel dintâi interesându-ne şi pe noi, literaţii: 
metaforicul, metastaza şi schizofrenia. Metafora e un 
lexic sau o imagine „incandescentă”, va spune Norbert 
Wiener, referindu-se la... matematică, în The Human 
Use of Human Beings27.  Despre schizofrenie vorbesc 
Deleuze şi Guattari pentru a analiza sistemul economic 
şi social al capitalismului, iar metastaza ca „boală” 
postumană, postmodernă intră sub incidenţa superbelor 
analize analogice pe care i le datorăm lui Susan Sontag 
(în Boala ca metaforă). Nu vom intra în detaliile lor, din 
dorinţa de a reveni la neuronal, însă nu ne putem reprima 
plăcerea de a remarca un detaliu esenţial, şi anume 
estetizarea – metaforicul, metastaza şi schizofrenia 
sunt, fără excepţie, fenomene estetizante -, care ne 
duce înapoi la Nietzsche. Reprezintă postumanismul 
continuarea estetizantă a umanismului intrat în impas, 
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în criză, împins către limitele sale extreme de către 
filosofiile de tip eschatologic?28 E doar o ipoteză, nu 
neapărat un răspuns. Dar am fost încântaţi să citim, în 
faimosul Manifest al Donnei Haraway, că cyborg-ul nu 
dispune de inocenţă, ci mai degrabă de perversitate, 
adică de o aură estetizantă...

Ceea ce îmi propun să analizez în pasajele care 
urmează este similitudinea dintre modelul neuronal 
propus de către Warren Mc Culloch şi modelele cu care 
lucrau cei din Generaţia Beat şi din Contracultura anilor 
’60, epistema fiind, de fapt, aceeaşi. Nu întâmplător, 
Timothy Leary este acela care face, în mod explicit, 
trecerea de la The Psychedelic Experience (Experienţa 
psihedelică) din august 1964 – cartea îi are ca şi coautori 
pe Ralph Metzner şi Richard Alpert – la „the cyberdelic 
experience” (experienţa ciberdelică), atunci când va 
spune – cu satisfacţie... – că „the PC is the LSD of the 
1990s” (computerul e LSD-ul anilor 1990). 

În substratul tuturor acestor similitudini rezidă 
încrederea în mecanismul hipertofiant al vieţii, pe care 
îl putem asocia cu „metafora” matematică a lui Norbert 
Wiener sau cu „perversitatea” cyborg-ului din panoplia 
Donnei Haraway, înţelese ca porniri sau ca impulsuri 
hipertrofiate. Practic, la Leary şi la contraculturali era 
vorba de faptul că viaţa nu merită să fie trăită decât cu 
limitele împinse până la extrem, hipertrofiată, supusă 
procesului de „transcendere” pe care l-a sugerat Allen 
Ginsberg in Howl, prin supralicitarea voită a cuvântului 
holy. Timothy Leary a inventat sintagma „reality 
tunnel”; folosită la plural, ea însemna, în esenţă, că 
omul poate genera, prin intermediul scurtcircuitării 
hipertrofiante a sistemului său nervos, o dispersare 
nucleară, fisională a fiinţei sale, asemenea lui Buddha, 
reprezentat în numeroase locuri din Orient prin statui 
imense, de 16, sau chiar 24 metri, dacă nu mai mari. 
(Fundamentul cosmogonic al hipertrofierii îl reprezenta 
etimologia indoeuropeană a radicalului *DHR – de la 
care vine Dharma -, care însemna „a se întinde peste 
tot”, a se expanda.)  

Faimoasa formulă existenţială a lui Leary, Turn 
on, tune in, drop out29, are în vedere tocmai un asemenea 
proces de „expandare”, fiindcă prima parte a ei, turn on, 
semnifică mecanismul de activare a ţesutului neuronal al 
cuiva, cu scopul deschiderii sale armonioase, interactive 
faţă de lume (tune in) şi al atingerii detaşării, a stării 
nirvanice (drop out), prin care Leary şi colaboratorii lor 
înţelegeau, în principal, capacitatea cuiva de a genera o 
„lipsă”, un „vid” semnificativ, de a se propune pe sine, 
lumii înconjurătoare, ca vid plin. (Îmi reprim plăcerea 
de a glosa pe marginea similitudinii dintre această 
formulă şi celebra „radiere”, „ştersătură”, sous rature,  
a lui Derrida...) 

Detaliind cele „şapte nivele ale conştiinţei”, 
Leary va porni de la vid, va trece prin restricţiile impuse 
de nivelul de emotivitate al fiinţei şi de epistemologia 
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prejudiciantă a „interpretărilor” sau simbolurilor, 
pentru a defini, la nivelul al patrulea, extaza senzorială 
care pregăteşte adevărata transcendere de sine a omul, 
marcată prin conştientizarea apartenenţei sale la „corpul 
celular” (the cellular body), stadiu care semnifică 
deplina comunicare dintre ţesutul neuronal al fiinţei şi 
reţeaua neuronală a cosmosului. Acesta e un stadiu al 
de-corporalizării – preciza Leary -, adică acel nivel în 
care antropomorfismul a fost depăşit şi omul se percepe 
pe sine ca entitate neuronală cosmică.

Un alt text fundamental al Contraculturii, în 
detaliile căruia am intrat mai demult30, eseul The White 
Negro (Negroteiul alb), al lui Norman Mailer, confirmă 
faptul că obsesia hipertrofierii senzoriale, neuronale 
circula extatic în epocă, fiind reluată şi în alte contexte 
decât cele care vizează în mod direct „expandarea” 
conştiinţei prin intermediul halucinogenelor, al LSD-
ului. Hipster poţi deveni – spune Norman Mailer -, doar 
prin activarea unor disponibilităţi neuronale specifice. 
Consecinţa expandării neuronale ca premisă a statutului 
de hipster o reprezintă „prezentul enorm”, surescitat, 
pe care-l trăieşte el, spre deosebire de temporalitatea 
normală, liniară a majorităţii oamenilor. 

Un caz similar îl oferă The Doors of Perception 
(Porţile percepţiei), faimosul eseu autobiografic din 1954 
al lui Aldous Huxley, scris în urma ingerării voluntare, 
cu titlu experimental, a unei doze de mescalină. După o 
jumătate de oră, experimentatorul a văzut „dansul lent 
al unor lumini aurii” (a slow dance of golden lights), 
apoi „noduri energetice” (nodes of energy) pulsatile, 
care s-au resorbit, prin trecerea de lumea culorilor, 
într-o „complexitate de structuri gri” (complex of grey 
structures), compacte. Acesta a fost momentul în care 
experimentatorul a devenit fără echivoc conştient 
de faptul că griul respectiv nu este rezultatul unor 
„viziuni”, ci că el este acolo, pur şi simplu, într-un loc 
în care nu mai există culori, filtre afective sau facultăţi 
umane, Huxley recurgând la un termen împrumutat 
de la Meister Eckhart, Istigkeit, pentru a defini starea. 
Următoarele stadii duc din ce în ce mai mult „dincolo 
de om”, prin neutralizarea radicală a tuturor elementelor 
şi percepţiilor asociate cu el, până la nivelul ultim al 
„cunoaşterii obscure” (obscure knowledge), potrivit  
căreia „Întregul” cosmosului apare ca fiind totalitate 
şi diseminare deodată, naştere şi moarte, cosmogonie 
şi eschatologie simultan, total insensibil la „accidentul 
istoric semnificant” numit om şi căruia umanismul 
clasic îi acordă atâta importanţă. 

Reprezintă, în acest context postuman, o 
blasfemie faptul că Philip K. Dick îl reprezintă pe 
Dumnezeu ca un gaz păstrat într-un spray în Ubik? 
Sau că-n Cele trei stigmate ale lui Palmer Eldritch 
(„marele roman al LSD-ului, s-a spus...), substanţa 
divină are ca epifanie un drog? Dacă echivalăm 
postumanismul cu post-antropocentrismul, e limpede 
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că ar cam trebui să reconsiderăm întreaga piramidă 
verticală a reprezentărilor noastre obişnuite despre 
divin, întrebându-ne dacă nu cumva Entitatea Supremă 
– în măsura în care ea există – n-ar trebui concepută 
şi altfel decât antropomorf. E o simplă ipoteză, aici, 
relativizată prin ideea – pe care am formulat-o anterior 
– că postumanismul e, în mod esenţial, extrametafizic. 
În consecinţă, propunerea mea este să-L definim pe El 
ca putere, în sensul de ubicuitate nedespotică, difuză 
şi dispersată, pe care-l foloseşte Constantina Raveca 
Buleu în Paradigma puterii în secolul al XIX-lea, una 
dintre cele mai substanţiale cărţi scrise în România în 
anii de după 199031.

Am amintit deja de teza lui Ann Weinstone, 
potrivit căreia postumanismul eliberează puterea de 
contingenţe, tratând-o ca pe o disponibilitate creativă 
infinită. În cartea Constantinei Buleu, puterea e analizată 
ca matrice formativă, dotată cu un regim generativ, 
practic nelimitat, de ubicuitate. Altfel spus, nu oamenii, 
istoria sau evenimentele generează puterea, ci invers, 
puterea generează oameni, istorii sau evenimente, 
reprezentând o matrice prin permutările căreia sunt 
întreţesute faptele istoriei, liderii ei sau transformările 
diacronice ale timpului. Consecinţa acestei metodologii 
de lucru o reprezintă prezumţia potrivit căreia puterea 
tinde, în toate momentele sale, să ajungă la limita 
extremă a performanţei sale, lucru pe care îl spusese 
deja Machiavelli, în Principele, atunci când a sugerat, 
într-un deplin acord epistemic cu nebunia plenitudinară 
a Renaşterii, că principele, ca actant al puterii şi sursă 
a spaimei pe care le-o inoculează supuşilor, nu lucrează 
niciodată cu  goluri: el e fie absolutist, total, dominator 
fără limite, fie perdant, şi-n consecinţă pregătit să fie 
schimbat cu un altul. 

Teza puterii ca expandare se decantează în obsesia 
anti-dictatorială a contraculturalilor din anii 1960, care, 
în ultimă instanţă, sintetizează tactic o simplificare 
ce se deschide înspre pragmatism: orice exercitare a 
puterii tinde în mod firesc înspre dictatură, democraţia 
nefiind altceva, la rândul ei, decât o dictatură insuficient 
maturizată. Povestirea Credinţa părinţilor noştri (Faith 
of Our Fathers), de Philip K. Dick32 îi asociază acestei 
obsesii o preocupare legată de non-figurativul metafizic, 
care apare în mai multe dintre textele autorului (Palmer 
Eldritch, Ubik, A Skanner Darkly etc.) Foarte pe scurt, 
teza poate fi redată în felul următor: dacă Instanţa 
Supremă (sprayul „Ubik”, din romanul omonim; 
„Substanţa D” din A Skanner Darkly) este realmente 
ubicuă, toate fiinţele şi lucrurile fiind materializări 
ale puterii sale combinatorii, mai putem crede că ea e 
antropomorfă? Dick deconstruieşte, cu această dilemă 
aparent eretică, cel puţin două complexe ale teologiei 
speculative clasice, cel al Dumnezeului apofatic (Sf. 
Dionis Areopagitul) şi cel al lui „deus otiosus”, sau 
„deus absconditus”, de care vorbeşte Thomas de 
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Aquino, apropiindu-se, în schimb, de panteismul atât 
de drag al contraculturalilor. De altfel, tentativa de a 
modifica reprezentarea antropomorfă uzuală a divinităţii 
nu e singulară în epocă, ea apărând, de pildă, şi-n 
Parable of the Sower (Parabola semănătorului), foarte 
cititul roman distopic al Octaviei E. Butler (1947-2006), 
centrată pe ideea că oamenii îl pot „schimba”, re-formata 
pe un Dumnezeu maleabil (re-formatând inclusiv 
Creaţia), prin intermediul unui nou sistem de credinţe 
care se numeşte Earthseed („sămânţa pământului”) şi al 
virtualităţii sale germinativ-combinatorii.  

Ca şi-n Omul din castelul înalt, lumea din 
Credinţa părinţilor noştri e distopic-dictatorială. Un 
Colosal Război Final de Eliberare Naţională, purtat 
de Frontul Democratic Unit al Poporului împotriva 
imperialiştilor, a avut drept consecinţă instaurarea 
unui comunism planetar generalizat, condus de către 
Binefăcătorul Absolut al Poporului, care locuieşte la 
Beijing, şi care se adresează supuşilor prin intermediul 
unor televizoare bidirecţionale (v. Orwell, 1984!), la 
care aceştia sunt obligaţi să se uite atent, orice licenţă 
de comportament sau de fizionomie – plictisul, de 
pildă – fiind raportată şi pedepsită. Acţiunea principală 
se petrece la Hanoi, unde măruntul şef de birou al 
Ministerului Produselor Culturale, Tung Chien, devine 
protagonistul inocent al unei strategii de racolare, 
Binefăcătorul (despre care se spune că are 120 de ani) 
propunându-şi primenirea activiştilor săi de încredere, 
prin cooptarea unor cadre tinere, de nădejde.

Schimbarea de generaţie a gardienilor vigilenţi 
se impune cu atât mai mult, cu cât „academiile de 
îndoctrinare” din diferite teritorii – sunt menţionate, în 
mod explicit, Statele Unite ale Americii – înregistrează 
duplicităţi periculoase sau chiar opoziţii, o grupare de 
acest fel contactându-l pe Chien pentru a-i spune că a 
fost „ales”, urmând să fie invitat, dacă testele sale vor 
fi concludente, la o petrecere privată a Binefăcătorului 
Absolut, pentru a-L cunoaşte. Totodată, gruparea 
de opoziţie îi vinde lui Chien un drog neutralizant, 
care-l va feri de mistificările orchestrate de către 
îndoctrinare, permiţându-i, totodată, să vadă adevărata 
faţă a Binefăcătorului, în condiţiile în care stupoarea 
opozanţilor e, de fapt, extremă. Ei ştiu că programele 
de îndoctrinare îl prezintă multifaţetat pe dictator, 
inexplicabil fiind doar faptul că, beneficiind de efectele 
prafului neutralizant, care anulează simulacrele 
mistificante, „adevărata” imagine a Binefăcătorului 
li se prezintă, de asemenea, neunitară. Diversitatea e, 
de fapt, deconcertantă, fiindcă unii îl văd ca „oroare 
acvatică”, alţii ca „pasăre” sau „tub căţărător, printre ei 
fiind şi unii care văd „o furtună... o trombă şuierătoare, 
cumplită, care dezrădăcinează tot, culcă la pământ”. 
(327) Iată „arătarea” pe are o vede Chien la televizor, 
în locul fizionomiei orientale obişnuite: „...o structură 
metalică neînsufleţită, făcută din circuite integrate, 
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pseudopode pivotante, lentile şi o pâlnie de megafon.” 
(323) „Subteranii” îl asigură că nu e singurul care îl 
percepe pe Binefăcător în acest fel.

Chien află şi faptul că organizaţia underground 
care-l contactase a înţeles mai demult că lupta împotriva 
acestei Creaturi proteice, metamorfice este o zădărnicie, 
motiv pentru care opozanţii nu vizează lupta deschisă 
cu dictatura, sau răsturnarea acesteia, ci sunt interesaţi 
exclusiv de adevăr şi de calcularea „coeficientului lor de 
libertate”, adică de spaţiul – eventual – pe care Creatura 
nu îl ocupă, sau de găurile pe care le lasă libere în 
Sistem, fiindcă – i se spune lui Chien – „nu poate fi toate 
aceste manifestări” (327), întrucât dacă ar fi, ar realiza 
ceea ce nici un sistem autarhic nu a izbutit până atunci, 
şi anume suprimarea totală, fără resturi a libertăţii.

Primul şoc, pe care Tung Chien îl are în momentul 
în care invitaţia la petrecere se materializează, este că 
Binefăcătorul se numeşte în realitate Thomas Fletcher, 
fiind neozeelandez, ceea ce înseamnă că şi fizionomia 
orientală cu care li se adresează oamenilor la televizor 
nu este decât o simplă retuşare. Înzestrat în prealabil 
de către opozanţi cu antidotul necesar, Chien vine la 
vilă sub efectul drogului de neutralizare ideologică, 
momentul de apogeu al petrecerii reprezentându-l, 
desigur, apariţia Binefăcătorului Absolut, sosit în sala 
mare pentru a-şi întâmpina oaspeţii. „Ceea ce traversă 
sala către masa din centru  – constată însă, înfricoşat, 
invitatul – nu era om.” Era o „arătare” fără mâini şi 
picioare, care „nu avea formă; nici pseudopode, din 
carne sau metal”. (342) O entitate vorace, vampirică, 
„înfiorătoare”, noua întrupare a Molochului, care, „în 
timp ce înainta, drena viaţa din fiecare persoană, rând 
pe rând; devora oamenii strânşi împrejur, trecea mai 
departe, iar devora, devora tot mai mult, cu o poftă 
insaţiabilă.” (343)

Trăgându-l deoparte pe Chien, Creatura îl asigură 
că este la curent cu tot, că ştie şi de mişcarea subterană 
de opoziţie, de faptul că invitatul se află sub efectul 
drogului neutralizant care-i îngăduie să vadă „adevărul” 
şi tot restul. Mai este, însă ceva: nu numai că ştie, dar este 
şi demiurgul lumii în care unii îşi calculează, zadarnic 
şi oarecum ridicol, şansele de independenţă, libertatea 
nefiind, nici ea, altceva decât o coregrafie iluzorie: „Eu 
am întemeiat totul. Am întemeiat antipartidul şi partidul 
care nu e un partid, i-am creat pe cei care sunt cu el şi 
pe cei care sunt împotriva lui, cei pe care voi îi numiţi 
imperialişti yankei, cei din tabăra reacţionară şi aşa mai 
departe, la nesfârşit. Eu i-am creat pe toţi. Ca şi când ar 
fi fire de iarbă.” (345)

Referinţa la poetul Walt Whitman, unul dintre 
idolii perioadei contraculturale (Leaves of Grass – Fire 
de iarbă) e o reverenţă delicată din partea lui Philip 
K. Dick. De fapt, ceea ce autorul vrea să spună, prin 
intermediul vizitatorului de la vilă, este că, în sistemul 
creat de către Binefăcător, „nu există cale de scăpare” 

(347). Pe un Dumnezeu antropomorf îl mai poţi înfrunta, 
sau chiar „ucide”, cum a făcut-o odinioară Nietzsche. 
...M-aţi prins într-un impas atunci când aveam chip, 
sugerează Arătarea. Aşadar, m-am răzbunat şi am 
preluat controlul total, refuzând să mai fiu asemănător 
vouă.
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Paul CERNAT

a. În opinia mea, post-umanul şi post-umanismul 
ţin de aceeaşi (deja) veche paradigmă – sau epistemă 
- a postmodernului, pe care o radicalizează pe direcţia 
hibridizărilor identitare şi ale emancipărilor aferente. 
Această inflaţie a post-urilor (acum „se poartă”, ironic, 
şi postadevărul) denotă mai degrabă un blocaj într-un 
proiect al depăşirii anti-fundaţioniste. Iar unele dintre 
post-uri – cum ar fi „post-istoria” din visul hegeliano-
kejevean al lui Fukuyama - s-au dovedit a fi nişte 
frumoase gogoriţe utopice. Chiar şi Donna Harraway, 
o precursoare a teoriilor postumane, se arată rezervată 
faţă de termenul în speţă. Mai cred că avem de-a face, 
în ciuda aparenţelor, cu o reformulare, pe coordonatele 
globalizării tehnologice actuale, a proiectului iluminist, 
nu cu o abandonare a lui (mi-ar trebui un întreg studiu 
să demonstrez asta). Nu e vorba deci despre o negare a 
umanismului – a umanismului în sens larg - ci doar de o 
depăşire & deconstruire, dacă nu cumva de o extindere 
camuflată, a umanismului clasic sau tradiţional, cel care 
postula, de la Protagoras încoace, omul ca „măsură a 
tuturor lucrurilor” şi care, pe filiera iudeo-creştină, îl 
plasase în centrul Universului sublunar. Personal, îmi 
păstrez suspiciunea faţă de orice promisiuni utopice 
ale adepţilor teoriilor postuman(ist)e, iar entuziasmul 
militant de tip Rosi Braidotti nu mă convinge decît în 
parte, deşi am citit-o cu real interes. Nu cred că este 
vorba neapărat de o implozie antropologică, ci de o 
transformare majoră – e de studiat mai atent la ce niveluri, 
cu ce efecte şi ce categorii de populaţie (preponderent 

tînără) afectează. Sînt însă prea multe întrebări mari 
aglutinate la acest prim punct al anchetei, întrebări la 
care s-ar putea răspunde, eventual, printr-o bibliotecă 
întreagă; din păcate, ne aflăm abia în faza dibuirilor. În 
plus, ca biet umanist literat ce sînt, mi-e imposibil să 
mă pronunţ cu adevărat în cunoştinţă de cauză despre 
chestiuni care implică noţiuni serioase de antropologie 
culturală, genetică, etică aplicată, economie politică, 
informatică, neurocognitivism şi aşa mai departe, vizînd 
mutaţiile din societatea globală contemporană. Aşa că-
mi dau şi eu cu părerea.

b. Mărturisesc că nu sînt un cunoscător suficient 
de avizat şi nici nu mi-am făcut o cauză din teoriile 
post- şi transumanismului, deşi urmăresc (sporadic) 
fenomenele în cauză de mai bine de 15 ani. Nu-mi 
dau seama nici în ce măsură putem postula faptul 
că transumanismul sau antiumanismul s-ar număra 
printre „marile -isme” ale secolului XXI. Fără a nutri 
mari aşteptări „postumane”, mă tem, recunosc, de 
in-umanitatea alienantă pe care noile tehnologii şi 
noile relaţii sociale le-au dezvoltat, după cum mă tem 
de prăbuşirea, alarmantă, a învăţămîntului umanist, 
tradiţional sau nu, la care asistăm, aici şi aiurea, de ceva 
vreme. Pierderea a ceea ce vechiul regim al umanioarelor 
avea „mai simpatic şi mai ademenitor” mă îngrijorează, 
dar încerc să o asum cu luciditate critică. Totuşi, nu e oare 
cam prematur să oferim răspunsuri peremptorii la atîtea 
întrebări mari? E clar, pînă una-alta, că dependenţa de 
mediul virtual, exacerbarea consumeristă a hedonismului 
online, produce noi moduri de interrelaţionare 
comunitară, iar noile hibridizări şi metisaje, iar noile 
delocalizări şi relocalizări, noile raportări la identitate 
şi corporalitate, noile relaţii cu mediul şi corporalitatea 
generează, în ultimă instanţă, un nou tip antropologic. 
Asistăm, de fapt, la o repunere în discuţie a noţiunii de 
natură umană (progresele neliniştitoare ale geneticii, 
dezbaterile de bioetică privind fecundarea artificială, 
clonarea, protezarea, eutanasierea, problemele politice 
de supraveghere şi manipulare cibernetică generalizată, 
sînt doar cîteva aspecte dintr-un lanţ nesfîrşit). Să nu ne 
pierdem, totuşi, cumpătul. Biologicul nu poate fi echivalat 
mecanic cu animalicul (ambele categorii au nevoie de o 
definire mult mai complexă), iar tehnologicul, oricît de 
mult ar suplini sau modela unele componente ale umanului, 
nu poate se constitui în subiect decît în scenariile de 
anticipaţie sau în piese pop de genul Android paranoid a 
celor de la Radiohead (tocmai am menţionat, iată, o figură 
caracteristică a postumanităţii...).

c. Un curent consistent în artele contemporane 
există de ceva vreme. Sînt însă foarte rezervat în a vorbi 
despre existenţa unui curent literar de acest tip la noi 
(chiar aşa: aveţi impresia că mai există curente literare 
în România de azi? – să nu le confundăm cu trend-urile, 
totuşi...). Există, desigur, manifestări dintre cele mai 
interesante ale postumanului în literatura F&SF (de la deja 
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veteranul Sebastian A. Corn la tînărul Flavius Ardelean) şi 
a criticii asociate, sau în poezia recentă (val chimic, Gabi 
Eftime ş.a.). Poate, la o privire mai atentă, s-ar găsi (mult) 
mai multe exemple, putem căuta precursori (avangardele 
istorice şi neoavangardele postbelice, Urmuz, poezia 
obiectuală, cyber şi steampunk-ul) dar, repet, mi se 
pare cam mult să vorbim de existenţa unui curent. Îmi 
aduc aminte că, în anii ’90, Ion Manolescu a încercat să 
promoveze aşa ceva pe filiera cyberpunk şi a tehnoculturii 
– cu cîteva concretizări literare şi teoretice stimabile în 
mediul cultural autohton (Ion Manolescu, Lucia Simona 
Dinescu, Alexandru Budac, Florina Ilis - în teorie, acelaşi 
Ion Manolescu, Adrian Oţoiu, Alina Nelega, Florina Ilis 
ş.a. - în proză). Aspectele şi implicaţiile socio-politice ale 
post-umanismului (pe linia eco-progresismului, în special) 
mi se par mult mai relevante; din păcate, cu puţine excepţii 
(de la veteranul Vintilă Mihăilescu la tinerii Ovidiu 
Anemţoaicei, Vasile Mihalache şi Daniel Clinci) n-am 
văzut prea multe analize critice contemporane cît de cît 
serioase aplicate incidenţelor autohtone. Chiar şi cele care 
există se află deocamdată în faza de pionierat. Îmi place să 
cred că ancheta de faţă va da un impuls dezbaterii despre.

d-e-f. Din nou, n-am nici datele, nici perspectiva 
comparatistă necesară pentru a răspunde avizat şi credibil. 
Ceea ce pot să spun ţine de bunul-simţ elementar, la 
care n-ar trebui să renunţăm nicio clipă: orice problemă 
globală (şi postumanismul pare să fie una dintre ele) îşi 
găseşte concretizări locale în funcţie de tipul de societate, 
de mentalităţile şi condiţionările specifice. Mă aştept 
deocamdată la entuziasme de neofiţi (care cred că tot 
ce zboară se mănîncă) sau, după caz, la respingeri din 
partea adversarilor opaci. F&SF pare să fie terenul literar 
predilect de manifestare al postumanismului în România 
actuală. Din cîte-mi pot da seama pe eşantionul la care am 
avut acces pînă acum, predomină latura distopică, semn 
că sensibilitatea autorilor rămîne una cu nostalgii sau 
reflexe umaniste. Mi-e greu să dau o listă de nume din 
toate aceste domenii, cîtă vreme nu mi-e clar nici măcar 

ce înseamnă „discurs cultural postuman”. Şi nici nu cred 
că înţeleg prea bine formulările. Universalizare a ce? 
Sincronizare a cui şi cu ce? De ce sincronizarea s-ar opune 
universalizării şi în ce privinţă? Subjugare/emancipare a 
cui şi faţă de ce? Aş spune doar atît, aici: sînt foarte atent 
la potenţialul de „subjugare” pe care îl conţin promisiunile 
„emancipatoare”. Abia aştept să citesc însă răspunsurile 
celor care se pricep mai bine.

 
Bogdan-Alexandru STĂNESCU 

Flying the Enola Gay (a se citi 
ascultând OMD)

Francis Fukuyama îşi începe cartea despre 
consecinţele revoluţiei biotehnologice aşezând 
„prezentul” (sau trecutul foarte recent) sub influenţa a 
doua mari distopii scrise în prima jumătate a secolului 
trecut: orwellianul 1984 (1949) şi Minunata lume nouă 
a lui Aldous Huxley (1932). Ambele cărţi s-au dovedit 
cu mult mai intuitive decât s-ar fi aşteptat cineva în 
anii publicării lor, punând în discuţie (critică) două 
tehnologii care definesc deja de ani buni societatea 
contemporană: tehnologia informaţiei şi biotehnologia. 
Dacă previziunile politice ale lui Orwell s-au dovedit 
până la urmă false (anul 1989 a venit ca o eliberare de 
umbra totalitarismului comunist, lăsând mână liberă 
liberalismului capitalist), supravegherea bazată pe 
tehnologie este mai actuală decât oricând. Distopia lui 
Huxley încă îşi aruncă umbra asupra prezentului. Cu 
atât mai uncanny pare situaţia cu cât în romanul lui 
Huxley, nu-i aşa?, nu suferă nimeni... Fertilizarea in 
vitro (bokanovskificarea), drogul fericirii, condiţionarea 
comportamentului uman, administrarea de hormoni 
artificiali: toate aceste elemente distopice ne sunt deja 
atât de familiare încât şi-au pierdut din aerul ameninţător 
pe care-l aveau în cartea lui Huxley. Marea lui intuiţie, 
însă, a fost că toate constrângerile şi condiţionările 
trebuie făcute prin eludarea forţei. Nimic nu trebuie 
impus, totul este indus: ceea ce trebuie oferit omenirii 
pentru a fi stăpânită nu este nefericirea, ci tocmai opusul 
ei. Fericirea dezumanizează. Alterarea naturii umane prin 
biotehnologie prezintă riscul de a ne împinge într-o nouă 
etapă a evoluţiei, în postuman, tocmai prin faptul că, 
stricta utilitate a biotehnologiei este în aparenţă benignă: 
eradicarea bolii, prelungirea vieţii, îndepărtarea imaginii 
morţii. Şi aici cred că se află esenţa postumanului: într-o 
bagatelizare a morţii, în ascunderea a ceea ce ne face 
umani, adică propria finalitate. Nu întâmplător, una dintre 
operele majore ale începutului de secol XXI, Lupta mea, 
sextalogia norvegianului Karl Ove Knausgaard începe 
printr-o lungă meditaţie asupra morţii în societatea 
contemporană, a disconfortului pe care-l resimţim în faţa 
reziduurilor thanatice: „Totuşi, puţine lucruri ne stârnesc 
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un disconfort mai mare ca vederea unui om cuprins de 
ea, cel puţin dacă e să judecăm după eforturile pe care 
le depunem pentru a nu lăsa cadavrele la vedere. În 
spitalele mai mari, nu numai că sunt ascunse în încăperi 
discrete, inaccesibile, dar şi căile de acces către ele sunt 
ferite, cu lifturi şi coridoare proprii la subsol, şi, chiar 
dacă ne-am rătăci din întâmplare pe acolo, cadavrele 
purtate pe rotile sunt întotdeauna acoperite”. O altă 
privire asupra morţii propune celălalt mare scriitor 
care se va dovedi definitoriu pentru noua etapă în care 
păşim, Roberto Bolaño. La el moartea este bagatelizată, 
prin acumulare, prin exces: deşertul din jurul fictivului 
oraş Santa Teresa este o adevărată hartă thanatică, în 
dunele sale se ascund sute de femei ucise de un criminal 
necunoscut, iar teribilul adevăr al acestui exces thanatic 
nu înspăimântă pe nimeni. Poate mai înspăimântător 
este faptul că ambele opere sunt puternic ancorate în 
„realitate” şi că-şi trag seva din istoria secolului trecut, 
clădit pe evenimentele fondatoare numite Holocaust, 
Gulag, Hiroshima, Nagasaki.

În plan discursiv, postumanismul continuă 
hibridizarea postmodernismului, impuritatea, 
relativitatea epistemologică a aceluia. Bruno Latour 
vorbeşte despre  hibridizarea extremă natură-ştiinţă, 
la nivelul discursului public, Katherine Hayles este şi 
mai radicală, observând că locul Mamei Natură a fost 
preluat de Computerul Universal (My Mother was a 
Computer), Rosi Braidotti observă o mutaţie la nivelul 
speciei, corespondent al despărţirii de umanismul care 
a făcut legea de la Iluminism încoace. În ciuda tuturor 
acestor observaţii alarmante, discursul e străbătut 
de un optimism pe care doar teoreticienii îl pot avea. 
Înclin spre tabăra ficţională, a pesimiştilor de serviciu: 
de la Neuromantul lui William Gibson (altă operă de 
ficţiune care a „prevăzut”), la Vânătorul de recompense 
al lui Philip K. Dick (care pune în scenă testul Turing 
combinat cu paradoxul Moravec) şi până la mult mai 
umanul Martin Amis cu volumul său de povestiri 
Einstein’s Monsters, tribut adus maestrului J.G. Ballard, 
sau romanul London Fields. Ce spune Amis în prefaţa 
volumului de povestiri din 1986 este cumplit de actual: 
nu ne putem considera umani, nu putem avea încredere 
în specia noastră atâta timp cât există bombe nucleare. 
Gândul existenţei lor trebuie să ne însoţească zi de zi, 
clipă de clipă, să ne definească acţiunile şi gândurile cele 
mai intime, pentru că suntem contemporanii posibilităţii 
iminente a dispariţiei noastre ca specie. Asupra întregii 
planete pluteşte un enorm aparat de zbor, un Enola Gay 
pantagruelic gata să-şi deverseze rahatul radioactiv. În 
aceste circumstanţe, a duce o viaţă „umană”, a perpetua 
specia, sau, extrapolând afirmaţia celaniană, a scrie 
poezie, este un act inconştient şi gratuit (patologic).

Katherine Hayles îşi descrie oroarea în timpul 
citirii unei afirmaţii de-a lui Moravec care a făcut 
şcoală: este foarte posibil să „descarci” conştiinţa 

umană într-un computer. Decorporalizarea conştiinţei: 
ce poate fi mai înspăimântător? Dar însăşi conştiinţa se 
poate obişnui cu această posibilitate, aşa cum a acceptat 
toate ororile secolului trecut: e de ajuns să ne gândim la 
un serial precum Westworld, unde un cercetător afirmă 
(şi pune în practică) faptul că respectiva conştiinţă este 
un cumul, un algoritm piramidal compus din memorie, 
improvizaţie şi alte ingrediente inductibile unui cybrog. 

Despărţirea de umanism înseamnă, pe de o 
parte, dispariţia orgoliului acestei rase carnasiere, 
Omul, gândirea pierzându-şi caracterul antropocentric, 
pe de alta câştigarea unui nou tip de orgoliu, cel al 
nemuririi obţinute prin biotehnologie. Implicaţiile 
sociale sunt, însă, şi ele, extrem de grave, dat fiind 
că respectiva tehnologie este disponibilă doar pentru 
clasele privilegiate. Minunata lume nouă este, încă, o 
carte valabilă. Ei i se adaugă, însă, zeci de asemenea 
cărţi, de semnale de alarmă şi, pe deasupra, sentimentul 
unei nesiguranţe, al unei terori generalizate ce ar putea, 
în curând, să devină definitorie pentru noi ca specie.

Marius POPA
a. Am, în genere, o anumită mefienţă conceptuală 

când vine vorba despre denumirile „cronologice“ ale 
unor paradigme. Neomodernismul, postmodernismul, 
poststructuralismul, douămiismul, postumanismul, iată, 
trădează, în esenţă, o criză a sensului/identităţii în care 
orizontul cultural a plonjat, mai cu seamă, de la începutul 
secolului al XX-lea. „Pasiunea negativă a modernităţii [şi 
a modernismului, prin excelenţă]“, cum o numea Matei 
Călinescu (vizibilă, de altfel, în predilecţia comunicării 
pentru ermetism, elitism, provizorat etc.), a generat o lume 
fără chip, iar opţiunea frecventă a cercetătorilor de a numi 
diferitele orientări din ultimul veac prin referire la succesiunea 
lor temporală (prin „post“-urile şi „neo“-urile care nu fac 
decât să ne ofere iluzia terminologică, anesteziantă, că avem 
habar în ce fel de realitate ne situăm) rămâne îndeajuns de 
sugestivă în acest sens. Prin urmare, „postumanismul” nu 
semnalează decât incapacitatea vocilor oficiale de a defini 
actualitatea altfel decât prin categorii negative. Ştim, cu alte 
cuvinte, cum nu e cultura de astăzi, mai degrabă decât cum 
e. În această ordine de idei, dacă umanismul a încercat să 
postuleze, invocându-l pe Protagoras, omul ca „măsură a 
tuturor lucrurilor”, putem intui că postumanismul determină, 
în acest sens, o mutaţie, că omul tinde să nu mai fie un 
asemenea etalon absolut, însă nu ştim, în fond, prin ce ar 
putea fi înlocuit în acest joc al „proporţiilor” axiologice. 

Postumanismul, la fel ca postmodernismul, nu este 
decât o fază în derulare a modernităţii. Coordonatele s-au 
schimbat, însă categoriile negative prin care această epistemă 
poate fi interogată sunt aceleaşi: neantizarea comunicării 
(de unde şi toate scenariile apocaliptice legate de obsesia 
contemporaneităţii pentru virtual) ori „neo-centrismul“ 
(fascinaţia actuală a progresului tehnologic integrează, fără 
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îndoială, şi o fascinaţie a noutăţii) înseamnă, deja, destul de 
mult. 

b. Toate acestea sunt „-isme” care îşi găsesc 
rădăcinile cu mult înaintea veacului nostru. Reacţii culturale 
care au anticipat transumanismul (este deja celebră istoria 
cu Pico della Mirandola care invita oamenii să-şi „sculpteze 
propria statuie“) şi postumanismul s-au înregistrat, oarecum 
paradoxal, inclusiv în secolul Iluminismului. Nici cu 
antiumanismul nu stăm rău, Lacan şi Foucault, bunăoară, 
au avut contribuţii esenţiale la filosofia veacului al XX-lea. 
Or, contextele relativ comune prin care aceste paradigme se 
legitimează în diacronie mărturisesc tocmai faptul că astfel 
de „-isme“ se completează şi îşi condiţionează reciproc 
existenţa. Transumanismul (şi prin această observaţie 
răspund şi la cea de-a doua întrebare), prin mizele pe care 
le investeşte în zona noilor ştiinţe şi tehnologii, rămâne un 
esenţial filon identitar al postumanismului, chiar dacă decide 
să raporteze aceste mize, în permanenţă, la un subiect care nu 
va dispărea niciodată din peisaj.

c. E mult prea devreme să facem pariuri în privinţa 
esteticii şi ideologiei postumanismului. Fenomenele 
culturale vii sunt rareori – şi numai în chip accidental, cred 
– sistematizate „corect”, chiar şi de către cercetătorii cei mai 
avizaţi. Revenind la denumirea însăşi a paradigmei, sunt 
de intuit deja ezitările şi „fluiditatea” obiectului investigat. 
Însă frecventele intervenţii teoretice interogând dinamica şi 
identitatea postumanismului sunt un semnal pozitiv, asemenea 
dezbateri se vor transforma, probabil – istoria culturală 
ne ia, cel mai adesea, prin surprindere –, într-un imbold al 
soluţionării crizei cognitive despre care vorbeam. Este foarte 
posibil ca instrumentarul disciplinar să suporte transformări 
semnificative, generate de actualul „conflict” dintre ştiinţele 
umaniste şi principiile eficienţei economice, ţinând cont de 
intruziunea – din ce în ce mai vehiculată – a politicilor de 
marketing în cercetarea de specialitate. Cu toate că aspectele 
socio-politice devin, în această ordine de idei, repere absolut 
nodale în tentativa de a repertoria postumanismul, ele nu cred 
că sunt sau că vor fi mai relevante decât au fost în cadrul 
oricărei alte episteme. 

d. Tind să cred că mecanismele din ce în ce mai 
funcţionale ale globalizării vor produce transformări 
simptomatice inclusiv în ceea ce priveşte logica 
aceasta geografică a evoluţiei postumanismului. Dacă 
postmodernismul s-a dovedit, de pildă, mai puţin sensibil 
la particularităţi regionale decât se dovediseră orientările 
anterioare, postumanismul va continua să promoveze, cred, 
această „deteritorializare” a culturii, avantajată de mediile 
electronice. De aceea, ipoteza confiscării postumanismului 
de către occidentali nu mi se pare plauzibilă. Indiferent 
de arealele pe care le „cucereşte”, balanţa va înclina, de 
acum înainte, spre o vocaţie universală a postumanismului, 
mai degrabă, fără nici o îndoială, decât spre o vocaţie 
conjuncturală. Cu toate că unele filoane care ţin de context 
(mai ales cele socio-politice) vor condiţiona, ineluctabil, 
devenirea „naţională” a paradigmei, asemenea resorturi vor 

fi mai puţin „influente” decât au fost în trecut şi mă întreb, 
încă, dacă ar fi suficiente, de pildă, pentru a aduce în discuţie 
un postumanism românesc. 

e. Mi-a plăcut una dintre observaţiile lui Neil 
Badmington din Teoretizarea postumanismului,  susţinând 
că, „în Discurs asupra Metodei, există chiar un pasaj care 
mie îmi sună a science-fiction de secol XVII (şi, nefiind 
filosof, acesta este singurul mod în care ştiu să-l abordez 
pe Descartes). Dacă ar exista, spune el, o maşină care ar 
arăta ca o maimuţă, nu am putea distinge între o maimuţă 
reală şi cea nereală – la nivelul esenţei –, fiindcă faptul că 
nici animalul, nici maşina nu ar avea o gândire raţională 
înseamnă că între ele nu ar exista o diferenţă esenţială”. Da, 
aşa cum sugerează şi Badmington, citându-l pe Descartes, 
SF-ul pare, în lunga sa istorie, unul dintre genurile cele 
mai promiţătoare în a ilustra fizionomia pe care i-o intuim, 
deocamdată, postumanismului. Trăim o bună parte din timpul 
nostru în imaginare tehnologice şi un asemenea reflex social 
a fost şi va fi în continuare metabolizat cultural. Exemplele 
scriitorilor convingători în acest sens ne sunt la îndemână. Îmi 
place formula edificatoare în care Florina Ilis îşi adaptează 
arhitectura romanescă mizând pe „legităţile” virtualului, aşa 
cum se întâmplă, de pildă, în Cinci nori coloraţi pe cerul de 
răsărit sau în Chemarea lui Matei. 

f. Îmi păstrez şi aici ezitările pe care le semnalam 
în legătură cu estetica şi cu ideologia postumanismului. 
Discursul cultural viu are un grad atât de ridicat de 
volatilitate, încât – pentru moment – nu ne putem lansa 
decât într-un joc cvasi-gratuit al unor presupoziţii care 
arareori se adeveresc. E, de altfel, o lecţie importantă pe 
care ne-o oferă istoria literară autohtonă, printre altele. Cu 
excepţia lui Maiorescu, excepţional prin anticipările pe care 
le-a formulat cu privire la evoluţia operei eminesciene în 
secolul al XX-lea, foarte puţini critici literari au avut intuiţii 
certificate cu o asemenea fidelitate de posteritate. Evident, 
universalizare. Şi emancipare, şi subjugare. Dar aici am intra 
în etica postumanismului, care nu ţine atât de conformaţia 
paradigmei, cât de modul în care subiectul se situează în 
interiorul acesteia.
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Petronia PETRAR
Una dintre cele mai lămuritoare descrieri (din 

seria definiţiilor deja „clasicizate”) ale postumanismului 
rămâne cea oferită de N. Katherine Hayles încă din 1999: 
„Dacă pentru mine coşmarul îl reprezintă o cultură locuită 
de postumani ce îşi privesc corpurile nu ca pe fundamentul 
existenţei, ci mai degrabă ca pe nişte accesorii de modă, 
visez la o versiune a postumanului deschisă posibilităţilor 
aduse de tehnologiile informaţiei, fără a se lăsa sedusă de 
fanteziile puterii nelimitate şi imortalităţii necorporale, 
care recunoaşte şi sărbătoreşte finitudinea ca o condiţie 
a fiinţei umane şi care înţelege că viaţa omului face 
parte dintr-o lume materială foarte complexă, de care 
depinde supravieţuirea noastră neîncetată” (N. Katherine 
Hayles, How We Became Posthuman, 1999, p. 5., trad. 
P.P.). Hayles prefigura aici, de pe poziţiile teoreticianului 
fascinat de interferenţa dintre ştiinţă şi literatură, o idee 
ce, la aproape două decenii de la publicarea studiului 
pomenit, pare a avea nevoie de subliniere permanentă: 
că postumanismul nu vesteşte decesul umanităţii, ci se 
doreşte o critică a antropocentrismului, că postumanul 
nu substituie umanul, ci propune o redefinire a acestuia. 
Ceea ce postumanismul interoghează – din interior, ca 
produs al conştiinţei autoreflexive moderne, însă atent la 
pericolele individualismului excesiv creat tot de aceasta 
din urmă – este iluzia centralităţii omului în univers, 
înlocuită de un ecologism biologico-tehnologic care 
ne vede drept mici noduri în ţesătura materială a lumii. 
Postumanismul rămâne în primul rând, aşa cum declara 
Stefan Herbrechter într-una dintre cele mai cuprinzătoare 
cercetări dedicate acestui fenomen, un discurs critic menit 
să contracareze eterna criză a omului (în mod paradoxal) 
inerentă  ideologiei umaniste, un discurs ce preferă nu să 
se alăture lamentaţiilor provocate de un aşa-zis „sfârşit 
al umanităţii”, ci să contribuie la transformarea ei (S. 
Herbrechter, Postumanism: A Critical Analysis, 2013).

Aş spune că postumanismul este în primul rând o 
atitudine etică: una care situează în mod manifest omul în 
relaţie cu o lume care ne excedează în permanenţă, având 
drept consecinţă o simultană subminare şi reconstituire 
a ideii de responsabilitate individuală şi colectivă. 
Proclamând continuitatea dintre tehnologie şi umanitate, 
declarând că „am fost întotdeauna cyborgi” (vezi Andy 
Clark, Natural-Born Cyborgs. Minds, Technologies, 
and the Future of Human Intelligence, 2003), suporterii 
unei astfel de ideologii ne amintesc că nu există nici 
umanitate, nici natură în stare pură, ci, dimpotrivă, 
graniţele dintre „noi” şi instrumentele utilizate pentru 
a o cunoaşte şi manipula pe aceasta sunt permeabile şi 
într-o perpetuă schimbare, tot aşa cum în era încălzirii 
globale continuitatea cu restul regnului animal devine mai 
evidentă şi mai de neocolit decât oricând. Aici se înscrie 
postumanismul în cadrul mai larg al unui postmodernism 

inspirat de filozofia poststructuralistă a secolului al XX-
lea şi de gândirea lui Nietzsche, cadru definit prin atacul 
asupra ideii de autonomie a subiectului şi a optimismului 
iluminist. Tot aici, el se distanţează de faimosul proiect 
transumanist, susţinut de nume celebre precum Hans 
Moravec, Raymond Kurzweil sau Nick Bostrom, care 
propune, de exemplu, transcenderea limitărilor biologice 
ale omului prin downloadarea conştiinţei în memoria 
unui computer. Ceea ce transumaniştilor le apare drept 
utopie realizabilă devine distopie simplificatoare pentru 
Katherine Hayles, Carry Wolfe, Donna Haraway, Elaine 
Graham, Rossi Braidotti, Claire Colebrook, Arthur Kroker, 
Bruno Latour şi alţi teoreticieni care  au contribuit la 
conturarea dezbaterii din jurului postumanului. Tentativa 
de „renunţare” la condiţia umană, în favoarea unei încrederi 
oarbe în capacitatea ştiinţei şi tehnologiei de a instaura 
progresul, nu poate fi decât suspectă în ochii unei critici 
postumaniste care atribuie efectele catastrofice ale istoriei 
recente – cu excesele eugeniei sau ale exterminării în masă 
– tocmai unui astfel de discurs universalizant, centrat în 
jurul creditului nelimitat acordat intervenţiei omului asupra 
lumii.

