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Sînt

Sînt dintotdeauna.
Cu mult dinainte 
de a exista cuvîntul sînt
şi mult înainte de a apărea
cuvîntul totdeauna.

Cu mult înainte de a cădea sămînţa
în uterul matern
şi mult înainte de orice
uter ce călăuzeşte
plăpânda umbră 
a fiinţei spre lumină.

Întreg universul
nu e o decît amintire 
a ceea ce n-a fost 
şi vrea ca să mai fie.
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Ana BLANDIANA

Libertatea invizibilă 

Libertatea ca fericire nu e posibilă decât sub forma 
vectorială a eliberării. Nu te simţi liber decât atunci 
când te eliberezi sau când îţi simţi libertatea ameninţată 
de o interdicţie sau de o limitare. Ea, libertatea, nu 
există, deci, sau, în orice caz, nu devine palpabilă decât 
în măsura în care este mărginită de negaţia ei sau este 
locuită de valorile interdependenţei. Atâta timp cât nu e 
contrazisă de nimic şi nu e negată de propriile ei excese, 
libertatea este invizibilă, insesizabilă, o descoperim 
doar în momentul în care dispare, există aureolată doar 
în nostalgii retroactive şi în vise de viitor.

Aşa cum omul invizibil al lui Wells nu putea fi 
zărit decât îmbrăcat, pentru că hainele care îl înveleau se 
vedeau, libertatea în sine nu este decât un gol – uneori 
înspăimântător, asemenea unei găuri negre – ale cărei 
caracteristici depind de substanţa pe care o găzduieşte. 
Ea, libertatea, nu este rea sau bună, periculoasă sau 
binefăcătoare, decât în funcţie de conţinutul turnat în 
recipientul ei. Golul ei mereu disponibil poate fi umplut 
cu intenţii bune sau cu planuri criminale, dar fără acest 
loc gol niciuna dintre marile idei, sentimente, acţiuni 
umane nu şi-ar găsi locul. De aceea, oamenii au luptat 
întotdeauna pentru libertatea fără de care binele nu ar fi 
fost posibil, asumându-şi riscul tuturor relelor pe care le 
primeau astfel, în mod fatal, la pachet. În fond, istoria 
omenirii nici nu este decât efortul continuu de a despărţi 
binele de rău, marile ei personaje se definesc prin felul 
cum au optat în cadrul libertăţii pe care puterea le-a 
pus-o la dispoziţie şi pe care ele au lăsat-o, sau nu, şi la 
dispoziţia celorlalţi.

De altfel, mai marii lumii sunt cei mai puţin 
liberi dintre muritori, responsabilitatea puterii fiind 

cea mai drastică dintre cenzurile libertăţii. Iar, în cazul 
celor ce au ajuns la putere luptând pentru libertate, 
paradoxul dramatic al victoriei face să o obţină pentru 
ceilalţi cu preţul renunţării la ea pentru ei înşişi. Este 
poate explicaţia, nu scuza, felului în care puterea îi 
face să înnebunească de speranţa că, dobândind totul, 
vor dobândi şi libertatea, şi de bănuiala că aceasta nu 
izvorăşte din tot, ci din nimic. În timp ce dictatorii, 
care transformă puterea într-o cuşcă, menită să păstreze 
libertatea numai pentru ei, nu ştiu niciodată dacă 
stăpânesc astfel, închisă în interiorul ei, libertatea 
invizibilă sau neantul.

Nici chiar Dumnezeu nu s-a oprit după facerea 
lumii, mulţumindu-se cu perfecţiunea al cărei autor era, 
ci a simţit nevoia să o supună probei libertăţii, să vadă 
cum reacţionează. Pomul Binelui şi al Răului este de fapt 
Pomul Libertăţii de a opta, de a alege, o libertate care 
s-a dovedit în egală măsură creatoare şi dezastruoasă. 
De altfel, în pofida rolului pe care misoginismul i l-a 
repartizat Evei (observaţi că Adam nu este vinovat de 
alegerea răului, ci doar de slăbiciunea de a nu fi rezistat 
celei care i-l oferea), de-a lungul mileniilor următoare 
femeia este cea care a înţeles mai bine – şi a făcut-o 
întotdeauna din instinct – cât de riscantă şi pustie poate 
fi libertatea (sinonimă atât de uşor cu solitudinea), dacă 
nu este locuită de valorile dragostei, solidarităţii, valori 
care reprezintă tot atâtea dependenţe, deci limitări de 
libertate. Pentru că ea, asemenea artistului, a înţeles că 
libertatea devine creatoare doar prin limită. De aceea 
pentru majoritatea femeilor apoteoza destinului nu este 
libertatea şi independenţa, ci nunta, care e întotdeauna 
o dependenţă.
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Petru CIMPOEŞU

Adio, domnule Bălăiţă

 Am publicat aici, în urmă cu câteva luni, un text 
în care îi făceam un cât mai discret elogiu. Era în preajma 
aniversării zilei sale de naştere şi aş fi vrut să-i ofer o mică 
bucurie. N-a mai apucat să-l citească. A murit în zorii zilei 
de 16 aprilie, către sfârşitul slujbei de Înviere. Împlinise, 
în urmă cu puţine ore, optzeci şi doi de ani. Oficial, data sa 
de naştere era 17 aprilie, dar o aniversa oarecum în secret 
pe 15 aprilie, fiindcă tatăl său îi spusese mai demult că i-ar 
fi înregistrat naşterea cu o întârziere de două zile. 

În Vinerea Mare, pe la patru după-amiază, m-a sunat 
ca să-mi mulţumească pentru bucăţica de miel pe care i-o 
trimisesem, aşa cum obişnuiam de mai mulţi ani – mai 
precis, din momentul când încetasem să mai mănânc miel 
de Paşte, fiindcă îmi spusese cineva că mielul e copilul oii, 
iar când îl iei de la mama lui, ea behăie amarnic şi îl caută 
apoi ore în şir prin toate cotloanele... Mă rog, între timp, 
criza asta de sentimentalism mai diminuase. Mă aflam în 
grădină, tocmai terminasem de curăţat câţiva butuci de vie 
şi, când am văzut pe ecranul telefonului numele Bălăiţă, 
am tresărit temându-mă că uitasem să-l sun de ziua lui. În 
ultimele săptămâni vorbiserăm la telefon ceva mai des decât 
de obicei, după ce aflasem că avea probleme la un picior, 
cărora medicii nu reuşeau să le dea de capăt. Pe fondul 
unei mai vechi flebite, complicată de insuficienţa venoasă, 
apăruse o eczemă care îi subţiase într-atât pielea încât o 
hemoragie era oricând posibilă şi chiar se întâmplase de 
câteva ori, vederea sângelui prelins pe parchet speriind-o 
teribil pe doamna Lucica. M-am interesat încă o dată de 
problema lui cu piciorul, l-am întrebat dacă a fost la medic 
şi ce tratament i-a prescris acesta, căutam să-l ajut în vreun 
fel, fără să-l pot ajuta propriu-zis. Părea într-o formă bună. 
Tocmai aflase de la fiul-său bancul cu Picasso şi se grăbi 
să mi-l spună. Picasso vrea să-şi facă o casă de vacanţă, 
stă de vorbă cu un constructor, îi schiţează pe o hârtie cam 
cum ar vrea să arate casa, iar la urmă îl întreabă de preţ. 
La care acela îi răspunde: nu vă costă nimic, doar semnaţi-
mi desenul ăsta cu schiţa casei! – izbucni în râs, două, trei 

hohote. Am râs şi eu puţin, din politeţe, cu impresia că mai 
citisem pe internet ceva asemănător. Pe urmă, am comentat 
un pic împreună prestaţia unui anumit personaj public, iar 
eu am ţinut neapărat să fac pe deşteptul spunându-i că, 
după părerea mea, corectitudinea politică este o specie de 
sentimentalism. Ehei, dacă ar fi numai asta!... Îi plăcea bârfa, 
sau mai degrabă şueta. Pe un dulap din bucătărie lipise un 
citat cules din metroul new-yorkez: Să nu ai încredere în 
oamenii care urăsc bârfa şi n-au purtat niciodată blugi. La 
ora aceea, moartea era o ipoteză îndepărtată, improbabilă.