Responsabilizarea în faţa potenţialului de 
transformare radicală deţinut de ştiinţă – genetica 
şi tehnologia informaţiei fiind exemplele cele mai 
proeminente – devine deci parte integrantă a fenomenului 
postumanist şi a definiţiei dată „postumanului.” În 
literatură, acest fenomen se traduce la o primă vedere prin 
explozia fără precedent a genului distopic, omniprezent 
atât în producţiile culturii populare, cât şi în romanele 
premiate anual de instituţii consacrate, construit de 
obicei în jurul familiarelor figuri ale cyborgului sau ale 
„himerelor” – făpturi hibride obţinute prin manipulare 
genetică. Însă, poate mai important, devine din ce în ce 
mai vizibil interesul pentru recuperarea componentei etice 
a discursului ficţional, prin problematizarea convenţiilor 
realiste de reprezentare a unei identităţi individuale 
independente şi stabile. Romanul, poate cel mai prestigios 
produs cultural al valorilor umaniste întruchipate de 
ideologia clasei mijlocii  (individualism, autonomie, 
liber arbitru, emancipare etc.) îşi pune în discuţie propria 
contribuţie la instaurarea acestei ideologii, dar şi propria 
existenţă în condiţiile reconfigurării cunoaşterii în termeni 
de „distribuţie” şi „reţea” şi ale confruntării cu presiunea 
realităţilor alternative digitale. „Confuzia” generică şi 
hibriditatea temelor ce caracterizează textele unor autori 
britanici sau americani, cum ar fi David Mitchell, Jennifer 
Egan (ambii autori ai unor texte experimentale publicate 
pe Twitter), Will Self, Margaret Atwood, Kazuo Ishiguro 
şi mulţi alţii, pot fi simptome al interferenţelor romanului 
cu eforturile de redefinire a acestor valori propulsate de 
curentul postumanist; în această calitate, ele pot reprezenta 
şi terenul comun de evoluţie a literaturilor occidentale şi 
est-europene, deschizând noi posibilităţi de comunicare 
culturală.
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Alex CISTELECAN

Idealismul mecanicist

Teoria postumanistă reprezintă întâlnirea a 
două tipare argumentative sau reflexe de gândire cu o 
anumită vechime și cu un cert potențial de reiterare: 
antiumanismul filosofic francez și determinismul 
tehnologic de ultimă generație – de după revoluția 
informatică. Repertoriul său de concepte-reprezentări 
se întinde astfel de la Moartea Omului și sfârșitul 
umanismului occidental qua nazism și comunism, 
până la internetul lucrurilor, Oscar Pistorius și clonarea 
mioarei Molly. În funcție de accentul pe care-l pune pe 
cei doi versanți, teoria postumanistă poate fi mai abstract 
conceptuală, descriptiv anistorică și grav teologică, sau 
mai voios tehno-maniacă și anecdotico-normativă. E ca 
și cum ai citi un catalog Apple cu texte din Deleuze, sau, 
invers, ca și cum ai citi un sequel la Arhipelagul Gulag 
în care cyborgii și virusul Stuxnet răzbună în sfârșit 
umanitatea strivită de umanism și dărâmă comunismul. 

Pe de o parte, așadar, o continuare și 
jargonizare suplimentară a refrenului de proveniență 
conservatoare, nietzschean-heideggeriană și ulterioară 
emfază libertariană, french-theory, al morții Omului 
ca Subiect și Substanță a Istoriei Ființei. Altfel spus, 
o prelungire a unui construct teoretic idealist, a cărui 
semnificație, relevanță sau funcție istorică a fost cea 
de suplement filosofic al luptei anticomuniste, dar care 
supraviețuiește timpului său (Războiul Rece) tocmai 
datorită versatilității sale (la rândul său, garantată de 
idealismul și anistorismul său) și aplicabilității sale 
nelimitate ca preemptive strike față de orice proiect 
de emancipare socială universală și radicală, față 
de orice posibilă ispită de istorie în sfârșit umană. 
De cealaltă parte, un determinism tehnologic de cea 
mai tradițională și mecanicistă factură, cu Gestell-ul 
în rolul de motor privilegiat (subiect și substanță) al 
istoriei postumane, dar al cărui caracter vetust e însă 
frumos mascat de cea mai nouă recoltă de termeni IT și 
vocabular electronic.

Dar ceea ce ar putea părea o întâlnire forțată 
între două argumente paralele sau chiar incompatibile 
consfințește, de fapt, o minunată completare 
reciprocă. Ceea ce antiumanismul filosofic îi retrage 
„omului” – destinul, esența și istoria – lăsând astfel 
sistemul potențial fără un subiect și, implicit, fără un 
principiu imanent de mișcare, suplinește în schimb 
determinismul tehnologic: tehnica e tocmai acea 
esență, destin și istorie ce nu-i mai pot reveni omului 
pentru că l-ar supune inutil la metafizica propriei 
sale majuscule. Ironic cumva, sau poate ca într-un 
veritabil Aufhebung, anti-teleologia teoriei franceze e 
continuată și dezvoltată aici prin răsturnarea ei într-o 

teleologie încă și mai pură, căci eliberată de-acum de 
subiectul ei tradițional omenesc-prea omenesc. Doar 
astfel idealismul teoriei franceze își poate câștiga o 
istorie: dar o istorie care nu mai e decât desfășurarea 
fatală a unui proces fără conștiință, fenomenalizarea 
unei esențe din altă lume. 

Invers, potențialul de fatalitate și catastrofism 
pe care determinismul tehnologic al postumanismului 
l-ar comporta dacă ar fi luat izolat e și el fericit suplinit 
de meta-narațiunea libertariană sau conservatoare a 
morții tuturor metanarațiunilor și de refrenul sfârșitului 
istoriei omului ca suprema sa eliberare de cea mai 
mare povară – exigența unei istorii și societăți în cele 
din urmă umane. Altfel spus, dacă transumanismul, 
componenta de determinism tehnologic, îi asigură 
antiumanismului filosofic deschiderea istorică – chit 
că generată de un mecanism anistoric – de care avea 
acută nevoie, invers, antiumanismul filosofic francez 
îi asigură determinismului tocmai elementul de 
normativitate și de vitalitate atât de necesar acestui 
construct altfel pur fatalist și mecanicist. Pe scurt 
– și, în fond, inevitabil: determinismul ca singură 
fenomenalizare istorică posibilă a unui idealism, și 
invers, idealismul ca singură dimensiune normativă 
posibilă a unui determinism. (Materialismul „vitalist” 
de la care se revendică cineva ca Braidotti este exact 
formula unui astfel de materialism non-istoric și 
asocial, deci determinism, deci idealism).  

În măsura în care există ceva relevant în teoria 
postumanistă, acest ceva se reduce la o notă de subsol 
la antiumanismul lui Althusser: singurul punct în 
care schema de proces fără subiect și de depășire a 
umanismului (marxist) rămâne totuși ancorată într-o 
teorie a istoriei și a societății – ceea ce postumanismul 
nu mai reușește să combine, fiind mai degrabă o teorie 
anistorică a istoriei tocmai pentru că nu mai e o teorie 
a societății: din societate, din structura ei de clasă, 
contradicțiile ei profunde și mecanismul său specific 
de mediere și reproducere nu mai rămâne aici decât 
o categorie opacă și oricum vetustă – „umanul”. Or, 
măsura și modul în care o anumită configurație socială 
și istorică particulară proiectează autonomizarea 
„postumană” a capitalului ca proces fără conștiință, 
altfel spus, explicația materialistă, istorică și socială a 
devenirii aparent asociale, fatale și idealiste a istoriei 
omului sub dominația capitalului – toate acestea 
reprezintă nu doar tensiunea antiumanismului marxist 
al lui Althusser, ci tensiunea fundamentală care unește 
și subdivide însuși câmpul de analiză marxistă. Din 
toate acestea, în postumanism nu mai rămâne decât 
aparența aparenței, o imensă acumulare de gadgeturi 
într-o lume din care a dispărut însă orice criteriu de 
inteligibilitate istorică. E ca și cum ai citi un catalog 
Apple cu texte din Deleuze într-o lume din care a fost 
evacuată orice urmă de Foxconn.   
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Epitalamurile lui 
Ovid S. Crohmălniceanu

Cu o zi înainte de a deceda la KlinikumWestend 
din Berlin, Ovid S. Crohmălniceanu, simţind că îl 
părăsesc puterile, mi-a apucat mâna şi mi-a spus: „Te 
rog să ai grijă de soţia mea. Noi ne-am iubit aproape 
de-o viaţă”. Abia după aceea m-a rugat să am grijă de 
moştenirea sa literară.

Soţii Cahn (numele adevărat al lui 
Crohmălniceanu) au petrecut mulţi ani de viaţă 
împreună. În anul 1993, au părăsit Bucureştiul şi s-au 
stabilit la Berlin. În 1996 au sărbătorit 25 de ani de la 
încheierea căsătoriei lor. În perioada berlineză, Croh 
obişnuia să îi scrie soţiei sale, în fiecare an, din 1993 
până în 1999, câte un text, de cele mai multe o poezie, cu 
ocazia aniversării zilei de nuntă. Lipseşte doar textul din 
anul 1996, din motive necunoscute. Pe plicuri nota cu 
majuscule, fie în româneşte, fie în germană: „Doamnei 
Ruth Cahn, contesă, căsătorită cu un ovreiaş împuţit 
din Galaţi” sau „Baronesei Ruth Cahn, născută Roth, 
Schloss Charlottenburg, Berlin”. Textele sunt mărturii 
ale unei dragoste adevărate, care încearcă să facă faţă 
sfidărilor vieţii: „Permettez au veillard, Madame, 
qu’ilvous embrasse/ et, toussant, étouffant, éternuant, 
qu’il vous fasse/sentir de plus prèscet hommage” (1998).  

Toate poeziile au fost scrise în limba franceză. 
În plicuri s-au găsit însă şi cărţi poştale de genul: 
„Nachwie vor brennendinteressiert … „ („În prezent şi 
în viitor înflăcărat pentru tine”), ca şi o floare desenată 
pe marginea poeziei Green.

Croh, care nu s-a exprimat prin poezie decât 
în aceste scrisori de aniversare a nunţii sale cu Ruth, 
se dovedeşte a fi un redutabil poet, cum este lesne de 
observat în poezia deja amintită, Green.  Poeziile sunt 
dedicaţii intime pentru soţia sa, dar în ele se reflectă 
şisituaţia soţilor la Berlin : „je vis en exil” (Chanson 
de la plus…), precum şi umorul lui de understatement: 
„Allemande enjuivée, sans Ausweis et sans Rente!”.

În concluzie, aceste poezii dezvăluie latura 
sentimentală a criticului literar care a fost Ovid S. 
Crohmălniceanu, fiind documente și dovezi ale unei 
iubiri care a dăinuit timp de o viaţă şi care nu a încetat 
nici când moartea a încercat să o întrerupă.

Herbert-Werner Mühlroth

 Chanson de la plus
 haute tour berlinoise

Abjecte vieillesse,
au mordent outil,
exclu de ses fesses,
je vis en exil.

Celui que pleura,
près de la mer au
boréal climat,
mon aїeulNaso,

parmi les Sarmathes,
se hissant mal sur
leurs deux soles pattes,
il ne fut si dur.

„Oublier ta vie,
voilà que tu puisses!”
„Et même la patrie,
mais jamais ses cuisses!”

De les mettre en air
oh, que le temps vienne!
Dans leur golfe altier,
rendre mon haleine.

1 er Mars 1993

Le vingt-troisième anniversaire de notre mariage, 
quatre-vingt ans après la mort de Charles Peguy

Heureux ceux qui sont morts dans une grande bataille,
Plongés entre les cuisses de leur paire charnelle.
Heureux ceux qui sont morts mordillant sa mamelle,
Parmi tout l’apparat des nuptiales ripailles.

Heureux ceux qui sont morts dans une dernière 
bataille,
Pétrissant de leure mains le dos de leur épouse.
Heureux ceux qui sont morts sous une suprème 
ventouse,
Qui suca tout vigueur du fond de leur entrailles.

Heureux ceux qui sont morts dans une juste bataille,
Couchés dessus la glaise de leur terre conjugale.
Heureux ceux qui sont morts sur une glèbe familiale,
Qu’ils detiennent de Dieu afin qu’ils la travaillent.

Heureux ceux qui sont morts dans une cette sacre 
bataille!

1 Mars, 1994

Entre le monde et nous, dressant l’écorce du temps,
Ventre contre le ventre étreignons nous dedans
Cette incassable noix dont nous sommes les amandes,
Toujours plus à l’étroit et si fort que je bande,
Depuis 24 ans, épouse au con d’amante,
Allemande enjuivée, sans Ausweis et sans Rente!”.

1 er Mars 1995
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 GREEN

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches
Et puis voici mon coeur, qui ne bat que pour toi.
Écoute ses paroles arythmiques mais franches
Balbutiant le serment d’une infaillible foi.

J’arrive tout couvert de la rosée d’argent,
Dont nos noces ennoblissent une indigente vieilesse,
Souffre que je pose mon pâle front dolent
Sur le coussin moelleux, logé entre tes fesses.

Laisse-le là s’enivrer du délicat satin,
Jusqu’à ce qu’un frisson de vif-argent rallume
Et pousse ce fatigué vers la porte du jardin,
Où il pourra frapper au marteau sur l’enclume!

1 mars 1971 – 1 mars 1996

Allons, et que l’amour te serve de mécano,
grue rouillée de mon souffle!
Le poète sent qu’au
seul trottinement de vos pantoufles,
ses sèves enflammées se ruent tout de go,
aux bouts de sa carcasse,
n’en tenant compte de l’âge.
Permettez au veillard, Madame, qu’il vous embrasse/
et, toussant, étouffant, éternuant, qu’il vous fasse/
sentir de plus près cet hommage.

1-er mars 1998

 Bénédiction prononcée ce 1-er Mars 1999

Motto:„Et la glaneuse Ruth, s’étant lavée et parée…” 
Paul Claudel

Béni soit le soir où je te conduisis chez toi (en auto, 
précisons.).
Bénie soit la flèche don’tperca mon coeur Cupidon.
Béni soit l’escalier sous lequel tant d’heures nous nous 
embrassions.
Béni soit le lit où j’eus part de ton con.
    Kyrie eleison!

Bénie soit la mairie où nous fûmes établis en légale 
union.
Béni soit le cap sur lequel tu as mis mon errant galion.
Bénie soit ton aiselle qui m’apprit distinguer une dame 
d’une souillon.
Béni soit le velours majestueux de ton con. 
    Kyrie eleison!

Béni soit ton sein droit don’t j’aime mordiller le téton.
Béni soit ton sein gauche, à pétrir tendrement, comme 
l’argile de Sion.
Béni soit ton cul qui enflamme meme mes flasques 
couillons.
Béni soit la saveur exquise de ton con.
   Kyrie eleison!01.03.99
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 Plicurile:

Doamnei Ruth Cahn
Contesă, născută Roth,
Căsătorită cu un ovreiaş
Impuţit din Galaţi

1 martie 1993

Doamnei Ruth Cahn
Principesă, născută Roth,
care s-a căsătorit cu un jidan
din Galaţi

1 martie 1994

1995

Prof. Dr. M. Cahn (Crohmălniceanu)
Dernburgstrasse 36
14057 Berlin

Doamnei Ruth Cahn
născută Roth,
Prinţesă

1996

Contesei Ruth Cahn (născută Roth),
 cu ocazia Nunţii de argint
  
  de la soţul ei, care nu este 
german

1998

Doamnei Ruth Cahn, născută Roth,
Baronesă

din partea unui admirator prăpădit al farmecelor 
ei

„În prezent şi în viitor înflăcărat pentru tine”

Doamnei Baronesă Ruth Cahn
Născută Roth,

Castelul Charlottenburg
Berlin

1999

Doamnei Ruth Cahn
Prinţesă,

Castelul Charlottenburg
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deviza de totdeauna a scriitorului. „Aş fi vrut să fiu un 
sculptor pentru a lupta cu dalta contra materiei inerte, 
contra marmurei, contra argilei sordide şi catifelate”, 
îi mărturisea în 1945 lui Ion Biberi. Pornirea adînc 
înrădăcinată contra inerţiei îl aşează firesc în opoziţie 
cu fascismul, căci ce e fascismul decît cristalizarea 
politică a inerţiei spiritului şi atrofierea totală a 
raţiunii? De aceea nu surprinde persistenţa în timp 
a atitudinii antifasciste din scrisul său. Nu e locul 
aici şi nu am nici intenţia unei prezentări mai largi 
a personalităţii lui Petre Pandrea şi nici măcar a unei 
treceri în revistă a tuturor paginilor sale împotriva 
fascismului, ci mă voi mărgini la cîteva note asupra 
scriitorului Petre Pandrea şi asupra funcţiei politice 
a ironiei sale, în cadrul reflexului pe plan estetic al 
atitudinii sale antifasciste.

 Publicînd în 1933 Germania hitleristă. Trei 
luni la Berlin. Documente - Idei – Oameni,  eseistul o 
făcea cu convingerea singularităţii gestului său la noi 
şi sfida cu anticipaţie adversitatea generală pe care 
era sigur că o va întîmpina. Departe de a fi singulară 
în epocă, însă (să citez numai pleiada de pamfletari 
interbelici – N.D. Cocea, T. Arghezi, Z. Stancu 
etc.), vehemenţa verbului său şi virulenţa satirei 
politice sînt cu atît mai puţin unicate în contextul 
ansamblului literaturii noastre. Pînă şi recuzita 
stilistică utilizată are o bogată tradiţie. Aceasta fără 
ca autorul să aibă sentimentul că preia (nume odios 
pentru un anticlasicist declarat!) şi, de fapt, fără ca 
el să preia: pur şi simplu, perceperea printr-o optică 
inerent înrudită cu a înaintaşilor a unor realităţi 
istorice contemporane l-a condus spre metafore 
asemănătoare.

 Şi voi exemplifica cu un singur motiv, cu 
deosebire frecvent în eseurile consacrate marasmului 
fascist, motivul „lumii ca teatru”. Comentînd acest 
motiv baroc într-un eseu cunoscut, Tudor Vianu 
scăpa din vedere să noteze cariera aparte pe care 
a avut-o el în literatura română. Imaginea lumii ca 
teatru a fost cel mai adesea investită de scriitorii 
români cu semnificaţii politice şi nu numai filozofic-
moralizatoare. Astfel, l-am văzut cîndva pe Vasile 
Alecsandri punîndu-şi ecoul, un păpuşar, să recite, 
în Iaşii în carnaval: „În cea ţară de păpuşi / Tîlharii 
poartă mănuşi, / Şi se jură pe dreptate / Că li-s 
mîinile curate”, iar după el pe Eminescu, înfăţişîndu-
ne pe politcienii vremii lui ca pe nişte „panglicari 
în ale ţării, care joacă ca pe funii (...) în comedia 
minciunii”, ca pe nişte „saltimbanci şi irozi”, şi pe 
Caragiale, punîndu-l pe Caţavencu să joace comedia 
patriotismului în faţa alegătorilor ori făcînd din 
Dandanache o păpuşă mecanică, fantoşă care nu mai 
păstrează din calitatea umană decît un set de sloganuri 
ciuntite şi golite de sens, debitate automat, sau, mai 
tîrziu, pe Tudor Arghezi, închipuind o ţară imaginară, 
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Anton COSMA

 Petre Pandrea şi virtuţile politice 
ale ironiei

 Se poate vorbi despre o inaderenţă organică 
a intelectualităţii române interbelice la excrescenţa 
malignă a fenomenului. Un fond spiritual sănătos, 
întemeiat pe raţiune şi umanism, simţ al măsurii şi 
toleranţă, se împotriveşte exceselor de orice fel şi 
îndreaptă destinul adevăratelor personalităţi într-un 
sens pozitiv.

 Ceea ce poate surprinde pe cititorul eseurilor 
politice şi literare ale lui Petre Pandrea, marcant 
„eseist, jurist, sociolog, criminolog”, „gînditor 
paradoxal şi strălucitor” (Marian Popa, Dicţionar 
de literatură română contemporană, [Bucureşti, 
1971]), e tocmai maniera categorică, deşi oarecum 
antiprogramatică, în care un spirit nedomolit şi 
efervescent se încadrează tradiţiei celei mai nobile, 
progresiste şi democratice, a literaturii noastre. 
Acest hiperlucid, încrîncenat în obstinaţia de a-şi 
afirma autenticitatea împotriva tuturor instanţelor 
tradiţiei sau simţului comun, se iveşte în ipostaza 
de continuator şi nu de dizident, dovedindu-ne 
încă o dată că autenticitatea unei personalităţi nu se 
realizează decît în cadrele autenticului fond spiritual 
naţional, pe care-l reprezintă şi-l dezvoltă ea.

 Aparţinînd unei generaţii („1924-1944”) care 
„s-a zbătut dramatic între autenticitate şi anarhism”, 
cum se autocaracterizează, el a părăsit repede ispita 
anarhismului, încercată în tinereţe (vezi faimosul 
Manifest al „Crinului alb” – 1928), păstrînd din 
această experienţă doar savoarea de a spune Nu! 
atunci cînd mica laşitate conjuncturală se complace 
în tăcere. A zgîlţîi inerţiile, aceasta pare a fi fost 
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cu oameni-păpuşi, Ţara de Kuty. Asta pentru a limita 
enumerarea la numele cele mai prodigioase. 

Şi acum iată-l pe Petre Pandrea regăsind 
imaginea pentru a ne comunica prin intermediul ei, 
în acelaşi spirit, profundul său dispreţ şi protestul 
în faţa unui fenomen de alterare a valorii umane 
încă mai sinistru: „Nu se poate nega că naţional-
socialismul n-a fost un spectacol impunător. (...) 
A avut momente de farsă cu rîs gros şi infantil: 
înghiţirea partidului naţional-german (Hugenberg) 
şi a partidului popular”, care ajutaseră pe nazişti să 
ia puterea. „Au existat momente de tragi-comedie: 
bogătaşi semiţi subvenţionînd Centrul Catolic şi 
alegerea lui Hindenburg, care pregăteau venirea lină 
a Gîtuitorului (s.a.). Şi au fost episoade de tragedie 
pură, ale pauperilor semiţi. (...) Sfînta industrie grea 
a patronat acest spectacol. Hitleriştii sînt marionetele 
ei.” (Eseuri, Bucureşti, Minerva, 1971, p. 174-175) 

Epoca tîrzie a capitalismului la noi, căreia 
îi aparţine Petre Pandrea, este, privită prin prisma 
unui model evolutiv estetic, o epocă barocă. De 
altfel, pentru Petre Pandrea creatorul se defineşte 
la modul baroc, ca „omul în criză”. La el imaginea 
lumii-teatru, ca atare, nu mai e fabula naivă venită 
să strecoare adevărul printre foarfecele cenzurii, ca la 
V. Alecsandri, nici instrument al unei viziuni estetice 
asupra lumii, ci mod de trăire şi comunicare a unei 
tensiuni explozive, a unei uri nimicitoare, dublate de 
dispreţul suveran al raţiunii dialectice în faţa abdicării 
de la raţiune. (Într-o pagină de jurnal, eseistul notează 
un ceas de ură teribilă trăit într-o noapte, care-l 
răvăşeşte într-atît încît dimineaţa simte nevoia să se 
uite în oglindă, pentru a constata vestigiile ei.) Om 
baroc el însuşi, prin anumite laturi ale personalităţii 
sale, Petre Pandrea percepe cu intensitate nu numai 
temeiurile sociale, juridice, filozofice sau psihologice 
ale fenomenelor contemporane, ci şi aspectele 
barochiste cele mai dezavuabile ale acestor fenomene. 
Ori, o manifestare tipic barochistă a vremii era goana 
după efecte exterioare, nevoia „lumii bune” de 
spectacol şi spectaculos. 

„Foc de paie”, fără rădăcini în popor, cum îl 
caracterizează judicios eseistul, fascismul (nu numai 
cel german) s-a putut înfăţişa contemplatorului – 
cel puţin la începuturile lui şi sub latura lui cea mai 
„inofensivă” – ca formă aberantă între toate a acelei 
manifestări de care vorbeam, ca un deşănţat spectacol 
ale cărui legi de bază erau efectul vulgar, praful 
aruncat în ochii maselor, isterizarea mulţimilor. 
Un spectacol ale cărui substrat social şi consecinţe 
nefaste sînt cu limpezime prezente comentatorului 
şi vădite şi în medalioanele dedicate principalilor 
actori. Procedeul folosit în aceste portrete e acela 
al permanentei împletiri dintre falsul elogiu şi 
anihilarea totală şi reducerea la absurd. Goebbels este 

evocat ca un rafinat orator, superior marilor oratori ai 
Europei şi comparabil doar cu Iorga, dar ditirambul 
e, bineînţeles, o cursă pentru cititor. După ce-l 
înfăţişează pregătindu-şi discursurile „la oglindă” 
şi după ce menţionează vocea lui „armonioasă”, 
„însoţită cu gesturi de Mefistofeles şi de actor de 
tragedie franceză”, ricanează sardonic: „Dacă n-ar 
fi statura, aproape pitică, Joseph Goebbels ar putea 
juca rolurile de dramă ale lui Alexander Mois[s]i şi 
ale lui Aristide Demetriad[e]” (p. 205). Despre Alfred 
Rosenberg, „scriitorul” care a redactat Mein Kampf, 
reţine că a fost în tinereţe un promiţător arhitect, 
al cărui apreciat proiect de diplomă fusese... un 
crematoriu. Iar Goering, „fost internat în balamuc”, 
înţelegem că a fost un slab actor, care „nu ştia să 
execute perfect o cabală montată după un text touşi 
destul de interesant” (referirea e la incendierea 
Reichstagului, înscenată „defectuos”, încît a putut 
fi demascată). Dar primul actor al spectacolului lui 
Hitler e, desigur, Hitler însuşi, „histrionul” absolut: 
„Micul burghez trăieşte în Adolf Hitler un destin 
bovaric”. „Tonul serios şi grav, lupta greoaie cu 
ideile, unde se încurcă mereu ca printre curpenii 
pădurii. Asta îi dă die Gründlichkeit (fundament şi 
aşa-zisă seriozitate). Costumarea e de actor: acelaşi 
raglan de ploaie; acelaşi costum albastru închis, 
veşnica cravaşă în mînă“ (p. 194). „Meritul” lui Hitler 
e de a fi adus „ştiinţa propagandei şi a înscenării 
catolice” în severul peisaj protestant. Substratul 
social, cum am spus, nu scapă observatorului, care 
înţelege că „spectacolul” e de fapt o „diversiune”, 
Hitler fiind „stipendiatul şi lacheul marelui capital”. 
Iar din această perspectivă devine posibilă o sumbră 
previziune: „suprema diversiune”, războiul. Războiul, 
care nu mai e spectacol şi în faţa căruia Cuvîntul se 
declară neputincios.

 În 1945, cînd războiul prevăzut de eseist din 
1933 se încheiase, cu tot cortegiul lui de nenorociri, 
moralistul face şi el un bilanţ, plasînd funesta 
mascaradă fascistă în spaţiul imens al Istoriei: 
„Portretul a fost la baza artei Renaşterii. (...) În loc de 
portret şi icoană, fascismul a multiplicat fotografia. 
Hitler avea pe lîngă bufona şi augusta sa persoană 
un fotograf permanent. (...) Natura histrionică şi 
neroniană a acestui artist ratat a ieşit la iveală într-o 
sinistră splendoare. În loc să plece de la putere cu un 
ceas mai devreme, pentru a salva capodoperele de care 
se interesa în toiul dezastrelor militare, se mulţumea 
să le fotografieze febril” (p. 29). E reducerea la absurd 
a unei încercări a Istoriei, de tristă amintire.

 În ce măsură sînt ironia şi sarcasmul eficiente 
în faţa marilor erori ale istoriei, ce pot ele corecta, şi 
întrucît pot ele furniza observatorului şi cugetătorului 
sentimentul datoriei împlinite în faţa acestei istorii – 
sînt întrebări pe care ni le putem pune. Faptul însă că 
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luciditatea hrăneşte, în cazul lui Petre Pandrea ca şi 
în cazul atîtor alţi intelectuali ai epocii, o atitudine 
protestatară fără echivoc este incontestabil pozitiv. 
Ironia este, şi la el, manifestarea unui umanism activ, 
deşi limitat prin esenţa sa istorică. Cravaşînd orbirea 
şi pasivitatea contemporanilor, Petre Pandrea şi-a 
orientat temperamentul bătăios în albia raţionalităţii, 
a omeniei şi a celorlalte valori „clasice” ale sufletului 
românesc, respinse într-un anumit moment anterior 
al vieţii sale. Hotărît, lupta între „autenticitate şi 
anarhism” s-a tranşat şi în cazul lui Petre Pandrea în 
favoarea autenticităţii, a autenticului spirit românesc, 
care cunoaşte, prin el, o viguroasă afirmare într-un 
moment îndoliat al istoriei moderne. 

      
***

Nota editorului. Anton Cosma s-a născut la 4 
mai 1940. S-a stins din viaţa în data de 17 noiembrie 
1991. Anton Cosma a fost redactor al revistei Vatra, 
după ce fusese profesor de liceu la Dumbrăveni. 
Specializat în istorie literară, a făcut și critică literară 
de foarte bună calitate, cu un suport solid de cultură 
istorică și estetică. 

Ela Cosma, fiica scriitorului, a editat postum 
întrega sa operă, la Editura Argonaut din Cluj, 
în primul rând integrala seriei dedicate istoriei 
romanului românesc. Dar A. C. a scris și proză 
scurtă, piese de teatru, o parte a operei sale care 
merită să fie descoperită. Există probabil și o bogată 
corespondență.

A absolvit Facultatea de filologie din Cluj, 
specialitatea limbă și literatură română, fiind coleg 
de an cu Dan Culcer. Intrarea în grupul Vetrei 
se datorează, într-un fel, hazardului, dincolo de 
calitățile, independente de această întâmplare, ale 
omului, profesorului : o întâlnire, undeva lângă 
Liceul Papiu-Ilarian, cu Dan Culcer la Târgu Mureș, 
pe când profesorul venise la o reuniune sau un 
examen. La rugămintea lui Culcer, care redacta un 
periodic, Cadran mureșean, o anticipare a Vetrei, 
Anton Cosma a început o colaborare cu texte deja 
scrise, despre Marin Sorescu, de pildă. Dar a răspuns 
și unor solicitări ulterioare pentru Vatra, cum e cazul 
eseului despre publicistica lui Petre Pandrea. Acesta 
a rămas inedit, refuzat de cenzură, probabil din 
cauza referințelor la finanțarea mișcării naziste. Au 
trecut câțiva ani între momentul întâlnirii celor doi 
colegi la Târgu-Mureș și angajarea lui Anton Cosma. 
Între timp, prin 1976, Anton Cosma a candidat pe 
un post de cercetător la Centrul de cercetare din 
Târgu Mureș al Academiei, pe un post care tocmai 
se eliberase. (Nu am detalii despre tergiversarea 
tratării candidaturii, decât o scrisoare trimisă de A. 
C. de la Dumbrăveni, unde profesorul descrie cu 
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umor și amărăciune condițiile de muncă din școala 
românească a anilor 70 și ceva : « Modernizarea 
continuă a învățământului nostru are asupra umilei 
mele persoane efectul unei lente dar sigure asfixii 
intelectuale, ale cărei efecte pot deveni dezastruoase 
în condițiile unor toamne bogate ca aceasta și ale 
unei impetuoase ofensive cultural-educative de masă 
(o lună și jumătate pe câmp la morcovi sau la mere, 
două recenzăminte [...], plus harababura de la școală, 
cu predarea și verificare intensivă, căci programa 
trebuie parcursă, numărul de note ale elevilor trebuie 
asigurat conform regulamentului». Etc.

Eseul despre Pandrea dă măsura spiritului său 
critic format, în ciuda dificultăților evocate mai sus. 
Este un motiv de admirație, care a participat în final, 
ca argument, la angajarea sa la Vatra. 

Dan Culcer
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Dumitru Augustin DOMAN

Bordeianul Vasile cel Bătrân și Bogat
Preotul tânăr Ioan Coteanu a sosit în parohia 

Valea Pădurii de Argint de vreo lună. Se plimbă prin 
sat de o săptămână, însoțit de cântăreț, cu gândul 
doar la bani, la bani mulți și mărunți, dar și mari, la 
modalitatea de a-i strânge unul peste altul și unul 
lângă altul. La bani pentru renovarea bisericii, de unde 
să-i rămână și lui conform canonului că cine-mparte 
parte-și face. Biserica nu-i ruinată, Doamne ferește!, e 
destul de îngrijită, dar pentru a face-o să strălucească 
mai e loc. I-a spus lui cândva un protopop bătrân  că 
renovarea bisericii la sosirea într-o parohie face o 
impresie bună asupra enoriașilor. Iar el, ca preot tânăr, 
este interesat și să facă o impresie bună, dar și să-i 
rămână din inițiativa asta o sumă de bani cât mai mare, 
că doamna preoteasă are și ea nevoile ei. 

Luni dimineața, pe când se anunța deja o zi 
caniculară, cei doi apostoli ai banilor de la creștini 
se află undeva pe la marginea satului. Și observă 
părintele în burta spațioasă a dealului abrupt o ușă din 
trei scânduri verticale, unite între ele cu două șipci 
orizontale.

- Ce e acolo? , întreabă părintele.
- Păi, acolo locuiește moș Vasile Paltin. Copiii 

i-au luat casa, au vândut-o, au împărțit banii și-au 
plecat în lumea largă. Iar, moș Vasile și-a făcut aci 
un bordei în care trăiește cu ce-i mai aduc femeile, o 
bucată de brânză, o strachină de ciorbă, o tocană de 
post…

Și moș Vasile Paltin chiar apare din spatele 
ușii din trei scânduri negeluite. O șapcă gri-albătruie 
îi strânge cât de cât pletele cânepii, șapcă pe care și-o 
scoate cuviincios când dă față cu omul Domnului.

- Ce faci, moș Vasile? întreabă preotul.

 - Și eu pe-aci, părinte, mă rog la Dumnezeu 
să-mi scurteze zilele, că viața asta a mea e mai mult 
amărăciune și necăjeală. 

- Lasă, că poate lucrurile se mai așează. Și să nu 
mai spui asta, că e păcat. Are Domnul grijă de noi toți. 
Uite aici niște bani, să-ți iei și mata una alta din cele de 
trebuință. Și-i întinde 150 de lei. 

- Bogdaproste, părinte, să vă ajute Dumnezeu.
- Și mai uite aici 2000 de lei.
- Dar ăștia sunt două salarii de-ale bune, ce să 

fac cu ei?!
- Păi, uite, vii duminică la biserică, iar după 

slujbă, când îți face semn Marin, cântărețul, îi aduci în 
fața altarului, îi pui pe icoana Maici Domnului și zici: 
Părinte, eu atât pot da pentru biserică.

Duminică dimineața, biserica era plină ochi, ca 
la Înviere. Oamenii fuseseră convocați după metoda 
de la om la om. Bărbații în față, făcând un semicerc în 
fața altarului, iar femeile de la jumătatea naosului până 
la ușă și până-n pronaos.

După slujbă, a urmat predica pornită lin de la 
nașterea Domnului nostru Iisus Cristos și alunecând 
spre mireasa lui Cristos, adică spre biserica asta de la 
poalele dealului, care trebuie renovată, să nu ne cadă 
în cap, că nu așa trebuie să ne închinăm noi la Sfânta 
Treime.

Apoi, tânărul preot a băgat mâna în sutană, 
a scos un teanc de bani și i-a pus pe Icoana Maicii 
Domnului cu pruncul.

- Iată, cum eu din slujba asta voi trăi, donez 
5000 de lei pentru renovarea ei. Apoi, către cântăreț: 
Marine, cum și tu de-aci te hrănești, pune pe icoană 
3000 de lei. În sfârșit, către enoriași: Acum, dați 
fiecare după puteri și după cât vă lasă inima. Marin vă 
va scrie pe tabel, iar la sfârșit veți fi trecuți cu toții în 
pronaos ca pioși și evlavioși ctitori.

La semnul cântărețului, moș Vasile bordeianul 
și-a făcut loc ca o umbra printre oameni și a scos banii 
din buzunar:

- Părinte, eu atât am putut strânge în toată viața 
mea,ai bisericii și ai lui Dumnezeu să fie…

- Mulțumim, moș Vasile. Uitați, domni 
dumneavoastră, un om care trăiește într-un bordei 
din afara satului și care mănâncă doi cartofi fierți pe 
zi își dă toată agoniseala pentru înflorirea miresei lui 
Cristos.

Moș Vasile cel bogat pentru o zi, terminându-și 
el de jucat rolul, se strecoară tot ca o umbră afară, în 
aerul cald al amiezii și o pornește agale spre bordeiul 
lui din burta dealului. Iar enoriașii au făcut o coadă 
lungă în fața altarului, de data asta la dat ceva, nu la 
luat o bucată de salam sau de brânză, ca-n urmă cu 
șase luni, înainte de revoluție.

starea prozei scurte
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Porcăiala generală

Cel mai discret bar al municipiului capitală de 
judeţ se află chiar în buricul oraşului, într-un subsol 
al Prefecturii. Subterana Tosca se numeşte. Acolo, 
scriitorii George Trifon, Petru Simion şi Silviu Avraam 
îşi beau spre prânz cafeaua, coniacul, vodca şi ce-or 
mai bea ei. Acolo, într-o zi de iarnă, în semiîntunericul 
tavernei i-a venit ideea lui George:

„Măi băieţi, cică oraşul nostru n-ar fi unul 
cultural, că nu poţi cita la nivel naţional cinci scriitori 
şi trei actori de aci, că suntem provincia întruchipată. 
Eu vă propun o chestie. Hai să atragem atenţia asupra 
noastră. Hai să ne atacăm pe bloguri, pe facebook, în 
ziarele noastre judeţene, dar şi în cele centrale, să ne 
înjurăm de soacră, de nevastă, de mamă. Să n-avem 
nimic sfânt. Să ne porcăim la marea artă, că nu se poate 
să supravieţuim aşa,  şi fără caracter, şi fără faimă. Şi, 
după ce ne facem suficient cunoscuţi, putem deveni şi 
academici şi moralişti convinşi, ce să facem, dacă la 
un moment dat e musai să fim şi oameni de caracter, 
treacă de la noi şi compromisul ăsta”.

Au mai comandat cafea şi coniac şi atunci şi 
acolo au început porcăiala la marea artă. Şi-au scos 
tableta şi telefoanele, s-au conectat la facebook şi-au 
trecut la război pe faţă. 

George a început subtil şi şovăielnic, cum 
începe orice proiect:

„Există în oraşul nostru un scriitor cu nume 
biblic şi oarecum pleonastic, Petru Simion, vezi bine. 
Omul e un ticălos fără pereche. Se vorbeşte în târg că 
şi-a dus nevasta la produs în Italia, că de unde ar avea 
el euro să trăiască pe picior mare, el care din plachetele 
lui de poezii de doi bani nu câştigă nimic. E un porc 
ordinar…”

„Nu e cam dur?” întreabă Silviu Avraam.
„Nu, mi se pare perfect, zice George, despre 

asta e vorba; atragem sau nu atenţia asupra noastră?”
„Pot să-ţi răspund la fel? întreabă oarecum 

timid Petru. De pildă: „Ticălos şi împuţit eşti tu, mă 
domnule scriitor de rahat, care te pişi pe tine când te 
îmbeţi! Eu nu mi-am dus soţia la produs pentru că 
eu sunt familist convins, dar tu ai fost peşte ordinar 
pentru toate cele cinci neveste ale tale, ba chiar şi 
pentru amante…”

„E bine aşa!” convine George Trifon.
Şi Silviu: „George Trifon este un căcat cu 

moţ!...”
Şi Petru: „Nu ştiu om mai infect decât scriitorul, 

aşa-zisul scriitor şi şef de gazetă ordinară Silviu 
Avraam…”

Şi George: „Silviu Avraam şi Petru Simion 
sunt nişte nenorociţi, nişte indivizi compromişi moral, 
şantajişti de presă care vor să revoluţioneze, cică, 
literatura română, inventând, vezi bine, avangarda de 

acum o sută de ani. Nişte boi încălţaţi şi nişte fameni, 
vorba poetului!...”

Până spre vară tot aşa s-au gratulat cei trei 
prieteni. Cafea şi insulte, coniac şi injurii, petreceri 
la iarbă verde în trei şi calomnii, mititei, cârnăciori şi 
bere pe pajişte, scuipat şi căcat în spaţiul public.

Speranţele lor de notorietate, având în vedere 
frecvenţa zilnică a atacurilor încrucişate, năpustite cu 
oarece imaginaţie lexicală, s-au confirmat, i-au scos 
din anonimat, e adevărat, oricum mult mai mult decât 
tirajele cărţilor lor de pe balcon sau din debara.

De-acum, au încercat să treacă la partea a doua 
a proiectului, cea de vară-toamnă. Editoriale şi articole 
în ziarele judeţene conduse de ei, recenzii şi cronici în 
ziarele şi revistele centrale.

George Trifon: „Poezia lui Petru Simion este 
orfică, metafizică şi metalitotică, hierofanică şi, în 
principiu, transmetapostmodernistă…” 

Şi Petru Simion: „Romanele lui Silviu 
Avraam sunt oglinzi ale moralităţii moderne, dar şi 
ale moralităţii din toate timpurile, celei inspirate din 
mitologia antică sau a Renaşterii, a iluminismului 
timpuriu şi…”

Şi Silviu Avraam: „George Trifon poate fi 
considerat un deschizător de drumuri, un creator de 
şcoală de proză, în care, cum spune Einstein, „conduita 
morală înseamnă interesul plin de solicitudine pe 
care-l depune cineva ca să făurească o soartă mai bună 
pentru toţi oamenii”… Şi cum la el există morală, 
desigur că şi principii există, n’aşa, cum zice un 
scriitor autohton, e adevărat că grecotei la origini şi 
e adevărat că el zicea pe dos. Putem spune că e un 
prozator de Premiul Nobel…”

După câteva luni de moralitate ca liant între cei 
trei, la căderea primei zăpezi, eroii se întâlnesc ca-n 
fiecare zi, cu puţin timp înainte de prânz, în Subterana 
Tosca. Îşi scutură la uşă zăpada de pe căciuli, îşi 
deschid telefoanele şi tabletele şi-şi comandă cafeaua 
şi coniacul.

„Mă, aşa nu mai merge, zice George 
Trifon. Mi se strepezesc dinţii… Metafizică, 
metatranspostmodernism, morală, puah!, morală şi 
moralitate, hierofanie, Premiul Nobel… A se slăbi! 
Voi nu vedeţi că nu ne ia nimeni în seamă? Nici noi. 
Nici noi pe noi. Hai să lăsăm prostiile astea pe seama 
elitiştilor lu’ peşte! În oraşul nostru eminamente 
acultural, eu zic să revenim la oile noastre: căcat cu 
moţ, bou încălţat, peşte de neveste, şantajist ordinar, 
pulă bleagă… Altă viaţă. Hai să ne-apucăm de treabă! 
Domnişoară, o apelează el pe barmaniţă, adu-ne o 
sticlă de şampanie!”

Cei trei muschetari îşi deschid ustensilele 
electronice sofisticate şi-şi încrucişează spada injuriilor 
şi calomniilor şi beau şampanie. Căcat şi şampanie. Iar 
afară ninge liniştit ca-n basmele lui Andersen. Puah!
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Dumitru HURUBĂ

A treia zi după Crăciun
A treia zi după Crăciun, încă nu prea bine 

dezmeticiţi din alcoolicele de sărbători, ne aflam în biroul 
directorului general, convocaţi la o şedinţă de lucru fulger, 
adică invers: şedinţă fulger de lucru! Vorbeam nimicuri 
cu aerul că, în sfârşit, eram pe punctul de a dezlega unul 
dintre marile mistere ale omenirii, respectiv, problema 
migraţiunii popoarelor de-a lungul veacurilor. Auzindu-ne, 
colegul nostru de la Serviciul Gospodărirea şi exploatarea 
fondurilor europene nerambursabile, şi absolvent Magna 
cum laude a noii Facultăţi de Ştiinţe Economice din satul 
Gâlma de Jos, secţiunea istorie, învăţământ la distanţă,  ne-a 
oprit cu mâna ridicată autoritar: 

-Domnilor şi stimaţi colegi, ca să nu intrăm în 
eroare: primele popoare migratoare au fost goții, saxonii, 
longobarzii  şi surzii, în nor-vestul Europei…

-Surzii?, s-a minunat careva. Eşti sigur, stimate 
colega? N-am auzit…

-Nici noi, nici noi! 
-Nu contează, domnilor! Nu contează, fiindcă este 

vorba despre o noutate în domeniu, adică în manualul 
alternativ de istorie al fiului meu, am găsit această 
specificaţie… La orişice caz, au urmat frizii și francii.

-Francii elveţieni, sau belgieni?, s-a interesat 
Urseanu de la personal.

-Nu contează…
-Şi vandalii? Vandalii unde i-ai rătăcit, colega? 

Uitaşi tocmai de ei, care… 
-Nu-l mai întrerupeţi pe domnu, că eu nu mai pricep 

nimic!
-Eh, mare sfâr!
-Se spune sfârc, domnu coleg, după noile relaţii 

liber-democratice – sfârc!…
-Okei şi thank you! Deci, unde rămăsesem? A, da: 

între timp, au venit și populaţiile asiatice,  cum ar fi avarii, 
slavii, bulgarii și alanii. 

-Alanii sau alunii?, mă scuzaţi. 
-Domnu, domnu, hei! ’Tu-i alternativu mă-sii – 

sorry – vezi că-i uitaşi pă huni… 
-Tomna pă huni, colega? Tomna pă huni, pre frăţâcu 

nost Attila?!?

-Linişte!
-Aşadar, în ultima fază au fost migrațiile târzii: 

vikingii, normanzii,  maurii, turcii și mongolii… 
-Şi arabii? Păi, ce, de ăştia, alternativu dumitale nu 

pomeneşte? 
-Ba, da, ba da, însă arabii sirieni au imigrat spre 

Europa abia prin anul 2015 după Hristos… 
-Dăştept manual şi dă mare actualitate! a reflectat 

specialistul nostru într-ale spirtoaselor. Pssst! Colega, uite, 
ia d-aciia nişte whisky original… Ţine obiectu!

-Ce drac, domnu coleg, whisky la borcan?!
-Păi, da, că seamănă la culoare cu zeama de la 

gogoşarii în oţet. Ia, omule! 
-Ehe, văzurăţi ce ne făcu libertatea şi democraţia? 

Acu, fătuţele şi ficioraşii noştri învaţă numa din manuale 
alternative – ehe! Cu totul altfel arată lumea, ehe!, se 
entuziasmă Urseanu de la Personal... 

-Da-da, a completat şeful de la Plan, un sfrijit cu 
urechi supradimensionate, avem datoria să dăm patriei 
oameni cu o pregătire de bază solidă, cu implementare şi 
incidenţă în perspectiva unei culturi generale bine şi corect 
compartimentată sub scăfârlie…

-Să te îngrijeşti, răspunse economista Lolita în 
bătaie de joc, să te îngrijeşti, domnule, că murim fără 
deşteptăciunea ta!

-Ie, mă – ie! Şi, dacă-ţi fată mintea, să-mi dai şi mie 
un pui, completă altcineva ironia.

-Adică, să pricep io, că s-au modificat munţii?, se 
miră Urseanu. 

-Nu, da e democraţie, nu înţeleseşi? Acum nu mai 
învaţă copiii ca pe vremea lui Ceauşescu, ca pe vremea lui 
Makarenko…

-Că bine zâci! Da, cine-i Makarencu ăsta? E de-al nost?
-D-apăi, cum! Ni-i concitadin…
-Aha! Aşa, da, fain…
Aşadar, exact a treia zi după  Sărbătoarea Naşterii 

Domnului nostru Hristos, în biroul directorului general, 
careva şi-a amintit că prietenul meu, Angel Dandea, la o 
„transmitere de sarcini”, se trezise vorbind ca un idiot:

-Domnilor colegi, situaţia dezastruoasă din firma 
noastră se datorează şi faptului că avem o conducere numită 
politic, adică una care habar nu are de problemele noastre, ale 
colectivului de angajaţi în general. Că şi-aşa, firma noastră 
se află pe locul ics ca nivel de pregătire profesională…

-Mulţumesc, domnule inginer, l-a oprit directorul. 
Ocupaţi loc… Cine se mai înscrie la vorbit? Da  scurt, 
domnilor, scurt-scurt!, că ne presează timpul. Poftiţi… Cine? 

-Eu…
-A, domnul inginer… Iertaţi-mă, nu v-am reţinut 

numele… Sunteţi mai nou la noi?
-Nu, l-a lămurit colegul Dandea pe  director, 

dumneavoastră sunteţi mai nou – mă scuzaţi…
-Da? Da, desigur, colega, veni replica directorului. 
Iar din glasul său răzbătu o undă de calm periculos.
-Numele meu nici nu are importanţă, am preluat eu 

ştafeta conversaţiei. Vreau doar să vă spun că antevorbitorul 
meu, aşa netuns şi nebărbierit cum e, cam are perfectă 
dreptate – vă mulţumesc. 
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-N-am înţeles, colega, m-a privit directorul cu 
prefăcută inocenţă.

-Adică, conducerea firmei noastre a fost numită 
pe criterii clar politice şi e lipsită total de competenţă 
profesională…

Uay!
Linişte perfectă.
Privit pe fereastră la nimic, dar cu maximă atenţie.
Privit spre candelabrul din tavan agăţat de-un cablu 

înfiorător de subţire.
Răscolit prin supermarketurile din poşete, în care 

colegele găseau rapid tot ce nu căutau şi imposibil invers…
De ce îi voi fi dat dreptate lui Dandea, nu ştiu cu 

exactitate. Pur şi simplu mi s-a părut normal să fiu solidar 
cu prietenul meu. Să nu fi avut dreptate? Drept urmare, ca 
efect al memoriului înaintat de conducere la forul tutelar, 
acesta a hotărât disponibilizarea noastră pe motivul arătat 
mai sus, dar şi pentru că, aşa cum rezulta din ştirile pe 
surse, respectiv, cei ingineri, adică prietenul meu şi cu 
mine, nu respectam mai nimic în ceea ce priveşte procesul 
de producţie; Domnii ingineri Angel Dandea şi Ely Moisin 
sunt extrem de ignoranţi, întârzie la program, prelungesc 
pauza de la ora zece, au un comportament necorespunzător, 
indolent şi impertinent, fraternizează cu elevii practicanţi, 
sunt recalcitranţi, sfidători şi nereceptivi la hotărârile şi 
deciziile consiliului de administraţie, a directorului însuşi. 

-Acestea, l-am descusut pe prietenul Angel, nu duc, 
oare, direct la Curtea Marţiană?

-Marţiană, mă, marţiană? Formidabil! Te pretinzi 
intelectual şi deştept, m-a complimentat el cu sarcasm. 
Bravo, sunt mândru de tine, fiule!

-Du-te naibii!
-Sau, domnu Moisin şi preten al meu, avem şansa ca 

ăştia să ne execute la zidurile Târgoviştei… 
-Ar fi naţional-patriotic, da, dracu ne puse?
-Da, mi-a răspuns prietenul Angel, fix  Lucifer în 

persoană, ori cineva din organigrama lui… 
-Să fie vorba de vreun responsabil pe linie de 

investiţii, colega?
-Nu li se ştie organigrama, da mai ştii…?
Era clar: Angel chiar avea probleme mentale, deşi nu 

era exclus ca, într-un sistem diavolesc, să funcţioneze şi o 
secţiune cu responsabilităţi de încurcare a procesului nostru 
de fabricaţie şi dezvoltare aflat într-o perioadă de fabuloasă 
transcendere de la comunismul rigid la deschiderea nelimitat-
democratică, după cum comentase la televiziune un analist 
doct, pe care, auzindu-l, prietenul Dandea a reflectat:

-În sfârşit, româncuţele noastre nu mai nasc doar 
poeţi, ci şi analişti în toate domeniile – bravo lor! Personal 
sunt mândru că sunt român…

-Şi Nicolae Furdui Iancu, i-am zis.
-Mersi – nu ştiam.
În calitatea mea de filolog, am adăugat, spre punerea 

lucrurilor la punct şi enervarea prietenului:
-Chestiunea pusă de tine, dragule, este oarecum 

restrictivă, fiindcă multe viitoare mămici s-au reprofilat şi 
pe aducerea pe lume a pruncilor care să devină critici şi 
comentatori literari…

-Oho! Hai să nu extrapolăm, fincă exagerezi, domnu!, 
m-a fixat Haralampy cu privirea lui albastru-tăioasă. Nu te 
băga în literatura contemporană, că îţi rupi gâtul! 

-I-auzi! Chiar, mă? Da, ce, e mare sfâr să fii critic literar?
-Se spune sfârc, domnu coleg, după noile relaţii 

liber-democratice, sfârc liber-democratic, dar, e mare, în 
orice caz!

-Da? Uitasem…  Sorry!
Pentru că începusem s-o rupem şi noi pe englezeşte 

a treia zi după Crăciun, încă nu prea bine dezmeticiţi din 
alcoolicele de sărbători, adică aşa, cătinel-cătinel, deveneam 
europeni inteligenţi…

Canapea cu bibliotecă

Mi-am dorit o canapea cu bibliotecă.
Mă şi vedeam, în nopţile mele de prelungi insomnii 

întinzând cu un fel de lentoare mâna spre raftul supraîncărcat 
de cărţi şi, pe pipăite, luând una – fără să conteze care... 
Apoi, răsfoind, citind... Deja simţeam atingându-mă o 
boare de viitoare aprovizionare spiritual-intelectuală.  

Şi a sosit ziua când, pe net, la Vindem orice.ro, am 
dat exact peste ce-mi trebuia, ce visasem. De second hand-
second hand, însă arăta bine, iar preţul era mai mult decât 
rezonabil, mulat perfect pe suma de care dispuneam.  

Iar canapeaua arăta super. 
-Minunat, minunat!, exclamam plimbându-mă prin 

cameră tulburat. Cum de nu-mi venise mai demult ideea?
În sfârşit, destinul încetase să mă mai şicaneze 

reconstruindu-mi existenţa zilnic, nu după cum aş fi dorit 
eu, ci după chipul şi asemănarea lui. Aceasta se petrecea 
ori de câte ori încercam să fac altceva, să fiu altfel, pentru 
că intervenea, probabil, cu scopul ca eu să mă simt idiot. 
Materializarea vrerii lui nu era o mare problemă având în 
vedere că, unii, nu doar au gândit, ci mi-au şi sugerat clar 
acest lucru. În consecinţă, mai-mai să  iert toate imixtiunile 
destinului în viaţa mea, mai ales în partea ei intimă. Aici 
n-o să intru în amănunte, deoarece chestiunea este extrem 
de complicată şi de complexă, însă,  cu „ocazia” canapelei, 
noua mea stare psiho-intelectuală – doar îmi cumpăram 
canapea cu bibliotecă, nu? – mă verticaliza moralmente 
perfect din punct de vedere psihic. 

A treia zi FanCurierul a şi sosit cu… 
Nu-mi venea să cred atâta promptitudine şi, 

bănuitor, încercam să  ghicesc formele obiectului sub 
ambalajul aplicat cu profesionalism, în timp ce băieţii Fan-
ului, cu o amabilitate impecabilă, se pregăteau să intre în 
casa scării cu  „marfa”. Însă, ghinion: „vedeta” mea părea 
să fi fost fabricată pentru intrarea în alt bloc de locuinţe, 
poate din America, unde intrările larg-democratice ale 
blocurilor permiteau să… Ia să văd, de unde fusese adusă 
secondina… Aha, din Germania, ceea ce înseamnă că şi 
acolo uşile apartamentelor erau mai…, respectiv, lărgimea 
uşilor e direct proporţională cu înaintarea în democraţie. Se 
vor mai lărgi şi la noi, treptat, nu? La asta nu mă gândisem. 
Ce soluţie ar fi? Să las canapeaua pe palier vreo câţiva ani, 
până când şi la noi democraţia va… Doamne, cre’că am 
luat-o razna! Aud:   
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-Zănele, dăm jos ambalajul, n-avem ce face, decretă 
un tinerel vânjos.

-Okei, că ne chinuim degeaba, aprobă Zănel. Hai, 
prinde d-ici…

Deci, dezbrăcarea – moment delicat, nu? Aşa că 
m-am întors cu spatele, oarecum îndurerat…

În câteva minute, cu o dexteritate uimitoare, băieţii 
acoperiră cu „veşmântul” canapelei o suprafaţă de câţiva 
metri pătraţi în faţa intrării în casa scării.

Aşa da! 
-Sper că nu-mi lăsaţi mizeria asta de ambalaj acilea, 

ne avertiză oarecum speriat administratorul blocului.
-Nea omu, eu?, m-am prefăcut jignit, deşi l-aş 

fi învelit bine-bine în acel ambalaj şi l-aş fi aruncat în 
container, dacă nu cumva l-aş fi aruncat direct în Mureş. 

Nici „dezbrăcată” canapeaua nu vru să intre în bloc, 
aşa că Zănel, care părea să fie şeful, zise:

-Firule, dezmembrăm obiectu!
-D-acord.
Frumoasa şi fructuoasa colaborare dintre cei doi 

tineri transportatori mă impresionă.
-Auleo!, m-am impacientat. Şi?
-Şi nimic, domnu. Noi dezmembrăm, noi montăm – 

nicio problemă! La ce etaj o suim pă doamna?
Doamna? A, bun-bun!, am fost în deplin acord cu 

formula, pentru că o canapea cu bibliotecă venită tocmai 
din Germania, trebuia respectată ca atare… E clar că o 
iubesc şi decid ca, în fiecare dimineaţă, s-o salut cu săru-
mâna, fiindcă e o Doamnă! 

-La trei, prieteni, la etajul trei va avea domiciliul… 
doamna. 

Eram din ce în ce mai mândru de achiziţia mea, 
iar transportatorii o respectau cum se şi cuvenea. Doamna 
canapea cu bibliotecă mai avea câteva minute până să 
ajungă la propriul domiciliu. De fapt, ca să fiu sincer-
sincer, canapeaua mea era, din capul locului, una de ţinută 
intelectuală… 

-Gata, începem? 
-Gata. Prinde de-colo… nu, frate-mi-o, dă marginea 

ailaltă. Aşa, buuuun! Hai, sus cu ea!...
În nici douăzeci de minute, Doamna era în faţa uşii 

de la apartamentul meu. 
Uraaaaa!
Deschid uşa cu un gest teatral şi cu un gest la fel de 

teatral, mă aplec ceremonios în faţa Doamnei şi a celor doi 
tineri zicând:

-Doamnă şi domnilor, poftiţi – sufrageria castelului 
meu vă aşteaptă. 

Tinerii, mai repeziţi la minte şi paşi, încearcă să intre. 
Doamna, însă, nu vrea, sau nu doreşte, aşa că urmează… 
a doua dezmembrare, fiindcă uşa de la apartament e mai 
mică decât uşa de la intrarea în bloc. Până la urmă totul se 
rezolvă: băieţii se dovedesc, într-adevăr, adevăraţi experţi, 
aşa că, în vreo douăzeci de minute, Doamna e în mijlocul 
sufrageriei descompusă în bucăţi aducându-mi aminte de 
Procust cu al său celebru pat… 

-Imediat-imediat!, răspund tinerii privirii mele cam 
speriate. Rapid o punem pe… picioare pe Doamna…

Trăiesc foarte acut momentul şi mă ia cu o 
halucinaţie: mă aflu întins pe canapeaua mea cu bibliotecă, 
dar, auzindu-i scârţâitul aproape tânguitor, îmi trece prin 
minte că, pe ea, a dormit, cel puţin o noapte, Traian-
Imperator în drumul lui glorios spre Munţii Orăştiei unde 
aştepta Decebal să fie trădat de către un tarabostes în 
schimbul unui paşaport pentru viitorul spaţiu Schengen, 
promis de Traianus prin intermediul unui mercenar asiatic 
pe jumătate surd. 

Prin urmare şi, din nefericire pentru el, nici până-n 
ziua de azi tarabostele nu a primit documentul în cauză, 
dimpotrivă fiind prostit cu promisiuni mincinoase să ajute 
la basoreliefarea Columnei la capitolul bătăliilor romano-
dacice şi-apoi să ridice statui în cinstea Imperatorului 
învingător în toate urbele dacice. 

Iar Doamna Canapea, scârţâie! 
-Ce dracu, gândesc cu voce tare, toate scârţâie pe 

lumea asta, inclusiv această Canapea adusă tocmai din 
Germania? 

Îmi imaginasem că, măcar importurile second-
hand-urilor…

Ca prin vis, aud soneria… 
…Canapeaua e la locul ei: solemnă, acoperită cu 

husă nouă, un fel de covoraş-pătură… Nu arată deloc rău!
Soneria…
Cât să fie ceasul? Cei doi tineri transportatori de 

la FanCurier plecaseră, printre jaluzele pătrundea lumina 
soarelui şi cădea pe covorul de iută în fâşii-gradene. 
Ceasul… Cum? Şapte? Dimineaţa? Seara?

Soneria…
Merg spre uşă, încă buimăcit de… Deschid…
-Poftiţi… A, dumneavoastră? Nu v-am plătit 

transportul?
Cei doi tineri transportatori mă privesc oarecum 

speriaţi. Cred că arăt groaznic… 
-Ştiţi, zice Zănel cu voce stinsă, ne cerem iertare 

că…
-Da nu m-aţi deranjat deloc:..
-Nu despre asta e vorba, domnu… Iertaţi-mă: cum 

vă numiţi?
-Ioniciu, Ioniciu Paraschiv…
-Păi, vezi, bă, vită-ncălţată?, îi zise celuilalt tînăr. 

Nu-ţi spusăi io? Acu, te descurci!
-Dar ce s-a întâmplat, domnilor?
-A, pentru dumneavoastră nu e mare lucru – pentru 

noi e baiul…
-Adică…
-Trebuie să vă luăm canapeaua, fiindcă am adus-o 

pentru altcineva şi trebuie să… Mă, gulie deshidratată, 
adusăşi sculele pentru dez…?

…Acum stau într-o rezervă de spital şi vorbesc 
singur, repetând:

-Doamnă, săru-mâna, bună dimineaţa! Îmi dai voie 
să iau o carte din raftul tău?

-Nuuuuu!, aud un strigăt.
Şi mai apuc să-mi dau seama că sunt internat la 

psihiatrie.
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Marian ILEA
“La umbra lui Eugen Lovinescu”

Pe când împlinisem doi ani şi un sfert, mă 
băteam cu gâştele bunicii prin curtea casei din Mireşu 
Mare. Îl aveam ca aliat pe Lupu, un câine adus de taică-
meu de pe Gutâi, unde lucra ca sondor. Slab colaborator. 
Nu se putea mişca în voie. Din pricină de lanţ. Lătra 
amărâtul în vreme ce gâştele mă fugăreau până-n balta 
lor plină de căcat verzuliu, diareic, urât mirositor. 
Îmi ajungea până la brâu. Adio hăinuţe curate. Ieşea 
bunică-mea din bucătărie, de la rântaş, sărea câte două 
trepte, se ştergea de zadie la mâini, se apleca înspre 
mine. Eram recuperat. Lupu schelălăia. Eu mă aşezam 
în ligheanul cu apă caldă. Smălţuit. Mâinile bunicii 
miroseau frumos. Hainele mele erau aruncate pe trepte. 
În sobă duduia focul. Pe sobă fierbea ciorba de fasole 
cu ciolan afumat. În pătura curată, amirosind a sodă şi 
rântaş, era bine. Sub masa din bucătărie. Îmi atinsesem 
scopul.

Mă adăposteam într-o cetate. Cu patru 
picioare de masă. Cu tavanul din lemn de brad. 
Şi masa era verde. Şi balta gâştelor aşijderea. 
Căcatul ăla topindu-se arăta ca mătasea broaştei 

* La trei ani şi două luni, gâştele renunţaseră 
la bătălie. Intram de unul singur în baltă. Lupu nu 
înţelegea nimic. Drept care nu mai lătră. Bunică-mea 
făcea rântaş după rântaş... Era să mă înec. Noroc 
cu o vecină. Înghiţisem o gură sănătoasă de căcat 
apos. Boram. Am luat şi oareşceva medicamente. Mă 
sufocam. Doctorul din sat trecea în fiecare zi să-şi vadă 
pacientul. Nu vroisem decât să ajung sub masă. În 
cetate. Am renunţat.

* Împlinisem cinci ani mari şi laţi, eram 
stăpânul tuturor literelor alfabetului. Aveam o carte 
cu poze de scriitori români. Colegi carevasăzică. Îi 
cunoşteam la chip şi la nume. Locuiam într-un soi de 
coteţ din lobe de brad în apropierea unor galerii de 
coastă. Tata era mecanic la mina Şuior. Când ieşeau 
minerii din şut, murdari, galben-lutosi, alergam la 
mama. În coteţul nostru mirosea a rântaşuri. Plângeam. 
Îi şopteam cu spaimă. „Mamă, văd un om!”

* La cinci ani şi două luni, am coborât din 
munte. Tata luase cu chirie o cocioabă, înconjurată de 
straturi cu flori. Frate-meu avea 8 luni. Maică-mea ieşea 
în Baia Sprie, la piaţă. După cumpărături. Eu aveam 
grijă de ăla mic. Un căcăcios şi un pişolcos notoriu. 
Proprietăreasa vorbea de una singură. Ne despărţea un 
perete. Mă speriam. Ca să-mi fac curaj, mă uitam la 
fotografiile din album. Bunica. Bunicul. Mama. Tata. 
Prindeam curaj.

* La cinci ani şi patru luni m-am hotărât să 
acţionez. Venise bunică-mea în vizită. Tata ne-a dat 
banii de tren. Am luat calea Bucureştiului. „Mă duc 
pâna la Gheorghiu-Dej să-mi dea apartament” - i-am 
spus controlorului. Am ajuns la Comitetul Central. 
Oho! Ce săli! Ce birouri. Scria pe o uşă: „Audienţe!”, 
„Reclamaţii!”. Era plin de tovarăşi. N-am aşteptat prea 
mult. „Am venit la tovarăşul Gheorghiu-Dej ca să-
mi dea un apartament!” - i-am mărturisit unei femei 
de la unul dintre ghişee. Bunica-mea era ruşinată. 
Tăcută. Mă însoţea în prima mea misiune oficială. 
Tovarăşul ce-l credeam a fi Gheorghiu-Dej m-a lăsat 
să vorbesc. „Nene, stau într-o cocioabă, cu frate-meu, 
un căcăcios, cu mama cea dragă, cu tata cel puternic, 
şi, când mă plimb printre flori, chiar de nu le ating, ci 
doar le miros, o babă hâdă şi rea, care e proprietăreasa 
florilor, fuge după mine cu un măturoi. Şi plâng şi mă 
ascund în braţele moi ale mamei. Ea e bunică-mea. 
Nene Gheorghiu-Dej, am venit să cer un apartament 
la bloc. Să scap de ameninţare”. După o lună de zile ne 
mutăm în casa nouă. „Nenea Gheoghiu-Dej era un nene 
blând, bun şi-mi dăduse un apartament” - mă gândeam 
eu. Dormeam în paturi cu saltele de paie. Şi aveam o 
jucărie pe care o rostogoleam pe parchet. Era o bilă de 
rulment pe care mi-o adusese tata de la mină. Vecinii 
m-au reclamat la mama. N-am mai rostogolit bila. O 
aşezasem pe o noptieră. Îmi era suficient s-o privesc.

           * Eram în clasa întâi. În iarna aceea, 
doamna învăţătoare rămăsese acasă. Două luni de 
zile. Din pricină de fractură la piciorul drept. Noi, ăia 
mici, împărţeam clasa cu nişte uriaşi dintr-a patra. Mă 
împrietenisem cu banca. O salutam. Povesteam cu EA. 
Îi lăsam jumătate din merinde. Să nu moară de foame. 
Cam pe vremea aceea apăruse între mine şi ochii mei 
Oculistul. Picături în ochi. Mărunte halucinaţii. Mi 
se părea că lumea din spatele picăturilor se hâzise şi 
mutrele alea hidoase vroiau să mă răpească din braţele 
mamei. Nu mai vedeam literele din abecedar. O puneam 
pe maică-mea să-mi citească lecţiile. Le învăţam pe de 
rost. La şcoală o păcăleam pe doamna învăţătoare. La 
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fel şi pe colegi. Doar banca îmi cunoştea povestea. În 
primăvară, venise şi doamna noastră învăţătoare. Îşi 
târa piciorul. N-am mai vrut să merg la clasa întâi. 
Am rămas în clasa a patra. Eram cel mai bun pitic 
printre uriaşii ăia care învăţau lucruri foarte complicate 
şi interesante. După două săptămâni, după ce mă 
integrasem într-a patra, am mărturisit oamenilor mari 
că voi rămâne câţiva ani în clasa aceea din pricină de 
BANCĂ. Au venit cei doi tâmplari ai şcolii şi mi-au 
mutat BANCA într-a întâia. Am revenit la matcă. Mă 
simţeam ÎNVINGĂTOR.

* În clasa a şasea am aflat că bunicu-meu 
fusese ordonanţa militară a lui Eugen Lovinescu. Prin 
războaiele alea, Bizău Ion lăsase trei copii mici în Ieud 
şi plecase să-l slujească pe Lovinescu. Păi, despre şeful 
lui bunicu prinsesem a învăţa la şcoală. „Era un om bun 
şi blând domnul Lovinescu” - îmi spunea bunicul. „Mă 
întreba în fiecare zi: ce-ţi fac Bizăuaşii de-acasă?” - 
completa el. Mare noroc avusese bătrânul. Era pe-o 
mână cu literatura română. Mă opinteam vârtos să-i 
calc pe urme. Scriam povestioare pentru „Luminiţa”. 
Şi-apoi am aflat că Bizău Ion cel tăcut, cel pus pe şotii, 
fusese autorul unei cacialmale celebre în literatură. Se-
ntâlnise bătrânul, în Piaţa din Cluj, cu un consătean. 
Erau acelaşi leat. Unu’ Condruş, care era mare ziarist 
pe la Bucureşti. Aşa ştiau ăia din Ieud. Şi-i dăduse 
Condruş un plic gros, cu hârtii pentru Lovinescu. „Dă-
i-le căpitanului, Ioane, da’ să nu-i spui că ţi le-am 
dat EU” - zisese Condruş. „Pune-i-le pe birou când 
nu-i acolo şi dispari”, mai zisese acela. Bunicu’ se 
executase. Printre hârtiile alea erau două file acoperite 
cu un scris mărunt, în care Condruş vorbea despre 
ieudeni. Cam ca Ioan Es. Pop. Şi pentru el Ieudul era 
fără ieşire. Condruş era pasionat de literatură. Aproape 
toţi bărbaţii din sat stăteau prin cârciumi şi râdeau de 
el, care citea pe-apucate și scria reportaje, proză scurtă, 
eseuri etc. Lovinescu fusese impresionat. Bunicu’ îi mai 
plasase câteva plicuri pe birou. Scrisorile lui Condruş se 
discutau la Cenaclul lui Lovinescu. Hortensia Papadat-
Bengescu, Jebeleanu şi alţii adunau cărţi pentru 
Condruş. Aflat într-o inspecţie pe teren, tocmai la Satu 
Mare, Jebeleanu îşi prelungise traseul până-n Ieud. Îl 
căutase pe Condruş. La numărul de casă trecut pe plic. 
Constatase că ieudenii îs oameni cetiţi, harnici, plini de 
bunăvoinţă şi că minciunile lui Condruş erau pe măsura 
FICŢIUNII. Cenacliştii lovinescieni simţiseră fiorul 
farsei. Porniseră în anchetă. Lovinescu îşi anchetase 
ordonanţa. Degeaba. Scrisorile lui Condruş încetaseră 
să mai apară pe biroul lui Lovinescu. Apoi..., într-o zi, 
criticul, venind la gazetă, se oprise în faţa ghişeului 
portarului. Îl văzuse de nenumărate ori citind carte 
după carte. Îl întrebase răstit: „Cum te cheamă şi de 
unde eşti?”. „Chindriş, din Ieud, domnule Lovinescu” 
- zisese acela. „Peste o jumătate de ceas să vii la mine 
în birou, domnule Condruş!” - mai zisese marele critic. 

Şi uite-aşa, cu ajutorul bunicului meu, ajunsese mare 
ziarist la Bucureşti cel care se lăudase că trăieşte într-
un fel de „Ieud fără ieşire” al lui Ioan Es. Pop. Şi uite-
aşa pătrunsese bunicu-meu pe uşa din faţă a literaturii 
române! După o astfel de istorie, după ce plânsesem 
cu lacrimi amare la moartea lui Gheorghiu-Dej, m-am 
simţit mai mult decât obligat să continuu drumul pe 
care bunicu-meu îl desţelenise, chiar fără să-şi dea 
seama, pentru nepotul lui ăl mai deştept.

***
După o prea lungă şagă ce în final a dus 

la apariţia primului volum din Desiştea, în 1990, 
după ce vreme de vreo trei ani, ’87-’89, la şedinţele 
de politică editorială de la Cartea Românească, ba 
Crohmălniceanu, ba Ulici, ba Mircea Martin întrebau 
de ce nu se publică volumul, asta în vreme ce astfel de 
chestionări le aruncam şi eu înspre redactorul de carte, 
Gabriela Adameşteanu, au apărut şi reacţiile. Desiştea 
a luat premiul Salonului Naţional de Carte Cluj-Napoca 
pentru debut proză. Petru Poantă mă caută la telefonul de 
la Inspectoratul pentru Cultură Maramureş. Inspectorul-
şef mă caută pe la redacţiile de gazete. În final, ne-am 
găsit. Am vorbit. Şi după un an şi ceva am ajuns la Cluj 
cu treburi neliterare. Mi-am găsit şi diploma. Tot la 
vremea aia am şuetat, la o bere, cu Cărtărescu. Îl ştiam 
de la cenaclul lui Crohmălniceanu. Mergeam p-acolo 
atunci. Citeam şi alergam la tren. Ajungeam dimineaţa 
în Baia Mare. Cât să prind schimbul de la mină. Scriam, 
pe foi de bloc de desen, pe buza vagonetului. Direcţia 
era a şinelor, uite-aşa se bălăngăneau literele, unele 
lungi, altele late, în lipăit de cizme se scria proza. Cu 
poezia era mai greu, cu eseul părea a fi imposibil. Am 
renunţat. Şi-mi zice Cărtărescu: „D-le, esţi la premiile 
Uniunii cu Desiştea”? „Îs” - îi zic eu. „Da e acolo şi 
proza aia cu „Călătoria mecanicului în tri ţări”? - 
mă întreabă Cărtărescu. „Îi acolo” - zic eu şi cad pe 
gânduri. „Cu siguranţă va lua premiul” - socoteşte 
Cărtărescu. „N-are cine să-l ia” - mai zice el. Şi nu l-am 
luat. La vremea aia, agentu-mi literar secret, poetul 
Ioan Moldovan, în casa căruia pritoceam text după 
text, îmi zice: „D-le, te invidiez pentru redactorul tău 
de carte, Gabriela Adameşteanu, e cea mai frumoasă 
doamnă a literaturii române”. Gabriela Adameşteanu 
era bătăioasă, severă cu textul şi gata de plecare de la 
editură. Păcat. A scos Desiştea şi a luat-o către „22”. A 
doua Desişte a ieşit mult mai uşor. Magdalena Bedrosian 
era lector şi director la Cartea Românească. „Sunt trei 
cărţi în cartea dumitale. Ar trebui să fii mai zgârcit cu 
apariţiile. Să-ţi gândeşti strategiile literare” - zicea 
d-na Bedrosian. „N-am vreme de aşa ceva” - ziceam eu. 
Când volumul a ajuns pe piaţă, d-na Bedrosian nu mai 
era director la editură. Am vorbit la telefon: „Ai văzut 
ce mi-a făcut prietenul dumitale Ulici...”, mi-a spus 
d-na Bedrosian. N-a fost un reproş. Era o constatare. 
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Pe Ulici nu-l simţeam ca prieten. Ulici mă determinase 
(fără violenţă) să-mi schimb meseria. Pentru Ulici eram 
SCRIITOR. Mi-am zis că nu merită să-l dezamăgesc. 
Schimbarea d-nei Bedrosian de la editură fusese o mare 
greşeală. I-am spus. Şi-am rămas cu SPUSU’. Bun. 
Ideea era să lucrez cu o singură editură. Ai culoar. Te 
ştie naţia editorială. Nu te mai caută la dantură - de la 
zero. E ca la stomatolog. Aşa că a urmat, tot la Cartea 
Românească, volumul de teatru Ariel. Mă sună Ulici 
şi zice: „Vezi că eşti nominalizat la premiul Uniunii 
pentru dramaturgie. Să vii la Teatrul Naţional”. „Cine 
mai e pe listă?” - întreb eu. „Naghiu” - zice Ulici. „N-
am ce căuta acolo cu un dramaturg ca Naghiu” - zic 
eu. Şi nu m-am dus. Am împărţit premiul cu Naghiu. 
Ulici era la microfon. Avea volumul în mână. L-a lăsat 
să cadă pe un covoraş. L-am văzut la televizor. De-
acuma începuse marea problemă a strategiilor literare. 
Magdalena Bedrosian avusese dreptate. Din Desiştea se 
putea trăi preţ de vreo două mii de pagini de literatură. 
Nu mai avea rost. Colac peste pupăză, mi se spunea 
prin unele cerculeţe literare: Desiştea. „Măi, să fie!” 
- mă gândeam eu. Şuetam virtuos cu Radu G.Teposu. 
Scoteam împreună o gazetă. În restaurantul Hotelului 
„Mara” din Baia Mare. Şi nu numai. Zice Ţeposu: „Măi 
Marian, e rea lumea asta literară, cum nu scrii doi-trei 
ani, exultă cu satisfacţiune: ai văzut, e gata de el, de 
când are bani, nu mai scrie”. „Foarte bine, d-le, bani să 
fie că lumea, oricare o fi ea, rămâne cu satisfacţiunea 
zisului”. Ţeposu se apucase de pusu’ dinţilor. La Puiu 
Tătaru. Un doctor cu ştaif și cu materiale porţelănoase. 
Probe peste probe. Ba strângeau pe stânga. Ba nu 
călcau cum trebuie pe dreapta. O lună încheiată. Nici 
beutul de fierbinţeli, nici sorbitul de lichide reci nu 
era pe placul dinţilor ce-i mai rămăseseră criticului. 
În luna aia, în camera de hotel, Ţeposu îl pregătea pe 
Blecher. Îl îmbrăcase frumos. Cu uriaşa lui putere de 
muncă. Ne-am luat şi la bătaie. Ca între amici. „Adică 
tu n-ai scris în „Cuvântul” despre Desiştea” - am zis 
eu. „Aha, şi asta te cam doare?” - a zis el. Şi uite-aşa 
au ajuns doi conţopişti de la gazeta concurentă să se 
documenteze cum a fost cu bătaia de la cârciumă.” 
... Şi s-au pus pe băut bere, s-au îmbătat şi s-au bătut 
ţigăneşte până i-au aruncat ăia de la bar în stradă”. 
A doua zi, ne controlam stricăciunile. „Măi, dar ce-
am făcut noi doi aseară?” - zice Ţeposu. „Pe mine 
nu mă doare nici un os” - mustăci el. „Nici pe mine” 
- zic eu. Şi se apucă ăia de la concurenţă să scrie. Şi 
ne apucăm şi noi să mâzgălim. Şi zicem că am băut 
whisky, că ne-am prefăcut la scărmănat şi că fazanii 
căzuţi în plasă s-au îmbătat cu palincă şi au ajuns în 
stradă pe post de cârpe etc. etc. Şi semnează Ţeposu 
ca editorialist. La trei săptămâni de la bătaie apare o 
cronică despre Desiştea în „Cuvântul”. „Născut iar nu 
făcut” se numea. Şi vine Ţeposu cu gazeta şi zice: „Am 
citit, ai avut dreptate, uite, să analizăm ce-am scris”. 

Ne apucăm de analizat, discutăm şi Ţeposu încheie: 
„Ei, treaba asta cu născutul, mon cher, nu cred că a 
mai aruncat-o altcineva despre Desiştea”. „Lasă, că 
nici cu Blecher nu mi-e ruşine” - mai zic şi eu, că-mi 
cam tocisem ochii cetind din dactilogramele textului. 
Mă întâlnesc cu Iova la Serile de Poezie de la Deseşti. 
Stăm la masă. Sarmale. Iova pare disperat. „Ăştia, toţi 
care-s aşezaţi la masă, o să mănânce. O să vezi cât e 
de oribil, Marian. Noi doi o să ne uităm la ei” - zice 
Iova. „Ba o să te uiţi doar tu” - zic eu rupt de foame. 
„Ce, mă?! - zice Burnar, poetul, crezi că dacă eşti de 
la Bucureşti ne poţi da lecţii de poezie?” „Cine-i ăsta 
la care nu-i stă bine părul în cap şi care... uită-te cum 
mănâncă” - zice Iova. În după-amiaza următoare îl duc 
la restaurantul din Sighet. „Adu-i o supă de găină cu 
tăiţei” - zic către chelner. „Aşa ceva am să mănânc” - 
zice Iova. Se aşază la masa noastră un corifeu bătrâior 
al presei din Maramureş. Are înainte-i un blid cu zeamă 
de burtă. Vorbeşte despre luptătorii din munţi.

A scris o carte despre comunism. Sorbituri. 
Plescăieli. Iova, din gălbui, devine cenușiu. “Uită-
te la el - zice - uită-te cum mănîncă!”. “Și ăia erau 
anticomuniști, d-le Iova” - plusează corifeul. “Luptau 
în Munții Maramureșului...”. Și cum zicerea continua 
cu strigături, se aude un “PLEOSC!!!” și proteza-i 
dentară cade în blid. 

Sar stropi ce par bălegoși. Corifeul își bagă 
gheara după alcătuirea dințoasă, o scutură de zeamă 
și și-o aruncă în gură. Două clănțăneli. O probă ca 
de microfon. Totul pare în regulă. Sosește și supa cu 
tăiței. Iova e de mult în camera de hotel. Spre seară ne 
plimbăm pe malul Izei. “Măi, ai văzut???” - mă întreabă 
Iova. “Ce să văd?” - il întreb eu. 
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Nopţile salamandrelor
(fragment)

După operaţie, m-am trezit buimacă. A trecut o 
întreagă săptămână până am început să mă percep pe 
mine însămi, realitatea din preajmă, faptul că exist. Până 
eu am rătăcit undeva departe, în labirintul creierului, 
mama stătea de pază la marginea patului meu şi şi-a 
petrecut şi nopţile în imediata mea apropiere, i-au adus 
în salonul meu un pat pliabil de campanie, am impresia 
că mă ţinea de mână şi în somn. Mi-a povestit că-mi 
reveneam uneori, dar eram cu totul dezorientată, nu 
ştiam când e seară, când dimineaţă, uneori nu ştiam 
nici unde sunt şi din ce cauză mă aflu acolo unde sunt. 
Mama îşi făcea griji că şi creierul mi-a fost afectat, 
dar au liniştit-o, spunându-i că prin această hibernare 
îndelungată organismul se străduieşte numai să-şi adune 
puterile, dar că totul va fi în ordine. După părerea mea, 
mama nu prea le dădea crezare, de aceea m-a vegheat 
neabătut, ca să se poată convinge ea însăşi că mi-am 
revenit cu totul. Cu ani în urmă, am citit amândouă 
cartea lui Oliver Sacks, Revenirea la viaţă. Bănuiesc că 
această carte a lăsat în mama urme mai adânci decât ar 
trebui.

Se pare că şedea tot mai îngândurată pe marginea 
patului meu. Apoi, după o săptămână, vederea mi s-a 
limpezit brusc. Mama a plecat cu câteva minute mai 
înainte, mi-a comunicat doctorul, a renunţat, am 
întrebat, la care el a scuturat râzând capul, nu, cum să fi 
renunţat, eu am trimis-o acasă, pentru că până la urmă 
se epuizează într-atât în veghea ei încât o să-mi fie şi 

ea pacientă. De altfel, a mai spus, dumneavoastră aveţi 
nume frumoase, Kismet şi Anwar, îmi povestiţi odată 
istoria acestor nume?

Adică de ce avem tocmai aceste nume, am 
întrebat, la care doctorul a clătinat capul, apoi şi-a dus 
mâna la buze, semn că a fost de-ajuns cu vorba, să-mi 
adun puterile, pentru că trebuie să încerc să mă ridic în 
picioare. De-acum înainte, mi-a spus, trebuie să facem 
în fiecare zi câţiva paşi, iar eu am dat din cap, dar în 
ziua aceea încă nu mi-a reuşit să mă ridic. Apoi am făcut 
într-adevăr în fiecare zi unu-doi-trei paşi, mai târziu am 
îndrăznit să ies şi în grădina clinicii. După o lună, când 
mi-au scos şi ultimele fire de cusătură, am îndrăznit 
să mă privesc în oglindă, în mărime naturală, adică 
abdomenul care, acolo pe unde mi-au extras ovarele 
şi uterul, era brăzdat de cicatrice rozalii. Mi-am trecut 
degetul peste acest desen care o să-mi aparţină, de-acum, 
pe totdeauna. Un desen straniu, m-am gândit, parcă ar fi 
o pasăre cu o singură aripă. Altfel părea că totul e ca 
înainte. Corpul e acelaşi corp pe care îl cunosc. Mi-am 
aruncat o privire şi între picioare şi am constatat că nu-i 
deloc terifiant ce se află acolo. În adâncul sufletului 
m-aş fi bucurat şi dacă aş fi constatat că, prin cine ştie ce 
minune, m-am transformat în bărbat, pentru că eu încă 
mai cred în minuni, probabil că voi crede întotdeauna în 
minuni. Dar am rămas femeie, şi va trebui să trăiesc în 
continuare cu realitatea asta, mai bine decât până acum, 
dacă se poate.

Femeile pe care le cunosc, care au trecut prin 
aceeaşi operaţie, mi-au spus că voi simţi un gol straniu. 
N-am simţit. Mai curând că mi-a dispărut din trup, 
deopotrivă şi din suflet, ceva ce în anii din urmă mi-a 
supt puterea din corp şi mă încarc încet de o energie 
cum n-am avut probabil niciodată. Sigur că am avut 
zile groaznic de rele, când am zăcut cu faţa întoarsă 
spre perete, într-o groapă întunecată, şi deşi aveam la 
îndemână şnurul soneriei, n-am tras de el, nu aveam 
nevoie de ajutor, nu-mi trebuia nimic în asemenea clipe. 
Mă uram. Apoi, cu forţe proprii, m-am căţărat afară din 
această bortă în timp ce conştientizam că nu voi scăpa 
niciodată cu totul de ura simţită faţă de mine însămi. 
Mama plângea mai puţin, eu vorbeam mai mult. Apoi 
am rugat-o să nu vină decât o dată pe săptămână. Singură 
mă pot aduna mai uşor. Şi, de-altfel, mă pregătesc 
pentru un drum lung, undeva departe, am spus, unde 
trebuie, în mare, să mă descurc singură, i-am mai spus, 
la care mama a început din nou să plângă. Am observat 
scrisoarea de pe noptieră abia după ce a plecat. Sărutări, 
coană mică, aud că sunteţi mai bine, şi-a început Pilotul 
scrisoarea, aflaţi că vă aşteptăm aici pe partea însorită 
a globului. Dacă veţi avea bună dispoziţie, scrieţi-mi, 
e-mail, pe cât posibil, mă plictiseşte groaznic să scriu de 
mână, dar cred că trebuie să discutăm, să punem la punct 
foarte multe lucruri. Iar eu mi-am adunat puterile şi i-am 
scris, în ciuda faptului că la început am fost suspicioasă, 
mi-am zis că totul ar putea fi un şiretlic, tentativa mamei 
şi a lui Erabbi de a mă readuce în viaţă, fie şi cu preţul 
unor minciuni, dacă trebuie. Dar apoi, în cele aproape 
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şase luni pe care le-am petrecut în convalescenţă la 
clinică, m-am convins că într-adevăr corespondez cu 
Pilotul şi că l-am recunoscut, în parte, după întâlnirile 
fugare anterioare, când mi s-a părut că bărbatul acesta e 
un animal fără inimă, un mercenar imoral, care se vinde 
oricui şi care crede că poate, datorită aurei sale mistice, 
obţine pentru sine pe oricine şi orice, chiar şi pe mine. 
În chestiunea asta din urmă nici n-am greşit prea tare, 
căci m-a atins cu linguşeala că a ajutat colosal de mult 
la organizarea drumului meu african, cred că fără el cu 
greu m-aş fi descurcat, ba poate că nici n-aş fi ajuns în 
locul visurilor mele, la Amani. Pilotul şi prietenul lui, 
Gheitan, au aranjat şi să pot locui în acest fost centru 
de cercetare a malariei, unde scriu acum toate acestea, 
mi-au găsit şi de lucru, într-adevăr, care consta, în mare 
parte, în aceea că o ajutam pe Livett în grădina de 
legume şi discutam cu copiii, ceea ce pentru mine era 
mult mai profitabil decât pentru ei, cred, căci numeroase 
expresii în limba swahili le-am învăţat de la ei.

Mama a început să plângă din nou când, în 
sfârşit, m-au externat şi eu am început să-mi pun în cutii 
lucrurile considerate cele mai necesare, ca să le trimită 
după mine în Africa. Şi ca de obicei, nici acuma n-a 
crezut că fac într-adevăr lucrul de care mă pregătesc. 
Deşi eram cât se poate de decisă. 

Întotdeauna mi-a plăcut să călătoresc cu avionul, 
în aer mi-am luat rămas bun şi de la oraşul natal, atunci 
încă nu mă gândeam că, răspunzând unei invitaţii 
stranii, îl voi revedea relativ repede. În ziua aceea am 
pornit cu gândul că nu mă voi întoarce curând. Lui 
Milen nu i-am lăsat decât o scrisoare la mama, Kaigal, 
Filemon şi ceilalţi oricum locuiesc pe veci în mine. Nu 
mi-am luat rămas bun. În Oraşul Păcii, vameşul mi-a 
răsfoit neîncrezător paşaportul, pentru că mi-am uitat în 
el permisul de muncă. Pur şi simplu, nu credea că la 
mijlocul anilor două mii cineva vrea să lucreze tocmai 
în Tanzania. Eşti un tip limitat, am mormăit în mine, în 
timp ce ofiţerul mi-a restituit cu o figură compătimitoare 
documentele şi mi-a urat drum bun. Tot drumul până 
la Roma am dormit, am sosit cu totul odihnită şi cred 
că a fost una dintre ocaziile rare când nu simţeam 
că fug, mă şi iubeam cât de cât, şi am constatat că 
fumătorii devin încet un fel de paria în Europa, aveam 
impresia că oamenii se retrag cu un pas când, cu hainele 
îmbibate de fum, am ieşit din colivia de sticlă pe care 
au conceput-o pentru fumători. La ghişeul Companiei 
Aeriene Etiopiene i-am zâmbit stewardesei de parcă mi-
ar fi fost cel puţin cea mai bună prietenă, nu puteam să-
mi închid gura, iar această fericire n-a putut fi tulburată 
nici măcar de faptul alături de mine a stat până la Addis-
Abeba un bărbat atrăgător numit Ciortea Aurel, despre 
care am bănuit deja de-atunci că ar putea să-mi fie 
verişor, şi într-adevăr, nu de mult mi-am făcut curaj şi 
i-am scris, deşi m-am temut că mi-a dat o adresă fictivă 
acolo, pe aeroportul din capitala etiopiană, unde ne-am 
luat în grabă rămas bun, dar a sosit răspuns la scrisoarea 
mea, de-atunci ne scriem din când în când şi, după o 
scurtă incursiune în trecut, a ieşit la iveală că suntem 

într-adevăr rude, deşi nu foarte apropiate, străbunica 
mea Ciortea Susana a fost verişoară cu străbunicul lui 
Ciortea Aurel. Ehei, ce mică-i lumea, n-ai într-adevăr 
unde te ascunde în ea.

Am simţit că din Etiopia am ajuns prea repede 
în spaţiul aerian al Tanzaniei, aş fi fost în stare să mai 
privesc ore întregi prin geam şi să admir din aer Africa. 
Sub noi, munţi, cratere, savana, apoi aparatul s-a lăsat 
mai jos şi tot mai jos, şi-atunci m-a orbit brusc o uriaşă 
pată roz. Pluteam în echilibru pe deasupra Lacului 
Manyara şi a flamingilor, de sus părea că întregul lac e 
un uriaş animal roz.