A doua zi, spre seară, când l-am sunat pentru a-l 
felicita de ziua lui, era internat în spital pentru o durere 
în piept. Medicii îi descoperiseră pleurezie la unul din 
plămâni, poate şi pneumonie. Vorbea cu dificultate, cred 
că îi puseseră un aparat de oxigen, dar, câtuşi de puţin 
îngrijorat, ţinu să-mi spună (încă o dată) bancul cu Picasso. 
L-am oprit, amintindu-i că mi-l spusese cu o zi înainte. 
De unde pneumonie? Nu mai ieşise din casă de câteva 
săptămâni, n-avea chef – descoperise că „n-am chef” este 
un răspuns foarte potrivit atunci când eşti întrebat de ce 
refuzi sau nu vrei să faci ceva, îl amuza. După succesul cu 
„Învoiala”, îi revenise pofta de scris, se adâncise în lucrul 
la volumul al doilea al „Ucenicului neascultător”, lumea 
din jur aproape că nu-l mai interesa. Lucra noaptea, ziua 
dormea până după prânz, era mulţumit şi spera să-l termine 
cât mai curând. S-a dus la spital doar fiindcă îl durea ceva 
în piept, nici n-ar fi vrut să se interneze, însă medicii au 
insistat că trebuie să rămână sub control. Mi-a vorbit despre 
toate acestea doamna Lucica, în dimineaţa următoare, când 
m-a sunat să-mi spună că murise. În zori, când încă nu se 
luminase de ziuă. Între timp, ea gătise mielul, făcuse drob 
şi vopsise ouă, voia să-i ducă la spital, el îi ceruse. Când a 
sunat telefonul, se grăbi să răspundă pentru a-i spune lui 
Gigi că aproape totul e gata şi, în cel mult o oră, va ajunge 
la el la spital. Însă la telefon nu era el, ci o femeie, probabil 
medicul de gardă. 

Cred că am fost printre primii pe care doamna 
Bălăiţă i-a sunat, puţin după ora şapte dimineaţă. A răspuns 
la telefon soţia mea, astfel şocul a fost cumva amortizat. 
Nu am putut spune nimic, mi-era teamă să deschid gura. 
Ştiam, presupuneam că e singură, că nu e nimeni care să 
o ajute sau măcar să-i spună o vorbă de consolare – Matei 
se afla la mii de kilometri depărtare, în Brazilia. Am văzut 
cu ochii minţii o femeie în vârstă, ea însăşi cu o sănătate 
problematică, umblând în zilele Paştilor pe la ghişeele 
administraţiei pentru a îndeplini formalităţile birocratice 
ale morţii. În mai puţin de jumătate de oră, eram în drum 
spre Bucureşti, unde am ajuns înainte de prânz. Am găsit-o 
pe doamna Lucica împreună cu o veche prietenă de familie, 
doamna Lia Pardău. Doamna Pardău trecuse prin experienţa 
pierderii soţului în urmă cu cincisprezece ani, „când erau 
încă tineri”. În casele în care a murit cineva, e o linişte 
confuză, care prefigurează vidul. Întreruptă la intervale de 
soneria telefonului, mesaje de condoleanţe. Aveam impresia 
că deranjez, venisem la cineva care plecase de acasă. 
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M-am aşezat în fotoliul în care stăteam de obicei; alături, 
un scaun ceva mai înalt, acum gol. Nu prea ştiam despre 
ce să vorbim sau, în orice caz, nu voiam să-mi spună cum 
se întâmplase, aflasem oricum din convorbirile telefonice 
la care asistam involuntar. De fapt, ne aflam într-o mare 
încurcătură. Doamna Lucica a propus să-mi facă o cafea, 
mai băusem una pe drum, dar mi s-a părut nepoliticos să o 
refuz. Mi-a mai spus că l-a sunat pe Matei şi că acesta va 
ajunge în Bucureşti abia marţi dimineaţă. Ceea ce însemna, 
la un calcul sumar, că înhumarea ar putea avea loc abia joi. 
Până atunci trebuia obţinut certificatul de deces, angajată 
o firmă de servicii funerare, rezolvată problema locului 
de veci, pe care Bălăiţă o ignorase magnanim (ce mi-ai 
făcut, măi Gigi, măi!... exclama din când în când doamna 
Lucica). Urma să se ocupe de toate acestea un ins căzut din 
provincie, fără niciun fel de relaţii în Bucureşti, cu o minte 
destul de prost organizată şi pe deasupra copleşit de tot felul 
de sentimente defetiste... Vorbind şi întrebându-ne, căutând 
numere în agenda telefonului sau proiectând acţiunile 
zilelor următoare, îl transformam treptat pe Bălăiţă într-o 
noţiune abstractă. Pe de altă parte, prezenţa lui era cumva 
iminentă, cred că nimeni nu s-ar fi mirat dacă ar fi intrat la 
un moment dat pe uşă, cu mersul lui niţel aplecat, în vremea 
din urmă tot mai nesigur, şi, ridicându-şi larg braţele, ar fi 
exclamat: Oho, ia te uită cine a venit! Ce faci, Petrache, 
ce mai e pe la Bacău? Moartea e o farsă nerevendicată de 
nimeni. 

Să le luăm pe rând. Pentru locul de înhumare, 
trebuia să mă întâlnesc cu un domn Crişan, de la Uniunea 
Scriitorilor. Doamna Bălăiţă vorbise la telefon cu Nicolae 
Manolescu, din câte am înţeles, plecat din ţară, de la care 
obţinuse numărul de telefon al domnului Crişan. La rândul 
meu, l-am sunat pe Gabriel Chifu – plecat din Bucureşti, 
dar nu şi din ţară –, să-l rog să mă ajute cu cazarea, fiindcă 
fiu-meu, la care aş fi putut rămâne peste noapte, era de 
asemenea plecat din ţară. Părea că jumătate din România se 
mutase în altă parte. Am aflat apoi că mai exista o persoană 
la care doamna Bălăiţă putea să apeleze pentru ajutor, 
Rodica Lăzărescu, de la COPYRO. Doamna Lăzărescu îl 
ajuta pe Bălăiţă redactându-i textele pe calculator, fiindcă în 
privinţa noilor tehnologii el era total incompetent. În zilele 
următoare, tot ea ne va ajuta, punându-ne la dispoziţie 
maşina cu şofer de la COPYRO şi facilitându-ne legătura 
cu o firmă de servicii funerare. 

Dacă aş mai avea timp, dar nu mai am, aş scrie un 
roman sau măcar o piesă de teatru a cărei acţiune se petrece 
la sediul unei firme de servicii funerare. Deocamdată mi-am 
notat doar titlul: Post-Mortem. Multă lume ignoră utilitatea 
socială a unei astfel de activităţi, cu un extraordinar 
potenţial metafizic. Oamenii de acolo se ocupă în detaliu, 
cu precizie şi competenţă, de acele probleme ale vieţii (de 
apoi) care nouă, oamenilor obişnuiţi, ni se par extrem de 
complicate, aproape insolubile şi ne produc disconfort 
sufletesc. În schimbul unei sume corecte de bani, ei ne 
asigură, la despărţirea definitivă de cei dragi, igiena unei 
suferinţe pure şi, ca să zic aşa, lipsită de griji. Preluarea de 

la morgă a defunctului, spălarea şi îmbălsămarea lui, sicriu 
amenajat cu toate cele de trebuinţă, coroană, lumânări, 
batiste, colacii, coliva şi celelalte pomeni, fotografie gata 
înrămată, transportul la capelă şi atâtea altele, pe care nu mi 
le-am notat şi deci nu mi le mai amintesc...

Astfel, îndatoririle mele se simplificau apreciabil. 
După ce doamna Lucica avea să obţină de la spital 
certificatul medical de constatare şi apoi, de la administraţia 
locală, certificatul de deces, eu urma să iau legătura cu 
domnul Crişan, ca să obţin o scrisoare către Administraţia 
Cimitirelor, apoi să mă deplasez la sediul acelei 
Administraţii, de unde să obţin repartiţia pentru locul de 
veci, şi de acolo, să merg la Cimitirul Bellu, pentru a mi se 
indica locul unde urma să fie făcută înhumarea. În teorie, 
pare într-adevăr simplu. În realitate, să nu uităm că eram 
în prima zi de Paşti, când mai toate instituţiile erau închise. 
Nu ne rămânea altceva mai bun de făcut decât să aşteptăm 
până a doua zi, când măcar unele dintre ele se vor fi deschis. 

După-amiază, începu să plouă. Deocamdată 
timid, indecis, picături mici şi rare alcătuind o cortină 
străvezie, dincolo de care, văzute de la fereastra camerei 
de hotel, clădirile deveneau incolore şi aproximative. Cu 
unele intermitenţe, a plouat apoi toată noaptea, apăsat, 
mocăneşte. Spre dimineaţă, când m-am trezit, am constatat 
că uitasem să-mi iau de acasă picăturile de Azarga, astea 
sunt pentru glaucom, şi pastilele de Sintrom, pentru piciorul 
cu tromboză. Trebuia să caut o farmacie cu program 
permanent, am căutat mai întâi pe internet şi am găsit-o 
undeva pe Magheru, numai că nu avea Azarga. Oare mi 
s-a părut, sau într-adevăr farmacista aceea s-a bucurat 
când mi-a spus că nu are Azarga? Am luat-o înapoi pe jos, 
spre Lascăr Catargiu, cu senzaţia că nimerisem într-o altă 
dimensiune. La şapte şi jumătate dimineaţa, pe străzile din 
centrul capitalei trecea câte o maşină la cinci minute. Un 
oraş frumos şi liniştit ca în anii cincizeci!

Doamna Bălăiţă nu ştia nici ea unde e Administraţia 
Cimitirelor. A dat un telefon şi a întrebat, iar eu am căutat 
pe internet. De fapt, soluţia cea mai simplă era să iau un 
taxi. Taximetristul ştia şi el ceva destul de vag, că e pe 
lângă Crematoriul Central. Peste tot, oameni cumsecade, 
explicaţia fiind că era zi de sărbătoare – şi că ploua. Zicea 
taximetristul că, în zilele obişnuite, pe Vitan Bârzeşti e o 
aglomeraţie de-ţi baţi copiii. Dar ce vină au bieţii copii? La 
Administraţia Cimitirelor am constatat că îmi mai trebuia o 
adeverinţă de la primăria de sector. Aşa că, hai înapoi. Deşi 
doamna Bălăiţă susţinea că nu a primit nici o adeverinţă de 
acolo, când am ajuns acasă, a găsit hârtia cu pricina rătăcită 
printre celelalte hârtii. Bine măcar că ni se promisese un 
loc de veci la Bellu, fiindcă ea se temea că or să ne trimită 
la Străuleşti.

Poate că e nepotrivit ce spun, dar în momentele 
acelea eram cumva mulţumiţi că suntem lăsaţi să ne facem 
treaba, fără prea mult tămbălău. Puţini erau cei care aflaseră 
de moartea lui George Bălăiţă, ai fi zis că pândise anume 
momentul, profitase de neatenţia noastră şi plecase pe furiş. 
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În zilele când scriu aceste rânduri, au trecut mai bine 
de două luni de atunci, multe din gândurile şi emoţiile pe 
care credeam că nu le voi uita niciodată s-au risipit, însă 
îmi amintesc cu aceeaşi intensitate senzaţia că totul era 
o păcăleală, că domnul Bălăiţă ar fi putut apărea dintr-o 
clipă în alta, râzând de noi şi de seriozitatea cu care ne 
jucam rolurile. În timp ce mâncam în bucătărie, alături de 
doamna Lucica şi doamna Lia, din ciorba de miel, friptura 
şi sarmalele pregătite cu o zi înainte, pentru a-i fi duse 
spital, am avut o clipă impresia că mănânc împreună cu el, 
din farfuria lui. Am ciocnit ouă roşii şi am spus mai întâi: 
Hristos a înviat! Apoi: Dumnezeu să-l ierte!

După alte câteva mărunte peripeţii, în ziua 
următoare, marţi, am reuşit să obţin repartiţia de la 
Administraţia Cimitirelor şi de acolo am mers la Bellu. 
Marţi era deja zi normală de lucru. La Cimitirul Bellu, 
domnul Virgil, administratorul, părea că mă aşteaptă de mai 
multă vreme. Avea răspunsuri prompte şi precise la toate 
întrebările, încât mi-a făcut cumva impresia că, asemenea 
lui Antipa, se amuza uneori pregătind cu anticipaţie locurile 
de veci. Ca să fie sigur că nu voi refuza, m-a prevenit că era 
ultimul loc disponibil pentru Uniunea Scriitorilor, urmând 
ca, de aici înainte, înhumările scriitorilor să se facă la 
Cimitirul Străuleşti. De aceea s-o fi grăbit Bălăiţă? Nu-mi 
dau seama din ce motive cimitirul a fost împărţit în „Figuri”. 
Mi-am notat „Figura 114” şi am sunat-o pe doamna Lucica 
pentru a-i cere acordul, după ce i-am spus că mormântul 
va fi lângă un copac mare, într-o zonă unde se mai află 
mormintele lui Sorin Titel, Mircea Scarlat şi Mircea Micu. 
Pe urmă, când am mai văzut câteva locuri ce păreau libere şi 
mai uşor accesibile, m-am întrebat dacă nu cumva domnul 
Virgil mă luase de fraier. Am stabilit ca mortul să fie adus la 
capelă miercuri înainte de amiază. Taxa plătită către cimitir 
acoperea inclusiv săparea gropii şi serviciul religios.

Văd că relatarea mea se tot lungeşte, dar nu-mi pot 
reprima tentaţia de a vorbi despre toate nimicurile astea, în 
momentele de atunci mi se păreau deosebit de importante, 
căci ele condiţionau îndeplinirea unui angajament pe care 
mi-l luasem fără să mi-l ceară nimeni, poate numai din 
cauză că moartea lui George Bălăiţă mă speriase şi, din nu 
ştiu ce motiv, mă simţeam chiar un pic vinovat. Acum, pe 
măsură ce tot adaug o frază după alta, am impresia că ce 
spun eu aici nu interesează pe nimeni. Dar, cine ştie, poate 
vreodată va interesa pe cineva.

Să fi fost vina aceea mai veche? În urmă cu câţiva 
ani, am vrut să fac o carte de convorbiri cu el. L-am adus 
la Bacău şi am petrecut împreună o săptămână, în casa mea 
de la Măgura. Porneam reportofonul, apoi vorbeam despre 
orice, eu sperând că voi devoala treptat un alt Bălăiţă decât 
acela „oficial”, din scrierile şi interviurile lui. Însă el nu se 
lăsa, para toate provocările mele şi se replia pe poziţiile 
elaborate, în bună măsură auto-justificative, pe care i le 
ştiam. Am reuşit să transcriu doar câteva pagini din zecile 
de ore de înregistrări, i le-am arătat, nu prea era mulţumit 
de ce ieşise, apoi am tot amânat continuarea transcrierii, 