Sweet home, Africa – a început să-mi cânte 
inima, de parcă într-adevăr m-aş fi întors acasă după 
îndelungată vreme, deşi încă n-am umblat niciodată 
pe-aici, dar ştiam, încă înainte de a fi călcat pe betonul 
înfierbântat al aeroportului, că de data aceasta am ajuns 
într-adevăr acasă. La ieşire, între cei ce aşteptau, am 
căutat tăbliţa pe care mi-e scris numele, dar n-am văzut-o 
nicăieri, nu m-am speriat totuşi, deşi aş fi putut să mă 
sperii cu temei, hamalii, băieţi şi bărbaţi, se împingeau, 
aproape că smulgeau bagajele din mâinile oamenilor, 
aerul era încins şi greu de arome dense, şi totuşi plăcut, 
peste tot plutea praful roşcat, deşi aparent nici nu bătea 
vântul. Am căscat puţin ochii în faţa aeroportului, pe 
deasupra capului zburau păsări colorate, pe mine nu 
m-a asaltat în mod special nimeni când au văzut că nu 
am decât un rucsac. În timp ce priveam împrejur, am 
observat că la mică distanţă, rezemat de maşina sa de 
teren, un bărbat mă priveşte, apoi, cu un zâmbet larg, 
scoate din buzunar un batic brodat şi începe să-l fluture 
spre mine, am crezut că ochii-mi joacă feste, dar, când 
am ajuns mai aproape, am văzut că omul acesta flutură 
într-adevăr un batic brodat cu motive din Călata.

– Gheitan, s-a prezentat şi mi-a scuturat tare 
mâna. Vă e sete? – a întrebat, iar eu eram atât de buimacă 
încât nu ştiam dacă mi-e sete sau nu, eram vrăjită, iar el 
mă lăsa să admir totul după pofta inimii. În faţa noastră 
de ridica Mount Meru, de ambele părţi ale drumului erau 
mulţi oameni, copii şi capre, masai înveliţi în shuka, 
femei cu bagaje pe cap. Tot peisajul pulsa şi emana o 
incredibilă energie, simţeam că aş putea trage o fugă 
până sus pe Mount Meru, sau mi-ar putea pune şi mie 
pe cap un pachet din acela teribil de mare, precum cele 
cărate de femeile de pe-aici, şi nici n-aş simţi. Stăteam pe 
bancheta din spate, dar Gheitan mă urmărea în oglinda 
retrovizoare şi în timp ce conducea. Deodată a decis că a 
fost de-ajuns cu minunările, trebuie să discutăm despre 
câteva lucruri importante, a spus, am dat din cap, poftim, 
începeţi, şi el a început prin a-mi spune că soţul meu nu 
poate veni decât peste două săptămâni la Amani, acuma 
se află în Ruanda, nici nu ştie unde şi de ce, dar asta 
nici nu are importanţă. Soţul meu? am întrebat mirată 
şi-mi clătinam capul. E sigur că pe mine trebuia să mă 
aştepte? – am întrebat, sunt Anwar, nemăritată, eu nu 
am nici un soţ. Ei bine, atunci voi avea curând, a spus 
Gheitan rânjind, şi m-a liniştit că pe mine mă aştepta, eu 
sunt micul lui colet, a spus, un colet nespus de valoros, 
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a mai spus, şi a plescăit admirativ cu ochii în oglindă, 
dacă ai şti cum arată partea de jos a pântecului meu, n-ai 
mai plescăi, mi-am zis în mine, la care el m-a întrebat 
dacă m-am întremat după operaţie, şi de-aici a început 
să mi se pară puţin cam mult, i-am spus că încă nu, dar 
aici mă voi vindeca de tot, la care el a dat din cap, după 
care n-a mai vorbit o bună bucată de vreme, iar mie nu-
mi venea să cred că un străin poate rezona într-atât cu 
mine, parcă mi-ar ghici gândurile, dar voi crede mai 
târziu, ba mai mult, această credinţă va deveni cea mai 
puternică după un timp, şi de-asemenea că numai din 
greşeală am devenit albă, că din greşeală m-am născut 
în Europa, sunt africană, modul de a gândi al oamenilor 
de aici se apropie cel mai mult de mine, sau cel puţin aşa 
cred când am gânduri plăcute despre mine, se prea poate 
să nu fie chiar aşa, dar din când în când omul trebuie 
să-şi imagineze lucruri frumoase şi bune despre sine ca 
să-şi poată suporta propria personalitate. Umblam deja 
pe străzile din Arusha, când Gheitan a deschis iarăşi 
gura, a spus că trebuie să ne ducem într-un cartier ca să 
cumpărăm alimente şi să luăm doi băieţi masai, care vor 
lucra ca paznici în aceeaşi casă din Amani în care voi 
locui şi eu. Ne-am oprit în faţa unui salon de coafură, 
ulterior am observat că sunt mai multe unul lângă 
altul, de pe reclamele colorate, pictate manual, fiecare 
promitea tunsori care mai de care, nici nu ne-am oprit 
bine şi lângă maşină s-au înfăţişat doi băieţi cu învelitori 
colorate, zâmbeau sfioşi, Gheitan le-a îndrugat ceva, 
apoi pe unul l-a aşezat alături de mine, iar cu celălalt au 
pornit după cumpărături, dar mai înainte m-a avertizat 
să nu cumva să cobor din maşină, băiatul va avea grijă 
de mine. 

Băiatul masai nu ştie engleza şi adevărul e că 
nici nu îndrăzneşte să se uite la mine, de aceea şi eu 
îl privesc numai pe furiş, m-a contaminat sfioşenia lui. 
Încet, în jurul maşinii s-a strâns un grupuleţ, îmi arată 
eşarfe colorate şi renumitele picturi înfăţişând girafe-
masai şi mă asigură că sunt ieftine, foarte ieftine, şi 
între timp mă cheamă, mă îndeamnă să cobor, să mă uit 
mai de-aproape la marfă. Trag cu ochiul la băiat, apoi 
deschid uşa şi, în ciuda promisiunii făcute lui Gheitan, 
am coborât, m-au înconjurat într-o clipă şi încet au 
început să mă poarte cu ei, iar eu le repetam continuu 
că nu cumpăr, nu cumpăr nimic, în timp ce mergeam 
inconştientă cu ei.

Hakuna matata, my friend, spune un băiat cu 
părul împletit în rasta, nu-i bai, nu trebuie să cumperi 
nimic, să stăm numai de vorbă, spune englezeşte, şi mă 
îndreaptă spre o mică terasă. Drink bar, scrie pe firma 
de deasupra uşii, pe care un bărbat negru zâmbitor ridică 
deasupra capului un pahar plin cu o băutură trandafirie. 
Ce ai vrea să bei? – o cola e bine? bălmăjeşte proaspătul 
meu cunoscut, dar atunci se îmbulzeşte între noi şi un 
alt bărbat şi şterge cu marginea şorţului unica masă, 
apoi împinge curtenitor sub mine un scaun. – O cola e în 
regulă, spun de parcă aş vorbi în vis, dar cutia deja mi-e 
în faţă, băiatul o deschide, apoi se aşează lângă mine 
pe scaunul celălalt şi mă priveşte cum beau, aşa cum 

îşi admiră mama copilul când bea primele înghiţituri 
după o lungă convalescenţă. – De unde ai venit, unde te 
duci? – mă întreabă cel cu părul rasta, apoi îmi zâmbeşte 
enigmatic şi-mi pune în faţă pe masă un fel de trăistuţă, 
Trip to wherever – adică voiaj oriunde, stă pe săculeţ, 
iar băiatul începe să-mi înşire în faţă micile pacheţele: 
Tailanda, Brazilia, Paris, Amsterdam şi alte titluri 
asemănătoare erau lipite pe pacheţele, iar mie abia atunci 
îmi pică fisa că băiatul e vânzător de droguri, asta-i o 
idee comercială fantastică, îi spun băiatului, şi indic la 
întâmplare pachetul cu inscripţia Brazilia, la care el, cu 
un zâmbet larg, scutură din cap şi-mi împinge în faţă 
altul: Afganistan, scrie pe el, ăsta, da, ăsta e pentru tine, 
amico, spune băiatul şi rosteşte un preţ ridicol de mic în 
comparaţie cu preţurile europene, ştiu că ar trebui să mă 
tocmesc, dar nu am chef, abia avem timp să încheiem 
tranzacţia, că băiatul şi ascunde speriat trăistuţa de pe 
masă şi-mi strecoară în buzunar pacheţelul cu inscripţia 
Afganistan, numai atunci am băgat de seamă că cineva 
mă strigă cât îl ţine gura. Anwar, Anwar, urla Gheitan 
disperat, iar eu m-am ridicat de pe scaun, ca să mă poată 
vedea. Când ajunge la mine, privirea lui e ca a tatălui 
meu când se frământa dacă să-mi tragă sau nu o palmă 
dumnezeiască. – Ţi-am spus să nu te duci nicăieri, 
gâfâie îngrozit, eşti bine? – mă întreabă şi nu înţeleg de 
ce se îngrijorează atât, ce puteam păţi, am băut numai 
o cola, îi spun sigură, şi cei din preajma mea dau din 
cap afirmativ, pare o scenă de grădiniţă, dar Gheitan mă 
împinge deja spre maşină, dar eu mă întorc, trebuie să-mi 
plătesc cola, spun, la care proprietarul cu şorţ îşi scutură 
capul, nu, nu, am fost musafira lui, şi bine aţi venit în 
Africa. – Mungu ibariki Afrika! îi strig primul vers al 
imnului tanzanian, la care tipul începe să aplaude, i se 
mai alătură câţiva, le fac semne în timp ce Gheitan îmi 
strânge cu putere cotul şi aproape că mă împinge în faţa 
sa şi mă ceartă că puteau să mă răpească, sau mă puteau 
jefui, sunt iresponsabilă, în ce necazuri puteam să-l bag 
şi pe el, şi pe mine, sunt în stare să înţeleg, dar eu cred 
că nu pricep, nu înţeleg deloc, de parcă aerul african ar 
fi supt din mine senzaţia de teamă, deşi aici ai de ce te 
teme, dar mie nu-mi reuşeşte, nici măcar atunci când, 
peste doi ani, din cauza războaielor religioase, situaţia 
se înrăutăţeşte pe tot continentul.

Drumul de la Arusha până la Amani e de opt 
ore, dar nu-mi amintesc decât începutul şi sfârşitul lui, 
între timp am dormit, în somn m-am sprijinit, cred, de 
băiatul masai, care n-a îndrăznit să se mişte nici atunci 
când mi-am deschis ochii şi i-am surâs, deja urcam pe 
serpentine şi eu am coborât geamul, ca să mă încarc cu 
totul de vântul, praful, forţa ce veneau dinspre muntele 
Usambaras.

S-a risipit şi supărarea lui Gheitan până la 
Amani, mi-a spus că bagajele îmi vor sosi, probabil, 
cam peste o lună, dar e convins că mă voi descurca până 
atunci, oamenii au nevoie, în definitiv, de foarte puţine 
lucruri, nici haine nu-ţi trebuiesc prea multe, pot spăla 
în fiecare zi, mi-a spus, în anotimpul uscat se usucă 
aproape instantaneu orice, îmi zice, îl aud numai cu o 
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jumătate de ureche, pentru că traversăm deja o pădure 
de eucalipţi, de ambele părţi al drumului sunt copii şi 
femeie şi maşini, cisterne de apă, toată lumea spală, se 
îmbăiază, râde, e de parcă aş fi picat în mijlocul unui 
fel de fiesta, sunt veseli şi din pricina asta se atenuează 
parcă mizeria cumplită care ne înconjoară peste tot, 
vite şi capre slabe, lanuri de porumbişte rară, ici-colo 
trestie de zahăr, plantaţii de ceai împrejmuite cu gard de 
sârmă, cocioabe dărăpănate, printre ele vile de-a dreptul 
fortificate, aici locuiesc cei bogaţi, spune Gheitan, 
apoi arată, oftând, în afară, iar aici, în locul pădurilor 
tropicale tăiate, sunt plantaţiile de copacul prinţesei, 
zice, şi privirea i se întristează.

Centrul german de odinioară pentru cercetarea 
malariei, aflat pe cel mai înalt punct al rezervaţiei din 
pădurea de la Amani, arată exact cum l-am visat şi 
mi l-am imaginat pe baza fotografiilor văzute. E, într-
adevăr, de parcă ar fi pe acoperişul lumii, clădirea în stil 
colonial se află într-un mic luminiş, are ferestre înalte, 
cu grilaje dese, cu rostul de a-i apăra pe locuitorii casei 
nu de oameni, ci de tot felul de insecte şi rozătoare. 
Clădirea se află deja de şaizeci de ani în proprietatea 
guvernului tanzanian şi în prezent funcţionează ca şi 
casă de oaspeţi. Personalul, aşa cum îi numesc prima 
şi ultima oară acum, s-a aliniat pe scări în cinstea mea, 
în faţă cu micuţa, durdulia Livett, şefă şi bucătăreasă, 
în spatele ei Ammuz, omul bun la toate, iar în capătul 
scărilor domnişoara Julie, înaltă şi frumoasă ca o stea 
de cinema, poştăriţă şi bibliotecară, venită din sat numai 
pentru a mă putea vedea pe mine.

Mă uit reţinută împrejur, în timp ce Gheitan le 
ţine un instructaj băieţilor masai, cred că de-o asemenea 
primire am avut parte numai în familie, şi acolo rar, şi 
numai când am făcut vreun lucru foarte bun, care le 
întrecea aşteptările, dar acestea nu se întâmplau prea 
frecvent. Am socotit că se vor comporta reţinut cu mine, 
dar am înţeles repede că trebuie să uit toate deprinderile 
aduse din Europa, aici cunoaşterea cu oamenii se 
desfăşoară altfel, mai firesc, probabil, seara deja beam 
pe scări bere cu Ammuz, Gheitan sorbea destins dintr-o 
cutie de cola, apoi ne-a lăsat singuri, spunând că el a doua 
zi trebuie să plece, să nu hoinăresc prea departe singură, 
mi-a spus cu glas părintesc, soţul meu, adică Pilotul, 
s-a corectat zâmbind, va fi aici peste o săptămână, până 
atunci să mă acomodez, Livett o să mă ajute în toate.

A doua zi m-am dus cu Ammuz în sat, ca să casc 
gura şi să cumpărăm lapte. Casele erau pitite adânc 
în curţile mici tăiate din pădurea virgină, am numărat 
vreo patruzeci în total, dar Ammuz a spus că sunt mult 
mai multe, numai că nu le pot vedea de pe drum, însă 
deocamdată îmi recomandă să nu îndrăznesc să intru în 
curţi, aici nu există garduri, dar asta încă nu înseamnă că 
pot intra oriunde, dar dacă se întâmplă totuşi, atunci să 
încerc să vorbesc cu copiii, ei învaţă toţi limba engleză, 
şi băiatul meu vorbeşte deja bine de tot, o să vedeţi, a 
spus mândru, dar nu mi-a dat voie să-l ajut la cărat.

Pilotul n-a venit peste o săptămână, ba nici 
după două, şi Gheitan mi-a trimis numai un mesaj să 

aştept răbdătoare, că o să sosească, iar eu aşteptam, 
dar am început din nou să mă îndoiesc că-l voi vedea 
vreodată; şi ca să nu pună stăpânire pe mine cine ştie ce 
sentimente pesimiste, într-una din nopţi am lăsat-o pe 
Livett în patul meu, din care pricină amândouă umblam 
împleticite toată ziua prin casă, pentru că discutam toată 
noaptea, Livett, ca o soră medicală severă, mi-a măsurat 
zilnic temperatura şi-mi cerceta cicatricele de parcă ele 
ar mai fi nişte răni care necesită bandajare, pentru suflet 
mi-ar trebui vreun balsam, dar cred că l-am şi găsit deja, 
i-am spus, şi am chicotit ca nişte proaste.

Băieţii masai îmi erau peste tot pe urme, dar 
mi-am dat seama numai după trecerea mai multor zile, 
când pe platoul aflat ceva mai jos decât casa urmăream 
absorbită meciul de fotbal al băieţilor din sat şi apoi nu 
m-am putut stăpâni, am intrat şi eu pe terenul prăfuit, 
m-am temut că mă poftesc afară, dar au râs numai de 
mine şi uneori chiar mi-au pasat şi mie, şi-atunci am 
văzut că şi unul dintre băieţii masai aleargă alături 
de mine, shuka îi flutura comic pe umeri şi mi-a luat 
cu o fentă mingea, apoi mi-a rânjit în faţă şi s-a cărat 
rapid la marginea terenului, ca să se poată schimba cu 
celălalt băiat, care a păzit până atunci, cu faţa încruntată, 
armele. M-am implicat binişor în joc, eram plină de 
praf, transpirată, îmi şiroia sudoarea, şi-atunci, stârnind 
un nor de praf, a apărut o maşină de teren şi a pătruns 
în mijlocul terenului de fotbal, abia am reuşit să-i sărim 
din drum, s-a deschis uşa şi, ca îngerul Domnului în 
pustia Bethleemului, şi-a făcut apariţia Pilotul, cu 
indispensabilii ochelari de soare pe nas, zâmbea şi s-a 
rezemat de maşină ca un actor de film. Până aici mi-a 
fost, m-am gândit în timp ce mergeam prudentă spre 
el, şi-atunci a pornit şi el spre mine şi m-a luat pe sus 
ca pe un copil, şi-a vârât nasul în părul meu prăfuit şi 
transpirat şi a spus, noa vezi, zdrenţăroasă mică, am 
sosit, în sfârşit am sosit.

 (În curs de apariţie la Editura Curtea Veche)
Traducere de KOCSIS Francisko
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Un poem de Tömöry Péter

  În septembrie 1966 – a trecut, iată, o jumătate 
de secol de-atunci! – îi ofeream cu emoţie studentului 
meu Tömöry Péter, de la Secţia Maghiară-Română a 
Facultăţii de Filologie clujene, în primul meu an ca 
asistent, volumul Propuneri pentru o fântână, cu care 
tocmai debutasem. Mă adresam „primului student foarte 
serios din anul întâi al muncii mele universitare, ca semn 
al prieteniei care ne leagă, cu speranţa că în curând voi 
putea admira, într-un volum mai fericit decât acesta, 
frumoasele sale poezii”. Redescoperind acea carte în 
biblioteca lui, Péter mi-a trimis o foarte emoţionantă 
scrisoare, cald evocatoare, acompaniind-o cu un ciclu 
de versuri scrise de el în româneşte de-a lungul anilor 
şi puse sub titlul Răvaşe pentru drum. Autorul lor 
evoluase frumos în anii următori, debutând cu proză 
şi teatru (v. Sentiment de agăţat pe cuier, Bucureşti, 
1970), continuând cu Capcană pentru logodnic şi 
Vârtej alb (Budapesta, 1979, respectiv 1990), la care se 
adaugă Anecdotică ardeleană (Miercurea Ciuc, 2006). 
Piesele pentru teatru de păpuşi János Vitéz (1973) şi 
Insula fructelor roşii (Cluj, 2013) au fost jucate şi la 
Târgu Mureş. În anul 2015 a publicat, de data asta la 
Veszprém, unde se stabilise între timp, romanul Moşia 
lui Dracula sau fetele Doamnei Bodó. A scris mai multe 
piese de teatru (în jur de cinciscprezece), jucate pe scene 
din ţară şi străinătate, a şi tradus texte dramatice de 
Mihail Sebastian, Victor Eftimiu, D.R. Popescu şi Matei 
Vişniec, a tălmăcit în maghiară şi poezie românească, în 
paralel cu o remarcabilă activitate de regizor, mai întâi 
la Sfântu Gheorghe, apoi la Budapesta şi în Germania.

 Din ciclul amintit de poeme scrise direct în 
limba română, am ales pentru revista Steaua (vezi nr. 
11-12/2016), câteva dintre cele mai reprezentative. De 
data aceasta, încredinţez revistei Vatra un mai amplu 
poem, pe care nu ezit să-l calific drept excelent, în care 
autenticitatea confesiunii lirice se asociază unei fine 
relativizări (auto)ironice, printr-o anume distanţare 
faţă de convenţia textuală, dar şi faţă de automatismele 
vieţii „omului comun”. Însă nici viaţa ca atare, nici 
omul care-o trăieşte între un conformism aparent şi o 
libertate interioară precar protejată, nu sunt numai atât 
cât lasă să se vadă suprafeţele.

 E rândul meu să-mi exprim cu această fericită 
ocazie, bucuria unei regăsiri afectuoase, în spaţiul 
comun al expresiei lirice româneşti.

Ion POP

Abecedar năruit
A.

Îmi aşez ultima frunză de nuc pe palmă.
O mărunţesc.

O arunc în sus.
Mă uit lung după fărâmături.

Înainte de a sosi zăpada.
Demnitatea tranzitului,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel o salvez.

Ă.

Foarfeca de grădină o dezinfectez.
Spăl cu alcool tăişul oxidat.

Decojesc trunchiul dezmembrat.
Îl tai în bucăţi de douăzeci de centimetri.

Le pun la soare să se usuce.
Rânduitele forme ale trendului,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel le aplic.

Â.

Despicătura o curăţ de iască.
Cuibul melcilor îl rad de pe ea.

Descifrez vârsta ei.
O aşez pe ciot precaut.

Să nu se clatine sub lovitura de topor.
O bag în sobă.

Eficacitatea focului mântuitor,
eu, Peter Tömöry Péter, astfel o asigur.

B.

Patru nori lipesc laolaltă.
Unul de ploaie.
Unul de zăpadă.
Unul de vifor.

Unul imposibil de denumit.
Îi mân în ţarcul cerului senin.
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Gestionarea fluidului permanent,
eu, Peter Tömöry Péter, astfel o garantez.

C.

Carte nouă nu cumpăr.
Cărţile vechi le donez.

Rafturile mele de cărţi se înmulţesc totuşi.
Biblia mamei de praf o şterg.

Pe liberul meu larg intelectual,
eu, Peter Tömöry Péter, astfel navighez.

C(E)

Vorbesc în trei limbi.
Într-a patra tac.

Cererile în aceasta limbă le formulez.
Globalizarea,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel o interpretez.

C(I).

O sută de trepte de asediu se duc în sus, până-n cetate.
Nouăsprezece spre jos, până-n camera mea de lucru.

Vase de sânge descopăr în stânci.
Pulsează din nou în venele mele.

Istoria,
eu, Peter Tömöry Péter, astfel o retrăiesc.

D.

Hârtiile de scris le îndoiesc.
Pe jumătăţi de pagini aştern cuvinte întregi.

Aleg litere valide.
Sunt atent la semnele de punctuaţie.

Galaxia Guttenberg,
eu, Peter Tömöry Péter, astfel o confirm.

E.

În cimitir aprind lumânări.
În magazine mixte le cumpăr.

Plătesc cu cartelă.
După părăsirea casei nu fac reclamaţii.

Miercuri pun în faţa porţii gunoiul.
În oficii trag număr de ordine.

Săptămânal cumpăr bilet la loterie.
La coadă sunt primul şi ultimul.

Eu, Peter Tömöry Péter, astfel mă întreţin.

F.

Colecţionez numai dubii.
Le depozitez în două cuvinte:

Danu şi nuda.

O pasăre se loveşte de uşa balconului.
Cade.

O ridic.
Aripile-i firave le mângâi.

I le întind lângă corp.
O arunc în găleata de gunoi.

În faţa înălţării,
eu, Peter Tömöry Péter, astfel mă închin.

G.

Locuiesc pe o stradă.
Într-un imobil înregistrat sub un număr.

Umblu pe trotuar.
Pieţele le ocolesc.

Cardurile de adrese le aduc la zi.
Numărul de circulaţie al maşinii îl învăţ pe de rost..

Legitimaţiile de membru minuţios le păstrez.
Posed număr de identitate.

Obligaţiile mele cetăţeneşti,
eu, Peter Tömöry Péter, astfel mi le îndeplinesc.

H.

Pe trei clape mă joc: Home, Delete, End.
Mai port în inimă încă două clape.

Ele se numesc valve cardiace.
Pe claviatura laptop mai sunt o sută şi şase.
Mă folosesc doar de cele cinci de mai sus.

Posibilităţile mele,
eu, Peter Tömöry, astfel le economisesc.

I.

În dosul imnurilor liniştea o ascult.
Mă încântă forma instrumentelor muzicale.

În teatru plecăciunile.
La meciul de fotbal gazonul modelat.

La cinema ecranul mărgăritar.
Faţă de artele frumoase,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel mă raportez.

Î.

Ziua de mâine o aştept cu răbdare.
Cea trecută o îngrop.

Mă sun la telefon cu taxe ridicate.
Urmez ştirile sârguincios.

Prezicerile economiştilor le iau în serios.
Indulgent mă înglobez în statistici.

Viitorul mi-l las reprezentat prin deputaţi.
Transparenţa publicităţii,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel o întăresc.
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J.

Primăvara sap.
Negre mierle ciupesc râme din răzor.

Vara plantele prăşesc.
Florile le pun în vaze.

Toamna strâng frunze colorate.
În saci de pânză de in le depozitez.
Iarna construiesc fider de păsări.

Pe mărul de mine sădit.
Mediul înconjurător,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel îl ocrotesc.

K.

Captez primul fulg de zăpadă încă în aer.
Îl aştern pe ochi.

Clipind îl transform în strop de lacrimă.
Cu lumea creată,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel mă contopesc.

L.

Spaţiul meu îl înghesui între colţuri.
Cuvintele decăzute le mătur.

Luminile şifonate le calc.
Umbrele le spăl.

Şterg praful de pe întuneric.
Bunurile mele,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel le îngrijesc.

M.

Dezleg firele internetului.
Nodurile lui le desmierd.

În ghemuri le înfăşor.
Mingi de oină umplu cu praf de cuvinte.

În zori mă joc cu ele.
Atent, să nu spargă ferestrele oarbe.

Planete rulez pe bolta din tavan.
Universul,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel îl ademenesc.

N.

Scot ceaşca din maşina de spălat vase.
Opt sute douăsprezece cristale de zahăr pun în ea.

O sută de grame de cafea torn deasupra lor.
Şase furnici înoată pe suprafaţa cafelei.

De şase ori şase tempouri de picioare în douăzeci de 
ritmuri.

Numai o singură furnică ajunge la muchia ceştii.
Cu jumătate corp avans.

Restul le înghit cu prima înghiţitură.
Biruitorul,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel îl cinstesc.

O, Q.

Dorm cu un televizor.
Nevasta mea cu un laptop.

Luciul apei pe marea mea virtuală este pătrat.
Din când în când înot spre golfuri triunghiulare.

Pauzelor cu reclame,
eu, Peter Tömöry Péter, astfel le supravieţuiesc.

P.

Colectez pieliţe de aripi de muşte în abajur.
Studiez sistemul venelor lor străvezii.

GPS-ul personal mă conduce printre ele.
Călătoresc cu ţeluri prescrise în timp.

În labirintul cotidian,
eu, Peter Tömöry Péter, aşa mă orientez.

R.

Consum zilnic doi litri de lichid.
Rachiu, vin şi apă.

Ciupercile unghiilor le tratez cu unguent.
„Cât de mare e oare pălăria ciupercilor de pe unghii?”
Mă adresez medicului şi farmacistului de pe internet!

Beau apă numai din izvoare autorizate.
Indicaţiile le respect.

Scot dopul din butelie înainte de-a turna vinul.
Pragmatismul,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel îl înţeleg.

S.

Pe copila mea o educ interactiv.
Îi controlez centura de siguranţă.

Pe trecerea pentru pietoni o ţin de mână.
Pregătesc micul ei dejun.
Îi servesc masa de prânz.

Prompt şi precis răspund la întrebările sale.
Drepturile personale ale minorilor,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel le asigur.

Ş.

Chelia mi-o port decent.
La sfârşitul spectacolelor aplaud cuviincios.

De la demonstraţii la manifestări mă refugiez.
Port gheată de stânga pe piciorul drept.

Agăţ contrabalans pe gânduri.
Vehemenţa mi-o frânez.

Nesupunerea cetăţenească,
eu, Peter Tömöry Péter, astfel o concep.
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T.

Dimineaţa din pat mă scol.
Umblu pe picioare.

Îmi tai unghiile în fiecare săptămână.
Braţele mi le-ntind câteodată spre îmbrăţişare.

Inima mi-o protejez cu pilule medicale.
Limba zilnic mi-o antrenez.

Eul meu,
eu, Peter Tömöry Péter, astfel îl îngrijesc.

Ţ.

Pe bolta podului mă opresc.
Paşapoartele mi le înfăşor în pungi de plastic.

Mă atrag malurile de dincolo.
Busola o încredinţez pescăruşilor.

„De dincolo malul de dincoace e dincolo!”
Spre ţărmuri,

eu, Peter Tömöry Péter , astfel mă străduiesc.

V.

Consum vin roşu.
Carne albă.

Salată verde.
Baloane străvezii sorb din apa de sifon.

Clipele senine le petrec în vis.
Simbolurile,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel le îndepărtez.

Z.

Organismul mi-l încarc dozat.
Sosesc la termen stabilit.

Chiştocurile de idei le arunc în scrumiere amenajate.
Protecţia semenilor,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel o realizez.

U.

Fac dragoste cu măsură.
Ordinul genetic îl îndeplinesc.

Mă lecuiesc cu rugăciuni.
Faţă de constrângeri,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel mă legalizez.

V.

Vizitez aşezări înventate de mine.
Numele lor le scobesc în ceaţă.

Drumurile le pavez cu un curcubeu.
Pe indicatoare mâzgălesc versuri.

Instituţiile publice le vând la licitaţii.
Vele croiesc din steaguri.

Zona liberă, fără vameşi,
eu, Peter Tömöry Péter, astfel o interpretez.

Z.

Ideile le închid în cuvinte etanşate.
Deşeurile le îndepărtez selectiv.
Formularele le completez acurat.

Mă prezint ordonat la alegeri şi vot.
Îl salut în prealabil pe cel ce va demisiona.

De drepturile mele,
eu, Peter Tömöry Péter, astfel mă folosesc.

W.

O singură conjugare învăţ în toate limbile.
Én szeretek, tu iubeşti, sie liebt.

Fondez creşe pentru surdomuţi vorbăreţi.
Construiesc baraje de acumulare pentru lacrimi.

Protejez ambulanţe de dezmâniere.
Ridic muzee pentru zâmbete.

Lumea mea virtuală,
eu, Peter Tömöry Péter, aşa mi-o construiesc.

X.

În rinichi produc nisip.
În creier pietre.

Cu ele-mi şlefuiesc gândurile.
Privirea mi-o potrivesc spre ţintă.
Sentimentele mi le standardizez.

Zilnic îmi controlez calitatea sufletului.
Urmele mi le curăţ după fiecare pas.

Birul vanităţii,
eu, Peter Tömöry Péter, astfel îl plătesc.

Y.

Pe îngerii mei protectori eu îi păzesc.
Eventualitatea o ţin în frâu.

Ziua de alaltăieri o îngrop în cea trecută mâine.
Fantasmagoriile le aerisesc.
Poloage montez pe idealuri.
Iluziile le dau pe răzătoare.

În universala libertate spirituală,
eu, Peter Tömöry Péter, astfel mă integrez.

LITERA DE REZERVĂ:

Absenţele mi le-am motivat.
La gările de destinaţie am părăsit vagonul.

Am ieşit, cum se cuvine, prin ieşiri.
După sosire am pornit la drum.
Timpului, ce mi-a fost destinat,

eu, Peter Tömöry Péter, astfel m-am supus.
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Iulian BOLDEA

Portret de grup cu poeţi optzecişti

 Preliminarii. Contextul postmodern

În luna martie se împlinesc patruzeci de ani 
de la prima reuniune a Cenaclului de Luni, cea mai 
importantă manifestare de grup a literaturii române 
postbelice. E un prilej de a rememora importanţa, 
semnificaţiile estetice şi relevanţa poeticii 
optzeciste, plasând manifestările Cenaclului de 
Luni în contextul literaturii postmoderne româneşti. 
Primele dezbateri, controverse şi articole despre 
postmodernism se manifestă înainte de anul 1980. 
Mircea Martin schiţează, în 1979,  un „portret 
de grup” al noilor poeţi, circumscriind mărcile 
distinctive ale noii generaţii lirice: „Reprezentativă 
mi s-a părut însă atitudinea lor faţă de poezie, 
poezie pe care face impresia că vor să o cucerească 
fugind de ea; îndepărtându-se, altfel spus, de ceea 
ce s-a făcut până la ei, de ceea ce au făcut cei care 
s-au afirmat înaintea lor”. Criticul constată astfel, 
o netă voinţă de individualizare, dar şi un efort de 
de-liricizare a poeziei, de stimulare a prozaismului, 
practica unei „poetici a cotidianului” fiind tot 
mai frecvent utilizată, împreună cu o „retorică” a 
dezinhibării şi a desolemnizării limbajului.

Criticul Ion Pop sugerează, în articolul 
Noua poezie nouă, filiaţiile, corespondenţele, 
convergenţele dintre poezia optzecistă şi 
avangardismul românesc, prin propensiunea spre 
farsă, bufonerie, spirit insurgent, fragmentarism şi 
aleatoriu, dar şi cu predilecţia pentru înregistrarea 
fluxului incontinent de imagini, senzaţii şi forme 
al concretului: „Lirismul lor e tulbure-aluvionar, 
dinamizat de energii obscure, greu de canalizat, 

antrenând cu sine mari suprafeţi «prozaice», ca 
în virtutea unor impulsuri ce caută înainte de 
orice altceva un impact cât mai profund cu «viaţa 
imediată»”. Tot Ion Pop remarcă, de asemenea, 
„conjugarea, la mulţi dintre tinerii poeţi, a 
rafinamentului construcţiei textuale, a discursului ce 
se autodemască ironic în calitatea sa de convenţie, 
cu tendinţa «transcrierii» evenimentului cotidian, 
a realizării acestui contact mai direct, mai puţin 
«poetic» cu realul”.

O altă abordare teoretizantă a poeziei 
optzeciste se regăseşte în articolul lui Nicolae 
Manolescu Cei mai tineri scriitori, în care este 
subliniată atracţia spre real, implicarea, depoetizarea, 
refuzul evaziunii şi revelaţiile cotidianităţii, ca 
elemente specifice noii orientări lirice: „O a doua 
trăsătură a literaturii acestor tineri este refuzul 
foarte net al oricărui evazionism. Ei scriu (sau vor 
să scrie) despre ceea ce trăiesc mai mult sau mai 
puţin nemijlocit (...). Poezia tinerilor e impregnată 
de viaţa din jurul lor şi e o poezie cu ochii deschişi, 
atentă, lucidă, adesea critică”.

Postmodernismul românesc se relevă, în 
poezie, cel puţin, ca o orientare literară cu trăsături 
eclectice, provenind din influenţe şi ecouri diverse, 
dar mai ales din asumarea premeditată a unei poetici 
în mod programatic mobile şi autentice, disponibile 
la nou, la experiment, la spiritul ludic, fantezist şi 
ironic. De altfel, ironia este o figură privilegiată, 
un procedeu ce singularizează postmodernismul 
românesc, fapt remarcat şi de Radu G. Ţeposu: 
„Poezia postmodernă, de care a vorbit, printre 
primii la noi, dacă nu cel dintâi, Alexandru Muşina, 
îşi recuperează omogenitatea nu în planul iluziei, ci 
în acela al conştiinţei creatoare. Liantul său e, cum 
am zis, ironia. Unii au văzut în aceasta o probă a 
neseriozităţii, o persiflare a adevăratelor valori. Însă 
rolul ironiei în poezie seamănă cu cel al unui duş 
rece. Nu mai scormonesc acum definiţia ei, însă 
atitudinea ironică, departe de a fi o bagatelă, dizolvă 
orice transcendenţă, sugerând o situare mai exactă 
a poetului, fie în raport cu textul, fie în raport cu 
realitatea pe care o tatonează (...). Desubstanţializarea 
lumii fiind una din trăsăturile viziunii postmoderne, 
efortul acestei literaturi se îndreaptă spre 
omogenizarea prin cumul, prin aglomerare, prin 
suprapunere. Retorica, practica textuală egalizează 
totul şi nu întâmplător imaginea de panoptic e foarte 
des întâlnită. Fragmentele de real capătă sens doar 
în procesul descrierii (povestirii), singurul mod, de 
altfel, de a sugera o nouă ontologie”. Cultivarea, 
cu premeditare, a unei lucidităţi casante, ironice, 
alături de spiritul livresc şi de instinctul parodic 
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sunt mărcile specifice ale acestei poezii ce susţine, 
totuşi, primatul realului, al cotidianului, în dauna 
oricărei idealizări, proclamă starea lirică drept stare 
de urgenţă a fiinţei, o stare de criză perpetuă a unui 
eu liric ultragiat de manifestările precare ale unui 
real de o concretitudine violentă, agresivă.

Cei mai importanţi reprezentanţi ai 
postmodernismului poetic românesc au mizat 
pe formule lirice diverse, conturând, în registre 
stilistice de o deconcertantă varietate, universuri 
poetice convergente, totuşi, mai ales din perspectiva 
prezenţei tutelare a unei conştiinţe artistice de 
maximă luciditate. Radu G. Ţeposu, în Istoria 
tragică şi grotescă a întunecatului deceniu 
literar nouă realizează şi o tipologie, o clasificare 
ordonatoare a vocilor postmodernismului poetic 
românesc, relativă, desigur, ca orice taxinomie, 
dar, pe de altă parte, utilă prin prisma sistematizării 
unor forme, formule inedite sau din perspectiva 
unei sintaxe a imaginarului poetic. Criticul 
distinge, astfel, cotidianul prozaic şi bufon 
(Mircea Cărtărescu, Traian T. Coşovei, Liviu Ioan 
Stoiciu, Florin Iaru, Alexandru Muşina), gnomicii 
şi esotericii, manieriştii (Nichita Danilov, Ion 
Bogdan Lefter, Mariana Codruţ), fantezismul 
abstract şi ermetic (Ion Stratan, Matei Vişniec, 
Aurel Pantea), criza interiorizării, patosul sarcastic 
(Ion Mureşan, Mariana Marin, Marta Petreu), 
criticismul teatral şi histrionic, comedia literaturii 
(Petru Romoşan, Daniel Corbu, Mircea Petean), 
sentimentalii rafinaţi (Romulus Bucur, Aurel 
Dumitraşcu, Dumitru Chioaru). Reprezentanţii 
postmodernismului românesc furnizează literaturii 
române un spirit nou, un impuls al insurgenţei 
provocatoare, dar şi o redefinire a limbajului poetic, 
nu ca sursă de iluzie incantatorie, ca extaz muzical 
sau ca fascinaţie a evaziunii în ficţionalitate, ci, mai 
degrabă, ca o coborâre în infernul cotidianului, ca 
imersiune în banalitatea anonimizantă a prezentului 
de cea mai pură şi stridentă concreteţe. Desigur, 
poezia cotidianului, a realului visceralizat nu 
exclude experimentul formal, autoreflexivitatea, 
recursul la metodele şi formulele metaliteraturii, 
prin care poezia se oglindeşte pe sine, în chiar 
tectonica propriei sale expresivităţi. Marile teme 
sunt dezavuate sau relativizate, prin insertul ironic 
ori parodic, iar viziunea lirică recurge frecvent 
la focalizarea enormă a detaliului, la decuparea 
unor secţiuni revelatoare din real, punând în 
scenă conştiinţa hiperlucidă a fragilităţii şi 
convenţionalismului mecanismului poetic, dar şi o 
poetică a măştilor, a rolurilor şi funcţiilor pe care şi 
le asumă, în propria alcătuire textuală, eul liric.

Cenaclul de Luni – istoria unei stări de spirit

Fenomen cultural de incontestabilă importanţă 
în contextul literaturii române contemporane, 
Cenaclul de Luni și-a desfășurat activitatea între 
anii 1977 și 1983, în București. Rezultat al unei 
iniţiative a lui Radu Călin Cristea, alături de Călin 
Vlasie şi alţi studenţi la acea vreme, condus de 
Nicolae Manolescu, cu o primă şedinţă ce a avut 
loc în 3 martie 1977, o zi înainte de cutremurul ce 
a devastat Bucureştiul, Cenaclul de Luni a fost o 
lecţie de libertate creatoare şi o formă de stimulare 
a talentului („Funcţia Cenaclului de Luni a fost 
de a ne biciui pe fiecare şi de a scoate ce era mai 
bun în noi”, scrie Alexandru Muşina). Desigur, 
istoria, fizionomia şi evoluţia acestei grupări trebuie 
să fie inserate în cadrul referenţial mai amplu al 
generaţiei ’80, după cum unele racorduri – necesare, 
inevitabile – trebuie întreprinse cu ambianţa literară 
a epocii, cu revistele literare studenţeşti care au 
reflectat, în paginile lor, activitatea Cenaclului 
de Luni, publicând, totodată, poezii, eseuri, 
articole ale membrilor săi (Convingeri comuniste, 
Amfiteatru, Viața Studențească - Bucureşti, Echinox 
– Cluj, Opinia studențească, Dialog – Iaşi, Forum 
studențesc – Timişoara). De asemenea, o imagine 
dihotomică e cea care transpare din studiul unor 
publicaţii divergente ca opţiuni estetice şi etice, 
ca România literară şi Săptămâna. În timp ce în 
România literară membrii Cenaclului de Luni aveau 
parte de o receptare pozitivă şi chiar elogioasă, în 
publicaţia patronată de Eugen Barbu reacţiile erau 
negative, manifestându-se o crasă lipsă de înţelegere 
faţă de noul fenomen poetic optzecist. 

 Mircea Cărtărescu devine, destul de repede, 
unul dintre cei mai reprezentativi poeţi ai Cenaclului 
de Luni şi ai generaţiei sale. Într-un text publicat 
în cadrul anchetei echinoxiste Dreptul la timp, 
Cărtărescu defineşte tectonica, starea şi relieful 
poemului în care se conjugă substanţa şi spiritul, 
într-un spectacol vast şi cuprinzător al inteligenţei, 
ironiei şi jubilaţiei senzoriale: „Fiecare poem tinde 
să devină o lume în care se întâmplă cât mai multe, 
în care se scot cât mai multe efecte speciale, în care 
se trec în revistă cât mai multe istorii. În poem se 
concentrează, într-o fabuloasă opulenţă, cât mai 
multă substanţă şi cât mai mult spirit”. 

 Într-un interviu acordat revistei Vatra, 
Mircea Cărtărescu relatează povestea Cenaclului 
de Luni, a prietenilor şi prieteniilor de acolo, a 
atmosferei de emulaţie şi a climatului de exigenţă 
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estetică în care se derulau şedinţele grupării 
lunediste: „Fiind în armată, primeam scrisori de la 
un coleg care intrase deja la Litere, şi aşa am aflat 
că existau acolo două cenacluri, «Junimea», condus 
de Ovid S. Crohmălniceanu, şi «Cenaclul de luni» 
al lui Nicolae Manolescu. Când am devenit şi eu 
student, anul următor (după ce, în vara lui 1976, 
am scris Căderea, primul meu poem adevărat), am 
mers întâi la «Junimea». Abia din anul al doilea 
am ajuns şi la Manolescu. Eram deja într-un fel de 
război cu poeţii din facultate, mai ales cu Coşovei şi 
Iaru, fiindcă eu scriam cu totul altfel de poezie pe-
atunci. Ne atacam şi ne ironizam reciproc. Ceva mai 
târziu am început să scriu şi eu ca ei, căci spiritul 
ludic şi ironic al poeziei din Cenaclul de luni era 
foarte molipsitor, şi-am devenit prieteni foarte buni. 
Cred că am citit apoi de zeci de ori la Cenaclul de 
luni, devenisem stâlp al cenaclului. Am fost extrem 
de apropiat de Traian, care mi-a fost cel mai bun 
prieten în facultate, de Mariana Marin, colegă de an 
cu mine, şi de Tudor Jebeleanu. M-am înţeles foarte 
bine cu Iaru, cu Bogdan Lefter, Ghiu, Romulus 
Bucur, Matei Vişniec şi Magda Cârneci. Am avut 
însă o mulţime de neînţelegeri cu Stratan şi mai ales 
cu Muşina, oameni mai dificili, dar pot spune că 
i-am iubit şi pe ei ca pe toţi ceilalţi. Poeţii de luni 
erau extrem de uniţi, era o emulaţie extraordinară 
între ei şi o admiraţie pe măsură. Anii 80 au fost 
cei mai mizerabili pe care i-am trăit, dar noi trăiam 
în poezie în asemenea măsură încât, când epoca a 
trecut, eu, cel puţin, am refuzat să mai scriu versuri. 
Cu timpul, am ajuns să-i cunoaştem şi pe cei din 
provincie, aşa că Ion Mureşan sau Stoiciu ne-au 
devenit apropiaţi, mai târziu i-am cunoscut şi pe 
poeţii germani de la noi, care-au emigrat apoi cu 
toţii. M-am simţit foarte bine în climatul generaţiei 
80, dar ea a durat doar cât tinereţea noastră. După 
ce-am trecut de 30 de ani, mi-a devenit limpede că 
optzecismul trebuia depăşit. Din anii 90, fiecare 
dintre noi a mers mai departe pe cont propriu”.

Alexandru Muşina, unul dintre cei mai 
fervenţi promotori ai cenaclului, teoretician subtil 
al fenomenului poetic modern şi postmodern, 
subliniază rolul lui Nicolae Manolescu în orientarea 
membrilor cenaclului, în conducerea discuţiilor 
critice şi în formularea unor viziuni lirice: „Poezia 
pe care o făceam, pe care ne-o doream era nouă, şi 
pentru el (Nicolae Manolescu, n.m. I.B.)  nici nu ştiu 
dacă, atunci, chiar o gusta pînă la capăt… Altele au 
fost meritele sale. Şi nu mici: 1. ne-a ţinut spatele, 
a făcut posibil ca cenaclul să existe; 2. a creat o 
atmosferă ideală, de mare libertate (la un moment 
dat, Coşovei şi subsemnatul am adus mitraliere de 

jucărie şi, în loc de comentarii, trăgeam în cei ale 
căror lecturi nu ne plăceau), dar şi de rigoare…; 3. 
era un extraordinar comentator pe text (întocmai 
lui Lovinescu, înclina cel mai adesea în direcţia 
dominantă în comentariile anterioare, chiar dacă 
greşită, dar analizele sal erau strălucitoare)… Însă 
nu Manolescu a făcut cenaclul, nu el ne-a învăţat 
să scriem. Şi cu atît mai puţin criticii din cenaclu… 
Miza noastră era poezia, un altfel de poezie.”). O 
formă importantă de promovare a cenaclului a fost 
şi publicarea poeziilor unor membri ai grupării în 
România literară, nr. 20/ 18 mai 1978, în care apare 
o selecţie de doisprezece autori: Elena Ştefoi, Florin 
Iaru, Viorel Padina, Matei Vişniec, Alexandru 
Muşina, Traian T. Coşovei, Radu Călin Cristea, 
Romulus Bucur, Mircea Cărtărescu, Călin Vlasie, 
Domniţa Petri, Ion Stratan.  