părându-mi-se că am alte proiecte mai importante sau mai 
urgente... Am început să înţeleg câte ceva abia în cele două-
trei zile cât am stat mai mult cu Matei – se întorsese din 
Brazilia marţi dimineaţă, dar abia după-amiază am putut 
discuta despre ce aveam de făcut în zilele următoare – care, 
printre altele, mi-a spus că tatăl său era un emotiv. Nu 
timid, ci emotiv. În situaţiile publice sau prezumtiv publice, 
se crispa şi îşi pierdea umorul, altminteri atât de spumos 
şi de spontan în şuetele cu amicii. Bunăoară, în toiul unei 
petreceri de revelion, prin anii ’70, poate la puţină vreme 
după ce apăruse „Lumea în două zile”, prietenul său Mihai 
Sabin a avut ideea năstruşnică de a-i lua capătul cravatei 
şi, ridicând-o ca pe un microfon, simulă că îi ia un interviu 
pentru postul naţional de radio. Ceva în genul: „Stimate 
tovarăşe George Bălăiţă, cum credeţi că va primi critica 
literară noul dumneavoastră roman?...” Luând întrebarea 
în serios, Bălăiţă s-a fâstâcit ca şi cum ar fi avut în faţă un 
reporter adevărat, a făcut un pas în spate, şi-a dres glasul 
şi, ca să câştige timp, a bălmăjit: stai puţin, ce întrebare e 
asta? Cred că Matei a încercat să-mi mai spună şi altceva, 
mai important, însă pe moment nu am fost suficient de ager 
ca să-mi dau seama ce anume. Se pare că în ultima vreme 
Bălăiţă devenise din ce în ce mai preocupat de sfertul lui 
de evreitate. Aflasem relativ târziu, citindu-i „Câinele în 
lesă”, că unul din bunicii lui fusese evreu. Dar de fiecare 
dată când încercam să-i vorbesc despre asta, schimba 
vorba – şi nu insistam. De altfel, relaţia noastră, îndrăznesc 
să spun de prietenie, a fost una cât se poate de discretă şi 
cenzurată de un fel de sfială reciprocă, fiecare încercând 
să menajeze orgoliile sau idiosincraziile celuilalt. Nu mi-a 
spus niciodată la ce lucrează şi nu mă întreba ce scriu, iar 
când am început să fiu şi eu luat în seamă ca scriitor, dacă 
se întâmpla să-i amintesc numele în vreun articol sau vreun 
interviu, afla de la alţii. Încă nu mă puteam desprinde de 
psihologia băiatului aceluia din Bacău venit în urmă cu 
mulţi ani la Editura Cartea Românească, după ce scrisese 
un roman cu petrolişti pe care l-ar fi dorit publicat, poate 
că şi din acest motiv îi duceam de Paşti şi de Crăciun un 
fel de plocon întârziat, şi de fapt ne-am apropiat mai mult 
abia după 1990, când el rămăsese singur, nu mai avea 
putere administrativă, iar mulţi din cei care până atunci 
îl linguşiseră i-au întors spatele. Mă gândesc în special la 
încă tinerii, pe atunci, „optzecişti”, între care eu făceam 
o figură cu totul marginală, ale căror cărţi George Bălăiţă 
le publicase şi le susţinuse luptând cu cenzura ceauşistă şi 
riscându-şi adeseori poziţia în care, da, Partidul îl pusese. 
Până la urmă, fără munca lui, a lui Nicolae Manolescu şi a 
lui Ovid S. Crohmălniceanu, glorioşii noştri „optzecişti” ar 
fi îmbătrânit aşteptându-şi debutul şi poate că ar fi rămas în 
istoria literară ca generaţia fără cărţi. Cu foarte rare excepţii, 
după ’90 l-au uitat sau chiar l-au recuzat. 

Miercuri dimineaţă urma să-l transferăm la capela 
cimitirului. Ne aflam la Bellu, unde veniserăm să plătim 
taxele cuvenite şi să verificăm ce făcuseră groparii, când 
Matei primi un telefon de la firma de servicii funerare. Uşor 
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agitată, o voce de bărbat îi spuse că nu a putut prelua „corpul 
defunctului”, deoarece hainele încă nu ajunseseră la morgă. 
Ştiam cu certitudine că doamna Lucica trimisese încă de 
luni hainele şi plătise pentru îmbălsămare. Însă cui plătise 
şi predase hainele, nu-şi mai amintea. Desigur, oamenilor 
de acolo, celor care se ocupă de... – dar nu reţinuse niciun 
nume. Poate că îmbălsămaseră şi îmbrăcaseră alt mort? 
După câteva minute de zăpăceală – între timp porniserăm 
către Spitalul Colentina, ca să rezolvăm la faţa locului 
încurcătura – ne-am lămurit, ne-a sunat aceeaşi persoană ca 
să ne spună că fusese o confuzie de nume. Totuşi, îndoiala 
a persistat până când am ajuns acolo şi chiar un pic după. 
Între timp, ploaia se înteţise, iar vremea se răcise şi mai mult. 
Când am intrat în camera unde sicriul se afla gata pregătit, 
mi s-au aburit ochelarii astfel că, în primele momente, nu 
am văzut decât o mogâldeaţă vag conturată. Mi-am şters 
ochelarii, m-am apropiat şi l-am privit cu atenţie. Era el şi nu 
era el. Nu-l văzusem niciodată îmbrăcat atât de elegant. Părul 
complet alb, pieptănat peste cap, nasul mai subţire decât îl 
ştiam şi obrajii pudraţi, acum traşi, schiţând în jurul buzelor 
un surâs vag, cumva ironic, alcătuiau un chip care doar 
semăna cu Bălăiţă. Un altul, cu mult mai adevărat, persista 
încă în mine. I-am atins uşor mâinile, apoi m-am întors brusc 
spre fereastră şi am privit afară. Nu mai sunt sigur dacă atunci 
sau mai târziu am văzut primii fulgi de zăpadă amestecaţi 
printre picăturile de ploaie, o vreme nefirească pentru a doua 
jumătate a lui aprilie. Da, ar fi vrut să mai trăiască. Omul 
acesta iubise viaţa şi se bucurase de darurile ei, încercând să 
le împărtăşească şi altora prin scrierile sale. Ar mai fi avut 
câte ceva de făcut, dar n-a fost să fie. 

  Joi, 20 aprilie, pe la orele prânzului, în jur 
de douăzeci-treizeci de oameni erau adunaţi în capela 
Cimitirului Bellu. Printre ei, Nicolae Manolescu, Dumitru 
Radu Popescu, Eugen Negrici, Eugen Uricaru, Magdalena 
Bedrosian, Gabriel Chifu, Nic Iliescu... De voi fi uitat pe 
cineva, îmi cer scuze. Doamna Lucica a insistat să spun 
şi eu câteva cuvinte, mă şi prevenise, cu vreo două zile 
înainte, că va trebui să o fac. N-am spus ce trebuia, nu-mi 
puteam aduna gândurile, de altfel sunt un prost vorbitor 
în public... Când am ieşit de acolo şi am văzut cum plouă 
afară, n-am mai rămas la praznicul de pomenire de după 
înmormântare, am urcat în maşină şi am pornit de îndată 
spre Bacău. Pe drum, m-a prins ninsoarea, iar când am ajuns 
acasă, pe înserat, stratul de zăpadă era de aproape douăzeci 
de centimetri. 

Mă tot gândesc, de atunci, ce ar fi trebuit să spun, 
nu ştiu nici acum. 

 
Există, în literatura română actuală, destui de 

scriitori buni. Ei scriu cărţi plăcute la lectură, lăudate 
de critică, primesc premii, dau interviuri, călătoresc în 
străinătate pe banii statului, au opinii pertinente despre 
aproape orice, iar unii dintre ei ajung chiar să fie declaraţi 
cetăţeni de onoare ai localităţilor natale – şi toată lumea e 
mulţumită. De exemplu, eu sunt un scriitor bun. Dar, din 
păcate, nu suficient de important. 

Căci o altă categorie, mai selectă, este aceea a 
scriitorilor importanţi. Aceştia sunt relativ puţini. Nu 
e suficient să fii un scriitor bun pentru a fi un scriitor 
important. Uneori, nici necesar nu e. Importanţa unui 
scriitor este decisă cel mai adesea de contextul social sau, 
dacă preferaţi, este un produs de marketing. În anumite 
împrejurări, poezia lui Adrian Păunescu, de exemplu, 
a devenit foarte importantă, iar el a fost un poet foarte 
important, în vreme ce poeţi mai buni decât el rămâneau în 
umbră. Adrian Păunescu este exemplar şi pentru că arată cum 
un scriitor important poate servi literatura suscitând, prin 
personalitatea sa, interesul unor categorii largi de oameni, 
pentru care altminteri literatura nu e cel mai important lucru 
de pe lumea asta. Era o vedetă literară. Se afla permanent 
în prim-planul interesului public, iar opiniile sale erau luate 
în serios inclusiv de liderii politici. Scriitori importanţi au 
mai fost, la vremea lor, Mihai Beniuc, Octavian Paler sau 
Zaharia Stancu. Sau, mai demult, George Coşbuc, Octavian 
Goga, Ion Minulescu – pe vremea când George Bacovia 
sau Max Blecher erau nişte anonimi. În zilele noastre, un 
scriitor important este, să zicem, Gabriel Liiceanu (deşi de 
profesie filosof, el însuşi se recomandă cu modestie doar 
scriitor). De fapt importanţa unui scriitor pare să fie decisă 
mai degrabă de factori exteriori literaturii. Fără a fi neapărat 
originali, autori mai degrabă ai unei literaturi acceptabile, 
se întâmplă că, la un moment dat, fac ce fac şi ocupă spaţiul 
public, ajung în centrul atenţiei. Sunt la modă, numele lor se 
întâlneşte frecvent în presa de orice fel, fotografia lor este, 
am putea zice, efigia literaturii acelui moment, lansările lor 
de carte se bucură de o audienţă generoasă... 