E interesant, însă, modul în care Bogdan Ghiu 
priveşte, din interior, istoria şi repercusiunile est-
etice ale Cenaclului de Luni, subliniind actualitatea 
şi performanţele expresive (textualiste) ale 
fenomenului, prin practicile discursive promovate, 
prin vocaţia ludică, dar şi prin gustul libertăţii de 
creaţie, de gândire şi de rostire: „Prin literatura 
practicată ca unică etică socială, prin literatura privită 
implicit ca unic spaţiu de libertate responsabilă, 
dialogală, Cenaclul de Luni este, azi, mai actual 
- adică mai urgent actualizabil - ca niciodată. 
Mesajul său, umanist tocmai pentru că non-politic 
şi ne-filosofic - literatura, în sens extins, ca poziţie 
etică care nu goleşte instrumental cuvintele, ci «se 
joacă» cu consistenţa lor plastică, potenţînd-o -, a 
reinventat non-opoziţional şi a-cratic democraţia 
într-un context suprem non-democratic. Şi chiar 
într-o democraţie formală, precum cea în care 
trăim, resursele democraţiei rămînînd «literare», 
«estetice», «poetice»: expresivitatea ireductibilă, 
pe care nicio reprezentare, estetică sau politică, n-o 
poate epuiza, a fiinţării-împreună, a coexistenţei 
dialogale, prin limbaj, ca limbaj. În societate, 
numai limbajul şi «practicile discursive» sînt 
substanţiale, tocmai de aceea fiind instrumentalizate 
şi reificabile”.

 Cenaclul de Luni nu era, însă un cenaclu 
exclusiv al poeţilor bucureşteni, pentru că acolo 
au citit şi poeţi importanţi din provincie, care apoi 
şi-au redefinit fizionomia estetică. Două nume 
se impun cu deosebire: Ion Mureşan şi Liviu 
Ioan Stoiciu. De asemenea, în 1981, în urma unei 
invitaţii a lui Traian T. Coşovei, citesc în Cenaclul 
de Luni şi trei ieşeni (Liviu Antonesei, Nichita 
Danilov şi Lucian Vasiliu). Demnă de interes este, 
în acelaşi timp, deschiderea Cenaclului de Luni faţă 
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de tinerii autori, adolescenţi, în curs de formare 
Simona Popescu, Caius Dobrescu, Marius Oprea 
și Andrei Bodiu, care au citit la cenaclu, au fost 
susţinuţi şi apreciaţi. De altfel, într-un interviu, 
Andrei Bodiu evocă atmosfera cenaclului, figurile 
remarcate acolo, ambianţa de ansamblu şi de 
detaliu: „Recent, Nicolae Manolescu şi-a reamintit 
venirea noastră în Cenaclul de Luni. Trebuie că a 
fost ceva cu totul special dacă, după atîta vreme, 
domnia sa îşi aminteşte foarte bine «desantul» 
nostru acolo. Cît despre cine n-a fost prima dată... 
N-am fost toţi patru? Îmi amintesc că Oprea a citit 
Sala de aşteptare, pe care în stilu-i caracteristic 
o bătuse de cîteva ori la micuţa sa maşină Flying 
Fish, Dobrescu a citit un poem pe două voci cu 
Oprea, lectură care, ţin minte, l-a entuziasmat pe 
Florin Iaru şi eu am citit vreo zece poeme scurte, 
din care îmi amintesc că lui Manolescu i-a plăcut 
Vagabondaj. Înseamnă că Simona a lipsit. Nu sînt 
însă sigur. Au trecut nouăsprezece ani de atunci. 
Cert e că a doua oară cînd am citit, Simona a avut un 
succes extraordinar. Îmi amintesc că atunci am citit 
mai mulţi, inclusiv Daniel Pişcu şi încă cineva, pe 
care, iarăşi, cu toată bunăvoinţa, nu mi-l amintesc. 
Atmosfera  de la Cenaclul de Luni era senzaţională. 
La a doua participare cred că erau în jur de o sută 
de oameni. Privind în urmă, nu pot să nu observ că 
Cenaclul nu mai era doar cenaclu,  ci devenise, pe un 
model propriu istoriei noastre, o formă alternativă la 
dictatura tot mai dementă a lui Ceauşescu. Practic, 
nici eu, nici ceilalţi nu am fost membri ai Cenaclului 
de Luni. Muşina a fost, Cărtărescu, Iaru, Bogdan 
Lefter, Bucur, Magda Cârneci, Mariana Marin, 
Traian T. Coşovei, Vlasie... ei au fost membri ai 
cenaclului. Noi am avut şansa imensă ca, fiind cu 
zece ani mai tineri decît ei, să citim acolo. Mie, cel 
puţin, lectura în cenaclu mi-a dat o mare încredere 
în mine. Citisem doar în faţa unor poeţi excelenţi, 
excelenţi cititori de poezie”. Cenaclul de Luni, 
nucleu al generaţiei optzeciste, a reprezentat în 
literatura română postbelică, cea mai importantă 
grupare postmodernă, prin viziune, scriitură şi 
atitudine, coagulate în jurul unor proiecte şi aspiraţii 
comune, conduse cu pricepere şi tact de mentorul 
grupării, Nicolae Manolescu. Cenaclul de Luni este 
cenaclul unei generaţii poetice şi, totodată, al unei 
stări de spirit în care se întâlnesc, într-o mixtură 
indisociabilă, ironia, fervoarea, ludicul, energia 
demistificantă şi reveria livrescului, atracţia către 
cotidian şi revelaţiile autoreflexivităţii. 
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Rodica GRIGORE
 

Sentimentul lumii şi marea poezie 
 

De-a lungul unei cariere literare care a 
cuprins mai bine de şase decenii, Carlos Drummond 
de Andrade (1902 – 1987) a publicat numeroase 
volume de poezie şi proză, reuşind performanţa mai 
puţin întâlnită în epoca noastră de a se adresa atât 
cunoscătorilor şi analiştilor fenomenului liric, cât şi 
publicului cititor obişnuit, fiind considerat pe bună 
dreptate unul dintre cei mai importanţi poeţi brazilieni 
ai secolului XX şi comparat adesea cu marii creatori 
de poezie ai continentului latino-american, de la 
César Vallejo la Pablo Neruda sau Octavio Paz, dar 
şi cu Luis de Camões ori Fernando Pessoa, în a căror 
descendenţă se situează, de altfel, cu un măsurat 
orgoliu, el însuşi. 

În anii formării intelectuale şi în perioada 
începuturilor literare ale lui Drummond de Andrade, 
poezia braziliană era marcată de modernism, orientare 
estetică ce încerca să elibereze lirica de constrângerile 
formale ale parnasianismului, dar şi de muzicalitatea 
(ameninţând mereu să cadă în simplul clişeu) a 
simbolismului importat din Europa. Acum (în linii 
mari între anii 1920 şi 1930), diferiţi poeţi tratează o 
serie de teme legate de identitatea culturii braziliene, 
de nevoia afirmării individualităţii latino-americane 
– ele fiind reflectate şi în tendinţa de revitalizare 
a mesajului poetic prin intermediul unor tehnici 
influenţate de estetica avangardei şi, de asemenea, de 
tradiţiile specifice acestei atât de aparte lumi – şi atât 
de puţin cunoscute, în realitate, pe atunci, dincolo de 
câteva nerelevante accente de culoare locală sau de o 
serie de expresii ale unui exotism lipsit de substanţă. 
În acest context, creaţia lui Carlos Drummond de 
Andrade s-a impus cu repeziciune, autorul ştiind cum 

să utilizeze modele noi şi să cristalizeze modernismul 
brazilian într-o formulă lirică nu doar consistentă şi 
viabilă din punct de vedere artistic, ci şi capabilă să 
se adreseze direct marelui public. 

Creaţia sa, întinsă şi complexă, are o serie de 
caracteristici care o individualizează în cadrul poeziei 
latino-americane a epocii, simptomatic fiind, de pildă, 
că în anul 1962, când Drummond de Andrade a alcătuit 
o antologie a poeziei sale de până atunci, în loc să 
organizeze materialul din punct de vedere cronologic, 
aşa cum se obişnuia, el a preferat să selecteze poeme  
din fiecare volum pe care îl publicase până atunci, 
integrând apoi textele în nouă secţiuni tematice. 
Decizia aceasta reprezintă prin ea însăşi o excelentă 
autocaracterizare şi reflectă perfect concepţia 
autorului, pentru el determinantă nemiafiind, aşadar, 
axa diacronică şi simpla cronologie, ci ceea ce el 
numeşte „punctele de plecare” sau „materialele” 
pornind de la care se dezvoltă câteva preocupări 
esenţiale care marchează întreaga sa operă: aspecte 
ale existenţei individuale, patria, familia, prietenii, 
problemele sociale, dragostea, poezia însăşi. Totul 
devine, prin urmare, viziune integratoare, încercare de 
aducere alături a marilor teme ale existenţei umane, 
lirica lui Drummond de Andrade dovedindu-se, astfel, 
a fi un adevărat cosmos, guvernat de o imaginaţie şi 
de o capacitate expresivă pe măsură. Fără îndoială, 
însă, că, aşa cum recunoaşte poetul însuşi, aceste 
secţiuni tematice se suprapun şi se împletesc, dar 
organizarea aceasta e preferabilă, consideră el, uneia 
cronologice, mult prea rigide şi prea exterioare pentru 
a (mai) corespunde scopurilor poeziei şi adevărurilor 
unei astfel de arte inefabile. Este subliniată, în acest 
fel, constanţa stilistică a scrierilor sale, precum şi 
preocupările care, odată enunţate, în anii apariţiei 
primelor sale volume de versuri, vor continua să-l 
obsedeze pe poet. Iar dacă în anii ‘30 lirica sa era 
marcată de caracterul de-a dreptul antinormativ al 
modernismului brazilian, fapt ce determina un ton 
direct şi adesea colocvial al poemului sau accente 
sarcastice, în volumele ulterioare Drummond de 
Andrade lărgeşte perspectiva şi are în vedere situarea 
fiinţei umane într-un univers pe care aceasta nu 
reuşeşte întotdeauna să-l înţeleagă, de unde rezultă, 
firesc, crizele existenţiale profunde, pe care le va 
putea depăşi sau, dacă nu, măcar exprima până la 
capăt în lirica deplinei maturităţi, care stă sub semnul 
unei anumite rigidităţi formale şi a unei accentuate 
preocupări filosofice. 

De fapt, evoluţia creaţiei sale din anii ‘30 şi 
până la mijlocul anilor ‘50 întruchipează un complex 
proces de decantare a sensurilor şi de lărgire a 
orizonturilor – chiar dacă temele rămân, în linii mari, 
aceleaşi, expuse în volume precum Câteva poezii 
(1930), Mlaştină a sufletelor (1934), Sentimentul 
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lumii (1940) sau Clară enigmă (1951). Dar abilitatea 
poetului de a le exprima creşte progresiv, poezia 
devine, în ciuda aparentei sale accesibilităţi, şi 
mesaj încifrat, metaforele sunt tot mai elaborate, iar 
perspectiva lirică tinde să evalueze chiar limitele 
eului şi raporturile complicate ale acestuia cu lumea 
exterioară. De asemenea, dacă vocea lirică din 
primele volume e timidă, deşi adesea ironică, deplina 
maturitate dezvăluie un ton meditativ, care nu ascunde 
întru totul încleştarea şi lupta pentru a găsi de fiecare 
dată acel cuvânt care să poată exprima tot adevărul. 

Exponent de seamă al unei structuri a liricii 
care poate fi numită în cel mai deplin sens al 
cuvântului modernă, Carlos Drummond de Andrade 
ştie cum să se folosească de aproape orice pentru a 
crea mare poezie. O însemnată parte a liricii sale se 
inspiră din mici întâmplări cotidiene şi, chiar dacă 
includerea în text a unor elemente aparent banale 
poate părea simplă anecdotă situată sub semnul 
colocvialismului, sensurile sunt, de fiecare dată, mult 
mai profunde, dezvăluind o artă pusă în acord cu 
o tehnică perfectă, dar şi cu o modalitate ludică de 
structurare a mesajului, astfel încât, cel puţin la prima 
vedere ori cel puţin la un anumit nivel al interpretării, 
totul să fie perfect inteligibil. Numai că, în fiecare 
poem, concretul conduce la abstract, zâmbetul iniţial 
devine meditaţie asupra problemelor esenţiale ale 
existenţei sau ale poeziei însăşi, iar fiecare situaţie 
particulară ne îndreaptă spre sensurile universale. 
Lirica sa devine una a descoperirii, fie că e vorba 
despre implicaţiile unui trecut mitic întrevăzut 
printre elementele lumii contemporane moderne, fie 
despre valorile profunde ascunse dedesubtul vitezei 
ce domină lumea de azi. Dar extraordinara artă a lui 
Drummond de Andrade constă şi în aceea că poetul 
nu-şi prezintă revelaţiile cu acea înălţime a tonului şi 
a atitudinii ce caracterizau în mare măsură discursul 
liric al secolului XX. Autorul acesta nu încearcă 
niciodată să convingă cititorul că el este cel care a 
descoperit marile adevăruri ale existenţei şi nici 
(cu atât mai puţin!) să prezinte aceste adevăruri 
ca fiind absolute. Brazilianul ştie să-şi tempereze 
tonul şi atitudinea şi să plaseze multe dintre textele 
sale sub semnul unui relativism excelent dozat şi al 
unui scepticism de substanţă, care nu se risipeşte, 
însă, niciodată în cinism sau nihilism. Dar astfel 
el convinge cititorul – şi pe cel specializat, şi pe 
cel obişnuit, devenind popular fără să fie facil ori 
licenţios, şi reuşind să răspundă exigenţelor criticilor 
fără să fie ermetic ori obscur.  

Universul liric al lui Andrade este populat cu 
speculaţii metafizice ascunse cu grijă sub aparenţa 
celor mai obişnuite elemente, semn definitoriu 
al convingerii autorului că adevăratele divinităţi, 
dacă mai există în zilele noastre, se găsesc doar în 

actele fundamentale ale experienţei sau chiar ale 
vieţii omeneşti de fiecare zi. În toate volumele sale 
de versuri va domina, deci, o veritabilă dialectică 
a scrutării de sine, exprimată de fiecare dată prin 
intermediul poemului introspectiv şi al asumării 
unor roluri sociale de către poetul care îşi părăseşte 
tot mai frecvent turnul de fildeş pentru a învăţa cum 
să trăiască cu adevărat. Eul poetic se dezvăluie, de 
aceea, a fi uneori înspăimântat de cuceririle tehnicii, 
înţeleasă drept caracteristică a unui univers exterior 
ostil. Poetul încearcă să înţeleagă enigma tuturor 
dilemelor nerezolvate şi a tuturor întrebărilor lăsate 
încă deschise şi să dea, în acest fel, sens existenţei, 
să îmbogăţească relaţiile interumane sau pe cele 
de familie, punând mereu totul în termeni generali, 
în fiecare manifestare a individului putând fi citită, 
deci, una a întregii umanităţi. Confesiunea, când 
ameninţă să devină prea personală, este blocată 
subtil prin ironie sau autoparodie, însă crizele 
contemporaneităţii nu apar, chiar tratate în acest fel, 
mai puţin convingătoare decât acelea exprimate de 
lirica lui T.S. Eliot sau Fernando Pessoa. De fapt, 
Eliot însuşi afirma că marii poeţi, scriind de fiecare 
dată despre ei înşişi, vorbesc despre epoca în care 
trăiesc, privită în ansamblu; unul dintre elementele 
cele mai caracteristice ale operei lui Drummond de 
Andrade este tocmai acela că, nutrindu-se din fapte 
aparent neînsemnate şi din evidenţierea cotidianului, 
poezia sa dobândeşte valoare general umană şi 
semnificaţii universale.  

Un alt aspect important este preocuparea 
explicită a autorului pentru cuvântul poetic şi pentru 
multiplele sale sensuri. Numai că „impresionismul 
său impulsiv” despre care a vorbit o parte a criticii, 
concretizat într-o nelinişte şi o neîncredere tot 
mai accentuată în valorile perimate ale societăţii 
care se îndrepta spre tehnicizarea excesivă şi care 
defineşte primele decenii ale activităţii sale literare 
este înlocuit, treptat, de o căutare înfrigurată a 
nuanţelor celor mai subtile ale limbajului poetic, 
semn al încrederii creatorului în capacitatea sa 
de a intui secretele limbii şi virtualităţile acesteia 
şi de a le da glas şi formă în poeme care parcă se 
adresează tuturor simţurilor – şi rămân deschise în 
faţa tuturor sensurilor. Nu întâmplător, cuvintele, 
Cuvântul în sens de Logos originar, precum şi esenţa 
poeziei reprezintă temele majore ale unor texte 
reprezentative ale lui Drummond de Andrade, cum 
ar fi Explicaţie, Consideraţii despre poem, Vremea 
noastră sau Versuri la căderea nopţii. Aici, nevoia 
acută de a exprima complet, de a spune totul (şi de 
a spune totul în cel mai adecvat mod cu putinţă!) se 
opune conştiinţei pe care creatorul însuşi o are cu 
privire la imperfecţiunile inerente ale limbajului şi la 
dificultatea comunicării complete. Tensiunile ce iau 
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astfel naştere sunt de o intensitate rar întâlnită în poezia 
secolului XX, iar atitudinea scriitorului brazilian 
se remarcă şi ea prin onestitatea recunoaşterii unor 
probleme cel puţin aparent insurmontabile, dar şi prin 
sforţarea permanentă de a le depăşi. Instrumentele 
de expresie sunt mereu evaluate şi în fiecare clipă 
repuse în discuţie, dar asta nu înseamnă altceva decât 
repunerea în discuţie a chiar poeziei – însă nu în sens 
depreciativ, ci tocmai pentru ca, în acest fel şi prin 
intermediul acestui demers doar aparent distructiv, 
marea lirică să-şi poată exprima potenţialităţile şi să-
şi poată demonstra forţa regeneratoare. Căci, dacă e 
ca lumea să fie salvată, sugerează adesea Drummond 
de Andrade, acest lucru se va întâmpla numai prin 
artă. 

*

În Europa, epoca marelui modernism a fost 
interpretată drept perioada unei acute conştiinţe 
critice. Perfect raportabilă la estetica modernismului, 
fie el şi transpus pe tărâm brazilian şi căpătând, 
deci, noi atribute, poezia lui Carlos Drummond de 
Andrade e marcată de o accentuată conştiinţă de 
sine, poetul fiind, cu siguranţă – iar acest amănunt 
îl individualizează din nou extrem de profund – 
cel mai lucid critic al propriei creaţii. Iar după ce 
estetica modernismului brazilian a început să apună, 
reprezentantul său cel mai important va putea scrie: 
„Şi ce plictisitor a devenit să fii modern!/ Acum voi 
fi etern...”

Interesant este, apoi, că în poezia sa dimensiunile 
conceptuale sunt în general mai accentuate şi mult 
mai importante decât aspectele vizuale sau chiar decât 
cele sonore şi de tonalitate. Permanenta meditaţie 
domină imaginea şi chiar semnificaţiile simbolice, 
căci poetul caută întotdeauna cele mai neaşteptate şi 
provocatoare combinaţii de cuvinte – sau de sensuri. 
De aceea, versul său nici nu este extrem de muzical, 
în accepţiunea strictă a vechiului simbolism, şi nici 
extrem de armonic – ca expresie a vreunei monotonii 
care ar afecta domeniul auditiv. Afirmaţia poate părea 
paradoxală, câtă vreme se ştie că unele dintre poemele 
lui au fost puse pe muzică şi au devenit extrem de 
cunoscute în Brazilia şi nu numai. Însă nu e vorba 
niciodată despre o muzicalitate exterioară, ci despre 
arta (şi ştiinţa!) poetului de a construi dimensiuni ce 
provoacă cu vehemenţă vechile armonii şi uneori 
şochează urechea, impunânându-se tocmai în acest 
fel. Iar repertoriul poetului va ajunge să incorporeze 
totul, de la epigrama minimalistă la lungile poeme în 
proză şi să abordeze atât registrul prin excelenţă liric, 
cât şi pe cel marcat de teatralitate ori de o tendinţă 
spre structura pseudo-narativă. Critica literară a 
apropiat maniera directă şi aparent simplă a lui 

Andrade de a se adresa cititorului cu reacţia unora 
dintre personajele lui Hemingway care, ştiind că totul 
e complicat, preferau să se exprime simplu. Numai 
că în cazul poetului brazilian această simplitate e nu 
doar aparentă, ci şi un loc geometric de unde lectorul 
poate ajunge, ca printr-un efect al periculoaselor 
nisipuri mişcătoare ale sensurilor, exact spre acele 
zone asupra cărora puţini creatori contemporani au 
îndrăznit să zăbovească şi care au în vedere tocmai 
esenţa existenţei fiinţei umane pe un pământ care, de 
multe ori, pare a nu-i mai putea aparţine. Numai că, 
pentru ca lucrurile să nu ia o expresie pre înnegurată, 
poetul adoptă chiar şi în asemenea texte masca ironiei 
sau pe aceea a umorului, făcându-ne să zâmbim 
pentru a uita temporar că doar cu o clipă înainte am 
căzut pe gânduri. 

Drummond de Andrade provoacă, însă, chiar 
şi prin poemele cele mai banale. De pildă, În mijlocul 
drumului, cu trimiterea clară la celebra formulă a 
lui Dante („nel mezzo del camin di nostra vita...”), 
autorul enunţă, în cele zece versuri ale textului, că 
nu va uita nicicând piatra din mijlocul drumului: 
„În mijlocul drumului era o piatră/ era o piatră în 
mijlocul drumului/ era o piatră/ în mijlocul drumului 
era o piatră.// Niciodată nu voi uita acest eveniment/ 
din viaţa retinelor mele atât de obosite./ Niciodată 
nu voi uita că în mijlocul drumului/ era o piatră/ era 
o piatră în mijlocul drumului/ în mijlocul drumului 
era o piatră.” Mulţi cititori s-au amuzat pur şi simplu, 
alţii au căutat sensurile ascunse dincolo de aceste 
cuvinte şi de banalitatea întâmplării care nici măcar 
nu pare transfigurată artistic, ci efectiv relatată. 
Critica academică a clamat nici mai mult, nici mai 
puţin decât că am avea de-a face aici cu „expresia 
clară a unei sensibilităţi ultragiate, schizofrenice 
sau psihotice.” Dimensiunile pe care dezbaterea 
aceasta le-a luat l-au determinat chiar pe autor, ani 
după aceea, să adune o colecţie a interpretărilor de 
care textul acesta, la fel ca şi alte câteva, a avut parte 
de-a lungul timpului. Textul, însă, poate fi citit şi ca o 
adevărată dramă a obsesiei pentru idei şi deopotrivă 
ca expresie a unei existenţe umane care nu e doar 
banală, ci şi monotonă. De aici accentele specifice 
care nu se situează prea departe de estetica tragicului 
contemporan. 

Iar dacă În mijlocul drumului doar prefigura 
calea pe care Drummond de Andrade avea s-o urmeze, 
expresia plenară a acestei orientări se găseşte în 
magistralul Poem cu şapte feţe: „Doamne, de ce m-ai 
părăsit/ dacă ştiai că eu nu eram Dumnezeu,/ dacă ştiai 
că sunt slăbănog.” Începutul poemului marchează 
sentimentul acut al respingerii, al marginalităţii, al 
situării mereu la graniţa dintre lucruri (aspecte care 
caracterizaseră şi creaţia de până acum a poetului). 
Dar în acest text întâlnim pentru prima dată la 
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intensitatea maximă acel eu specific al lui Drummond 
de Andrade, mereu situat între două realităţi, două 
ordini existenţiale, două lumi. În plus, autorul adoptă 
un soi de elaborată mască, apropiindu-se, spre 
finalul textului, de structura unui poem neoclasic şi 
prefigurând, şi în acest fel, aspecte ale poeticii sale 
de mai târziu: „Lume lume vastă lume,/ dar mai 
vastă-i inima mea” Canoanele riguroase ale rimei şi 
ritmului sunt, însă, supuse unui demers subversiv şi 
îşi văd stabilitatea subminată, tocmai pentru că ele 
ar reprezenta elemente ce împiedică expresia liberă 
şi plenară şi funcţionarea deplină a mecanismelor ce 
caracterizează noul tip de sensibilitate pe care poetul 
acesta încearcă – şi reuşeşte – să-l impună în spaţiul 
cultural brazilian şi nu numai.    

Însă scriitorul e preocupat şi de un alt proiect 
– de-a dreptul personal. Şi anume acela de a oferi 
cititorului o imagine caleidoscopică şi poetică în cel 
mai complet sens, a Braziliei. De aceea, el vorbeşte 
despre peisaje – fără a face peisagistică, şi descrie, 
dar fără a efectua simple copieri mimetice ale unor 
spaţii cunoscute: „Acest peisaj? Nu există. Există 
spaţiul/ vacant, dar semănat/ cu un peisaj retrospectiv. 
[...] Peisajul urmează să fie. Acum e ceva alb/ ce se 
vopseşte în verde, maro, gri, cenuşiu,/ dar culoarea 
nu prinde pe suprafeţe,/ nu modelează. Piatra e numai 
piatră/ în târzia ei coacere./ Iar apa acestui izvor/ nu 
udă trupul gol:/ o să-l ude mai târziu./ Apa este un 
proiect de a trăi.” (Peisajul: cum se alcătuieşte)

Realitatea exterioară şi diversitatea lumii 
braziliene reprezintă doar pretextul de care poetul 
are nevoie pentru a medita din nou asupra condiţiei 
umane, dar folosind, acum, alte mijloace artistice şi 
adoptând alte perspective, cât şi pentru a-şi exersa 
tehnicile ironiei. Iar aceasta, devenită pe fragmente 
chiar expresie a „meta-ironiei” teoretizate de Octavio 
Paz, e şi semnul independenţei poetului într-o lume a 
permanentelor încorsetări şi a eternelor condiţionări. 
Tot de aici va rezulta şi acel „sentiment al lumii” pe 
care poetul îl are, în încercarea de a cuprinde întreaga 
lume – acum, deci, nu neapărat întregul univers, ci 
întreaga lume culturală şi socială specific braziliană: 
„Eu nu am decât două mâini/ şi sentimentul lumii,/ dar 
pe dinăuntru sunt plin cu sclavi,/ amintirile se scurg 
din mine/ iar trupul meu cedează/ dacă e intersectat 
de iubire.// Când mă voi ridica, cerul/ va fi mort şi 
prădat,/ voi fi mort eu însumi,/ moartă dorinţa mea, 
moarte/ şi dezacordatele smârcuri.” Dar Cântecul 
pentru omul din popor Charlie Chaplin este expresia 
cea mai realizată a acestei noi atitudini, situându-
se, prin intensitatea lirismului şi prin capacitatea 
expresivă a autorului, alături de mari creaţii ale 
reprezentanţilor liricii universale, de la Whitman la 
Caeiro: „Ştiu prea bine că discursul, leagăn burghez, 
nu-ţi stârneşte vanitatea,/ ştiu că ai obiceiul să dormi 

în timp ce vehemenţii dezvelesc statui,/ şi că dintre 
atâtea cuvinte ce aleargă pe străzi ca maşinile,/ doar 
cele mai umile, de sărut sau de înjurătură, te ating pe 
tine.// Eu nu-ţi ofer nici salutul fidelilor nici pe cel 
al fanilor,/ ei nu există, îţi ofer salutul oamenilor de 
rând, dintr-un oraş oarecare.” A oferi ceva cititorului 
şi, implicit, celui de lângă tine, reprezintă, din acest 
punct de vedere, una dintre preocupările de căpătâi 
ale poetului iar atitudinea aceasta estetică trebuie 
pusă, desigur, şi în legătură cu poziţia clar antifascistă 
a lui Drummond de Andrade în anii celui de-al Doilea 
Război Mondial. 

Acesta este contextul în care poetul scrie unele 
dintre cele mai profunde arte poetice ale sale, mai cu 
seamă Căutarea poeziei. Poezia nu poate fi construită 
din întâmplări, din relatări, din descrieri, ci, în loc 
de aşa ceva, Drummond cere ca adevăratul creator 
să intre încet în împărăţia cuvintelor şi să contemple 
de acolo, cumva din interior, nenumăratele faţete ale 
realităţii – şi, deopotrivă, ale umanităţii: „Să nu faci 
versuri despre întâmplări./ Pentru poezie nu există 
nici creaţie şi nici moarte./ În prezenţa ei, viaţa este 
un soare extatic,/ nu încălzeşte şi nici nu luminează./ 
Afinităţile, aniversările, incidentele personale 
n-au importanţă./ Să nu faci poezie cu corpul,/ 
acest excelent, întreg şi confortabil corp, atât de 
incompatibil cu efuziunile lirice.” Experienţa umană, 
întotdeauna necesară pentru poezie, trebuie, însă, 
de fiecare dată transfigurată, recreată, reconfigurată 
şi reconstruită, nu pur şi simplu fotografiată. Doar 
astfel simpla întâmplare se poate transforma în artă, 
iar coincidenţa, în mare poezie: „Cântecul nu e 
natura/ şi nici oamenii în societate./ Pentru el, ploaie 
şi noapte, oboseală şi speranţă nu înseamnă nimic./ 
Poezia (să nu extragi poezie din lucruri)/ eludează 
subiectul şi obiectul./ Să nu dramatizezi, să nu recurgi 
la invocaţii,/ nici la investigaţii. Să nu-ţi pierzi timpul 
minţind./ Să nu te necăjeşti./ Iahtul tău de fildeş, 
pantoful tău de diamant,/ mazurcile şi actele voastre 
de abuz, scheletele voastre de familie/ dispar în curba 
timpului, sunt lucruri improprii.” 

Începând cu anii ‘50, creaţia lui Drummond 
de Andrade îmbracă o formă nouă, poetul renunţând 
parţial la versul liber şi la poemul în proză şi adoptând 
adesea forma (şi formula) unui neoclasicism care 
înseamnă, în cazul său, şi o căutare permanentă 
a esenţelor; şi, din nou, a adevărului artei. El va 
redescoperi, acum, sonetul şi îl va practica în mod 
stălucit, ca şi alte poeme cu formă fixă şi se va axa 
asupra dimensiunii filosofic-meditative, lăsând 
cumva la o parte preocupările pentru ironie, faptul 
(aparent) divers sau întâmplarea şocantă. 

Alte poeme reprezintă întrebări la care poetul 
nu mai încearcă să răspundă, sau experienţe oarecum 
digresive înzestrate cu semnificaţii lirice care 
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transfomră de fiecare dată observaţia în contemplaţie. 
Treptat, speculaţia filosofică e temerată, atmosfera 
începe să fie dominată de „boitempo” („bou-timp”: 
cuvânt compus, inventat de autor pentru a sugera lenta 
scurgere a timpului, în pas ca de animal), dar şi de 
extraordinare poeme de dragoste care confirmă, dacă 
mai era nevoie, că fiinţa umană poate avea experienţa 
absolutului – atunci când şi dacă o poate avea – doar 
prin intermediul trăirii erotice plenare. Acestea, 
toate, sunt evidente în volume precum Nevoia care 
iubeşte (1968), Corp (1984) sau Iubirea se învaţă 
iubind (1985). „Prietena mea, cât de derutante sunt/ 
drumurile iubirii./ Ai apărut pentru a fi umărul suav/ 
pe care să se sprijine neliniştea celui puternic/ (sau 
care, cu inocenţă, se credea puternic)./ Purtai în ochii 
tăi gânditori/ bruma de renunţare:/ tu nu voiai o viaţă 
plină,/ erai de la bun început dezamăgită de uniunile 
făcute pe viaţă,/ nu cereai nimic,/ nu reclamai parcela 
ta de lumină./ [...] Cât de mai înşelăm fugind de 
iubire!/ Cât de puţin o cunoaştem, poate din teama de 
a înfrunta/ sabia ei sclipitoare, formidabila ei/ putere 
de a pătrunde-n sânge şi de a-i infuza/ o orhidee de 
foc şi lacrimi./ Între timp, ea a sosit blândă şi m-a 
învăluit/ în descântecul ei ceresc şi dulce./ Nu tuna 
nici nu fulgera: surâdea.” (Recunoaşterea iubirii)          

Textul poetic devine autoreflexiv, iar în 
contextul acesta iubirea reprezintă o adevărată formă 
de sublimare a instinctului şi de conectare a fiinţei 
umane cu energiile cosmice. Maşina lumii este, 
poate, poemul cel mai cunoscut al lui Drummond 
de Andrade: „Şi cum eu străbăteam la-ntâmplare/ un 
drum pietros prin ţinutul Minas, pietros,/ iar la amurg 
un clopot suna ruginit/ [...] Iată că maşina lumii 
s-a deschis/ dinaintea ochilor mei obosiţi/ de cât 
încercaseră s-o pătrundă şi care plângeau/ numai la 
ea gândindu-se.” Dar textul acesta nu trebuie înţeles 
ca încercare de expresie a vreunei structuri sociale 
sau ca aventură strict personală, ci ca expresie a unei 
totalităţi fenomenologice înzestrată cu dimensiuni 
mitice şi arhetipale: „mi-am plecat privirile, plictisit, 
obosit,/ refuzând să primesc acest dar care, iată,/ i se 
oferea gratis discernământului meu.// Însă beznele 
cele mai stricte deja căzuseră/ pe acel drum din ţinutul 
Minas, pietros.” Este, desigur, vorba şi despre o 
trezire, de o simbolică deşteptare şi de (re)conectarea 
fiinţei la noi ritmuri. Dar e şi o poezie a enigmei şi a 
paradoxului, în care referentul e mereu ambiguu, iar 
sensurile, întotdeauna deschise. 

___________
* Carlos Drummond de Andrade, Maşina lumii 

şi alte poeme, traducere, prefaţă, tabel cronologic şi note 
de Dinu Flămând, Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 
2014. 

Ovio OLARU

Fenomenul Knausgård

 Cronica noastră de întâmpinare se atinge cu 
foarte mare reticență de volumele străine în traducere 
românească. Și asta în special datorită riscului, relativ 
întemeiat, de a cădea într-un proiect derizoriu. Căci 
câtă relevanță pentru literatura română poate avea un 
romancier sau poet străin contemporan? Timpii de 
sedimentare a unei opere într-o cultură străină sunt 
foarte dificil de cuantificat și o hartă de actualitate 
a influențelor aproape imposibilă. Critica literară e 
autotelică și profund egoistă, iar tot ceea ce depășește 
granițele țării și ale limbii, impunând o comparație, se 
transformă în teorie, astfel încât, în ceea ce privește 
literatura străină, spațiul predilect de discuție e recenzia. 
Formă scurtă și comodă, mai degrabă de popularizare 
și de reclamă, ea permite o lectură empatică și 
impresionistă, fără pretenții critice. În ceea ce privește 
selecția cărților care devin obiectul recenziilor, e foarte 
clar că numai volumele cu impact major se bucură de 
atenție. Or, volume îndelung așteptate ale autorilor cu 
un capital de imagine incontestabil, deja nobelarzi, 
ori cărți care, venite aparent de nicăieri, au avut o 
receptare critică unanim favorabilă în presa culturală 
străină, sau, în sfârșit, de traducerile recente ale unor 
volume semnate de autori în prezent la modă. Vorbim 
de așa-zise fenomene literare precum Soumission, 
2666 sau Min kamp (Lupta mea*), volum care face și 
obiectul cronicii de față. Carte extrem autobiografică 
în șase volume, romanul se situează foarte problematic 
la granița dintre narațiune estetică și memorialistică: 
concepute ca ficțiune, refuzând însă orice încadrare 
explicită, cele șase volume descriu amănunțit viața 
autorului în întreaga ei desfășurare și până în prezent. 

 Făcând abstracție de narațiunea brută a 
romanului, el deschide o discuție relevantă despre 
limitele scriiturii biografice și inevitabil despre natura 
receptării unui astfel de demers în raport cu literatura 
română. Dacă absența pudorii și secvențele narative 
deliberat dezambiguizate erau o constantă a poeziei 
douămiiste, același tip de transparență brutală se 
regăsește și în proza acestui autor, singura diferență 
fiind absența ostentației: descrierile, numeroase de 
altfel, nu posedă acel filtru subiectiv, pretext facil pentru 
escaladarea intensităților, ci se aliniază programatic 
dorinței de absolută sinceritate. Motiv pentru care 
narațiunea se petrece la persoana întâi, iar toate 
personajele și-au păstrat numele reale. Cât mai aproape 
de adevăr se vor a fi și descrierile: cele mai banale nevoi 
fiziologice sunt redate prozaic și fără nuanțări. Dacă 
sunt ostentative, sunt doar în măsura în care, expus, e 
ostentativ adevărul. 
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 Polii romanului îi reprezintă figurile părinților: 
o mamă blândă și tolerantă, consilier psihologic la 
o clinică de boli mintale, si un tată sever, distant, 
agresiv și temut. („Mi-era atât de frică de el, încât 
chiar și cu cel mai mare efort de voință nu reușesc s-o 
reconstitui.”, „Îl uram pe tata, dar eram la cheremul 
lui, n-aveam cum să scap de puterea lui.”) În timp ce 
mama e un refugiu constant pentru copilul Karl Ove, 
tatăl e o sursă de frică și katatonie emoțională. („Ea era 
o idealistă, el era pragmatic, ea era contemplativă, el era 
practic.”) Dincolo de clișeul freudian, tatăl se înscrie 
în tiparul entității castratoare, veșnic nemulțumite și 
incapabile să-și exprime în vreun fel afecțiunea. Autorul 
construiește o tipologie familială comună și previzibilă: 
nucleul familiei clasice, cu o prezență maternă intens 
idealizată si un tată autoritar detestat, care creează 
condițiile sensibilizării excesive a protagonistului. 
(„Ea m-a salvat, pentru că, dacă n-ar fi fost ea, aș fi 
crescut singur cu tata și, mai devreme sau mai târziu, 
într-un fel sau altul, mi-aș fi pus capăt zilelor. Dar ea a 
fost – și a compensat latura întunecată a tatei; azi sunt 
în viață, și faptul că nu trăiesc cu bucurie n-are nimic 
de-a face cu echilibrul acesta din copilărie. Sunt în 
viață, am proprii mei copii și cu ei m-am străduit să-mi 
iasă un singur lucru, și anume să nu le fie frică de tatăl 
lor. Și nu le este. Sunt sigur.”) În ceea ce îl privește pe 
Karl Ove, el e un copil inteligent si naiv, care încalcă 
fără deliberare tabuuri (pune în evidență neajunsurile 
celorlalți, trădează chestiuni intime ale părinților etc.) și 
căruia majoritatea tentativelor de socializare îi eșuează. 
Zonă banală si clișeu al artistului în devenire, inadaptat 
si marginal, capabil, dar angoasat și supraconștient de 
propriile neajunsuri. („Eram slab, lent și laș, nu puternic, 
rapid și curajos.”, „Faptul că plângeam așa de ușor era 

o mare problemă. Plângeam de fiecare dată când cineva 
sărea cu gura la mine ori mă certa sau când mă așteptam 
s-o facă.”)

 Asemănarea cu Proust se impune, în sondarea 
exhaustivă a biografiei, de la sine. Însă dacă Proust 
era înecat de nostalgie, iar proiectul romanului lui era 
unul în esență poetic, Knausgård evită estetismele, 
rezumându-se la banalitatea povestirii nemediate de 
supraanaliza forului intim și de monolog interior. Motiv 
pentru care stilul lui e unul clar, liniar și cronologic, 
întrerupt cu raritate de considerații generale asupra 
timpului și memoriei („Niciodată timpul nu trece atât 
de repede ca în copilărie, niciodată o oră nu mai e la 
fel de scurtă. Totul e deschis, fugi colo, fugi dincolo, 
trebuie să faci ba una, ba alta, și deodată te trezești că 
soarele apune și că stai în lumina amurgului, iar timpul 
se lasă ca o barieră în fața ta: cum, e deja ora nouă? Pe 
de altă parte, niciodată timpul nu curge atât de lent ca 
în copilărie, niciodată o oră nu durează la fel de mult. 
Dacă dispare deschiderea, dispar oportunitățile de a fugi 
când ici, când colo, fie în imaginație, fie în realitatea 
fizică, fiecare minut se transformă într-o barieră, timpul 
devine o cameră în care ești prizonier.”, „În ciuda 
faptului că, pentru mine, copil fiind, timpul în sine nu 
exista – totul aparținea momentului – eram capabil 
să-i simt, totuși, prezența.”), precum și de schimbarea 
bruscă a registrului si narare din perspectiva copilului 
devenit adult (Ani mai târziu, tatăl devenit alcoolic îi 
mărturisește fiului infidelitățile.) Autorul bifează toate 
etapele formării infantile: descoperirea sexualității, 
tachinarea violentă la școală, naiva aroganță a exclusului 
etc. Abundă referințele culturale ale anilor ’60 si ’70: 
The Beatles, Led Zeppelin ș.a.m.d., referințe care nu 
ocupă, însă, ca în Beatles, romanul congenerului Lars 
Saabye Christensen, un rol fundamental. Chiar dacă 
Lupta mea se coagulează în jurul amintirii, atmosfera nu 
e dominată de nostalgia contraculturii. Playlistul acelei 
perioade, împreună cu înclinațiile de stânga ale mamei, 
nu sunt instrumentalizate în construirea atmosferei, ci 
corespund pur și simplu spiritului vremii.

 Ceea ce-și propune Karl Ove Knausgård e 
simplu și firesc. Chiar dacă demistificarea copilăriei 
(„Această stare de provizorat, asemănătoare cu a unui 
ghetou sărac, este ceea ce numesc copilăria mea.”) are 
o istorie lungă și variată, proiectul său se află la limita 
experimentului romanesc: notația amănunțită și granița 
fină dintre scriitură ficțională și carte de memorii produc 
o mutație în orizontului de așteptare atât al publicului 
străin, cât și al celui românesc. 
________
*Karl Ove Knausgård, Lupta mea. Cartea a treia: insula 
copilăriei, trad. de Roxana-Ema Dreve, Editura Litera, 2016.
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Senida POENARIU

Poezia lui T. T. Coșovei și 
„spațiile verzi democratice”

Utopiile imaginarului
Exemplificative pentru întreaga sa poetică, dar 

și pentru reverberațiile „spațiilor verzi democratice” 
– altfel spus, pentru dinamica influențelor poeziei și 
culturii americane în poezia lui Traian T. Coșovei – sunt 
versurile din Sunt și eu un june: „Eu aici sunt un june. 
O balenă albă într-un estuar de liniște. / Un superstar 
– / un cruciat al ideii sfinte de Coca-Cola. Și de Blue-
Jeans. / Un misionar al spațiilor verzi, democratice. 
/ Un obiectiv survolabil… / un individ / adică nimic. 
O zecimală în cifra ta de afaceri. / Unul căruia i se 
recomandă întoarcerea la natură. / Și motociclismul 
/ autostopul / și budismul Zen. / Adică nimic… / Sunt 
și eu un june. / Hei, fraților, – uitați-vă și la mine!...”1. 
Imaginea junelui, alături de dinamismul simbolurilor 
contraculturii mediatizate comprimate în aceste versuri 
– de la superstar, blue-jeans, Coca-Cola, la modul de 
viață promovat de mișcările hippy, întoarcerea la natură, 
autostopul, pasiunea pentru motociclete – contrastează 
cu liniștea de „aici” în care un individ este nimic, „o 
zecimală în cifra de afaceri”. Poetul nu atrage atenția 
doar asupra propriei persoane, ci şi asupra mediului în 
care își conduce existența. Este o chemare colectivă, 
poetul este blocat între două lumi – nici „aici”, dar 
nici în „spațiile verzi, democratice” – și, lipsit de 
individualitatea care îi oferă unitate distinctă și putere 
decizională, se contopește într-o masă amorfă. 

 Dacă ar fi să construim un portret rapid plecând 
de la aceste versuri, Traian T. Coșovei ar fi expresia 
hipiotului smuls de pe plaiurile verzi democratice și 
blocat în „groapa fumegândă a orașului”2, unde „se rup 

din aer nimfele somnoroase ale amiezii”3, și „învârtind 
mecanismul, biela, manivela / un soare albastru își 
sprijină în iarbă / mecanismul absurd, biela, manivela”4. 

Nu despre eclectismul registrelor sesizabil 
în selecția de mai sus voi vorbi – deși aceasta este o 
trăsătură ofertantă a poeziei lui Traian T. Coșovei –, ci 
despre universul larmei citadine, puternic metaforizat, 
un univers redefinit și fără îndoială americanizat, „un 
vis de metropolă plin de larmă, apăsător și în același 
timp eliberator, potențat de realul adus la starea de 
halucinație, ca un lichid la gradul de fierbere”5.

Reproșurile aduse lui Traian T. Coșovei vizează 
chiar modul în care acesta își construiește realitatea 
poetică, mai exact „în poezia sa, metropola și lumea 
întreagă a planetei, modernitatea și cosmopolitismul sunt 
evocate din «perspectiva unei țări provincializate»”6. 
Chiar și M. Cărtărescu amintește de „inventarea”, sub 
influența poeziei americane, a unei lumi inexistente: 
autostrăzile – atât de frecvente în poeziile lui Coșovei 
– spiritul de metropolă, snack-barurile și Coca-Cola. 
Mircea Cărtărescu denumește această paradigmă 
„postmodernism în lipsa postmodernității”, însă poetul 
are și o explicație pentru aceasta: „schimbarea de 
recuzită era însă în logica schimbării formei poetice”7. 
Virgil Podoabă în studiul său, Între extreme, distinge 
două segmente ale poeticii optzeciste. Avem o „linie 
ontologizantă” – cum o numește criticul – care (re)
prezintă cotidianul „așa cum li se prezintă în experiența 
directă, sălbatică”8 și care are puterea de a determina 
existența în cazul poeților precum Alexandru Mușina, 
Mariana Marin, Nichita Danilov ș.a., și o a două linie, 
„textualizantă, ludică și ironică” în care cotidianul este 
„culturalizat”, un „prefabricat cultural”, reprezentanți 
fiind poeți precum Mircea Cărtărescu și Traian T. 
Coșovei. 