Aici s-ar cuveni să pun un asterisc. Scriitorii 
importanţi nu sunt numaidecât şi realizaţi social, cum s-ar 
putea deduce din rândurile precedente. O anumită categorie 
a scriitorilor importanţi este a celor care deschid un drum 
nou şi lasă o urmă persistentă în literatură. Importanţa lor 
este însă una pentru iniţiaţi, clandestină şi se vădeşte cu 
întârziere. Gândiţi-vă, de exemplu, la Virgil Mazilescu. 
Fără să fie un mare poet, în sensul în care Nichita Stănescu 
este un mare poet, şi fără să fi fost foarte cunoscut în 
timpul vieţii, Virgil Mazilescu e un poet foarte important în 
literatura română prin consecinţele în timp ale operei sale. 

Există, în fine, foarte puţini scriitori într-adevăr 
mari, care pot sta oricând alături de marii scriitori ai 
literaturii universale. În principiu, e foarte simplu să fii 
un mare scriitor: scrii cel puţin o capodoperă. Nu putem 
spune că marii scriitori sunt scriitori buni sau importanţi, 
în sensul de mai sus al termenilor – deşi, de regulă, ei 
îndeplinesc şi aceste condiţii – din motivul că, în acest caz, 
termenii cu pricina nu ar acoperi suficient nici valoarea, nici 
complexitatea şi nici importanţa operei lor. Ei îşi marchează 
decisiv epoca şi o devansează, pentru cititorii obişnuiţi 
rămânând adesea inaccesibili şi multă vreme neştiuţi. 
Literatura română, aşa mică cum o cred unii, a avut în 
ultimii cincizeci de ani câţiva mari scriitori, iar unul dintre 
aceştia a fost George Bălăiţă.
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Ion MUREŞAN

Pre-literatura şi pre-scriitorul

Toamna îmi aduc aminte de lucrările de 
primăvară ale mamei. Primăvara mă gândesc la 
„mama de toamnă”. Oricum, ea trăieşte la ţară, 
singură, iar eu, înglodat în literatură (să-mi fie 
ruşine!), merg tot mai rar pe-acasă. Acum, în 
toamna asta târzie, îmi vine în minte, ca şi cum ar 
fi o urgenţă, că la primăvară trebuie neapărat să 
fac melegarul, adică răsadniţa: un strat de bălegar, 
un strat de pământ, un strat de bălegar, un strat 
de pământ. Se udă totul cu apă, din belşug, se 
răsădesc plantele semănate din timp în muşcate şi 
se acoperă cu folie de plastic (sau, cum era cazul că 
eram mic) cu sticlă, cu ferestrele de la casa veche, 
demolată. Pentru mama, se pare, a ocroti începutul 
vieţii e un act de mare importanţă. Dar, de plivit 
în răsadniţă nu mă lăsa, pe motiv că „tu nu vezi 
bine”. Eu, acesta-i adevărul, am fost surprins pe 
când smulgeam planta şi lăsam să crească buruiana. 
(Între noi fie vorba, buruienile sunt mai interesante 
ca formă şi culoare).

Pre-literatura este vârsta cea mai fericită 
a literaturii. Pre-literatura este copilăria literaturii. 
Nimic nu este în literatură care să nu fi fost înainte în 
pre-literatură. Pre-literatura e Paradisul literaturii. 
Pre-literatura e bâlba genială. Riscând, aş spune că 
pre-literatura e adevărata literatură.

Pre-literatura o scriu pre-scriitorii. Rare 
şi discutabile şi, să zicem, nefericite, sunt cazurile 
de scriitori care să nu fi fost înainte pre-scriitori. 
Scriitorul „din prima” e un copil născut bătrân, 
un copil cu riduri şi cu părul alb. Un copil mort. 
Asta nu înseamnă că pre-scriitorul e un om de 

vârstă fragedă. Nu înseamnă că pre-scriitorul e 
un adolescent. Asta nu înseamnă că pre-scriitorul 
e un om matur sau bătrân. Pre-scriitorul nu are 
vârstă. E oarecum în afara şi deasupra timpului. 
Pre-scriitorul este scriitorul fericit. Riscând, aş 
spune, parafrazându-l pe Camus, că trebuie să ni-l 
închipuim pe scriitor pre-scriitor.

Pre-literatura şi pre-scriitorul nu sunt nişte 
concepte pe care mă străduiesc acum să le inventez. 
Ele există cu asupra de măsură. Şi cu asupra de 
măsură sunt ignorate. De parcă ar fi nişte boli 
ruşinoase. De parcă ar fi blenoragia din adolescenţă 
pe care ne străduim să o negăm la maturitate.

Dar, să revenim cu picioarele pe pământ. 
Cine este, la urma urmei, pre-scriitorul. Păi, pre-
scriitorul este copilul care, cu capul sub pătură şi în 
plină zi şi la lumina lanternei, scrie o poezie. Gestul 
pre-scriitorului nu are sens pentru scriitor. Nu are 
sens, zice scritorul, să scrii la lumina lanternei şi 
cu soarele deasupra capului. Bineînţeles, zice pre-
scriitorul (zice asta doar în gând!), că are sens: 
fiecare are dreptul să-şi protejeze lanterna lui 
mică de soarele comun, egalizator, fără nuanţe, 
necruţător. 

Pre-scriitorul este liceanul îndrăgostit de o 
colegă de clasă. Nu o să meargă, cu toată dragostea 
lui curată şi puternică, până acolo încât să scrie pe 
prima pagină a caietului de chimie o poezie. Dar, 
cu siguranţă, ultima pagină a tuturor caietelor de 
ştiinţe va fi rezervată rimelor. (Mai puţin ultima 
pagină a caietului de literatură, materie care îl face, 
cu an ce trece, să se îndoiască de îndreptăţirea 
intimităţii sale!).

Pre-scriitorul trăieşte la fel de bine la munte 
şi la mare, la deal şi la câmpie. Aşezarea omenească 
pe care o preferă e satul şi oraşul mic şi oraşul 
mare. E Baia Sprie şi Slobozia şi Gherla şi Cluj şi 
Bucureşti şi Paris. Şi Londra. Şi Washington. 

El este contabilul. Pre-scriitorul este 
electricianul şi este instalatorul. El este plutonierul 
şi locotenentul şi chestorul de poliţie. El e gardianul 
de la puşcărie, gardianul scârbos. Pre-scriitorul este 
chiar profesorul de chimie şi este profesorul de 
literatură, căci şi ei au caiete. Şi caietele lor au o 
ultimă pagină. 

Apoi, pre-scriitorul este pensionarul. Toată 
viaţa lui „a muncit” la Stat. Şi-a plătit CAS-ul. 
Acum, confuz, fluid, cu irisul aproape dizolvat în 
albul ochiului priveşte în urmă. „Ehei, domnule, 
dacă v-aş povesti viaţa mea, aţi putea scrie un 
roman!” – zice el. Însă constată că vorbeşte singur, 
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că e singur pe bancă în parc. Aşa că nu se mai 
bazează pe nimeni: îşi cumpără un caiet şi scrie 
cu pixul pe copertă, CAIET DE SOCOTELI, 
iar pe ultima pagină, neapărat pe ultima, scrie: 
ROMANUL VIEŢII MELE. 

Imaginea perfectă a pre-scriitorului este 
poetul clujean Perşa, Dumnezeu să-l odihnească! 
Pensionar de boală, păstrând cu sfinţenie pe pereţii 
casei portretele lui Marx, Gheorghe Gheorghiu-
Dej şi Ceauşescu, fost membru cu funcţii mărunte 
în UTM (Uniunea Tineretului Muncitor), Perşa 
îşi lipea celofan roşu pe televizor şi te invita la el 
să vezi emisiuni „în culori”. E cel care l-a crezut 
fără crâcnire pe poetul Dan Damaschin că Uniunea 
Scriitorilor a decis ca poeţii să primească costume 
roşii cu fireturi galbene, prozatorii să ia costume 
albastre, iar criticii – verzi şi că toţi o să defileze pe 
stadion la o mare festivitate de cinstire naţională a 
meseriei de scriitor Tot el şi-a vândut apartamentul, 
a dat de băut şi a declarat băbuţelor din piaţă că 
a luat Premiul Nobel pentru literatură. Ultima dată 
a fost văzut la un semafor, într-un Mercedes, cu o 
ţigancă tânără la volan.

Cred că e destul. Cred că am ajuns la 
margine păturii metaforei. Deja se văd picioarele 
pre-scriitorului. Pre-scriitorul poate fi planta şi 
poate fi buruiana. Depinde de cine îl pliveşte. 

Însă nimeni, dar nimeni, nu-i poate smulge pre-
scriitorului din minte credinţa în realitatea şi 
urgenţa literaturii. Este fascinantă bucuria care i se 
citeşte pe faţă când trece printre rafturile cu cărţi 
ale unei librării. El priveşte cu o iubire egală toate 
cărţile. Pentru că, orice nume de autor ar fi scris pe 
copertă, el îşi vede propriul lui nume. Librăria nu e 
decât un templu închinat lui.

Nu-l pliveşte nimeni. S-au scris cărţi 
despre „Cenaclul Echinox”, despre „Cenaclul de 
Luni”, despre „Cenaclul Tribuna”. Se vorbeşte 
cu glas înfiorat despre cenacluri de SF, haiku-uri, 
despre Croh (de proză) sau doar poezie. Şi despre 
concursuri interjudeţene de literatură. Şi despre 
cele internaţionale, cum ar fi cel de la Sighetul 
Marmaţiei sau „Armonii de primăvară” de la Vişeu. 
Despre „Poesis” (o adunare la vârf a poeţilor). Se 
mai vorbeşte cu respect despre Cenaclul lui Mircea 
Martin. Se mai vorbeşte cu respect despre Cenaclul 
lui Marin Mincu, Dumnezeu să-l odihnească şi pe 
el. Nu ştiu de ce, dar am impresia că pe Maiorescu, 
pe Lovinescu, pe Ion Pop, pe Nicolae Manolescu, 
pe Mircea Martin şi cu asta basta, îi cheamă cu 
ordin în fiecare primăvară mamele lor ca să facă 
melegarul. Adică răsadniţa. 

Au diable! De şaizeci de ani mă chinuiesc 
să împlinesc şaizeci de ani. Pre-scriitorul c’est moi!

Grup, cu Eugen Jebeleanu
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Alexandru VLAD
 

Rudolf

Există împrejurări în care constatăm că am uitat 
numele celui cu care tocmai stăm de vorbă. Aproape că 
ne uităm disperaţi după un ecuson pe care să-l poarte 
în piept, ca la conferinţele internaţionale. Asta ne-ar 
scoate din situaţie. Adică există oameni cărora le uităm 
numele, şi când avem nevoie de ele ni se refuză, şi omul 
ne apare în memorie nebotezat. Chiar dacă stă de fapt 
în faţa noastră în carne şi oase. Şi indiferent ce vorbeşte 
aproape că nu auzim, chinuiţi de un singur gând: Şi cum 
îl cheamă?

Să fim înţeleşi, nu e vorba neapărat de cineva 
cu care ne întâlnim din an în paşte, suntem într-o relaţie 
care nu ne permite să întrerupem şi să spunem „Scuză-
mă, dar nu-mi vine în minte numele tău.” Ar lua-o 
drept o glumă proastă, o ofensă premeditată chiar, o 
obrăznicie, o mitocănie.

Asta mi se întâmpla mie acum. Şi cine m-a 
pus să realizez că fulgerător i-am uitat numele? Deci 
mă uitam la el şi în timp ce vorbea mă străduiam să-mi 
amintesc cum îl cheamă. Îmi veni până la urmă în minte 
un nume: Rudolf. Eram de-a dreptul panicat, pentru că 
ştiam foarte bine că nu-l chema Rudolf şi totuşi numele 
lui adevărat refuza să-mi vină în minte. Un fel de 
răspuns la minut. Creierul meu făcuse un scurt-circuit. 
Până la urmă, fără să-mi dau seama, m-am trezit că-l 
întreb cu voce tare: 

– Şi de ce nu te cheamă pe tine Rudolf?
Probabil cu cea mai naturală voce din lume.

S-a oprit perplex. Se uita la mine, şi pe bună 
dreptate împietrit. Mai fusese el vreodată întrerupt din 
discurs cu asemenea excentrică întrebare?

Când şi-a regăsit graiul mi-a spus:
– Mama ar fi vrut să mă cheme Rudolf. Dar 

tata, de la maternitate până la primărie s-a oprit cu tot 
felul de cunoscuţi, probabil şi cu necunoscuţi – astfel 
de om era, şi au băut în fiecare local câte o cinzeacă. La 
starea civilă s-a blocat, uitase numele pe care i-l spusese 
mama, ca urmare a decis el singur: Ludovic. Ştia că era 
undeva pe aproape, dar numele adevărat şi l-a amintit 
abia ziua următoare, când certificatul de naştere era 
deja completat şi trebuia să-l ducă mamei. Mama a fost 
furioasă, i-a reproşat mulţi ani, până târziu. Uneori când 
eram numai eu cu ea îmi spunea Rudolf, şi mă alinta 
Rudi, ceea ce îmi provoca multă confuzie. 

Pentru mine, toată copilăria, Rudolf a fost 
renul care trăgea sania lui Moş Crăciun.

Apoi trase aer în piept.
– Dar acest lucru nu-i ştiut de nimeni altcineva 

dinafara familiei, acum a devenit pretext de glumă, eu 
însumi aproape c-am uitat. Tu de unde ştii?

Aici tata Freud spune că un nume care ne 
scapă momentan tinde să fie înlocuit cu un nume de 
substituţie, care deşi e pe dată recunoscut drept incorect 
nu încetează să ni se înfăţişeze cu îndărătnicie. Procesul 
mnezic a suferit o deplasare, spune el, şi între numele de 
substituţie şi numele căutat există un proces identificabil. 
Un proces de refulare ar fi avut loc înainte. Dar această 
explicaţie nu ne mulţumeşte dacă nu putem desena 
o schemă tot atât de complicată ca aceea prin care ne 
demonstrează el de ce s-a întâmplat să uite numele lui 
Luca Signorelli. 

M-am lăsat păgubaş. Şi când am ieşit de la el 
din casă am constatat că afară ningea ca la Crăciun. 

 

pagini recuperate
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Dan CULCER 

 Secolul XX ca un mascul feroce

Secolul douăzeci, cel dotat cu un penis cât peninsula Sinai,
cu nişte testicule cât bombele cu hidrogen
îşi încheie calm nasturii prohabului,
îşi trage în sus pantalonii pe buci
cu un icnet şi o râgâială de satisfacţie
după ce ne-a violat pe toţi în cur sau în pizdă, după gen,
dacă aşa ceva mai există,
cum nu se poate mai brutal.
Fără plăcere desigur, secolul nu simte plăcerea
ejaculatorie ci doar plăcerea umilirii rătăcitorilor,
de îmbe sexe, pe acest pământ, care nu este al nostru, dar nici al lui, 
nici al lor, şi care va deveni al nimănui.
Perineul violat s-a rupt ca şi frâna timpului.
Bolovanii din cer cad sloboziţi în neştire din nori de leşie,
O pată de sânge iţită pe albul zăpezii care nu mai vine 
să ne acopere ruşinea, jegul acestui pământ majestuos.
Fiecare cu versiunea sa, într-o confuzie drăgălaşă,
cu mâinile lor călduţe şi umede martirii şi torţionarii 
ţin tibişire moi pe tăbliţe de gresie, calamusuri pentru tăbliţe cerate
şi zgârie istorii incompatibile, contradictorii şi înverşunate. 

   (Auxerre, 11 septembrie 1999)

sociograme
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Urechile lui Midas sau adevărurile 
îngropate în haznaua Internetului

Forumurile, comentariile siturilor, blogurile 
au devenit zidurile plângerii, divanul psihanaliştilor, 
Internetul – groapa săpată unde se spun adevăruri, se 
scuipă adevărurile şi se acoperă cu pământ, dar peste 
groapă nu mai cresc şi nu mai foşnesc trestiile sau 
buruienile, ierburile care să dezvăluie tuturor secretul.