În cazul lui Traian T. Coșovei, culturalizarea 
cotidianului stă sub semnul influenței – și nu mă refer 
doar la poezia americană, ci și la întregul spectru 
cultural american care a infuzat, fie și numai printre 
picături, cât a scăpat, realitatea românească. Poemul O 
pompă hodorogită de benzină9 este un exemplu elocvent 
de culturalizare a cotidianului care, în cazul de față, se 
metamorfozează într-o scenă de gen hollywoodiană: 

Să am o pompă hodorogită de benzină la 
marginea autostrăzii, / să vând apă gazoasă și crenvurști 
camionagiilor în trecere / și o baracă de scânduri să mi 
se pară / cel mai frumos palat din lume. / Înlăuntru, în 
întunericul răcoros, după draperia de muște / și fum, /
să ascult toată ziua un tonomat de tablă vopsită / din 
care să răsară ca o panteră spaima bufetelor, / groaza 
bodegilor, teroarea birturilor / și să te invite la dans 
cu mâini de alcool, rafinate, / pentru că altfel riști 
s-o pățești. / Îndărătul tejghelei să-mi aștept Gloria / 
vânzând bomboane spirtoase și râșnițe nevestelor de 
dulgheri10.

ars legendi
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Utopia lui Traian T. Coșovei este în fond o scenă 
comună din filmele americane. Poetul visează la o 
„pompă hodorogită de benzină la marginea autostrăzii”. 
Un snack-bar în care să comercializeze apă minerală 
și crenvuști, să asculte „toată ziua un tonomat de tablă 
vopsită” și să vândă „bomboane spirtoase și râșnițe 
nevestelor de dulgheri”, o variantă destul de ponosită, 
ce-i drept, a visului american. În cele din urmă, poetul 
se adresează ei, căci – nu-i așa – nu-i vis american fără 
vreo eroină la brațul eroului, ea, „cea așteptată, cea 
ireală, / cea inventată”. În automobilul ei alb – aluzie la 
automobilul verde al lui Allen Ginsberg –, care o „poartă 
spre altă lume”, este așteptată să treacă prin acele locuri 
„mai încet decât Gloria unui emirat adormit la umbra 
petrolului”. Finalul elucidează spiritul umoristic în 
care poemul este conceput prin sancționarea naivității 
utopice: „Și murind – pe lumea cealaltă / să fiu oficiant la 
una din pompele de benzină / ale bunului Dumnezeu!”.

Să nu uităm și de pasiunea poetului român pentru 
autostrăzi care rivalizează chiar și cu cea a lui Kerouac 
din romanul său Pe drum. Îngerii autostrăzilor din 
versurile lui Traian T. Coșovei – „Târziu, la marginea 
șoselei printre fanioanele ploii / bubuie autobuzele de 
noapte transportând / aerul rece, / idolii de cauciuc se 
izbesc de asfalt / câte doi, câte trei, câte zece. / Îngerii 
zilei de mâine vor sosi pe motociclete / de ceață- /numai 
ei vor trece victorioși prin asfaltul / acestei fantasme”11 
– ne trimit la îngerii anxietății din poemul lui Ginsberg, 
Automobilul verde: „am bate-n lung și-n lat autostrada 
înnorată / unde îngerii anxietății / se-nclină printre 
copaci / și țipă din motor”12. 

De altfel, fiindcă l-am amintit pe Allen Ginsberg, 
am mai putea discuta și despre o altă analogie dintre 
Traian T. Coșovei și poetul american, concretizată 
în imaginea femeii mecanizate din Mereu același și 
Îngerul albastru. În Îngerul albastru, semnat de poetul 
american, este redată robotizarea femeii și, implicit, 
stadiile amorului mecanic: „E o păpușă în mărime 
naturală, / jucăria eternității; părul ei coafat ca o pălărie 
abstractă / confecționată din alt oțel. / Fața îi este 
pudrată, văruită și imobilă / ca a unui robot. / proiectată 
în afară pe tâmplă, lângă ochi, / o cheie mică și albă./ 
[...] / Mecanismu-i pornește, cheia se învârte din nou, / 
ochii i se schimbă, cântă-/ ai crede că am urzit un plan 
/ să opresc lăuntrica învârtire de roți, / dar n-o voi face 
până când nu voi găsi un om / să-mi posede mintea. ”13

Femeia cu gesturi mecanice din poezia lui 
Traian T. Coșovei este „aproape umană” într-un mediu 
în care poetul este prizonierul acalmiei, al moleșelii 
și al melancoliei cu tente nihiliste. Cauza acestei stări 
ar fi existența habituală, prozaică, rectilinie: „Mă duc 
la vânzătorul de ziare și-i strig: «spune-mi, te rog, ce 
mai e nou, spune-mi, te rog.» / (nimic, doar aceleași 
ere glaciare rostogolindu-se / între două îmbrățișări 
ale oamenilor din caverne) / vin ziarele de seară,/ alerg 

și-l întreb: «ce mai e nou, te rog/ ce mai e nou, spune-
mi...» / Dincolo de balustradă nimic nu mai este. Alături 
orchestra suflă tot mai trist în alămuri / pentru femeia cu 
gesturi mecanice, tandre, / aproape umane14”. 

Simbolul femeii mecanice are valențe diferite în 
poemele celor doi poeți. În cazul lui Allen Ginsberg, este 
descrisă obiectualizarea femeii, fie ea și una acceptată de 
genul feminin –  tocmai păpușa în mărime naturală, Marlene 
Dietrich „cântă o romanță / pentru amorul mecanic. / Stă 
rezemată de-o targă de lemn pentru cărat mortar / pe-un 
platou la marginea mării”15, în timp ce, în cazul lui Traian T. 
Coșovei, atât prezența „femeii cu gesturi mecanice, tandre 
/ aproape umane”, cât și reducerea poetului la stadiul de 
„un manechin de gheață”, sunt consecințe ale „secolului de 
ironie” în care „dincolo de balustradă nimic nu mai este”, 
un secol blocat într-o perpetuă aplatizare decadentă care 
provoacă dezabuzare și indeterminare existențială. Chiar 
și statul femeii de a fi „aproape umană”, deci nici chiar 
mecanică, dar nici chiar umană, evidențiază sentimentul 
indeterminării existențiale, stare exemplificativă pentru 
poetica lui T. T. Coșovei.

Revenind la preocupările de bază ale poetului 
român, putem spune că universul poetic al lui T. T. 
Coșovei din anii ‚80 este străbătut de obsesia mecanizării, 
element care oferă oareșce coerență poeziei. În poemele 
sale, până și limbajul are „sonoritatea stridentă, metalică 
a unui univers supratehnologizat, ce devoră, vorace, 
cadrul vital al omului, ceea ce sugerează fundamentala 
neasemănare dintre artificialitatea mecanismelor și 
esența ființei umane”16. Natura apare interconectată la 
„autostrada strălucitoare” de unde „luminile orașului 
par un imens computer / calculând ecuațiile mărunte ale 
/ apartamentelor cu apă caldă”17, fiind contaminată de 
elemente din sfera citadin-industrializată: „La marginea 
câmpului, / mereu la marginea unui câmp / sub cerul 
traversat de petarde / și parașute luminoase, / asculți 
paza contra incendiilor pusă pe note / ori producția 
de șuruburi în metru alexandrin / – mari elegii pentru 
râșnitul cafelei de dimineață”18.

Deși elemente precum obsesia mecanizării și a 
artificialului, precum și lumea poetică în derivă, trimit 
mai degrabă la Allen Ginsberg decât la Lawrence 
Ferlinghetti cu care a fost cel mai adesea comparat, 
distincția majoră este că poetul român nu are acea doză 
de patetism, acea forță necesară pentru a blama, vitupera 
sau nega acest sistem, ci există parcă o încercare timidă 
de adaptare. Nu doar doza de patetism lipsește, ci 
chiar întreaga miză a poeticii profund biografice a lui 
Ginsberg care-și trage seva din experiențele care mai 
de care mai extreme. În cazul lui Traian T. Coșovei, 
preocupările pentru artificialitate și mecanizare dau 
naștere unui imaginar unic în mediul nostru românesc, 
dominat de micro și macro mecanismele mecanizate 
care funcționează ca un Atlas ce susține întregul univers 
poetic dominat de un sfâșietor sentiment al singurătății. 

ars legendi
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Poetul român folosește imagini, simboluri și chiar teme 
din poezia beatnicilor care devin simple decorațiuni în 
propriul său univers imaginativ. 

Chiar și în propria sa poezie, Traian T. Coșovei 
este un adaptat forțat, nesigur. Adaptarea presupune 
renunțare care provoacă frustrare, o exacerbare a 
conștiinței provenită din lipsei alternativelor. Această 
renunțare provoacă oscilații care se pot sesiza cu 
ușurință în poemele sale, chiar și la nivelul formulei 
adoptate. Pentru a avea loc acomodarea – acomodare 
când forțată, când dorită, în spațiul citadin mecanizat 
– poetul trebuie să renunțe la elementul care îi conferă 
identitate, la memorie: „fuste colorate ale silabelor- / 
zâmbete de ghips și laude / pentru mine care nu înțeleg 
nimic / (pentru mine care în această seară voi patina din 
memorie / pe gheața nehotărâtă a unei stări de spirit) / 
pregătit să intru pe de-a-ntregul în/ conștiința mașinilor 
unelte”19 .

 De altfel, descrierea influenței americane de 
către Nicolae Manolescu – destul de generală – este, 
în definitiv, adecvată: „... ea se explică în două feluri: 
prin epuizarea tradiției poeziei așa-zis pure, care, de 
la Mallarmé și simboliști, a fost factorul principal în 
lirica noastră modernă, și prin atracția pe care tehnica, 
formele industrializării, mașina, automatul, computerul, 
robotul încep să o exercite și la noi. Poezia americană, 
mai puțin tributară tradiției puriste, a fost prin excelență 
una a vieții moderne, glorificând-o sau respingând-o”20. 
Amintiți de Manolescu sunt beatnicii – „care 
redescoperă retorica revoltei și a furiei” – și Charles 
Olson sau Robert Bly, care rafinează poezia beatnicilor. 
Limbajul „modern” din Ninsoarea electrică trimite la 
poezia americanilor „în sensul vocabularului tehnic 
și al sintaxei discontinue, orale (Olson se referea la 
«staccato»-ul limbii vorbite), cinetice, pe de o parte, și, 
pe de alta, într-o critică fără menajamente a tehnicizării 
vieții, a roboților, a «coșmarelor climatizate»”21, la care 
criticul mai adaugă și „ritmul sacadat, rupt, de jazz”22, 
identificabil cu preponderență la Ferlinghetti.

T. T. Coșovei și Lawrence Ferlinghetti
Structural, poemele lui Traian T. Coșovei se 

aseamănă în tonalitate, atmosferă, chiar și imaginar, cu 
poemele lui L. Ferlinghetti. Metaforele aparțin aceluiași 
registru, ambii poeți bucurându-se de aceleași libertăți 
la nivel prozodic. Pe de altă parte, dacă Ferlinghetti este 
un iubitor al misterelor și al feeriilor, cântând pe tonuri 
domoale de violoncel, Coșovei interpretează aceeași 
partitură, dar folosind cu multă măiestrie fierăstrăul 
electric. În poezia lui Traian T. Coșovei, dincolo de 
asocierile stridente, până și păsările sunt mecanice 
și plâng pe umerii poetului cu lacrimi electrice23. 
Cum afirma Nicolae Manolescu, întâlnim „acest tip 
de asociere stranie a naturii cu antinatura, a vieții cu 
mecanismul, a vorbăriei cu pocnitura țevii de eșapament, 

a sentimentului cu balanța comercială, într-un ritm 
sacadat, rupt, de jazz […] lângă nichel, roți, biele păsări 
mecanice, lacrimi și ninsori electrice, îngeri de cauciuc, 
câmpuri de fier, atomi de spaimă, silabe magnetice…”24. 

Cea mai vizibilă formă analogică dintre 
Lawrence Ferlinghetti și T. T. Coșovei vizează 
dispunerea versurilor, cu mențiunea că grafia imprimă 
nu doar o anumită ritmicitate, ci are și un rol vizual bine 
determinat. Am selectat câteva versuri din Ferlinghetti 
și câteva din Coșovei, respectiv din Ninsoarea electrică.

 
„Ne-am ghemuit pe plaja iubirii
    printre sirene eșuate
      ce au copii isterici și soți pleșuvi
        și animale din lemn artizanale
          cu linguri de înghețată pe post de picioare
            care nu pot merge sau iubi 
              ci doar mânca.”25

                                 (Lawrence Ferlinghetti)
„tu, îmbrățișată cu urlet, 
    vei trăi mai mult decât mine
        dacă n-au să te pună să mesteci fier,
         dacă n-au să te însoțească cu altă roată            

     dințată 
               să mestecați amândouă,
                 să mestecați,
                     să mestecați amândouă făina albă
                      a oaselor mele, noaptea, pe cer!”26                          

(Traian T. Coșovei)

Această distribuire descendentă este comună 
atât poemelor din A Coney Island of the Mind, cât și 
celor din Ninsoarea electrică, volumul de debut al lui 
Coșovei. De altfel, în acest prim volum am putea spune 
că formula lui Ferlinghetti funcționează ca un eșafodaj 
pe care Traian Coșovei își construiește poemele sau 
altfel spus ca un revelator de instrumentalitate.

 Regulile care guvernează de cele mai multe ori 
blocurile acestea prozodice sunt cele ale paralelismului 
sintetic, versurile din secvență participă la dezvoltarea 
sensului primului vers prin adăugarea progresivă a 
conținutului sub forma unor informații suplimentare27. 
Distribuirea descendentă este preferată celei ascendente. 
Aceasta din urmă este folosită în aceeași structură 
comună ce are ca model grafic dispunerea chiasmului, 
însă regulile compoziționale sunt respectate numai 
parțial. De multe ori versul central, median, echilibrează 
structura și are un rol elucidator pentru grafia implicită. 
În cazul poemului lui Traian Coșovei28, din care am citat 
anterior, apare repetitiv sintagma „piramida de capete” 
sau „piramida descăpățânate”, „piramida de ochi”, iar 
versurile reproduc de altfel imaginea unei piramide, 
așa cum, în poemul lui Ferlinghetti de mai sus, Ne-am 
ghemuit pe plaja dragostei, imaginea valurilor sărate 
este completată de silueta fluidă de semicerc a ultimelor 
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două secvențe.
„Inspirația” nu se limitează doar la nivel formal, 

ci și la nivelul imaginarului poetic, prin prezența unor 
elemente comune, cum ar fi „oamenii sandwich”. 
Simbolistica oamenilor-sandwich29 funcționează 
ambiguu în poemul lui Traian T. Coșovei, în timp ce 
în poemul lui Ferlinghetti identificăm o funcție bine 
determinată. Oamenii-sandwich devin un simbol al 
existenței placide și conformiste, conduse de rutină și 
impasibilitate. Alături de excursioniști, flori de floarea-
soarelui moarte și telefoane însuflețite, aceștia își 
continuă interpretarea într-un circ de rumeguș în timp 
ce, intempestiv, sunt exterminați în masă de un clovn 
cool care „apasă un buton ciupercă necomestibil / și 
o necomestibilă bombă de Duminică / cade”30. Când 
se întâmplă această poveste? Ferlinghetti răspunde: 
„O, era o primăvară / a frunzelor de blană și a florilor 
cobalt / când cadillacuri cădeau printre copaci ca 
ploaia / înecând câmpurile în nebunie / în timp ce 
din fiecare nor replicat / scapă nesfârșite mulțimi fără 
aripi”31. Evident, referința din acest poem este la bomba 
atomică, beatnicii fiind foarte implicați în discuțiile 
despre implicațiile folosirii armamentului nuclear. 
Am mai avea și probleme de ordin ecologic, alterarea 
naturii, respectiv contaminarea ei ș.a, dar nu cred că are 
foarte multă relevanță această chestiune pentru tema de 
față. Cu siguranță, imaginile din aceste versuri, cum ar 
fi „frunzele de blană” sau „florile cobalt” sunt genul de 
imagini cărora le putem găsi cu ușurință corespondente 
în poezia lui T.T. Coșovei.  Ceea ce ne interesează este 
valoarea pe care Traian T. Coșovei o atribuie oamenilor-
sandwich, împrumutați din Ferlinghetti, în poemul său, 
unde 

Numai orchestra cântă mai departe / pentru o 
bucată de iaht- / […] / nici o emoție pentru plantele care 
mor și devin / găuri negre, / nici o emoție pentru oamenii 
sandwich care mor și / devin găuri negre, / […] / Ah, 
domnișoara de heliu înconjurată de tigrii și de elefanți, 
/ pe umărul ei vine acum o pasăre oarbă, / apoi o bătaie 
în ușă / pentru soldații în care de luptă și batalioanele / 
de cenușă / În cadență mărșăluind suspendați unul de 
altul - / ruda bătrână și fiul, / suspendați unul de altul- / 
oamenii-sandwich și tigrii și elefanții, / castelul de tablă 
și pasărea oarbă / trec într-o procesiune ciudată / o dată 
și încă o dată…32. 

Cu siguranță am părăsit de mult sfera cotidianului 
și a biografismului, revendicată cu atâta fervoare de 
poeții optzeciști. De altfel, lirismul spectacular – în care 
„poetul închipuie spectacole ale sufletului, mici scene și 
tablouri aparent fanteziste, pe care le scaldă în lumina 
multicoloră a unor reflectoare invizibile”33 – propus de 
Nicolae  Manolescu pentru a cataloga natura poeziei 
lui Traian T. Coșovei mi se pare mult mai potrivit decât 
acela de biografism sau de poezie a cotidianului, fie el și 
un cotidian culturalizat. Ce-i drept, tocmai prin această 

culturalizare se pierde dimensiunea existențială care 
conferă specificitate poeziei americanilor – și aici îl 
putem include și pe Ferlinghetti care este poate cel mai 
livresc și „culturalizat” poet dintre beatnici. În această 
sferă spectaculară a poeziei lui T. T. Coșovei, oamenii-
sandwich au rol mai degrabă decorativ în succesiune 
personajelor, fiind o marcă a ineditului care se imprimă 
poeziei, respectiv a alternanțelor dintre prozaic și atipic, 
tehnică de bază a poetului român.

Într-adevăr, această latură spectaculară 
reprezintă un punct de legătură între cei doi poeți, cu 
mențiunea că spectacularul este folosit cu moderație 
de Lawrence Ferlinghetti, pe când Traian T. Coșovei 
mizează pe el. Un alt punct de interes ar fi și dinamica 
realitate˗reprezentare. Dacă Ferlinghetti are ca punct de 
plecare scenele imortalizate ale tablourilor pe care își 
propune să le (re)animeze, T. T. Coșovei este angajat 
într-o frenezie „a transfigurării, acea amplă operație 
de transmutare a lucrurilor pe planul poeticului”34 – 
cum o numește Gheorghe Grigurcu –, operație care 
se sondează cu transgresarea confuză a granițelor 
dintre realitate, adevăr și univers poetic: „Nimic nu e 
real - dar ce e adevărat? / Poate această lume de nichel 
care nu-mi seamănă. / Poate această tristețe care nu-
mi seamănă”35. Aceste versuri ne trimit cu gânduri la 
poezia lui Ferlinghetti: „Dada ar fi gustat o asemenea zi 
/ cu diversele sale irealități / foarte realiste / fiecare pe 
punctul de a deveni / prea reală pentru localitatea sa / 
[…] / Dada ar fi murit pentru o asemenea zi / cu dulcele 
străzii sale carnaval / și cu prea reala ei înmormântare 
/ ce tocmai trece printr-însa / cu dansatoarea ei moartă-
ntr-adevăr / […] / Ei, Dada ar fi iubit o asemenea zi / 
cu-analogiile sale nu atât de / accidentale”36. 

În cazul lui Ferlinghetti, realitatea cu diversele 
sale „irealității foarte realiste” este tratată în raport 
nu atât cu potențialitățile reprezentărilor sale poetice, 
prin limbaj, cât cu cele picturale. De fapt, vorbim de 
mai multe planuri ale „re-prezentării”, printre care și 
rescrierea prin intermediul memoriei care fotografiază 
și stochează imagini. „Femeile lui Sarolla cu pălăriile 
lor pictate / întinse peste plajele lui de pânză”37, care 
îi ademenesc pe impresioniștii spanioli, au propria lor 
realitate, „la fel de reală / ca și propria amintire a zilei 
de azi / când ultimul soare stătea agățat de dealuri / și 
am auzit cum ziua se prăbușește / peste pescărușii care/ 
parcă se izbeau de țărm”38. Prin memorie, ca și prin 
pictură sau poezie, realitatea este transfigurată, și prin 
transfigurare este re-creată. În aceeași ordine de idei, În 
cele mai grozave gravuri ale lui Goya, „într-un peisaj 
abstract, cu arbori explodați, / statui încovoiate, aripi 
și ciocuri de liliac, / spânzurători fragile, / cadavre, 
cocoși carnivori - / toți monștrii urlători / din viziunea 
dezastrului final: / sunt într-atâtea de reali, încât îți pare 
/ că și acum există - aievea. Și chiar există. Doar peisajul 
e schimbat”39. 
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Să nu uităm că primul volum al lui Ferlinghetti 
este numit Pictures of the Gone World – Fotografii 
ale lumii pierdute, iar poemele sale – picturi, imagini, 
portrete, ilustrații, fotografii, desene, chiar cadre ale 
lumii pierdute – sunt mijloace prin care se încearcă 
recuperarea acelei lumi. De altfel, tehnica sa este una 
care dă impresia fotografierii unui cadru. Poetul nu se 
concentrează pe descriere sau pe fixarea elementelor în 
timp și spațiu, ci mai degrabă pe atribuirea unei emoții 
cadrului respectiv. Emoția este obținută chiar prin 
ceea ce am putea numi, în termenii artei fotografice, 
diafragmare. Cu alte cuvinte, vorbim de fixarea valorii 
diafragmei în vederea reglării cantității de lumină pentru 
a surprinde în prim plan doar ceea ce este imperativ în 
dinamica construcției. Fotografiile ferlinghettiene ale 
lumii care a dispărut au de obicei un factor exterior care 
le determină și le legitimează existența. Ele își depășesc 
condiția statică. Ferlinghetti își dinamizează cadrele 
prin succesiunea imaginilor obligate la mișcare, metodă 
folosită și în re-scrierile picturilor înfățișate în poemele 
menționate anterior. Nu putem să nu ne gândim la 
motoul volumului 1, 2, 3 sau... al lui Traian T. Coșovei 
pe care îi preia din Cummings – „Sunt preocupat în mod 
obsesiv de precizia care creează mișcare”40 – și care 
cuprinde în esența lui atât preocupările lui Ferlinghetti, 
cât și pe cele ale lui Coșovei. Un exemplu elocvent 
îl găsim în poemul lui Lawrence Ferlinghetti – Și 
arabii pun întrebări șocante41 – unde prima secvență 
care înregistrează haosul și degringolada disputelor 
religioase contrastează cu a doua secvență, care se vrea 
a fi o reprezentare picturală a conceptelor de liniște și 
atemporalitate. În timp ce „oamenii se învârtesc purtând 
saboți, întrebându-se / în ce parte și-a îndreptat Midas 
capul...”42, întotdeauna și dintotdeauna,

 în Fântâna de Medici domneau / umflatul 
peștișor auriu roșu și umflatul peștișor auriu alb / iar 
copiii alergau în jurul fântânii / arătând și strigând / Des 
poissons rouges! / Des poissons rouges! / dar au fugit / 
și o frunză și-a dat drumul / și a căzut în bazin / și plutea 
ca un ochi clipocind / în cercuri / iar apoi piscina era 
foarte / liniștită /[…]/ pentru un moment / în amurgul 
târziu de noiembrie / liniștea stătea agățată ca o idee 
pierdută / iar o statuie întoarse / capul43.

Deși ritmul este fragmentat, prin repetiții și prin 
fluidizarea versurilor care se scurtează progresiv se 
construiește nu doar o scenă ruptă parcă dintr-un tablou 
care subzistă în imaginație, ci și emoția suspendării 
spațiului și timpului, inspirată din reveriile onirice. 
Traian T. Coșovei urmează numai până la un punct 
metoda lui Ferlinghetti, poemele sale fiind mult mai 
îndreptate înspre sine. Poetul nu doar că surprinde un 
cadru și emoțiile aferente, ci cadrul este redus la stadiul 
de instrument prin care vorbește despre sine. Avem, e 
drept, finalul din Nu îmi mai pare nimic44 care, formal, 
pare a fi construit după aceeași rețetă ca și finalul 

poemului lui Ferlinghetti: „e doar tăcerea unei stări de 
spirit / trecătoare / muzica lor, / muzica lor, / muzica 
lor... / Cette musique je sais bien mais les paroles / 
Que disaient au juste les paroles / Imbécile.” Efectul 
este însă diferit, poetul român concentrându-se asupra 
muzicalității, în timp ce Ferlinghetti – am putea spune – 
îmbină melopoeia cu phanopoeia, în termenii lui Pound.

Dacă Ferlinghetti apelează cu prudență la 
imaginile suprarealiste, șocante – care sunt de obicei 
plasate concluziv și au rolul de a contura o situație 
paradoxală prin care problematizează fără a ajunge 
la moralizare – și, prin intermediul cărora își scoate 
lectorul din sfera de confort, Traian T. Coșovei folosește 
același tip de imagini, dar, prin uzitarea lor în mod 
abundent, paradoxul de tip ferlinghettian este anulat, iar 
miza pare a fi doar spectacolul. De altfel, Coşovei nu 
doar problematizează, ci oferă și un discurs moralizator.

Comparând raportarea la literatura americană a 
lui Traian T. Coșovei cu cea a lui Mircea Cărtărescu sau 
Romulus Bucur, alți poeți optzeciști care prezintă un 
puternic atașament pentru poeții americani, dar și pentru 
spațiul cultural american, putem spune că, dacă în cazul 
lui Mircea Cărtărescu avem de-a face cu un demers 
programatic – ca și în poezia lui Romulus Bucur, de 
altfel –, poezia lui Traian T. Coșovei nu prezintă acea 
„lucididate” a influenței. În timp ce Mircea Cărtărescu 
este un entuziast declarat al influențelor, al procesului 
transfigurării, interesat să surprindă chiar mecanismele 
funcționării și efectele palpabile în propria poezie, dar 
și în poezia colegilor de generație, iar Romulus Bucur 
își construiește chiar individualitatea printr-un demers 
simbiotic, dialogând cu modele sale, în cazul lui Traian 
T. Coșovei nu putem identifica un model consecvent de 
raportare la modele care încearcă o depășire a acestora, 
ci discutăm mai degrabă de reminiscențe cosmetizate a 
căror prezență/preluare pare a fi motivată mai mult de 
un atașament cultural.

________
1 Traian T. Coșovei, „Sunt și eu un june” în Aer cu 

diamante, Editura Humanitas, București, 2011, p. 47. 
2 Idem, Ninsoarea electrică, Editura Vinea, București, 

1998, p. 10.
3 Ibidem, „Vitraliu”, p. 32.
4 Ibidem, „Nichel”, p. 18.
5 Gheorghe Grigurcu în prefața volumului Ninsoarea 

Electrică, op. cit.
6 Nicolae Leahu, Poezia generației ’80, Editura 

Cartier, Chișinău, 2000, p. 123.
7 Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, , Ed. 

Humanitas, București,  2010, p. 374.
8 Virgil Podoabă, Între extreme, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 2002, p. 12. 
9 În Poemele siameze, Editura Albatros, București, 

1983, pp. 59-60.
10 Ibidem.
11 T. T. Coșovei, „Cadril”, p. 56. 
12 „Automobilul verde” în Allen Ginsberg, Howl și 

ars legendi



169

alte poeme. Antologie 1947-1997, tr. Domnica Drumea și 
Petru Ilieșu, Editura Polirom, București, 2010, pp.15-20.

13 Allen Ginsberg, Îngerul albastru în op. cit. pp. 11-
12.

14 Traian T. Coșovei, „Mereu același” în Ninsoarea 
electrică, op. cit., pp. 28-29.

15 Allen Ginsberg, Îngerul albastru în op. cit. pp. 11-
12.

16 Nicolae Leahu, op. cit., p.123. 
17 T. T. Coșovei, „Zgomotul și furia”, p. 125.
18 T. T. Coșovei, „Cântec de leagăn”, în Ninsoarea 

electrică, op. cit, p. 38. 
19 Ibidem, „Nu mai îmi pare nimic” în Ninsoarea 

electrică, pp. 19-20.
20 Nicolae Manolescu, Literatura română postbelică. 

Poezia, Editura Aula, Brașov, 2001, p. 343. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, p. 345. 
23 Traian T. Coșovei, „Ninsoarea electrică” în 

Ninsoarea electrică, op. cit. p. 21.
24 Nicolae Manolescu, op. cit., p. 345. 
25„We squat upon the beach of love / among the 

beached mermaids / with their bawling babies and bald 
husbands / and homemade wooden animals / with icecream 
spoons for feet / which cannot walk or love / except to eat”, 
Lawrence Ferlinghetti, „We squat upon the beach of love”, în 
A Coney Island of the Mind, A New Direction Book, 1958, 
New York, p. 39. 

26 Traian T. Coșovei, „Blestemata de roată” în 
Ninsoarea electrică, Editura Vinea, București, 1998, p. 80. 

27 Grant R. Osborne, The hermeneutical spiral, 
InterVarsity Press, Madison, 2006, p. 227. 

28 „Blestemata de roată”, op. cit.
  Ah, ticălos sentiment cu mâner!
     Sfârșitul ospățului când invitații 
        își pun capetele de masă
                     în piramidă
           În capul mesei
             stau leneș sub un nor care tocmai 
                trecea pe deasupra,
                       până când plouă tot norul și rămâne cerul
…
    leneș capul meu se odihnește în vârful
        piramidei de capete, 
           tocmai când somnul curge cu
             un roșu gâlgâit pe dedesubtul rădăcinos de   

     gâturi.
 
29 Cf. DEX, oamenii sandviș sunt oameni care poartă 

atât pe spate, cât și pe față, pancarte publicitare.
30„pressed an inedible mushroom button / and an 

inaudible Sunday bomb / fell down”, Lawrence Ferlinghetti, 
„In a surrealist year” în A Coney Island of the Mind, op. cit., 
p.14. 

31 „O it was a spring of fur leaves and cobalt flowers 
/ when cadillacs fell thru the trees like rain / drowning the 
meadows with madness / while out of every imitation cloud / 
dropped myriad wingless crowds”, ibidem.

32 Traian T. Coșovei, „Rondul de noapte”, Ninsoarea 
electrică, op. cit., pp. 72-73. 

33 Nicolae Manolescu, op. cit., p. 352
34 În prefața volumului Ninsoarea electrică, op. cit. 

35 T. T. Coșovei, „Nichel” în Ninsoarea electrică, op. 
cit. p. 17.

36 L. Ferlinghetti, „Dada ar fi gustat o asemenea zi”, 
tr. Ion Caraion în Antologia poeziei americane, op. cit., pp. 
501-502.

37 „Sarolla’s women in their picture hats / stretched 
upon his canvas beaches, L. Ferlinghetti, „Sarolla’s women 
in their picture hats”, Pictures of the Gone World, City Lights 
Books, San Francesco, 1969.

38 „... their ̀ reality` / was almost as real as / my memory 
today / when the last sun hung on the hills / and I heard the day 
falling / like the gulls that fell / almost to land”, tr. n., Ibidem.

39 L. Ferlinghetti,„ În cele mai grozave gravuri ale lui 
Goya”, tr. Petre Solomon, în Ion Caraion, în Antologia poeziei 
americane, Editura Univers, București, 1979, p. 503.

40 „I am abnormally concerned with the precision that 
creates movement”

41 „And the Arabs asked terrible questions” în Pictures 
of the Gone World, op. cit. 

42 „... the people ran around in wooden shoes asking 
which way was the / head of Midas facing”, tr. n. 

43 „... in the fountains of the Medicis were the / fat red 
goldfish and the fat white goldfish / and the children running 
around the pool / pointing and piping / Des poissons rouges! / 
Des poissons rouges! / but they ran off / and a leaf unhooked 
itself / and fell upon the pool / and lay like an eye winking / 
circles / and then the pool was very / still / ... / for a moment 
then / in the late November dusk / silence hung a lost idea / and 
a statue turned / its head”. 

44 Traian T. Coșovei, „Nu îmi mai pare nimic” în 
Ninsoarea electrică, op. cit., pp. 19-20. 

ars legendi
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Angela NACHE MAMIER

Flavia Adam : Peregrinări între realitate și 
hazardul subiectiv al inconștientului  

 
Poeta Flavia Adam publică un volum de poeme 

intitulat sugestiv «Instantanee din ultima moarte»,  la 
editura Arhipelag XXI.

Criticul Iulian Boldea, în „Cuvânt înainte”, găsește 
că: „Delicate și sensibile, versurile Flaviei Adam exprimă, 
prin imersiunile în spațiul reveriei sau prin tulburătoarele 
ecouri ale memoriei, timbrul unei voci lirice promițătoare, 
demne de tot interesul”.

Autoarea practică o intemporalitate de trecere 
de la lumea reală la cea a inconștientului profund: Ca 
înaintea unui izvor stau în faţa/ acestui poem,/ în lumina 
neîncepută, umplu grăbită carafa/ cu psalmi,// credinţa 
mi-am pierdut-o de mult, sângele împietrit/ îmi ajunge de-o 
masă-a tăcerii,/ la care să-mi aşez ucenicii-ndoielnici,// 
cine se va lepăda de mine/ la cântatul cocoşului?( Izvorul 
cu psalmi)

Aceste tendințe se întâlnesc și evocă un fel de 
realitate absolută pe care autoarea o extrage dintr-un 
hazard subiectiv. Toate temele înclină spre o fuziune 
mistică, unicul posibil acces la viața universală: Despre 
mine puţine de spus,/ doar câteva versuri/ şi dumnezeul 
fără uşi sau ferestre/ în care din când în când locuiesc,// 
o altă iarnă stă de veghe în mine,/ lângă butucii în 
sânge/ pisica înzăpezită îmi toarce secunde,// închipuire 
mi-i frunza încremenită pe ape,/ aripă ochiul brodat 
cu lumină,/ rugăciune turla bisericii/ deasupra căreia 
înserarea se culcă/ pe-o dungă,// pe noptieră, cana cu 
ciocolată fierbinte/ şi gutuia amară, încă neîncepută. 
(Autorecenzie)

Tonul de poezie neagră, de conotație suprarealistă, 
stimulează apetitul creației, dar gravitatea și solemnitatea 
sunt preponderente. Câmpul social dă voce unor dorințe 
profunde, refulate de societatea violentă.

Spiritul autoarei retrăiește copilăria precum cea 
mai bună parte a vieții... un câmp nelimitat pentru a atinge 

simboluri universale general-umane: Într-o zi am găsit 
o rădaşcă,/ avea piciorul rupt,/ aşa că am pus-o într-o 
caserolă din plastic,// fiul meu s-a bucurat mult/ să o 
vadă,/ a vrut să ştie de ce are cleşti/ şi dacă nu cumva îi e 
foame,// trei zile a privit-o cum ai privi o icoană,/ a patra 
zi/ icoana n-a mai mişcat,//pentru că fiul meu începuse să 
plângă,/ i-am spus că e obosită şi doarme,/ că îi e dor de 
familia ei de rădaşte,/ apoi am dus-o împreună în iarbă,/ 
să-şi regăsească părinţii,// fiul meu mă întreba întruna/ 
dacă nu îi va fi dor rădaştei/ de el. (Rădașca)

Moartea este un demers omniprezent ezoteric, 
infinit, destinul fiind un teritoriu de parcele sumbre dar 
și luminoase, decuplând facultățile vizionare ale autoarei, 
care eliberează succesiuni halucinante, dantești: Să mori 
e interesant/ până la un anumit punct,/ când îţi dai seama 
că gluma devine/ prea groasă,// te-ai plictisit de jocul 
morbid,/ dar câţiva oameni în negru/ apasă capacul/ să 
te închidă în întuneric,// auzi şuruburile învârtindu-se/ 
pe deasupra inimii,/ strângându-te ca-ntr-o menghină/ 
veche,// îţi zici resemnat că totul/ s-a terminat,/ spui „Tatăl 
nostru” pentru ultima dată,// atunci Dumnezeu loveşte cu 
pumnul în cer,/ strigând:/ „-Să se facă lumină!”. (Să se 
facă lumină!)

Poeta amestecă inteligent diverse tehnici 
literare, amestec de caracteristici culturale autentice. 
Recenzează realul cu un realism magic, mitologic, cu o 
anumită fidelitate a credinței în supranatural, în divin, 
în toate fațetele sale paradisiace ori dantești. Poezia 
este purgatoriul, terenul de studiu al unei sensibilități 
febrile care nu-și explică rațional unele aspecte ale vieții 
sociale, dar și personale: Nu-mi ascund dragostea pentru 
toamnă,/ e vie cât o inimă din metal,/ incertă cât celuloza 
sugrumată de brand/ sub fermoarul unei haine din mall,// 
pentru mine,/ black friday a devenit un ecou,/ un refren 
inventat de strămoşii din grotă,// cât văd, arene în care cei 
slabi sfârşesc între fălcile leilor,/ mulţimi fredonând ore-n 
şir mântuirea,/ zile negre de vineri, post negru la orizont/ 
pentru ţara cu sânge schimbat,// o cioară brumată îmi 
bate cu ciocu-n fereastră/ şi-mi rânjeşte demonic,/ cum pe 
buturugă securea cu două tăişuri. (Black Friday)

Se simte sistematic o sete de absolut, opusă unui 
refuz categoric al impurității și imperfecțiunii din jur. 
Povești de dragoste, maternitatea, epopeea familială, 
transele mistice, solitudinea, tristețea, morțile succesive, 
„învierile” sunt ecourile unei analize psihologice în finețe: 
Să-mi treci pe deasupra/ corabie cu pânzele ridicate,/ să 
fiu marea ce-ţi udă tălpile/ până prinzi rădăcini,/ când 
mă săruţi/ o mie de zei să-şi bea fericirea/ sub valuri,/ 
nopţile să cadă brumă în noi,/ păsări cu pieptul acoperit,/ 
îndrăgostite de ţărm,// poate mâine-am să mor visând/ 
toamne lungi/ şi ţigara ta va rămâne neîncepută/ pe 
noptieră –/ din ce-a mai rămas înfrigurată voi desena/ alte 
vieţi,/ născându-mă iarăşi femeie. (Mit despre veșnicie)

Poezia decurge din această ezitare subtilă 
între rațional și irațional, poeta dând dovadă de o forță 
personală de expresie accentuată. Umanitatea degradantă 

cu cărțile pe masă
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și mizerabilă este sursă de coșmar: De bunăvoie/ am vrut 
să mă întorc azi aici,/ locul unde cuvântul s-a născut gol-
goluţ

pe o stradă pustie,// în stânga câţiva aurolaci îşi 
sorb cu sete/ viaţa din pungă –/ prieteni cu toate vietăţile 
nopţii,/ păianjeni, şobolani sau gândaci,/ se înfruptă 
anemici/ din viaţă, din moarte, pe apucate,// ce fel de trai 
o mai fi şi acela,/ printre gunoaie şi peturi/ când prinzi 
răsăritul de gleznă/ şi pentru o clipă poate/ crezi că l-ai 
prins pe Dumnezeu de picior,/ aş vrea să plec înainte să 
mor de durere,/ dar tălpile mi s-au lipit de asfalt/ şi nu vor 
să umble –/ strada pustie se umple cu oameni ce-au fost şi 
vor fi,/ furnici mişunându-mi în suflet/ ca fulgii pe frunţi 
de copii,// în beznă cineva îmi întinde o pungă –/ „- Stop 
joc!”, strig cu spaimă,/ 

„-Eu încă nu am murit!”( Aurolaci de primă clasă)
Acest expresionism nu lasă loc delirului verbal, 

emoțiile sunt jugulate, dând pe alocuri temperaturi 
glaciale care sunt angoasante, căci tulbură aspecte de 
obicei ascunse, pe care evităm să le privim în față. Deci, 
ironia amară, cinismul, dezabuzarea sunt reacțiile firești 
ale unei ființe aflate sub omniprezenţa (insuficientă?) a 
religiei, contactul cu exteriorul fiind nesatisfăcător (cu 
excepția maternității).

Poeta caută răspunsuri într-o lume incredibilă și 
absurdă, dezumanizată. Titlul sugerează o prăbușire în 
abis: Pleacă, hai, pleacă,/ aici nu e loc pentru morţi,/ 
în casele ridicate în lut/ locuiesc/ numai cei închinaţi 
în duh şi-adevăr,// nu te-am văzut niciodată să umbli-n 
genunchi/ prin mlaştini de fericire,/ să-ţi mături inima 
până se face curată,// mi-e milă, nu zic nu, dar, vezi bine,/ 
aici abia mai e loc/ să scriem fiecare câte-un amărât de 
poem –/ /adevăraţii vii/ sunt cei ce-au murit de câteva ori. 
(Izgonirea dintre cei vii)

Poeta scrie cu docilitate despre arborele vieții 
și arborescențele sale, pune la contribuție câțiva îngeri 
păzitori, care o conduc la starea binefăcătoare și efemeră 
a păcii în care sufletul permite Poeziei să se apropie, să 
intre pe făgașul riscului asumat al Creației.

cu cărțile pe masă

Iulian DĂMĂCUȘ

Un roman cu humor

Manuscrisul fanariot al Doinei Ruşti (Ed. Polirom, 
Iaşi, 2015) este în ansamblu o carte relaxantă (deşi, 
uneori, excesul de intrigi, informaţii, culoare prea densă, 
obosesc) şi cu haz, despre Bucureştii secolului XVIII. Se 
remarcă încă de la început personajul Ioanis-Léon-Leun, 
un caraghioz (caraghĭóz m. , pl. Jĭ, turc. karagöz, bufon, 
măscărici, glumeţ, poznaş) – în viziunea bucureştenilor 
care alcătuiesc o lume pestriţă ce gravitează în jurul lui. 
Problemele diverse ale acestei lumi, ale oraşului sunt 
tratate cu dramatism şi adesea cu humor (ceea ce face 
lectura mai alertă), ca element al balcanismului consistent 
ce caracterizează cartea, precum în proza lui Nicolae 
Filimon, Ion Luca Caragiale ori Eugen Barbu. În acest 
sens vine şi aprecierea Andreei Hedeş care încadrează 
cartea în „brocarturile balcanismului literar” (Luceafărul, 
mai, 2015). Tînărul vlaş pleacă spre renumitul întru 
bunăstare şi fericire Bucureşti, despre care ştie toată 
lumea (balkanică), abdicînd de la datoria sa de patriot, 
soldat etc…în favoarea interesului personal, dar poate, 
peste voinţa lui, atras de vraja acestui oraş care în spaţiul 
dunărean capătă conotaţii fantastice. Egoismul lui se va 
spulbera prin documentul scris menit să-l confirme ca rob 
al boierului Doicescu, după ce a fost înrobit de dragostea 
pentru ţigăncuşa Maiorca. O primă trăsătură ce-l defineşte 
pe Leun este nasul său, variabil ca formă şi volum, adevărat 
barometru al evenimentelor. Atunci cînd „sudistul” este 
„botezat” de gloata de cetăţeni, nasul este caracterizat 
ca fiind „albit” de minciuni, ochii „înfipţi” iar obrazul 
„gros” (sinonim al tupeului); este un om fals, de vreme 
ce-a renunţat şi la mustaţă pentru-a nu fi recunoscut…
Partea tragi-comică, humorul situaţiei constă în faptul că 
tînărul este confundat cu un fugar, că este obligat, volens 
nolens, să accepte falsul (să interpreteze o farsă), cu tot 
ce implică ea… Şirul portretelor continuă cu Radu, un 
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sărăntoc de la ţară trimis la Bucureşti să se procopsească 
ajutat de boierul Doicescu, acum supărat de întîrzierea 
tînărului pe care-l şi vede ratat, ajuns ca un „maţ supt, 
un ştremeleag de ciumat, o crenguţă bătută de vânt şi de 
ploi” (p. 35), portret cu atît mai vesel cu cît Radu îşi va 
primi postul rîvnit etc…, drept care „viziunea” rămîne în 
cele din urmă o toană a boierului/povestitoarei, aşa cum 
şi noi avem uneori, cînd ne „răzbunăm” pe cineva cu atît 
mai dur cu cît imaginaţia ne este mai prolifică…

Nemţii cu coadă (cu peruci) ne aduc aminte 
de şederea la fel de vremelnică a soldaţilor baronului 
Casttner pe Insula Ada Kaleh, dar în capitală îi întîlnim 
şi pe cei ai lui Suvorov, iubitori de trîntă şi băutură, 
cum şi pompoanele de la caschetă ori chica răscolită 
o atest (p. 43), precum şi trecerea bruscă a acestora de 
la petrecere la penitenţă, căci, fiind iubitori de relicve 
„n-o să mai rămână nici urmă de rumeguş şi nici alte 
odoare ‘’ pe care le aducea Deli Zorzo” (p. 87). (Despre 
„Nemţii cu coadă, cînd Bucureştii erau ocupaţi – 1790 
– vremelnic de oştile prinţului de Coburg” scrie şi D. 
Caselli, în „Gazeta Municipală”, 4 iulie, 1937).