Regele are urechi de măgar, democraţia din 
România este o parodie, Cleptocraţia este numele ei 
adevărat, capitalismul este de o violenţă fără control, 
guvernanţii României slujesc interese străine şi mai 
ales interesele lor personale, nu cele ale comunităţii, au 
îndatorat ţara prost guvernată peste orice limită. 

Interesele comunităţii sunt interese prioritare pe 
care nu le-a definit niciodată nimeni, corect şi limpede, 
din 1938 încoace, nici carliştii, nici legionarii, nici 
comuniştii, nici democraţii, nici cleptocraţii. Poate doar 
Ion Antonescu să fi fost obligat să le definească, într-un 
moment de criză profundă, în condiţii de război. Dar 
prea mulţi contestă, sub diferite pretexte, modul în care 
Mareşalul a acţionat.

Intelectualii de frunte autoproclamaţi sau care 
s-au declarat fruntea între ei, prin troc, sunt bine hrăniţi 
ca „boierii minţii”. Toţi s-au îngrăşat sau îngroşat, au 
îmbătrânit în rele, fac comentarii în cerc închis sau 
la ore la care nu-i ascultă nimeni, pe cacanalele unor 
televiziuni care sunt doar surse de violenţă stupidă şi 
metoda unui meşteşug de tâmpenie, ca şi în Occident, 
cu aceleaşi telenovele, seriale şi jocuri pentru debili 
mintali.

Bogătanii României sunt mârlani, agramaţi, 
vânduţi sau gata să se/ne vândă. Nu mai există fruntaşi 
ai ţării iar cei care au fost creditaţi ca fiind reprezentativi 
au renunţat demult să mai critice regimul iar când o fac, 
o fac cu grijă, să nu supere pe nimeni. De condiţiile de 
viaţă ale muncitorilor cu sapa sau cu mintea nu se mai 
ocupă nici măcar sindicatele. Iar despre pensionarii 
săraci nu se mai aduce vorba, că tot sunt pe moarte, fără 
medicamente şi fără copii care să le fie în preajmă, acum 
plecaţi la cules pietre cernute din nisipurile deşerturilor.

Puţini dintre cei adevăraţi, dintre cei ce vor bine 
majorităţii se văd uneori la televiziune, vorbesc la radio, 
ei nu sunt în Parlament, nu scriu în ziare şi nu ies în 
stradă de jenă, de frică sau din lipsă de speranţă. Prostul 
gust, mitocănia au câştigat. Naţionalismul majorităţii e 
de paradă şi fără vlagă. E declarat de elitele compradore, 
colaboraţioniste, ca fiind un reziduu de fund de hazna. 

sociograme

Uniformizarea mentală şi slăbiciunea de şale, de coloană 
vertebrală pare să fi câştigat, să ne fi învins.

Din acest moment se poate spune că e mai rău 
decât în decembrie 1989. Fiindcă ştim că de atunci 
încoace suntem păcăliţi, duşi cu vorba, că nu am putut 
schimba cu adevărat societatea şi nici pe noi nu ne-am 
schimbat destul. O complicitate fără limite, fără lege, 
fără altă finalitate decât ziua de mâine ne leagă fălcile, 
picioarele şi pumnii. Izvorul salivei ne-a secat. Nu mai 
putem nici măcar scuipa cu ciudă sau greaţă.

Mai există dezlegare? Eu însumi nu sunt aici 
decât Plângocea, personaj dintr-un basm pe care nu-l 
va povesti nimeni. Nu mai avem bătrâni. I-am vândut 
sau nu am ştiut să-i ascundem. Au pierit în puşcării, fără 
judecată sau cu o judecată strâmbă, impusă de interesele 
ocupanţilor coloniali.

În numele acestora, un individ care se numeşte 
Alexandru Florian duce obrăznicia până la a ne interzice, 
cu bâta unei legi scelerate, votată de slugile ajunse în 
Parlamentul României, să-l lăudăm public pe unul din 
aceia, dintre noi, care o merită cu prisosinţă: Mircea 
Vulcănescu. Se admite astfel fără posibilitatea de a le 
mai contesta deciziile unei justiţii vândute. Câtă vreme 
vor mai abuza de răbdarea noastră astfel de ipochimeni 
plătiţi din bani publici, pentru a servi interese străine?

Cu Victor Rebengiuc
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Adrian ALUI GHEORGHE

Comunitatea artistică

E o casă plină de poeme.
Tata poem, mama poem, copilul poem.
Pe pereţi sunt atîrnate poeme.
Pe o masă poem o bucată de poem aşteaptă
satîrul poem să-l împartă în bucăţi de poem
care vor fi puse pe o tavă poem
care va fi împinsă brutal pe fundul
cuptorului poem.
Tata poem stă înfipt într-un scaun poem
şi citeşte poeme dintr-un ziar.
Are ochelarii poem pe nas
parcă e o paiaţă scoasă din uz.
Copilul poem a spart un poem şi acum
adună cioburile:
vai, nu arunca poezia la chiuvetă
că se înfundă canalul poem,
strigă mama poem.
 
Bătăi în uşa poem:
copilul vecinilor a venit 
să împrumute două poeme
(„numai pînă marţi, a spus tata!”)

Mama poem îi împachetează două poeme
îl mîngîie pe creştet
(ce mare te-ai făcut!) 
şi brusc înduioşată de tentaţia artei
în mica noastră comunitate
îi spune cu voce domoală:
unul dintre poeme puteţi să-l păstraţi
e mica noastră contribuţie la 
sentimentul de zădărnicie care ne leagă.

Made in China

De la prima carte semnată de mo yan
pe care am citit-o
am spus că va lua premiul nobel
lucru de care academia suedeză a ţinut cont

(mulţumesc, academia suedeză, sper
să colaborăm mai departe 
mai am cîteva propuneri
o să revin cu amănunte de asta 
nu vă faceţi planuri pentru mult timp); 

deşi cu mult timp înainte de a citi
obosit de viaţă, obosit de moarte
mîncam conserve made in china
îmbrăcam haina made in china
mă scăldam în parfumuri made in china;

da, guvernul meu e unul made in china
am citit asta pe marginea fotografiei de grup,
pînă şi limba română pe care o vorbesc 
politicienii din fotografie este made in china;

pe sînul tău azi am citit made in china 
sărutul tău de dimineaţă a fost made in china
vin şi trec anotimpuri made in china
le petrec cu o tristeţe made in china;

seara chiar m-am gîndit la bucătăreasa 
lui confucius şi i-am dat dreptate: 
omul nu e decît holograma unui univers 
proiectată într-un bob de orez 
preparat după o reţetă secretă. 

Relativitate

Motto:
„Pe măsură ce un corp accelerează, timpul trece mai 

încet pentru acesta, iar masa sa creşte ...(...) Timpul şi 
spaţiul nu sunt constante, unica valoare constantă fiind 
viteza luminii - aceasta înseamnă că timpul poate trece 

mai repede sau mai încet, în funcţie de înălţimea la 
care te afli şi de viteza cu care călătoreşti”

Einstein

musculiţa de oţet trăieşte o sută de ani într-o zi.

corbul trăieşte patru sute de ani în patru sute de ani.

elefantul trăieşte unsprezece ani într-un an.

fantoma din moară trăieşte pînă se dărîmă moara.

carmen saeculare
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privighetoarea trăieşte pînă se întîlneşte cu pisica.

pisica trăieşte şapte ani într-un an.

numai omul trăieşte cîţi ani vrea într-o zi,
după cît poate să îşi imagineze;
da, numai el e capabil să trăiască o sută de ani
într-o secundă.

Blues

De ce nu ar fi carnea mea bună de mîncat?
Adică o privighetoare vă lasă gura apă,
şi o ciosvîrtă de om vă face greaţă?

– Ce ne deosebeşte decisiv de fratele nostru, porcul?
– Cuvîntul.

Chiar atîta rău poate face cuvîntul cărnii,
că o spurcă iremediabil?