Maiorca este un cuvînt dintr-o manea, e drept 
„larg, cremos, apăsător” (p. 47) de-o dorinţă care se 
va împlini cîndva, după încercări şi repetate sacrificii. 
Nume (neoficial) „insolit şi misterios” (p. 47), căpătat 
şi însuşit cam în acelaşi fel ca în cazul lui Ioanis; un 
început de destin comun se conturează. Personaj 
devine şi „Fântâna cu ţâţe,” astfel numită de localnici, 
denumire ce se extinde şi asupra străzii, oricum o 
alegere decentă, dacă ne gîndim că din grupul statuar nu 
lipsea „sugiucul” unui bărbat… ce reapare şi ca element 
al unui ceas de perete, unde humorul e mai subţire, 
cuvîntul ce-l exprimă fiind înlocuit cu explicaţia: „ acea 
parte de care sunt interesaţi ochii oricărei femei” (p. 
53). Pianul este numit „cutie cu draci”, iar Deli Zorzo 
ne aminteşte de un alt popă ciudat, Deli Papaz (Ada 
Kaleh)… Ca-ntr-un „adevărat” basm, şi alte obiecte 
deţin puteri supranaturale: dudul pedepsitor al celor 
care nu cred, se-ndoiesc de puterea lui ca de un adevăr 
verificat. Probabil la umbra acestui „copaci mare” 
trebuie citit romanţul…

Condiţia bărbatului nu se reduce la aceea de 
phallus, ci presupune, în concepţia bătrînului boier 
Chiriţă Doicescu (care are pe moşie o adevărată 
„crescătorie” de ţigănci) şi cunoaşterea performanţelor 
masculine, de către alţii, altfel „rangul” nu se poate 
păstra. A se şti este important şi pentru seraschierul 
Ghenci (Ada Kaleh, romanul lui Ilie Sălceanu), 
precum și pentru soldaţii turci învingători! Imaginaţia 
bucureştenilor este fără margini: astfel, pentru o mărturie 
mincinoasă contra popii Mitu, ei găsesc”argumente” 
care le îndreptăţesc acuzaţiile conform cărora popa 
era „ba păros ca un lup, ba înzestrat cu un ştremeleag 
(…) cu lungimea de aproape un cot” (…), cu „capul 
falnic aburit ca un dovleac abia scos din cuptor. ” (p173) 
Rabelais în variantă dîmboviţeană, hiperbolizare, humor 

deopotrivă. Divinitatea este amestecată (ca în poveştile 
lui Ion Creangă) adesea în afacerile personajelor, care 
sunt sigure de sprijinul acesteia și cu care fac diverse 
tîrguri, precum Boierul Brăiloiu care îi ceru lui Cristos 
să facă „să-i crape ochii ţigăncii, dorinţă care-l costă 
jumătate de taler. ” Fix! (p. 215) De altfel, povestitoarea 
ne spune, mai spre final, că atunci cînd biserica Zlătari 
este goală, e semn că duşmanii muriseră de ciumă, „iar 
bucureştenii n-aveau pe cine să mai blesteme. ” (p. 
265).  Partea veselă constă în această anormalitate…

Dar Bucureştiul nu-i făcut doar din imagini, ci 
şi din mirosuri: „Turcii lăsau în urmă dâre de mosc”, 
grecii miroseau a tabac, iar în urma nemţilor (care din 
nou ies mai rău…în acest context de civilizaţie…) 
”rămânea un miros sticlos de camfor şi spirt. ” (p. 60). 
Fiind vorba de mirosuri, acest simţ era foarte dezvoltat 
la bucureşteni, mai ales atunci cînd era vorba de un 
kilipir, iar victimele erau de obicei soldaţii nemţi, mai 
puţin cunoscători ai acestor „calităţi” ale negustorilor 
şi frumuseţilor de pe malul Dîmboviţei. Pe cale de 
consecinţă, boierul Brăiloiu, germanofil, e tîmpit!. . . 
În oraşul cu „rezonanţă de ghioc” în care zvonistica 
înlocuieşte cu succes mijloacele actuale mass media, 
se aud cele mai diverse şoapte, dar cea care-l şochează 
pe Leun este: „– Maiorca, ! Arată-ne pizda, Maiorca!” 
şi-l determină să cugete la semnificaţia cuvîntului care 
„făcuse o călătorie lungă prin gurile lumii” datorită 
calităţilor sale, desigur, limbistice…(p. 132). Există 
chiar o competiţie în crearea de zvonuri care (în lipsa 
tabloidelor contemporane) aduc celor ce le imaginează 
celebritatea pentru o zi sau două. Aşa şi cu literatura de 
senzaţie…

Francheţea termenilor nu se potriveşte doar 
descrierii unor lucruri („pizda ca o gură de şarpe”, p. 
142), dar şi sugerării unor efecte: „ Întîlnirea (…) ca 
o mână înfiptă în coaie. ” ( p.139), iar întîlnirile din 
Bozărie ne amintesc de ritualurile din pădurea insulei 
Ada Kaleh (I. Sălceanu).

La fel ca în folclorul urban actual, un fel de 
Dorel, este Tuică, zis Piază Rea, care aduce nenoroc 
celor care-i vor binele: „(…) persoanele care-i arătau 
un pic de bunăvoinţă erau imediat lovite de ghinion. 
”  (p. 202).

Cartea s-ar putea încheia cu cugetarea lui Leun 
asupra vieţii sale (p. 174), într-un moment de disperare, 
cînd îi vine-n ajutor Sf. Spiridon prin glasul unui supus 
de-al său, un cavaf, care emise în spaţiul nesăţios o 
înjurătură specifică urbei: „Du-te-n pizda mă-tii!” 
și care-i dă o şansă tînărului ce-a străbătut Imperiul 
„pentru un vis” dovedit a fi o… Nu se ştie dacă pe 
vremea aceea înjurătura exista, dar – fără a acuza 
autoarea de protocronism – e bine să acceptăm ideea.

cu cărțile pe masă
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Teofil STANCIU

Forfota căutărilor identitare – o lectură 
în cheie evanghelică a romanului 

Sărbătoarea corturilor

Ioan T. Morar își alege pentru Sărbătoarea 
Corturilor niște personaje cu identitate minoritară 
dublu condiționată. În primul rând e vorba despre 
o condiționare strict teologică (și, prin extensie, 
confesional-religioasă), iar din aceasta decurge în mod 
necesar și cea de a doua: condiționarea socială. Cele 
două se soldează cu un îndoit separatism: cel manifestat 
dinspre comunitățile ca atare, care vor să se diferențieze 
de „lume”; și cel statuat de către majoritarii care vor și 
ei să marcheze social grupul „diferit”.

În ce privește condiționarea teologică, realitatea 
desemnată generic prin termenul „pocăiții” nu se prezintă 
deloc unitar decât pentru un privitor exterior neavizat. În 
romanul lui Ioan T. Morar, există numeroase nuanțe care 
relevă distincțiile teologice dintre baptiști, penticostali și 
adventiști (trecerea la iudaism iese din aria de acoperire 
a acestei etichete). Pe de altă parte, este greu de găsit 
un termen care să fie aplicat tuturor în mod judicios și 
justificat. Sub raport istoric, baptiștii sunt considerați 
protestanți, având în vedere că pot revendica o tradiție 
ce urcă până către anul 1600. Penticostalii sunt mai 
„tineri”, astfel că termenul de neoprotestanți li se poate 
aplica legitim. Iar adventiștii au practici și învățături 
care îi diferențiază net de restul evanghelicilor.

Am introdus și termenul evanghelici, care este 
specific spațiului anglosaxon și care nu desemnează o 
anumită confesiune (deși există și această accepțiune 
restrânsă), ci un conglomerat de confesiuni și grupări 
creștine care aderă la un set comun de principii și valori. 

Unul dintre teoreticienii acestor principii este 
David Bebbington, care a stabilit 4 piloni ce susțin 

identitatea evanghelică (indiferent de confesiunea în care 
s-ar regăsi aceasta): conversionismul, bibliocentrismul, 
crucicentrismul și activismul.1

Să le luăm pe rând. Conversionismul se referă 
la faptul că orice evanghelic trebuie să mărturisească 
existența unui moment sau proces de convertire 
(care poate fi denumit în diverse moduri: naștere 
din nou, întoarcere la Dumnezeu, întâlnire cu 
Dumnezeu, metanoia etc.). Bibliocentrismul vizează 
locul fundamental acordat Bibliei ca autoritate 
ultimă în materie de credință și practică religioasă. 
Crucicentrismul pune în evidență importanța decisivă 
acordată jertfei mântuitoare a lui Cristos. Iar activismul 
include toată paleta de manifestări umane ce denotă 
caracterul creștin al evanghelicului.

În subtextul romanului Sărbătoarea Corturilor 
se afirmă toate aceste coordonate fundamentale (la care, 
în final, vom adăuga și un supliment), fapt ce legitimează 
identitatea teologică asumată de protagoniști cel puțin 
până în punctul în care cotesc definitiv către iudaism. 
Personajele ce stau mai mult în atenția naratorului au 
avut parte de o convertire, iar la unii acest moment 
vine după o „rătăcire” în „lume”. Crucicentrismul este 
mai degrabă subînțeles pe alocuri și apare disimulat 
în discuțiile teologice, fără a beneficia de o prezentare 
specială. 

În schimb, bibliocentrismul și activismul capătă 
o ilustrare elocventă ce aduce în prim-plan inclusiv 
riscurile și deviațiile aferente fiecăruia. De activismul 
specific evanghelic și neoprotestant românesc ține 
existența grupului însuși, constituit, după cum știm, ca 
grup coral în jurul unui lider informal. Se vorbește în 
roman despre fanfară – o marcă identitară (cel puțin în 
vestul României) pentru bisericile baptiste cu potențial 
și totodată un mic titlu de glorie și ilustrare a unui 
anumit spirit triumfalist. Predicatorii itineranți sunt 
iarăși o prezență obișnuită în bisericile „pocăiților”, 
mai ales la țară; la fel de familiare sunt și celebrele 
„misiuni” (adică vizite ale unor grupuri de credincioși 
în diverse biserici din alte localități) menționate, 
în treacăt, în roman. Trebuie făcută și precizarea că 
acest sens al „misiunii” este unul ușor denaturat, 
căci adevărata misiune presupune propovăduirea 
credinței creștine printre păgâni – fenomenul misionar 
din secolele XVIII-XIX este notoriu pentru istoria 
evanghelicilor – sau printre cei considerați creștini 
formali .

Activismul poate lua și această din urmă formă 
a misionarismului (numit adesea „prozelitism” de către 
majoritarii ortodocși). Unul dintre membrii grupului 
lui Jac practică acest gen de evanghelizare la locul 
de muncă, asumându-și toate riscurile gestului său, 
într-o perioadă deloc favorabilă libertății religioase. 
O consecință a activismului este și frecvența bună a 
enoriașilor la întâlnirile duminicale ale bisericii și o 
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bună cunoaștere reciprocă între membrii comunității.
Am lăsat la urmă bibliocentrismul pentru că 

aici, cred eu, se află cheia ce descifrează sub raport 
teologic pelerinajul foarte curios al acestui grup – 
care a existat în realitate, după cum ține să precizeze 
autorul. Când Biblia este luată ca unică autoritate în 
materie de învățătură și practică, acest fapt presupune, 
implicit, o mare lejeritate de mișcare printre tradițiile 
de interpretare și o bună doză de libertate hermeneutică 
asumate subiectiv și justificate teologic.

Contestarea tradițiilor interpretative ține de 
însăși esența protestantismului. Dar această atitudine 
aparent rebelă avea totuși acoperirea unui standard mai 
înalt: Biblia era așezată mai presus de orice „tradiții” 
omenești. Corelativul acestui spirit contestatar, care 
adesea poate trece neobservat, este că interpretul poate 
ajunge să-și valideze singur propria interpretare, dacă 
este suficient de stăruitor și de iscusit mai ales când 
beneficiază de o comunitate hermeneutică favorabilă 
sau maleabilă.

Este exact ceea ce face Jac în mijlocul grupului 
pe care-l îndrumă. De obicei, în practica și în teologia 
baptistă sau penticostală, există niște direcții de 
interpretare a Bibliei (în bună măsură acordate la norma 
dreptei credințe multiseculare), iar cine se abate de la 
ele este tras la socoteală într-un fel sau altul. Dar Jac 
recurge la un subterfugiu foarte la îndemână pentru toți 
creștinii născuți din „mantaua” lui Luther. Atunci când 
interpretarea sa depășește cadrul stabilit de o anumită 
confesiune, el trece în altă tabără, care, măcar pentru o 
vreme, îi permite să-și afirme noile convingeri și să le 
cultive nestingherit. Așa se explică trecerea de la baptiști 
la penticostali și apoi la adventiști. Căutarea lui însă îl 
duce și mai departe, la rădăcinile vechi-testamentare ale 
credinței, moment în care iese într-o zonă frecventată 
doar de grupări marginale ale confesiunilor menționate.

La rădăcina acestui pelerinaj spiritual stă, fără-
ndoială, o fervoare religioasă, dar cu puternice accente 
protestante și evanghelice. Protestante, pentru că grupul 
se împotrivește celor care vor să limiteze aria căutărilor. 
Evanghelice, pentru că totul se învârte în jurul Cărții 
Sfinte, care este considerată Evanghelia sau Vestea 
Bună a lui Dumnezeu pentru omenire.

Evidențierea activismului și a bibliocentrismului 
– care sunt și pilonii cei mai pasibili de derapaje ușor 
observabile chiar și de către un necunoscător – lasă într-o 
penumbră discretă conversionismul și crucicentrismul, 
care se vădesc, în viața comunităților, mai cu seamă 
în cucernicia individuală, în practica liturgică sau în 
devoțiunea creștinilor din aceste grupări.

Autorul se concentrează mai mult pe ceea ce 
poate fi povestit, căci înflăcărarea („dragostea dintâi”) 
consecutivă convertirii nu mai e de mare actualitate 
pentru niciunul dintre membri, dar apare în câteva 
aluzii. De altfel, frământarea interioară răzbate cu 

zgârcenie în roman, fapt ce ține de strategia narativă 
asumată. Crucicentrismul, deși fundamental pentru orice 
evanghelic, are o importantă componentă teologică, 
laborios exprimată teoretic. Integrarea subiectivă a 
acestui adevăr istorico-teologic se face în diverse 
moduri, dintre care unele puternic personalizate și greu 
comunicabile.

Pentru ca astfel de teme să poată ieși corect 
reflectate în afara comunităților evanghelice și 
neoprotestante, ar trebui ca și jargonul aferent să iasă 
odată cu ele, fapt ce le-ar face greu inteligibile. 

La cele patru trăsături definitorii deja discutate, 
s-ar mai putea adăuga, dintr-o altă caracterizare a 
specificului evanghelic (realizată de către Alister 
McGrath2, anglican evanghelic), o a cincea, relevantă 
pentru analiza romanului Sărbătoarea Corturilor. Este 
vorba despre importanța comunității creștine. Temeiul 
pe care se sprijină activismul analizat anterior este, de 
fapt, apartenența la o comunitate cu o identitate puternic 
individualizată și constant afirmată. De fiecare dată 
când grupul lui Jac se desprinde dintr-o comunitate și 
intră într-alta, își asumă și noile mărci identitare. Foarte 
important însă, grupul ca atare are o personalitate 
corporativă pregnantă, care permite membrilor să nu 
se alinieze niciodată cu totul la rigorile confesiunilor în 
care intră.

Dar la fel de semnificativ e și faptul că, pe 
măsură ce căutările îi conduc către un deznodământ 
(diferit aproape pentru fiecare individ în parte), grupul 
dovedește că a păstrat câte ceva din specificul fiecărei 
biserici prin care a trecut. Și nu vorbim aici doar de 
contaminări sociale, probabil inevitabile, ci despre 
trăsături ce țin de identitatea teologică.

Umorul romanului se prevalează într-o măsură 
importantă de această identitate de grup bine definită, 
care permite o detașare față de fostele comunități de 
credință devenite cumva accidente în evoluția spirituală 
a protagoniștilor. 

Un alt fapt nu lipsit de conotații și consecințe este 
acela că, după câte se poate observa, nu există o definiție 
unanim acceptată a evanghelismului, ci ipoteze de lucru, 
teorii concurente sau complementare. De unde și o mai 
mare libertate de alegere a unui profil identitar, dar și 
mai multă confuzie (deopotrivă pentru cei dinăuntru și 
din afara comunităților) decât în bisericile tradiționale. 

Acest continuum teologico-social ce 
caracterizează grupările evanghelice este bine 
reprezentat în roman, iar când grupul părăsește spațiul 
teologic (neo)protestant, ecourile vechilor „năravuri” 
reverberează până în chibuț sau în Sărbătoarea 
Corturilor, grupare cu o teologie compozită proprie.

Și în spirit, și în formă, pentru orice evanghelic 
bine familiarizat cu specificul acestor comunități, grupul 
are mereu ceva recognoscibil, chiar și în destrămarea 
lui, căci libertatea de a-și alege calea este o lege adânc 
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întipărită în fiecare „pocăit”, fiind un fapt obișnuit 
și acceptat trecerea dintr-o tabără într-alta. Asta nu-i 
scutește pe „rătăciți” (sau „treziți”), de un blam public, 
dar și acest lucru intră în profilul comunitar standard.

Lăsând nespuse o seamă de lucruri importante 
pentru viața religioasă a comunităților de „pocăiți”, 
romanul Sărbătoarea Corturilor face totuși dreptate, 
în cele spuse, acestor confesiuni marginalizate și din 
pricina numărului mic al adepților, dar și din pricina 
unor prejudecăți cu iz naționalist. Fără a fi exhaustivă 
și foarte detaliată imaginea surprinde date pertinente și 
semnificative, aduse în atenția cititorului cu onestitate 
și bunăvoință.

În fine, spovedania (ca formă) aleasă de 
Cornelius (alias sursa „Luther”) nu este deloc specifică 
pentru mediul confesional din care el provine. Totuși 
stilistica și spiritul în care face mărturisirile prezintă 
mărcile de limbaj și atitudinea pentru a fi considerat un 
insider credibil. 
          ______

 Acestea sunt discutate de către Mark Noll, în cartea 
American Evangelical Christianity (Blackwell, 2000), unde 
identitatea evanghelică este conturată pornind de la un sondaj 
efectuat de către Grupul Agnus Reid, care a utilizat definiția cu 
cele patru puncte formulată de Bebbington. În felul acesta, a 
fost validat practic „patrulaterul” identitar pe care Bebbington 
l-a propus în primul capitol din Evangelicalism in Modern 
Britain. A History from 1730s to1980 (Unwin Hyman Ltd, 
1989, prima ediție).

2 În Evangelicalism and the Future of Christianity 
(Hodder & Stughton, 1994) Cartea lui McGrath nu folosește 
definiția lui Bebbington. Dar e interesant că pleacă tot de la 
un sondaj (efectuat de Gallup) care dorea să stabilească o 
identitate evanghelică, soldat însă cu prea puține rezultate 
utile (poate și din pricina dificultății de a stabili teologic 
elementele comune). McGrath apelează la antecesori precum 
K.S. Kantzer, C.F.H. Henry sau J.I. Packer.

Constantin PETREA 

O carte ca o spovedanie

      
În Brașovul cultural, mai ales în domeniul literelor, părintele 
profesor doctor Ovidiu Moceanu nu mai are nevoie de nicio 
prezentare. În calitate de prozator, eseist și om de cultură 
părintele profesor surprinde efortul perpetuu al omului de 
a-și regăsi și reface identitatea pierdută sau falsificată prin 
diversiune și iluzie. Într-un spațiu ofertant de literatură 
memorialistică, de colecții de interviuri, de vieți scrise rapid 
și expuse publicului, cartea Sens unic1, vine într-un moment 
în care autorul are și autoritatea și legitimitatea publicării ei. 
E o mărturie a unei vieți profesionale consecvente, a unei 
gândiri coerente care-i oferă părintelui Moceanu bucuria de 
a mărturisi că nu regretă nimic din ceea ce a scris nici acum, 
nici în trecut. Și nu e puțin lucru!

Firește, orice (auto)biografie stă sub semnul unei 
invitații de a-l descoperi pe cel care-și abandonează, preț de 
câteva file, poziția cea mai confortabilă, din spatele imaginii 
sociale și cotidiene. Atunci când demersul este unul autentic, 
lucrarea în sine devine curaj din simplul motiv că lectura 
promite coerență, substanță și mai ales pasiune. O biografie 
scrisă fără pasiune nu poate fi persuasivă.

De la început colecția de interviuri numită sugestiv 
„Sens unic” ne invită să ne situăm, pe un drum al lecturii 
în care, paradoxal, este permis să-ți întorci critic privirea 
ignorând uneori direcția unică. Ți se va dezvălui mai târziu 
că sensul unic spiritual e diferit de logica mundană. Deși 
doar întrevezi destinația, nu te poți simți incomodat de 
secvențialitatea tehnică a cărții care reușește, totuși, să 
dea coerență unui parcurs existențial. Nu-l numesc destin 
pentru că, mărturiile autorului pun mare preț pe implicarea 
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responsabilă a subiectului uman în marea taină a lucrării 
lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că o călătorie prin viață, 
așa cum este ea surprinsă aici, este o aventură. Aici una a 
responsabiliății liber asumate și a cunoașterii. Și niciodată 
cunoașterea nu este despărțită de întrebări, de confuzii, 
de disperări. Drumul părintelui Moceanu ne mai oferă 
însă ceva: bucuria. Poate că acesta este sensul „Sensului 
unic”. Poate că aceasta este calea de a decanta și apropria 
experiențele altor oameni. În cheia bucuriei, însă, nu stă 
entuziasmul umoral, de context, cât mai ales invitația de a fi 
serios și tenace în liberatatea pe care o ai. 

Sunt deopotrivă interesante si potrivite comentariile 
autorului cu privire la propriile volume de proză. Se situează 
discret în afara lumii de ficțiune, dar, ca orice scriitor de 
substanță, devine părinte pentru personajele pe care le 
îndrăgește. Ideile, proiecțiile ficționale prind viață și ele se 
transformă în ființe gata să atingă cu zbuciumul lor realitatea. 
Existența ca labirint, absurdă și agresivă, populată de figuri 
umane complexe, contextele adesea potrivnice nevoii firești 
de libertate, conturate în universul tematic al autorului, 
generează răspunsuri la fel de complexe, greu de anticipat, 
care se nasc intempestiv și natural și care au legitimintatea 
autenticității. Autorul proiectează, sub masca personajelor, 
probe de ființe vii, care se desprind de el și-i devin semeni. 
Semeni de la care, mărturisește adesea, începe încet, încet să 
înțeleagă sensuri adânci. Să le simtă prezența la un alt nivel 
și chiar să deplângă moartea unui personaj (părintele Ioan 
din Spovedania). O asemenea viziune își are sorgintea într-o 
existență reală, fundamentată pe traiectoria unei vieți creștine, 
pe care autorul, asemenea călătorului heruvimic2, o parcurge 
cu o convingere tainică în rânduiala lui Dumnezeu care „pe 
cele cu lipsă le împlinește” și care nu poate fi descoperit, în 
cazul de față, decât prin exercițiul scrisului. 

Grație aspectului de interviu cartea este una vorbită ca 
de la suflet la suflet, pentru că lectura ei te conduce inevitabil 
și la audiția ei. Și cine știe dacă autorul nu se va gândi ca în 
coperta cărții să așeze, cu grijă, un compact-disc pentru ca 
posibilul cititor să o poată și asculta. De fapt, într-unul din 
răspunsurile sale, mărturisește direct și fără echivoc: „Stilul 
meu este cel al expunerii libere” (p.71) iar cititorul îi devine, pe 
rând, un partener de discuție sau un căutător al unor răspusuri. 
Fiind o sumă de confesiuni, de dezbateri, de comentarii, de 
reflecții asupra unor probleme și având în vedere contextul și 
momentul diferit de generare al acestor interviuri ele expun, 
pe de o parte aspecte care se repetă, dar la care autorul ține 
foarte mult și pe care dorește să le aducă în prim-plan, iar pe 
de altă parte și o permanentă reajustare a poziționării față de 
provocarile de context. Poate că nu întâmplător colecția de 
interviuri se concentrează cu preponderență pe imperativul 
confesiunii ca modalitate de salvare și recuperare a bucuriei. 
Nu ca punct ultim sau ca cel mai important, ci ca o treaptă, și 
ea cu sens unic, spre bucuria împărtășirii cu Hristos.   

Interviurile se succed firesc sub forma unui colaj 
policrom de experiențe care, tot în sens unic (decisiv), 
au marcat și generat existența preotului, profesorului și 

scriitorului Ovidiu Moceanu. În fond cartea devine unitară 
din perspectiva aceleiași conștiințe care leagă cele trei 
ipostaze amintite într-una singură. Omul Ovidiu Moceanu 
este expresia faptului că orice autentică evoluție spirituală, 
profesională sau de altă natură are ca fundament munca. 
Vectorul ascendent este dat de ceea ce, un creștin cu o viață 
cel puțin ordonată, poate să înțeleagă: dorul după mântuire 
care se menține în ambianța rugăciunii. „Ora et labora” 
este modelul care sintetizează o existență pusă în slujba lui 
Dumnezeu și a oamenilor de la care nu a abdicat niciodată. 
Bogata activitate a unui om, de la ipostaza de profesor-
scritor spre cea întregitoare de preot, se cerne cu cuviință 
și modestie în această coleție de provocări la dialog. Am 
mereu convingerea că, angrenat într-un dialog, bine condus 
și închegat, poți să descoperi în propria ta ființă lucruri pe 
care cu greu le bănuiai. Sau poți deopotrivă să reconfirmi 
ceea ce, profund, știai deja. 

De departe volumul capătă și forma unor memorii 
(recuperări necesare a unui trecut suficient de interesant care 
va fi pus în valoare în proză) cu o formă neorganizată, dar 
nu dezorganizată, dincolo de care înțelegi contextul cultural 
și moral în care s-a format o genrație capabilă să lupte cu 
necazurile. Sensul unic al dialogului recuperează, pe de o 
parte un trecut ce ține de biografia autorului, iar pe de altă 
parte generează un context de înțelegere și integrare în 
viața cotitidiană a valorilor creștine. Parcurgând rândurile 
cărții, constați cum prețiozitatea academică este învinsă și 
transformată în simplitate academică. Limbajul, realitățile 
recuperate prin evocare sunt aduse la stadiul lor de frumusețe 
originară. În fond, părintele profesor nu face altceva decât să 
pledeze, prin discurs și ținută intelectuală pentru bunul simț 
pierdut în atâtea pretenții ale zilei de azi. 

Și cum la capătul sensului unic nu te așteaptă 
niciodată o fundătură, în cartea părintelui Moceanu, tocmai 
la final se află, poate, una dintre cele mai sensibile, vibrante 
și sincere mărturisiri de conștiință și de credință așezată sub 
titlul corespunzător credinței permanente    într-O chemare 
tainică. Taina chemării se suprascrie în mărturisirea 
autorului. Dincolo de poezia textului se află mărturie, crez 
al bucuriei de a fi, celebrată livresc și liturgic. Muzica lui 
„Scriu pentru că...” și a lui „Cred în...” dă măsura unui 
suflet care mărturisește bucuria lui Dumnezeu oamenilor și 
bucuria oamenilor lui Dumnezeu. În acest sens spovedania 
ca bucurie capătă rostul ei primar și bivalent: mărturisire și 
iertare. O carte care s-a născut din bucuria mărturisirii, care 
dezvăluie o pasiune în trei ipostaze, care creionează timid 
taina chemării și liniștea lucrului făcut ca pentru Dumnezeu: 
împlinit și plinit cu responsabilitate. 

Dacă o privim din această perspectivă, cartea devine 
un alt model în care asumarea responsabilă a misiunii este 
un atribut al libertății. 

______
 Ovidiu Moceanu, Sens unic. Interviuri, Editura Tracus 

Arte, București, 2016, 283 pag.
2 Angelus Silesius, Călătorul heruvimic, Editura 

Humanitas, ediția a II-a, București, 2007.
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Emilia PARPALĂ

Capricii pe teme culturale

Competenţa enciclopedică şi harul scriiturii fac 
din Marian Neţ un filolog atipic, unul dintre cei mai 
proeminenţi, îndeosebi pe plan internaţional: a publicat 
trei cărţi la Verlag des Instituts für Sozio-Semiotische 
Studies (Viena), o carte la L’Harmattan (Paris) şi una 
în SUA, pe lângă cele cinci din România (la Univers, 
Minerva, Institutul European, Ideea Europeană). A 
parcurs, succesiv şi interdisciplinar, câteva domenii 
ştiinţifice: lexicologie, poetică, semiotică, mentalităţi, 
stiluri de viaţă; a tradus din franceză şi din engleză zece 
cărţi, a publicat circa 150 de articole; reprezintă România 
în IASS / AIS („International Association for Semiotic 
Studies”). In 2016, a publicat două cărţi îndelung 
elaborate: Once upon Two Cities. A Parallel between 
New York City and Bucharest by 1900 (Champaign, IL: 
Common Ground Publishing) şi Capricii pe teme de 
basm (Bucureşti, Eikon, 193 de pagini) – o colecţie în 
climax, formată din 23 de eseuri apărute într-o primă 
formă în România literară între 1998-2007.

Mă rezum, în prezentarea Capriciilor…, la trei 
aspecte: arta intitulării, analiza semiotică a imaginii şi 
strategiile logice ale descifrării semnificaţiei în sistemele 
de semne artistice considerate.

Sesizăm, în titlul ambelor cărţi, trimiterea, 
indirectă sau directă, la „poveste”, respectiv la basm, 
forme narative primitive şi universale (Propp 1928), 
adoptate ca strategie de seducere a cititorului într-un 
univers ficţional. Cu precizarea că, în uzul autoarei, 
termenul basm este flexibilizat, iar extensiunea sa este 
maximă; prin chiasm, termenul devine sinonim cu 
filozofie: „Viaţa, poate, e un vis, dar şi filozofia e un 
basm, câteodată” (Piatra filozofală se numeşte primul 
volum din Harry Potter – p.11). Paradoxul, (auto)ironia, 

corolarul filosofic şi moralizator, emiterea şi retractarea 
ludică a ipotezelor sunt constante stilistice ale scriiturii 
practicate de Mariana Neţ. 

Să privim coperta acestei frumoase cărţi: un titlu 
ternar şi o imagine rară ce reproduce un motiv celebru – 
„doamna cu licornul”.

Ca specie muzicală, capriciul este metafora 
eseului însuşi, cu trecerile lui neaşteptate de la o 
emoţie la alta, cu asocierile fanteziste, cu libertatea 
improvizatorică. Basm e utilizat literal, cu trimiteri la 
basmul cult (Harry Potter, Harap Alb, Frumoasa din 
pădurea adormită), dar şi în relaţie cu mitul ori cu 
alte concepte. Universul cultural configurat de teme 
este vast, variat – adesea recurent – de la Shakespeare 
la Dumas, de la Cervantes la Joules Verne şi Borges, 
de la Clinton la Pavarotti, de la muzica medievală la 
pictura renascentistă etc. Dominată de literatură şi arte, 
tematica devine pretextul meditaţiei filozofice şi etice 
pe marginea timpului şi memoriei, a vieţii şi a morţii, a 
fericirii, a sensului existenţei.

Imaginea de pe copertă este comentată în Inorogul 
şi licorna (p. 112-121), un eseu exemplar pentru scriitura 
„capricioasă” a cărţii. Se dă un stimul: lectura romanului 
The Lady and the Unicorn de Tracy Chevalier, 2003, 
prilej de reflexie lexicologică pe marginea genului 
gramatical şi a implicaţiilor în traducere (în franceză, 
inorog – cuvânt slav – este feminin: licornă; în română, 
seria inorog, licorn, unicorn este masculină). Sunt 
actualizate semnificaţiile simbolice ale inorogului: 
puritatea şi virginitatea (mai ales pierderea lor), iubirea, 
seducţia, jertfa creştină. Urmează analiza semiotică a 
picturii reproduse pe copertă, numită Dame à la licorne 
(datând de prin 1500, aflată în Biblioteca Naţională a 
Franţei) şi formularea ipotezelor interpretative, premise 
pentru fraza aforistică, de închidere: „Descreşte iubirea, 
de vreme ce a fost satisfăcută” (p. 116). Filând metafora, 
autoarea trece la Doamna cu hermina, portretul alegoric 
pictat de Leonardo pe la 1490. Semiotician vigilent, 
autoarea identifică indexul-cheie pentru interpretare: 
mâna prea mare a doamnei, în prim plan. De ce? Prima 
ipoteză asertează că portretul este, de fapt, imaginea 
din oglindă. Leonardo, care personifică aici propriul 
narcisism, pare a spune: „priviţi la câte nivele am 
încifrat mesajul” (p. 118). Pe firul oglindirii, ajungem 
la tapiseria Văzul din ciclul celebru de la muzeul Cluny, 
descifrat cu aceeaşi fervoare inferenţială. În final, se 
revine la stimulul iniţial, romanul lui Chevalier, pretext 
pentru a formula „morala” alegoriilor prezentate: 
„Iubirea […] nu e vânătoare de licorne şi de inorogi. E 
un joc al seducţiei, al frumuseţilor naturii şi al artelor, un 
joc al minţii şi al simţului (artistic), care se încheie […]. 
Iubirea e narcisistă, însă nu te oglindeşti în Celălalt, ci 
în tine însuţi” (p. 120). 

Să privim şi Cuprinsul cărții: peste două treimi 
(9 din cele 23) sunt titluri ternare, surprinzătoare 
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prin conexarea inedită a termenilor: Faust, cavalerul 
şi struţocămila; Don Quijote, frescele şi labirintul; 
Chipul, moartea şi oglinda; Despre hybris, aur şi 
legende etc. Mai puţine, titlurile binare focalizează 
ideea specularităţii: Geamănul din oglinzi, Inorogul şi 
licorna, Oratore, traditore. Variaţiile pe o temă unică 
iau ca obiect basmul, timpul, portretul, realul, Micul 
Prinţ, Muşchetarii, scrisorile primejdioase, amorul, 
Paradisul. 

Pentru că nu se poate vorbi într-o recenzie 
despre toate frumuseţile acestei cărţi, mă opresc, după 
sinecdoca intitulării, la o temă identitară: narcisismul. 
Identitatea ascunsă şi divizată este un mit central atât 
la Dumas (nu doar în ciclul Muşchetarilor), cât şi la 
Cellini, în statuia Narcis, admirată la muzeul palatului 
Bargello din Florenţa – „cel mai narcisist oraş din 
lume” (p. 129). Referentul statuii nu este unul real, ci 
reflexia în apă, purificată, a adolescentului: „Imaginea 
în apă a lui Narcis este ceea ce a sculptat Cellini pentru 
eternitate” (p. 130). 

La Mariana Neţ, transcodarea imaginii în limbaj 
este un joc al minţii care confirmă teza afinităţii dintre 
semiotică şi logică, împinsă de C.S. Peirce la sinonimie. 
Eseul Despre Paradisul niciodată regăsit (p. 184-193), 
ultimul din carte, este ilustrativ pentru jocul conjecturilor 
în multiplicarea perspectivelor interpretative. Nu o 
dată autoarea exersează ironia socratică „Eu pornesc 
numai de la câteva păreri de ageamiu, iscate de pictura 
lui Cranach Bătrânul, Paradisul (1530)” şi figuri ale 
repetiţiei: „Nici o scenă nu ne arată că perechea s-ar 
fi bucurat, de Rai, în Rai” (p. 185). Sunt avansate trei 
ipoteze de lectură a tabloului, în baza unor premise 
(că orice tablou e o oglindire; că „povestea” e spusă 
de la dreapta spre stânga, ca în scrierile aramaice; că 
evenimentele Genezei constituie o secvenţă logică) 
pe rând infirmate (retractarea este o tehnică narativă 
postmodernă). În concluzie: „Nu îl citim pe Cranach în 
oglindă, nu-l citim ‘moral’şi nu-l citim ‘ca-n scrierea 
ebraică’” (p. 187).

Imersată în ambiguitatea operei de artă, 
semioticiana exersează ipoteze interpretative 
ingenioase, le argumentează, pentru ca apoi să le 
invalideze, copleşindu-şi cititorul cu paradoxuri şi 
formulări aforistice. Pentru că Paradisul „nu poate fi 
logic”, el „există, spre a fi pierdut” (p. 187). Ultima 
extrapolare: „fiecare dintre noi îşi are paradisul său. Pe 
care fiecare îl câştigă – sau îl pierde – în stil propriu. 
Viaţa este o continuă – şi inutilă – căutare a ceea ce, prin 
tradiţie, se consideră a fi o amintire mitică. […] Cu cât 
mai livrescă – biblică, originar –cu atât mai completă, 
mai desăvârşită” (p. 188). Sensul existenţei noastre 
ar putea fi căutat, dacă nu şi găsit, în spaţiul cultural. 
Cartea Marianei Neţ este un ghid rafinat prin Paradisul 
culturii: ingenios, creativ, imprevizibil ca un „capriciu”. 

Christian CRĂCIUN

Ipoteza – Om

Motto: „Modernitatea are o rană 
mortală chiar în inima sa: ideea unui progres 
continuu și nelimitat”

Octavio Paz, citat de Luigi Zoja

Această formulă din titlu, calchiind celebra 
replică a matematicianului Laplace despre ipoteza 
nenecesară Dumnezeu, mi se pare cel mai potrivit 
însemn pentru excepționalul eseu al lui Radu Vancu - 
Elegie pentru uman*. S-o spun de la început: este una 
dintre cele mai bune și mai originale cărți „de idei” 
apărute la noi în ultimele decenii. Și asta în primul rând 
datorită mizei majore: nu este o simplă carte de „teorie 
literară”, analiză a unor poetici, desfășurări de estetici 
alternative, ci, pentru a le înțelege pe acestea, este 
pusă în discuție însăși condiția omului (post)modern. 
Este o carte de filozofie socială, de antropologie și 
chiar de etică. Cele două părți ale eseului: Muzeul 
Anti-umanului și Filo-umanii. O tipologie nu sunt, 
totuși, o separare didactică de tip teorie vs. practică 
analitică, ele spun ceva intrinsec despre rolul poeziei 
în modernitate, ca expresie primă/ultimă a tuturor 
interogațiilor, sfâșierilor, înălțărilor și prăbușirilor  
omului în ultimele două secole. Este o carte de filozofie 
în sensul curat al termenului: meditație asupra țintelor 
și limitelor umanului. Titlul, aparent liric, contrazice 
aparent rigoarea analizei, desfătarea bibliografică și 
precizia diagnosticelor. E greu să nu cazi în mizantropie 
în fața acestui ecorșeu al destructurării umanului, 
al îndepărtării omului din umanitate. Dar ce artă 
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extraordinară a ivit prin câteva personalități această 
înstrăinare a omului de sine însuși, ca și lupta lui 
pentru regăsire, re-centrare! Pe această balanță fragilă 
este construit eseul de față. „Iar dacă încape totuși o 
melancolie în elegia de față – atunci e o melancolie în 
egală măsură retrospectivă și prospectivă, în orice caz 
nu atrabilară și acidă, ci aequanimă și luminoasă.  […]. 
Invenția numită om, pe care modernitatea a adus-o cu 
sine, nu numai că nu a expirat, cum credea Foucault 
– dar termenul ei de valabilitate coincide cu termenul 
de valabilitate al culturii noastre. Care, cum ne arată 
modernitatea, a căzut atunci când ipoteza-om a căzut 
– și se va ține atâta vreme cât ipoteza-om se va ține. 
Încât valabilitatea acestei ipoteze înseamnă, de fapt, 
deopotrivă necesitatea și centralitatea ei” (p.318)

Căci avem de-a face, ne sugerează eseistul, 
cu două  modernități, co-existente și în egală măsură 
creatoare de opere de valoare. O modernitate succedând 
modelului Iluminist, raționalistă, constitutivă, și una 
distructivă, în care rațiunea apare ca oaia neagră iar 
arta evacuează decisiv umanul. Este un eseu despre 
anti-umanismul artei contemporane, despre, în fond, 
acel selbsthas (pentru a prelua expresia lui Otto 
Weininger din vremea când Modernitatea era în plină 
ecloziune) specific speciei în modernitatea târzie. 
Eseul este deci „…o încercare de salvare a imaginii 
omului; e o elegie pentru ceea ce ar fi putut să fie 
omul, pentru ceea ce a fost nevoit să fie – și pentru 
ce ar mai putea fi el fi” (13). Afirmația că omul este 
principala invenție a modernității și  - totuși - dez-
articularea, exmatricularea omului din centrul lumii 
nu indică o contradicție. În fond, Declarația universală 
a drepturilor omului și ghilotina sunt nu doar strict 
contemporane, ci și surori bune. Straniu, în numele 
demnității omului s-a proclamat că Dumnezeu a murit. 
Dar, făcându-se analiza la morga ideilor,  s-a constatat 
că decedatul era însuși omul. Aș sublinia actualitatea 
acută a acestui eseu, dezmembrarea umanismului este 
un proces în plină accelerare, e suficient să urmărești 
nu numai arta, dar, de exemplu, programele de 
învățământ. O revoluție pornită în numele omului a 
ajuns să elimine omul ca pe un element dispensabil. 
De ce elegie? Pentru că nu se poate să nu trăiești o 
sfâșiere în fața contradicției subliniate mai sus. 
Îmi place mult acest „ar fi putut să fie” din citatul 
precedent, care lasă deschise toate zările, presupune 
o eudemonologie, ba chiar o teologie. Întrebarea este 
dacă în (post)modernitate mai este posibilă o istorie. 
Adică, mai departe, un destin al omului (ca specie 
globalizată chiar). În măsura în care „omul recent” 
(cer iertare pentru acest împrumut conceptual dintr-o 
carte cu multe puncte comune cu aceasta) este „omul 
instant”, omul care se abolește pe sine însuși qua 
uman, evacuându-și trecutul, rădăcinile, dar și viitorul 
de dincolo de orizontul fericirii imediate. Între omul 

ca invenție recentă al lui Foucault, omul ca „invenție 
principală a modernității” și destructurarea umanului 
nu este distanță. E toată istoria de la 1789 până azi în 
această dialectică. 

Cele două modernități – neapărat nu trebuie 
uitat asta – nu sunt succesive, ci concomitente. 
Pulsiunea umană și anti-umană coexistă în umanitate 
încă din germenii ei. „…nu trebuie pierdut din vedere 
că cele două modernități sunt de fapt una singură; 
ele au coexistat din prima clipă, din punctul origo  
al modernității, adică din momentul Revoluției 
Franceze…” (27) „…modernitatea e coșmarul anti-
uman din care omul postmodern încearcă să se 
trezească”„ (30) În care dintre aceste timpuri  locuim, 
de fapt? E întrebarea subtextuală a acestui eseu acut și 
neliniștitor. La 200 de ani după Revoluția Franceză, 
Europa își oferea o nouă traiectorie istorică, omul intra 
evident într-o nouă eră, suferea o mutație de felul celei 
suferite la începutul Creștinismului sau, mai apoi, 
al Renașterii. Procesul, căci este un îndelung proces 
istoric, începe, cum spun istoricii, de la Iluminismul 
revoluționar. Citându-l pe Mark Greif, autorul nostru 
arată că postmodernismul (care este încununarea și 
sfârșitul modernității), postumanismul și sfârșitul 
istoriei sunt toate componente ale aceleiași chestiuni, 
nu te poți referi la unul dintre aceste elemente fără a 
te lovi de celelalte.  „Ultimii devoți ai umanului” au 
luptat în chiar mijlocul modernității, pentru a-i vindeca 
rana fondatoare. 

„Omul semantic”, omul simbolului, pentru 
care totul avea sens, cel care se mișca în „pădurea de 
simboluri” cu abilitatea cu care aborigenul se mișcă 
după urmele vânatului în junglă, omul capabil să 
perceapă/priceapă o „semnătură” secretă, transcendentă 
în orice lucru, omul acesta s-a retras încet, încet  într-
un spațiu gol, căci lipsit de semnificație, neutru. Dar 
și ostil, drept care omul a început o disperată luptă 
de recuperare a sensului. În acest mod l-aș fi înțeles 
de exemplu pe Mircea Eliade, singurul capitol asupra 
căruia am rezerve. La locul cuvenit… Radu Vancu 
împrumută de la Jung termenul de enantiodromie  
(nesfârșita „alergare în sens contrar”) pentru a explica 
reacția postmodernistă a umanului la instaurarea anti-
umanului. Aceasta este „elegia prospectivă pentru 
uman”, coșmarul din care omul instant încearcă să 
evadeze. Pentru că modernitatea este un construct 
bizar al umanului împotriva omului: „Omul nu e 
câtuși de puțin indispensabil revoluției umaniste a 
modernității” (30) Aceasta este problema și morală și 
estetică deopotrivă a artei moderne și a omului modern. 
Ideologiile care au marcat epoca sunt  ele însele depășite 
de această dilemă, în sensul că ea le înglobează. 
Citându-l pe Fukuyama și mai apoi pe Sloterdijk, 
Radu Vancu observă că eliminarea umanului, începută 
prin idei și artă, a ajuns la extremismul genocidelor 
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și războaielor totale, dar și la consumismul și mitul 
fericirii continue din epoca postbelică. Revenirea la 
uman înseamnă revenirea la om. Pare tautologic? Nu 
chiar, pentru că, odată cu Revoluția Franceză începe 
un proces insidios, cu multe fațete, prin care ideile 
devin mai importante decât omul. De la marxism la 
nazism și de la psihanaliză la corectitudinea politică, 
vedem același fenomen. Rămâne atunci artei, poeziei, 
sarcina imposibilă a reconstrucției omului filouman? 
„Omul filouman e himera acestei cărți” (53) Teoretic 
asta ar însemna, cred, depășirea (post)modernității 
înspre…? Unde  se poate regăsi umanul? „Toată 
cheia problemei constă, s-ar zice, în a-i găsi din 
nou omului un loc în lume” (56) Problema este că 
locul umanului nu este în om. Observ că evacuarea 
umanului din lume s-a petrecut după același 
tipar după care, cu secole înainte, a fost evacuat 
Dumnezeu. E o temă separată de discuție aici! „…
poezia nu negociază doar între două singurătăți 
individuale – ci între singurătățile celor contemporani 
cu artiștii și singurătățile generațiilor încă nenăscute, 
dându-le rațiunile existenței lor care va să vină. O 
singură prezență umană (cea din interiorul poeziei) 
negociază cu toate singurătățile prezente și viitoare. 
Și le spune: iată omul, ecce hommo, faceți-i o casă 
în realul vostru așa cum eu i-am făcut casă în textul 
meu. A găsi umanului un loc în lume n-ar trebui să 
fie mai dificil decât a-i găsi un loc în poem” (61) 
Heideggeriana poezie ca loc de locuire al umanului 
pare o paradigmă, prezența omului în text ca și 
în realitate, în realitatea textului ca și în textul 
realității. Omul modern este o ipostază perfectă a 
mitului creatorului devorat de propria creație. El 
(și-)a creat modernitatea ca apogeu al libertății și 
puterii sale de creație, din care a fost expulzat mai 
apoi ca inutil. Spenglerian, „…omul faustic, adică 
omul modern european, a ajuns sclavul creației 
lui, modernitatea. Care sfârșește prin a-l elimina 
complet, după ce începuse prin a-i elimina câteva 
tipuri umane” (62) Și mai apoi: „ Atât de metodică a 
fost această evacuare a umanului, atât de eficient i-a 
atins și dizolvat toate straturile, încât reumanizarea 
profundă pe care o propune postmodernitatea e mai 
degrabă un exercițiu de recuperare post-traumatică 
decât o stare de fapt”. 

Până în epoca modernă trecutul era sursa 
legitimității, izvorul și întemeierea tuturor valorilor, 
vezi celebra imagine cu piticii ridicați pe umerii 
unor uriași pentru a vedea mai departe. Ruptura a 
început în momentul în care trecutul începe să fie 
considerat drept ceva revolut (un fel de antonim al 
lui revoluționar, nu?), o frână în calea „progresului”. 
Paradoxul pe care postmodernitatea îl trăiește acut 
și dureros este că ruptura aceasta devine ea însăși o 
tradiție, și aici posibilitatea evoluției se fracturează. 

„tradiție a negației și negație a tradiției”, cum zice 
Radu Vancu, duce evident la un impas logic și 
ontologic. Panoramarea bibliografică ne aduce aminte 
că modernitatea este liberticidă, că modernitatea nu 
este decât un imens proiect ideologic (Baudrillard), 
că utopismul modern este un prozelitism sau că 
Revoluția Franceză (Sursa surselor!) a avut o structură 
tipic religioasă ș.a.m.d. Iată cum rezumă autorul 
un text tulburător al lui Finkielkraut: „… ceea ce a 
făcut posibil infernul anti-uman al modernității a fost 
combinația de utopism, scientism (fiindcă utopiile 
ei erau prezentate drept „concepții științifice asupra 
lumii”, singurele admisibile, singurele infailibile) 
și tehnicism; masacrarea pe scară largă a oamenilor 
n-ar fi fost posibilă fără toate acestea, adică fără 
modernitate (căreia tehnicismul i-a dat această 
eficiență monstruoasă în eliminarea umanului la o scară 
supraumană)…” (84) „Criza omului” sau „moartea 
omului” au fost anticipate (provocate?) de arta și 
gândirea moderne. Anti-umanismul  s-a încorporat 
în anti-uman. În același timp (nu trebuie să uităm 
nicio clipă cele două fețe ale modernității) „în pofida 
pulsiunilor ei anti-umane, lumea capitalistă e singura 
rezervație de filo-umanism pe care modernitatea ne-a 
lăsat-o moștenire” (96). Observ că se aplică aici tot 
un străvechi principiu: similia similibus curantur, 
schizoidia care a transformat arta în instrument al 
antiumanului îi poate schimba încărcătura spre un nou 
umanism? Am asistat (pasivi?) la moartea cititorului 
(Mallarmé) și apoi la moartea autorului (Barthes), aș 
adăuga eu că asistăm acum la moartea cărții ca obiect 
cultural, va găsi post(post)modernitatea, pornind de la 
aceleași premise, puterea de a transforma aceste morți 
în tot atâtea renașteri? Pentru asta, și e sensul întregii 
demonstrații din acest studiu, trebuie redescoperit 
omul, readus în centrul meditației și al artei. Ceea 
ce înseamnă redescoperirea interiorității, a intimului, 
a privatului (atât de violent confiscat de ideologii 
recente), nu în sensul exhibării lui stimulate de 
voyeurismul mediilor de tot felul, ci în sensul interogării  
lor neîncetate. Poate că este nevoie – nu apare în carte 
acest aspect – să regăsim o lume a substanțialismului, 
a valorilor tari, a axiomelor morale… Izgonit, umanul 
se reîntoarce. Și de această dată, probabil, arta îl 
pre-vestește. Redescoperirea subiectului (care nu 
este același lucru cu individualismul  modernist, 
dimpotrivă) are multe consecințe, inclusiv la nivelul 
limbajului, al posibilității de comunicare. Chestiunea 
are chiar un aspect teologic asupra căruia, firește, nu 
voi insista aici. După ce arta a distrus Omul în efigie, a 
pregătit terenul favorabil pentru ca istoria să-l distrugă 
cu eficiență, industrial, ca ființă în carne și oase. Și 
suflet. Poate că tot artei îi revine menirea de a pregăti 
regăsirea umanului. E posibilă „reconstruirea unei 
episteme profund umanizate”.
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Partea a doua a eseului exemplifică, prin 
câteva analize aplicate și de o vădită subtilitate această 
tensiune internă a modernității. Acum intră mai puternic 
în discuție și literatura română. Care se vădește nu 
atât de decuplată de problemele literaturii universale 
moderne pe cât vor unii snobi să o prezinte. Filtrată prin 
turnesolul comunismului (este el „modernitate”, fie și 
forțată, sau o frână decisivă a modernizării „naturale”? 
- temă inepuizabilă de discuții) poetica Generației 
80, de exemplu, este confină tuturor acestor tensiuni 
interne ale modernității. Și mai înainte Radu  Vancu îl 
citase pe Alexandru Mușina, cu teoria sa despre „noul 
antropocentrism”. Sau pe Ion Mureșan cu ideea că poeții 
sunt „anticorpii societății”. De aceea el caută în literatura 
modernă „filoumanii”. Începând cu „poeticile confesive”, 
Berryman și Mircea Ivănescu. „A vorbi neîncetat despre 
spațiul tău privat, implicând la fel de neîncetat în poemele 
tale prezența spațiului public – aceasta e performanța 
confesivilor etici. Și forma lor, înaltă, de curaj. Nu avem 
prea mulți poeți care să fi reușit asta. Alături de Mariana 
Marin, care e le chef de fil a acestei filiații, Alexandru 
Mușina și Andrei Bodiu o ilustrează strălucitor”. 
(176) Poet el însuși, Radu Vancu are niște analize de o 
complexă subtilitate, el ia în considerare atât textul, cât și 
proiectul autorului respectiv pentru a-i descifra ceea ce aș 
numi locul poietic. Are o formulare precisă, chirurgicală, 
dar și o mare îndrăzneală a diagnosticului, ca atunci când 
îl așază pe Mircea Ivănescu „sub semnul unei discreții 
absolute” sau când susține că nicio altă generație poetică 
din literatura română precum optzeciștii nu a avut mai 
mulți poeți „de primă mână”. Redescoperirea individului, 
a cotidianului a fost modul acestei generații de a se 
raporta la abrutizarea prin massificare și reificare impusă 
de comunismul ceaușist. 

O a doua categorie, după confesivii etici, ar 
fi „sacralii”. Cei care încearcă „revrăjirea lumii”. Se 
întreabă eseistul dacă poezia actuală mai este capabilă 
să absoarbă structuri mitice, sau despre modul în care 
noile media fantasmează realul, prin erzatzuri de mituri, 
mitoizi cum îi numește el. E o dialectică aici, cuvântul 
care personal mă îngrijorează este erzatz, mă întreb 
adică dacă putem trăi la nesfârșit din aceste duplicate, 
clone, realități secunde (și de mâna a doua) și în ce 
măsură o poezie izvorâtă din ele poate fi  autentică. O 
temă de reflecție… Aruncat de către modernitate pe 
ușă, sacrul se întoarce pe fereastră. Fragmentele de 
mituri însă, s-a observat de mult, nu mai coagulează 
într-o metanarațiune, lipsește transcendența care să le 
unifice. Și, firește,  nu mai avem organ pentru rit și mit 
(e folosită aici analiza lui Baudrillard). 

În acest context e adus în discuție Mircea Eliade, 
ca un contramodern. E singurul capitol față de care am 
rezerve. Pare și scris în alt ton, nu mai are acuitatea 
și comprehensiunea ideatică din restul eseului, ci 
ceva încrâncenat, vehement. Chiar și bibliografia e un 

indiciu – indirect – sunt citate cărți evident partizane, 
ideologizate în exces, precum cea a lui Dubuisson, 
dar lipsește cea mai bună monografie despre opera 
lui Eliade, cea a lui Mihai Gheorghiu. După părerea 
mea, Eliade e modern tocmai prin analitica extrem 
de subtilă a condiției omului contemporan, prin visul 
unei noi sinteze planetare (se știe că el imagina o nouă 
Renaștere, în care Omul să se întregească,  - așa cum în 
Renașterea europeană s-a întregit prin redescoperirea 
Greciei antice – prin descoperirea gândirii Orientului), 
prin statuarea sacrului ca dimensiune constitutivă 
a umanului. Nimic „fascist” în povestea asta, doar 
disperarea – tipic modernă și ea – de a descoperi Sensul. 
El oferă o soluție. Fiecare are dreptul de a decide dacă 
e mai adecvată sau nu decât altele. Dacă mitoizii sunt 
erzatzuri, ce ne împiedică să visăm măcar la autentic? 
Este hybrisul politic al lui Eliade mai blamabil decât 
cel al lui Pound? Sau al lui Céline? După părerea 
mea, Eliade este (dacă mi se permite barbarul joc de 
prefixe) un pre-postmodern, unul care a înțeles din 
vreme limitele modernismului și a propus una dintre 
căile posibile de depășire spre regăsirea umanului. 
Adică a Sensului pierdut. Prin depășirea asimilării 
geografice (satul global) cu o sinteză spirituală a 
Orientului și Occidentului. Ce legătură logică are 
efortul lui Eliade pentru revrăjirea lumii cu „demența 
totalitară” (formulă excesiv pamfletară, nepotrivită cu 
tonul din restul eseului) îmi e greu să înțeleg. Faptul că 
singura formulă de sacru admisă de modernitate este 
sacrul politic nu implică logic nicidecum că militarea 
pentru sacru a lui Eliade este afiliabilă politic, dincolo 
de câteva opțiuni explicite din tinerețe. Iar opțiunile lui 
Sebastian, de exemplu, nu erau deloc (știm din cartea 
Martei Petreu) în epocă așa de îndepărtate de ale lui 
Eliade precum lasă să înțeleagă cei care au folosit 
Jurnalul său drept măciucă de lovit în Eliade. Passons!
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M-am bucurat să găsesc în carte o analiză a 
unui roman pe nedrept trecut sub tăcere azi: Femeie, 
iată fiul tău, de Sorin Titel. Roman extraordinar, spune 
cu dreptate Radu Vancu. Care pune în discuție și boala 
capitală a istoriei noastre literare, o superficialitate a 
memoriei literare. S-ar putea face un fel de „istorie” 
cu texte majore, dar ignorate de ea. La fel de dificil 
este capitolul despre textele „corozive” ale lui Emil 
Brumaru sau cel despre „programul antropocentric” 
al lui Dylan Thomas. Deci Corporalii, cum îi numește 
eseistul. Ultimul capitol este dedicat Maximaliștilor 
și cuprinde doi mari scriitori: Ezra Pound și Mircea 
Cărtărescu. Am pe birou sărbătoreasca ediție din 
Pound, tradus de Mircea Ivănescu și Radu Vancu, 
pe care o deschid mai de câte ori îmi cade sub ochi. 
Spune autorul nostru: „…poezia nu înseamnă doar 
limbaj regenerat, așa cum credea inițial; ea e un corp 
translingvistic, transnațional și chiar transcultural, 
construit („excernut”, cu cuvântul lui Pound însuși) 
prin adiționarea tuturor „părților vii” încă active în 
straturile geologice ale limbajului poetic”. (255) 
Iată cum recapitulează eseistul miza acestui eseu: 
„Există /…/ două modernități: una radical anti-umană, 
originând în splendidele cruzimi atotdistructive ale 
lui Lautréamont, continuând cu zgomot și furie în 
extremismul avangardelor și ajungând, în finalul 
modernității, la teza „morții autorului”; și una care 
ține să recupereze umanul, cu origini mai degrabă 
în Laforgue și Corbière (recuperați ca poeți decisivi 
abia de către americani), reținând din avangarde 
numai suprarealismul (care tot coagularea unei psyché 
abisale urmărește, în fond), și ajungând, pe final, să 
eclozeze deplin și splendid în poezia confesivă. Nu 
e greu de văzut că cea dintâi modernitate, cea anti-
umană, e preponderent continentală /…/. Pe când cea 
de-a doua e preponderent transoceanică…” (259) Teza: 
cea dintâi modernitate a prevalat asupra celei de-a 
doua. La Cărtărescu (avem aici una din cele mai bune, 
mai comprehensive analize ale acestei opere dinamic 
polimorfe) autorul observă „natura halucinatorie și 
coșmarescă” a scrisului. Scriitorul nostru e înțeles 
ca un manierist („solipsist”), postmodern, ironic, 
un confesiv care „generează chiar forma eului care 
face confesiunea” (292) Eu unul văd în acest capitol 
epura unei posibile monografii (pe deplin meritate 
și necesare) pe care Radu Vancu ar putea-o dedica 
scriitorului nostru exponențial de azi. Nu mă pot abține 
să reproduc în context citatul dat de Radu Vancu din 
Stuart Sim, pentru precizia radiografiei asupra eului 
postmodern: „…pentru postmoderni, subiectul e o 
ființă fragmentară care nu are un nucleu esențial al 
identității, și trebuie să fie privit ca un proces aflat 
într-o continuă stare de disoluție mai degrabă decât 
ca o identitate sau un sine fix care rezistă neschimbat 
de-a lungul timpului” (290 notă). Să fie aici secretul 

năucitoarelor meta-morfoze (cu cratimă!) din opera 
lui Mircea Cărtărescu? Ambiția scriitorului nostru 
este de a „locui” cumva propriul creier ( e citată 
fraza emblemă: „Cărțile mele sunt hărți ale creierului 
meu”), în căutarea ultimă a acestui Eu dispersat. Și 
pariul decisiv al acestei opere: recuperarea extensivă 
a umanității (v. pp. 298-299). Ultimele pagini sunt 
dedicate unei hermeneutici aplicate celor două romane, 
Orbitor și Solenoid, oglindiri multiple și prezentări din 
perspectiva unui scriitor fundamental umanist. Într-un 
sens, cum să-i spun ca să evităm prefixele înșelătoare? 
– actual. Scriitor, eminamente confesiv, Cărtărescu 
este un „…produs împotriva unei astfel de societăți 
bolnave, genul de scriitor reprezentat (nu exclusiv, dar 
cel mai strălucitor) de Mircea Cărtărescu care lucrează 
pentru însănătoșirea ei” (299) 

Mai are omul vreo șansă? Este întrebarea 
maximală pe care o presupune acest eseu. Și, 
subiacent: care este funcția literaturii, a poeziei în 
reconfigurarea umanului? Fără ipoteza om e târziu pe 
pământ. Elegia lui Radu Vancu, o subliniază el însuși, 
conține o melancolie mai degrabă prospectivă decât 
una retrospectivă. O carte care aduce un remarcabil 
plus de înțelegere asupra vremurilor noastre…

_______

* Radu Vancu, Elegie pentru uman. O critică a 
modernității poetice de la Pound la Cărtărescu, Humanitas, 
2016.
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Corpul T
Cenaclul Facultății de Litere, denumit Corpul T 

pentru a completa revista doctoranzilor și masteranzilor, 
aflată momentan într-o perioadă de latență, funcționează 
de 2 ani și jumătate, săptămânal, și este destinat 
studenților (în primul rând) de la Litere și elevilor 
de liceu. Combină formatul consacrat (lectura unui 
membru/ întâlnire și comentariile aferente, aplicate 
întotdeauna pe text), cu teme de creative writing pentru 
stimulare/dezinhibare stilistică și tematică, precum și 
cu lecturi din scriitori contemporani, pentru orientare și 
asimilare de poetici noi. Ne-am gândit de la început să 
fim doi coordonatori (subsemnatul și colegul meu, Virgil 
Borcan), nu întotdeauna în acord unul cu celălalt, atât 
pentru a crea un tandem good cop-bad cop, cât și pentru 
a nu transforma un exercițiu de ghidare și încurajare 
într-o extensie a prejudecăților și preferințelor noastre 
literare. Cu atât mai mult cu cât într-un cenaclu orgoliile 
sunt mari și, odată lezate, dificil de temperat. De aceea, 
ne încăpățânăm în naivitatea de a crede că doi mentori 
pot gestiona mai bine astfel de situații delicate. Poetele 
pe care le propunem astăzi sunt cele mai implicate 
membre ale cenaclului și cele care și-au găsit cel mai 
repede vocea și drumul artistic, fie el încă cu meandre 
și ramificații imprevizibile. De la dezabuzarea modulată 
tranzitiv și impersonalizarea dramei prin delegări 
referențiale ale Amaliei Comănescu la arabescurile 
memoriei infantile transpuse în fuziuni marin-urbane ale 
Crinei Bega până la revolta în tonuri cool expresioniste, 
diluate însă de ironie și frustețe, din poemele Biancăi 
Buta, credem că există destulă diversitate și talent în 
textele acestor tinere poete (încă studente). Depinde 
doar de ele să nu fie deturnate spre alte traiectorii mai 
ofertante (profesional, existențial) sau, în acest caz, să 
le exploateze în direcția autenticității și cu profit literar. 
Pentru noi este, desigur, o bucurie (printre puținele, de 
altfel, în această nobilă meserie) să le vedem publicate 
în revista Vatra. Și, cu siguranță, și pentru ele.

Dan Țăranu 

Crina BEGA

 scâncet

fața pleoștită-n palmă – 
o frunză umedă pe asfalt

fata cu aer în oase 
își întinde gâtul
înspre arborada din adâncul bălții ruginii 
de pe luca

aleargă la periferia apoasă
umple țiglele la picioarele ei de
vișine putrede

suflul său cald se-ntinde în urma
hornurilor verzi sărate

balansoarul proptit în balta albă de noroi – 
o vâslă ruptă-n două în 
parcul mare umflat de apă unde
puștii râd întruna față-n față pe bușteanul culcat
sătui 

 slăbiciunea simțurilor

ne-am ghemuit unul în altul pe bordura umedă – 
petale adunate la capătul tablei lucioase 
a toboganului

privim strada goală
printre pleoapele rozalii înrourate 
ce clipesc ca niște bălți 
în care pleoscăie 
poantele tocite de satin

 docuri

       îndoiri ale genunchilor înaintea saltului într-
un stol de puști aerieni ce joacă fotbal pe banii de pâine
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       pe peticul de ciment din parcul din stație 
fetele mai mari în rochița rândunicii întind parâme aurii 
de la un stâlp de înaltă tensiune la altul până-n soare. la 
picioarele lor fetița cea mică își rotește brațele se sparg 
în spumă de pereții blocurilor – chicot 

       frisoane albastre o înalță pe vârfurile rănite 
ale picioarelor goale saltă pudică printre lăzi mucezite 
pe asfaltul umed cu petale de liliac în care germinează 
imagini. se lasă purtată printre docuri de slăbiciunea 
simțurilor cu genunchiul atins de talpa rozalie rece pe 
brațele întinse suav spre debarcader

       la scara din spatele blocului fredonând puștii 
trag de firul refluxului. șiroaie de lapte se scurg pe 
țigle pe pielea opalină a puștoaicei unduite pe deasupra 
blocurilor în vâscozitatea verde marină a firului alb 
deșirat. timidă se dă înapoi picioarele se-nșurubează în 
flora stradală în grădini catargele se-nclină într-o parte 
și-n alta

       băieții îl strigă pe rădoi să iasă afară stă la 
patru se-ncalță șireturile dezlegate și iese pe geam

 petrichor

umblu cu sfiala
trotuarelor ce sclipesc de sevă
a ramurilor răsucite de chiciură
a picioarelor albe roase de balerini
în care circulă seva

răsuflări jilave 
îmi ating între omoplați
nervurile unei frunze arămii de arțar
în rest e tăcere –
cioburi verzi împrăștiate pe asfalt

 cold

avea paișpe ani
când a scris COLD pe zid
deasupra lăzilor între blocurile turn
cu litere verzi înghesuite
din care țâșnesc lacrimi albastre
o parte din el e tot acolo –

îl stoarce frigul
cu picioarele pe lăzi
cu dinții clănțănind pe zid

*
mi-am tras mânecile bluzei
peste degetele încleștate pe cafeaua de la tonomat
ca ale unui țânc

apa de ploaie curge calm ca un beat rap

cu gluga pe cap te lași pe mine –
în fața noastră
o scoică își închide valvele
pe peretele gălbui al blocului

 Tufe de chiciură

ne fugărim printre cearceafurile de pe sârme
și obosim
frigul ne chircește
pe cauciucurile din grădină
 pe mâini nas pomeți
au amorțit buburuze

cineva spune de la geam
„voi ai cui sunteți, copii?”
trecem printre tufele de chiciură
la o anumită distanță față de ele
să nu se spulbere puștiul
cu cârlige de rufe prinse de vârfurile degetelor
înșfăcat de chiciură

 one love

alergam la malul râului pe pietriș
când am căzut cu ursul koala de pluș
strâns la piept
m-am ales cu câteva julituri
pe față brațe genunchi
mama striga la mine speriată
„de ce n-ai aruncat ursul ca să pui mâinile jos?
de ce?”
m-am ridicat și-am mers răsuflând greoi
cu ursul koala care mă ducea de mână
spre mașină
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Bianca BUTA

 Taraxacum Officinale 

Au îmbătrânit și păpădiile
De la atâta vară
Și au umplut berile turiștilor 
Cu fire albe de păr.
Nu mai știi care e bucată de păpădie 
Și care e gânganie ce trebuie strivită.

Văduvești și tu lumea 
De încă un exemplar de Taraxacum Officinale 
Ascultând satisfăcător sunetul
Smulgerii tulpinii și ferindu-te să iei
Nu știu ce boală de la seva acesteia.

Până și soarele 
E o păpădie bătrână acum,
Zăcând în coșciugul său negru
Găurit de timp. 
Taraxacum Officinale se hrănește cu soarele
Și pământul se hrănește cu Taraxacum Officinale.
După ce îți aprinzi o țigară 
Te trezești și tu cu o păpădie căruntă 
În mână și îți dai seama că trebuie să sufli
Ca să nu te arzi.

 1

Cartierul triaj e capăt de linie
Și oamenii vin de prin tot orașul 
Să viziteze diferite peroane.

Peroane cu acoperiș,
Peroane din marmură sau din lemn.
Sunt și bănci pe care să stai să îți aștepți linia.
Casa de bilete e poleită cu aur
Și casierii au bijuterii scumpe
Și rochii pompoase.
Sunt atât de amabili încât te iartă 
Și te servesc cu pâine uscată și cu vin
Cumpărat de la crama de vis-a-vis.

E foarte frumos la capătul de linie din Triaj.

Biletele sunt reciclabile și 
Se validează simplu 
Printr-o singură apăsare a biletului aprins
În compostor.

 Acmee

Cândva îți voi îndesa 
Flori de mac pe gură și pe ochi
Căci eu degeaba m-am operat pe cord
Și mi-am plantat înăuntru semințe de mac.

Altfel cordul meu ar deveni
O uriașă capsulă de mac
Pe care ai sacrifica-o și ai usca-o.

Și dintr-o zi frumoasă, cordul meu 
Ar fi rezerva ta de opiu.
La început te-ai intoxica cu fumul din mine,
Dar când ai rămâne fără narcotice
Ai găsi alt cord,
Altă plantație, în timp ce eu m-aș sufoca în uitare
Hrănind Papaveraceae.

 Acedie 

Sunt o sticlă goală aruncată în apă 
Și mi-am înghițit limba.

Aștept să mi se vâre pe gură 
Un deget curios.
Să cotrobăie sau să-mi spargă gâtul de vreo piatră.
Să bage mâna până la cot.

Să dea de plămâni de fumător,
De ficat, de rinichi,
De mațe - telefonul cu fir.

Să smulgă și o coastă dacă vrea.
Să ia și mâna mea odată cu a lui.

 Creaturilor le

Cresc scaieți minunați 
Pe sub piele.
Și totuși aud câteodată 
Muzica inimilor îngropate adânc
În pământ.
Râuri cu sare și cerneală 
Le udă regulat.
Și ca niște smochine uscate
Își reiau forma inițială 
Și vocea lor ușor liniștitoare.
 
 Eul vomitând.

Ceva mi-a umplut inima
Cu nimic.
Mă duc acasă cu tipa şatenă
Din a IX-a şi cu aparatul de sudură
Care mă trezea pe malul Moldovei.

Urmăresc pietrele funerare
De pe marginea drumului.
Ele îmi spun obsesiv
cât mai am
până ajung.

„La cimitir acilea se duce buruiana colo şa în spate, 
lângă gard.”
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Fleşcăieşte pe sub tălpi
Zăpada de toate culorile,
A roţilor şi a altor tălpi.

Acasă promit că mă bag
În prezervativ şi mă arunc
La gunoi acum
Cât nu e prea târziu.

 Sper să mori.

Dacă mori
Vreau să mă bântui
Şi să-mi dai cu oale în cap
Până mă ridic din pat.
Vreau să îmi spui
Cum e să naşti viermi,
Cum e să mişune ceva prin tine
Şi să te consume
Până la os.

Dacă mori
Vreau să îmi spui
Poveşti cu fantome
În cearşafuri,
Să ne jucăm Fazan
Pe Ouija.
Vreau să îmi spui cum e
Să trăieşti într-un sicriu.

Dacă mori
O să îţi spun şi eu
Cum e să mori şi
Să umbli printre oameni
Ca o fantomă ce nu eşti
Şi atunci o să ne potrivim mai bine.

 Un fantom

„Eşti rece ca mortul,
Ca berea Cavou.”

Te desfac cu cuţitul
Şi m-aştept să te verşi,
Dar ies doar cuvinte monosilabice.
Ingrediente ce le citesc pe etichetă
Se duc la dracu, se dezintegrează în aer.

Îţi înfiletezi iarăşi dopul metalic
Şi rămân
Fredonând un cântec de telefon
Care îmi cade peste faţă
Când stau pe spate.
Mă trezesc şi parcă mi se face dor
Să te mai ameninţ încă o dată cu cuţitul.

Amalia COMĂNESCU

 dimineață într-o cameră murdară
o rază de soare ruginie 
pe teancul de cărți de pe birou
e frig
am urme de cană pe picioare
roșiatice
impregnate cu urme de la cearșafuri
niște degete groase și învinețite
pe o cană
mare verde
niște buze asimetrice cu pielițe mușcate
pe  cana verde
și niște picături
mari de ploaie pe geam

 flashback
de fiecare dată când plouă
trece unu` cu mașina
și mă stropește

hainele largi se mulează
când te dezbraci 
parcă iei folia
de pe un telefon
nou

 copilărie
cada albă, cu urme roșiatice de la nuanțatorul mamei
pielea mea crăpată un perete prost zugrăvit
mă așez
mi-am udat jumătate din corp
îmi ridic ușor degetele îmbibate în apă
o picătură se scurge pe genunchii umflați

- cu câteva pete 
un corp cu vânătăi - o stradă plină cu bălți, 
în care se reflectă niște nori nimbus -
apoi suflu.
10 ani mai devreme 
luam o pată de acuarelă
o lăsam să se scurgă pe hârtie
apoi suflam nervos
acum, e doar apă.
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 dezgheț
când dormi și
chiar dormi, cu capul,
în pernă, înecat, scufundat
îți rămân niște șerpi pe față
pe blatul din bucătărie
e lipită o linguriță
în miere zaharisită
cine știe pentru cât timp va fi prinsă acolo
când vrei să o ridici e ca și cum 
încerci să te desprinzi dintr-un coșmar
pui fairy pe burete și speli
cu apă caldă,
de preferat.

 un compartiment de tren
stau pe o banchetă moale
un bărbat s-a așezat 
pe eșarfa mea cu buline
n-o să mai miroasă 
niciodată
la fel 
doi liceeni în uniformă
distrași de peisajul cu frunze
căzute și umede
privit prin geamul ușor
crăpat al trenului - încercarea lui
de a porni - tusea întreruptă a unui bătrân cu TBC
eșarfa mea, mototolită
scapă
cu câteva cute - peisaj montan -
în fața mea, un copil numără copacii de pe drum
privirea îi devine tulbure
ca vinul dintr-un pahar
după ce ai turnat o picătură 
de la înălțime
mama lui, o femeie grasă
cu oja sărită de
culoarea unei table
prost șterse, cu urme albe de burete nespălat
are picioare groase
cu vinișoare sparte proeminente-crengi subțiri
ale copacilor numărați de copilul ei
mersul cu trenul
într-o zi de toamnă
(când frunzele sunt ridicate de vânt - imaginea
unui blender în care legume stricate
se întrec în acrobații)

ca în fiecare dimineață
controlorul are același
sacou vechi, vișiniu
de care acum atârnă
un fir de păr ondulat
despicat

***

cu trenul
când intri în compartiment
și e gol, pustiu
miroase a ploaie
te așezi  pe un scaun tocit
roțile scârțâie
 sunetul îți amintește
de discursul întrerupt al entertainer-ului

din piața în care mergeai când erai copil
printre picăturile de ploaie de pe geam
casele se văd
ca și cum ar fi pictate
pe foile unui carnețel
și cineva îl flutură
- ca amintirile -
îți rupi ușor
pielița subțire de lângă unghia
mare sângerează

*

într-o iarnă târzie fără zăpadă
ca o conversație dimineața 
cu vecina de peste drum
în camera mică geamurile sunt aburite
lumea de afară se dizolvă
după cafea, venele
sunt niște spaghete fierte prea mult
mă ridic ușor
ca după un vertij când trenul a intrat
într-un tunel scurt.

 same old fears
te întorci încet
șuvița de păr
îți cade pe față
se prinde în rama ochelarilor
îi tot împingi 
lași urme pe lentile
îți pui eșarfa până la jumătatea feței
apoi o lași să alunece ușor
îți tremură tot corpul
ca un pahar din plastic
care era să cadă de pe masă

cenacluri
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Cristina TIMAR 

Teribilismul începutului de drum 

Hristina Doroftei debuta la finele lui 2014 cu 
volumul de poeme reflexie, gen atacat timid dar, totuși, 
convingător, după un periplu prin proză, bucata de proză 
scurtă Amintiri într-un pahar cu fum apărând în paginile 
Vetrei, nr. 1-2 / 2009, și-un popas mai lung în zona criticii 
literare, finalizat cu teza de doctorat Memorialistica 
detenției comuniste, susținută în 2012. În cele din urmă, 
căutările ei s-au statornicit în poezie, liman fericit căci, 
se pare, neliniștile Hristinei și-au găsit, în sfârșit, canalul 
și forma propice de manifestare. Fără doar și poate, 
reflexie e doar începutul unei lungi fidelități, o relație de 
tipul win/win, așa încât după debutul ”mai mult decât 
agreabil”, potrivit calificativului onorant acordat de de 
Al. Cistelecan în prefața volumului, ne putem aștepta la 
surprize chiar mai agreabile. 

Dar să nu ne grăbim cu pronosticurile, căci rostul 
rubricii de față e chiar semnalarea și salutarea debuturilor 
feminine mureșene, iar dacă primul spațiu al rubricii a fost 
dedicat unui volum de proză scurtă, semnat de Marinela 
Opriș, apărut în nr. 7-8 / 2015 al Vetrei, a sosit și rândul 
unei poete, prezente și ea inițial în paginile revistei ca 
autoare de proză. Hristina, se pare, are nevoie de concizia 
poeziei, chiar și atunci când folosește pretexte epice și 
se întinde pe spații mai generoase, pentru a-și decanta 
melancoliile. Așa încât, între cele două autodenunțate 
reflexii ale unui Narcis feminin, care deschid și închid 
simetric volumul, se află nenumărate altele, ca într-un 
joc de oglinzi din care nu lipsește anxietatea imaginilor 
deformate ale eului sau specularitatea oglinzii care 
vede dincolo de suprafața chipului și varietatea eurilor, 
în zonele abisale ale subconștientului, confruntând-o 
pe autoarea lor cu propriile eșecuri, neîmpliniri, 
spaime și promiscuități. Ținându-și destul de bine în 
frâu imaginarul, care e lăsat să decoleze mai hotărât 
în poemul Fănică, poem fantasy și de apăsată vervă 

scripturală, poeta se menține prudent pe linia unei poezii 
ce-și găsește pretextele în cotidianul imediat, al blocului, 
cartierului, târgului provincial, din care decupează 
chipuri de semeni senili, decrepiți, blazați sau complexați, 
plictisiți ori dezabuzați. Această faună umană ignobilă 
ar putea provoca mari frisoane existențiale dacă n-ar fi 
tratată în registru parodic, garanție suficientă că, deși pot 
fi tot atâtea ipostaze ale propriului eu, în diferite bucle 
temporale, tocmai conștientizarea acestor antimodele 
și luarea lor în răspăr, o salvează din prizonieratul unei 
atare evoluții. Ea însăși n-ar putea deveni asemenea celor 
care cad sub ascuțișul spiritului ei de observație rece, 
îmblânzit doar de tușa parodică: mătușa fată bătrână ce 
apelează la farmecele vrăjitoarei Margit pentru a-și găsi 
un soț, fosta generăleasă, tanty Veta, care își alimentează 
bătrânețea din nostalgia puterii de odinioară sau chiar 
corporatistul Fănică, cu sexualitatea lui grotescă și 
patologică în insațiabilitatea ei. Și dacă plictisul și lipsa 
de orizont spiritual a târgului provincial readuc în nări 
o vagă mireasmă bacoviană, atracția spre zona ocultă a 
magiei negre, a necromanției se oferă ca singura opțiune, 
desigur degradată, de accedere dincolo. Dar și aceasta e 
abandonată repede, căci poeta e în primul rând o vizuală 
și o tactilă, nu o vizionară, iar în poemele confesive, mai 
scurte, unele de-a dreptul fulgurante, poeta preferă să se 
joace cu propriii ochi și mâini și chiar să contrarieze prin 
neseriozitatea sa ludic-grotescă: îmi storc ochii în palme 
și / încep să te caut pe străzile orașului / scufundat în 
soarele apocaliptic. / îmi acopăr palmele cu / lentile 
fumurii păstrate / din prima zi a facerii lumii / și pipăi 
casele, copacii, / localurile scăldate în fum și voie bună…
(…) / pentru a te găsi ar fi trebuit să-mi lipesc ochii de 
tălpi… (căutare, p.61) sau mă întorc pe dos ca să-mi port 
noroc / și ies în lume cu capul înainte, / și cu ochi lipiți de 
ceafă. / vreau să văd ce se prelinge – după / trecerea mea 
– din indiscreția privirilor / care mă urmăresc pe sub 
genele / îngreunate de falsitate și îmbolnăvire / de otrava 
cotidiană a perfecțiunii vieții lor. (cotidian, p.62) 

Nu toate piruetele declasării și ale 
dezagreabilului cotidian o prind la fel de bine, uneori, cu 
toate că intenția e admirabilă, finalizarea e stângace și mai 
degrabă infantilă : inima de gheață s-a topit, / a devenit 
cleioasă, / muștele se așază pe ea, / se împerechează 
zgomotos, / își pregătesc larvele pentru / viața plină de 
rahat (viața, 64) Teribilismul atitudinal și lingvistic, cu 
toate dezinhibările sexuale de rigoare, nu poate fi punctat 
tocmai ca o noutate, sunt déjà cuceriri aproape clasicizate 
ale poeziei postdecembriste, dar dacă volumul de debut e 
unul al căutării vocii, cel de-al doilea, aflat, din câte ne-a 
mărturisit Hristina, în stadiul de finalizare, ar putea aduce 
acel plus de identitate poetică și, totodată, de valoare. 
_______    
* Hristina Doroftei, reflexie, Editura Junimea, Iași, 2014

scriitoare mureșene
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Maria ZINTZ

Ioan Aurel Mureşan – „The secret 
Passages” la Galeria Zorzini – 

București

Despre cele unsprezece lucrări de mari 
dinensiuni din expoziţia „The secrets passage” de 
la Galeria Zorzini din București putem spune că 
aparţin deja penultimului ciclu din creaţia pictorului 
Ioan Aurel Mureşan, care pictează acum cu fervoare 
trupul uman, nudul, redescoperit ca temă creatoare. 
Ioan Aurel Mureşan, profesor admirat şi îndrăgit de 
studenți la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-
Napoca, secţia pictură, cu mulţi ani în urmă, într-un 
interviu în revista Familia, unde semnalam prezența 
unor cicluri în creaţia sa: „Pământul”, „Casa”, 
„Semnele zidului”, – perioade când îşi înfipsese 
adânc rădăcinile în materia grea, densă a pastei de 
culoare şi o lucra cu căldura fiinţei, pentru a o face 
suplă ori densă – mărturisea că „s-a oprit, a aşteptat 
şi a început o altă etapă care deschidea atemporalul, 
o lungă călătorie în sine şi în imaginar, cu resursele 
aparenţelor de până atunci, ce primeau o rezonanţă 
nemăsurat de amplă, unde tensiunea se transforma în 
epopee şi se deschidea printr-un enigmatic freamăt 
spre spaţii mirifice, anulând schelăriile prea încorsetate 
ale lumii”. O făcea prin visare, chiar ispită, ce ţine, 
inseparabil, de regimul atitudinii poetice, în lucrări 
unde apărea nava ori scara, ajutându-ne să ajungem la 
tărâmuri unde sălăşluiau idolii, personaje primordiale 
şi personaje mesianice, la spaţii imense ivite dintr-
un vis al memoriei milenare. A coborât în zone 
profunde, care s-au regăsit în uimitoarea „Călătorie 

a ducelui d´Ivry”,   o provocare şi o încântare pentru 
privitor. Tablourile acestea ne deschid poarta către 
o vârstă când visul părea uşor de atins, când emoţia 
– punctul iniţial al oricărei geneze –, pasiunea erau 
atât de puternice, alături de o tulburătoare nelinişte, 
când inima are temeiurile ei și le urmează după legi 
secrete, misterioase. 

În anul 2015, Ioan Aurel Mureşan era prezent, 
alături de alţi trei pictori în expoziţia „Memoria 
imaginii”, cu lucrări de dată recentă (atunci), numite 
de el „ULTRAsilvania”, în care se întocea, pe o 
altă cale, la o memorie ancestrală. În acele lucrări 
aveam percepţia unui pământ pustiit, ca în urma unor 
cataclisme, nelocuibil, iar semnele nu făceau decât să 
amplifice această impresie. Demersul creator reflecta 
intenţia artistului de a împinge epurarea formei până 
la limitele în care se face prezent sentimentul absenţei 
sau prin coborârea într-un tărâm abscons. 

Şi apoi, un nou ciclu, „The Secrets Passage”: 
pictură care se deschide iarăşi spre reflecţie asupra 
unor aspecte fundamentale ale existenţei umane, ideea 
pornind de la observarea unui pasaj real din Oradea, 
unde îi atrăsese atenţia un om al străzii care „locuia” 
acolo, în acel pasaj de trecere.   Cele 11 lucrări atrag 
atenţia asupra condiţiei umane, a absenţei comunicării 
între oameni, în ciuda aparenţelor, a unor false faţete 
ale succesului, ale reclamei, asupra superficialităţii 
unor relaţii,  asupra singurătăţii. Artistul a pornit de 
la o viziune realistă sau a combinat în unele lucrări 
viziunea realistă cu cea onirică ori abstractă – pentru 
a ajunge, în cele din urmă, la una abstractă. Trecerea, 
parcurgerea pasajului poate fi lejeră, rapidă, liniştită 
ori pândită de pericole, de fantasme ori poate fi 
obturată, imposibilă, iar privitorul empatizează cu 
conţinutul intim al lucrărilor în măsura în care se 
recunoaşte ca personaj posibil al pasajului-metaforă. 
Percepţia limitării, a efemerităţii, a sentimentului de 
nesiguranţă, de absenţă a comunicării, ca şi a altor 

cronică plastică



190

stări, este diferită, în funcţie de aşteptările noastre, 
de condiţia umană, lucrările devenind „praguri” ale 
conştiinţei noastre, viziunea artistului tinzând spre 
conceptualizare.     

Într-o lucrare, pasajul e pictat realist, 
recognoscibil, cu pereţi murdari, însemnaţi de 
trecători, cu cerşetorul infirm, un spaţiu marcat de 
indiferenţă. În alte lucrări apar şi alte personaje din 
realitate: tânăra care, grăbită, trece cu un cărucior 
printr-un halou luminos – proiecția ei asupra 
existenței – apărată astfel de primejdiile posibile în 
acel spaţiu, apoi un personaj care pare mai curând 
unul de poveste, având alături un porumbel alb. Într-
un alt tablou personajul feminin  este ademenitor 
şi, în acelaşi timp, primejdios, asociat cu o panteră, 
periculos, dar și misterios. Lumea înfăţişată de pictor 
e fascinantă, dar nu exclude violenţa. Dacă într-o 
lucrare oamenii trec grăbiţi, mașinal, unii pe lângă 
alţii, fără a se observa, fără a comunica unii cu alții, 
în alta, pasajul poate deveni un loc ascuns, secret şi 
protector pentru o idilă. Pasajul pictat de Ioan Aurel 
Mureşan se transfigurează, devine un loc încărcat de 
trăiri, simboluri ale existenţei. Nu numai personajele, 
ci şi construcţia spaţială contribuie la exprimarea 

unor meditaţii asupra limitelor. Pereţii înclinaţi pot 
dilata ori obtura ieşirea la lumină până în situaţia de 
a închide orice posibilitate de eliberare – care se mai 
poate obţine doar prin vis, prin puterea imaginaţiei. 
Ultimele trei lucrări sunt nonfigurative, şi dacă în 
prima dintre ele lumea este sugerată prin grafieri 
rapide în pasta densă, caldă, în care încă pulsează 
viaţa, imaginând mulţimi de oameni care au parcurs 
pasajul, au depășit pragul, în celelalte două lucrări, 
trecerea, ieşirea dintr-un spaţiu închis sunt blocate şi 
viaţa se stinge încet, stare exprimată prin tonuri de 
griuri fin nuanţate. 

În lucrările sale Ioan Aurel Mureşan ne 
determină să ne oprim pentru a reflecta la condiţia 
umană. Dar artistul, cu modul său de a fi funciar 
generos, nu transmite o copleşitoare ori o acră tristeţe, 
el iubeşte lumea cu feeriile ei, cu plăcerile rafinate 
ale existenţei, având capacitatea de a ne surprinde 
sau înfiora în faţa misterelor, de a ne avertiza să 
fim mai atenţi în faţa diversităţii lor. El e pictor şi 
înnobilează acest pasaj, ferindu-se de reprezentări 
glaciale. E important contextul, eclerajul, „câmpul” 
poetic, reuşind ca priveliştea banală, chiar sordidă, 
păienjenişul faptelor mărunte, cenuşiul cotidian să fie 
transfigurate în imagini urzite cu emoţie, iar spaţiile 
devin ţesături încântătoare. Pereţii sunt pictaţi cu 
„grafitti”, cu covoare multicolore, la fel pardoseala, și 
astfel pasajul a devenit un spaţiu locuibil, chiar mirific 
şi în același timp neliniștitor pentru omul străzii, ca 
şi pentru trecătorul grăbit, prea grăbit ca să observe 
că frumuseţea se poate ivi oriunde. Artistul pare să 
ne spună că dacă universul prin care peregrinăm nu 
este unul tonic, nici fundamental tragic nu este, iar 
semnificaţiile dramatice se pot estompa. Ne introduce 

cronică plastică



191

nu numai într-o lume ce poate fi înşelătoare, dar şi 
într-un spaţiu cu mirifice forme picturale, ţesături 
fascinante, spaţiu poetic în care putem evada. 
Limitele pot fi depăşite, dar până la acordul final. 
Predomină cromatic roşul, într-o multitudine de 
nuanțe, cu semne mărunte, încărcate energetic, și în 
funcţie de sensul imprimat imaginii apare şi negrul, 
griurile colorate, griurile violacee, pasta fiind mai 
densă, tremurătoare, aspră, dar uneori şi mătăsoasă, 
delicată. Ioan Aurel Mureşan este un magician al 
culorilor, care nu încetează să uimească prin felul în 
care exprimă fără ostentaţie, cu mijloacele picturii, 
accesul la valorile infinite ale vieţii, printr-o sugestivă 
acomodare a operei de artă între figurativ şi abstract.   
________

loan Aurel Mureşan

Data nașterii: 04.06.1956 – Ceanu Mare, 
jud. Cluj / Absolvent al Academiei de Arte Vizuale 
Cluj-Napoca / Membru U.A.P. / Prof. univ. dr. la 
Universitatea de Arte şi Design Cluj-Napoca.

Expoziţii personale: 1981 Oradea, Galeriile 
U.A.P./1984 Bucureşti, Galeriile Orizont / 1984 
Oradea, Galeria Faklia / 1992 Bucureşti, Galeria 
Odeon / 1996 Cluj Napoca, Muzeul Naţional de 
Artă /1997 Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor /1998 
Bucureşti, Galeriile Teatrului Naţional, etaj III-
IV/ 2000 Cluj-Napoca, Muzeul Naţional de Artă / 
2015 Expoziţia Memoria imaginii – Muzeul Tarii 
Crisurilor Oradea.

Expoziţii internaţionale: 1990 Expoziţia 
„Artişti români“ Szombathely, Ungaria /  1991 A 
XXI-a Bienală Internaţională de Artă São Paolo, 
Brazilia / 1992 Expoziţia „Segment“ Vác, Ungaria / 
1992 Centrul Cultural Român Lisabona, Portugalia / 
1994 Centrul Cultural Român, Paris, Franţa! / 1995 
Kunstation Kleinsassen, Germania / 1999 Château 
„La Gruyère“, Elveţia / 1999 „Ars Varadini“, 
Vigadó Galéria, Budapesta/ 1999–2000 Arte Europa, 
Mercato  Reggio Emilia, Italia/ 2001 Galeria 
asociaţiei artiştilor plastici, Budapesta — Expoziţia 
„Hand Painted“/ 2001 Expoziţia Banca Naţională 
a Olandei, Amsterdam/ 2001 Expoziţia Visionem 
/2001, Bad Kissingen, Germania / 2002 Expoziţia 
Foto Pictură – L’École des Beaux Arts, Liège, Belgia 
/ 2003 International Painting Triennial, Przemysl, 
Polonia / 2004 Oradea (Romania), Debrecen 
(Ungaria), 2009 Bienala de Arte Meeting Point 
Arad, 2011 Exp. Pictură – Muzeul de Artă modernă 
şi contemporană Debrecen, 2011 Expoziție pictură 
UAD Cluj - Academia Belle Arti ,,Brera”- Milano.
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Dan COMAN
grădina de cafea

ştiu ce vreţi:
să vă uitaţi la mine ca la un dulăpior
 de placaj, plin ochi cu poeţi,
cu cărţi de poezie şi manuscrise pentru viitor,
mirându-vă de cât de cuprinzător este
şi uitându-l apoi, ca pe orişice poveste

ştiu ce vreţi:
să vă uitaţi la mine ca la un ursuleţ de pluş,
jucărie pentru fetiţe şi băieţi,
sau ca la un urs adevărat, viu şi jucăuş,
numai bun de speriat cititorii de poezie, câţi mai sunt,
făcându-i să iasă din al calculatorului program
şi să fugă spre bibliotecă, chiar aruncându-se pe geam

ştiu ce vreţi:
să recunosc că în 2006 am greşit, poate,
spunând că nu mai scriu poezie, puteţi
să îmi cereţi asta, dar o să-mi daţi dreptate
dacă o s-o cunoaşteţi pe Ghinga,
musafira mea de lux, şi pe sub pat o să vedeţi,
ca şi mine, mii de cârtiţe galbene

ştiu ce vreţi:
să recunosc că m-am născut în Gersa,
judeţul Bistriţa Năsăud, într-o zi de marţi,
că am terminat Filosofia la Cluj-Napoca
şi că în anul 2004, pe o stradă pustie,
m-am întâlnit cu Teodor Dună şi Komartin, la o poezie

ştiu ce vreţi:
ha, că deja mă doare capul –
da, eu am cap pe care, în unele dimineţi,
îl simt enorm şi ştiu imediat că leacul
e un pic de cafea, mai multă cafea…
ah, o grădină de-aş avea, în ea aş planta
numai şi numai arbori de cafea!

în lectura lui Lucian PERŢA

contra-tolle