Dacă poeţii ar trebui să facă zi de zi
tot ce spun în poeziile lor

Dacă poeţii ar trebui să facă zi de zi
tot ce spun în poeziile lor
ar fi destul de comică realitatea

călăresc nourii sau păsările
dresează viermii din măr
învaţă alfabetul morse peştii din acvariu

umblă la axa planetei
să vadă cum de nu se uzează de atîta folosinţă
ciocănesc cu o cheie boantă
în lanţul sistemului bielă-manivelă
care ţine polii legaţi unul de altul
şi apoi ung cu miere angrenajul
să nu mai scîrţîie

contorsionişti pe-o frunză de brusture 
echilibrişti pe dîra lăsată de fulger
respiră pe nas cuvinte şi scot
curcubee de ceară 
din metafora încălzită
la foc cu foc

îşi dau întîlniri
pe planete date la retopit
şi apoi rîd ca proştii
de încurcătură ...

Dumnezeu face destule lucruri trăsnite
la care ei vin cu camera ascunsă

ba unii dintre ei ar fi în stare
să depună mărturie că trupurile se împrumută
ca bicicletele
dintr-un cer depozit
da, sufletele îşi aleg (acolo, sus) trupul preferat
cu care dau o tură pe lumea asta
vor să ajungă timpul din urmă 
– e, de altfel, distracţia preferată a oricărui muritor.

Dacă poeţii ar trebui să facă zi de zi
tot ce spun în poeziile lor
atunci la subpreţul seminţelor care 
nu s-au ostenit să rodească,
ar trebui adăugată valoarea
corcoduşului care a continuat să facă floare şi fructe
la mulţi ani după ce a fost tăiat.

(Şi acum între noi –
eu care scriu,
dumneata care citeşti:
chiar că nu ar trebui să răspundem 
la toate scrisorile de adio ale sinucigaşilor…!) 
 

Bazar

Dacă ar şti cititorul
cîtă izmeneală filosofardă
se ascunde 
sub ceea ce se numeşte 
îndeobşte poezie
pe care el ar trebui să o
cinstească precum o religie
a unui trib 
ales;

dacă ar şti cititorul
că surogatele i se vînd ca marfă
poetică,
că este păcălit la metru, la kilogram,
la imagine, la profunzime,
că literatura a ajuns un bazar
în care toată lumea
vrea să păcălească pe toată lumea;

dacă ar şti cititorul cît de chinuiţi de cuvinte, 
cît de neinspiraţi, 
cît de plicticoşi sînt prea adesea poeţii,
ar pune mîna pe par.

(Dintr-un volum în pregătire)

carmen saeculare
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Sergiu Radu RUBA

Semnaţi aici! 
(fragment)

 
Frica, da, frica începea să lucreze. Mă temeam 

că bătrânul meu stătea să-şi piardă minţile. Nu mă 
slăbea cu telefoanele, implora, se jeluia. Nu înţelegeam 
nimic. Îmi desfiinţasem postul fix, aşa că mă suna pe 
mobil, văietându-se că nu-i ies cuvintele vorbind către 
astfel de drăcovenii, ca apoi să încheie precipitat şi să 
aştepte să-l apelez eu. Prins cu alergătura după vedete 
şi interviuri, cu răspunsurile obligatoriu masculine la 
scrisorile cititoarelor, cu muncile plicticoase căzute firesc 
în seama singurului bărbat din redacţia unei reviste pentru 
femei, adică a mea, amânam mereu o întrevedere cu el. 
Trebuia să-l întâlnesc devreme ce se agita că are să-mi 
comunice informaţii care nu pot fi transmise prin telefon. 
Dar mai veneau la rând şi fără milă nevrozele colegelor, 
fantasmele lor, exaltările, dezamăgirile, secretele secrete 
doar faţă de bărbaţi, drept care se cădea să se ascundă 
de mine când şi le împărtăşeau şi toate aceste zgârieturi, 
fierbinţeli, ciupituri de ţânţar trebuiau oblojite şi încă în 
regim de urgenţă. 

Am tresărit abia când mi-a bătut la uşă un emisar. 
Era un pensionar mărunţel, cam de vârsta tatălui meu. A 
îngrămădit câteva fraze despre un drum al lui la un spital 
din Bucureşti şi, fără să înceteze a bălmăji şi fără să se 
uite la mine, m-a călcat pe picior şi mi-a strecurat în mână 
un plic. 

De lemn Tănase în prag, am mai apucat să-l admir 
cum dispărea în colivia ascensorului. Ăsta da conspirator!, 
mi-am zis. Iar în codul lui dublu de semnalizare, cu 
indicii derutante într-o direcţie, dar gesticulaţie eficientă 
în sens opus, îl recunoşteam în sfârşit pe bătrânul meu: 
ieşea la lumină, după o jumătate de secol, instinctul lui 
de om de legătură al partizanilor din munţi. Îmi povestise 
câte ceva la cinci-şase ani după căderea comunismului, 
când devenise cert că nu mai era cale de întoarcere. 
Ascultându-l, mă uitasem atunci la dânsul cu ochii atât de 
holbaţi că, fără să vreau, îi lăsasem impresia că nu-l cred. 
Ziarele se umpluseră de mărturii asemănătoare şi spectrul 

a ceva déjà vu dădea târcoale relatării. Dar când l-am auzit 
cu câtă exactitate descria Apusenii şi peşterile lor dintre 
care multe fuseseră descoperite oficial doar în anii ’80, 
mi-a fost jenă de suspiciunile mele şi am prins a-i sorbi 
cuvintele. Ba mai mult, statornicindu-mă în presă, i-am 
propus să scriem o carte despre gherila lui. A început însă 
să mă amâne, iar la un moment dat, cicatricile prin care 
se mai scurgeau niscai amintiri, i s-au închis. Distanţa s-a 
îngrijit şi ea să uneltească împotrivă. Îl vizitam cel puţin 
o dată pe an dar, mai cu seamă după moartea mamei, am 
dat mai des pe la el, singur acum în casa robustă din Irisul 
Clujului, formulă fericită pe care o nimerisem într-un 
interviu despre cartierul copilăriei mele, nu atât central, 
cât verde, cu o căutătură îndelungă, amânată, liniştită. 
Hărţuindu-l, ţinându-l insistent sub tensiune, asaltându-l 
uneori când nu se aştepta, n-am izbutit să-i smulg decât 
ţăndări de amintiri şi nenumărate reflecţii asupra, vezi 
Doamne, mersului lumii.

De data asta însă, încuind uşa apartamentului, 
strângeam plicul în mână, excitat ca de o grenadă numai 
bună de lansat spre furioasa-i detunătură. Am parcurs 
febril primele fraze ale textului, părându-mi-se că lunec 
peste un scris tremurat. Pesemne că mie îmi tremurau 
mâinile, aşa încât peste zona fierbinte a scrisorii, am 
trecut o dată fără s-o iau în seamă. A doua oară însă mi s-a 
părut că înţeleg, iar pe urmă...

Bătrânul fusese vizitat de un trimis al unei „extrem 
de importante persoane publice”, după cum spunea el, 
care-i ceruse, nici mai mult, nici mai puţin, decât să dea o 
declaraţie cum că el, Mircea Durostor, tatăl meu, există!... 
Da, da, o declaraţie că e în viaţă şi că, prin urmare, nu a 
fost ucis de către cineva care avusese misiunea expresă 
de a-l lichida. Când asta? Tocmai în 1957, iar acum, 
după cincizeci de ani, acea persoană publică de mare 
însemnătate avea nevoie atât de o confirmare scrisă şi 
iscălită a existenţei lui Durostor senior, cât şi de o apariţie 
a sa la televiziunea pe care acea figură notorie o deţinea, 
o controla şi o punea să strălumineze asupră-ne. Bătrânul 
meu devenise brusc indispensabil nu numai pe ecranul, ci 
şi în studiourile televiziunii sale, în memoria de neşters a 
ordinatoarelor şi a DVD-urilor acesteia. Altfel spus, i se 
punea totul la dispoziţie ca să fie adus la Bucureşti, i se 
sugera cam ce să debiteze în faţa microfoanelor, ba erau 
gata să-i şi sufle, dacă omul aprecia că ar putea să aibă 
trac. Iar bătrânul nu voia să facă nicio mişcare şi, mai cu 
seamă, nicio mişcare fără mine.

Vasăzică, 1957. Frumos. Trebuie că era chiar anul 
în care Durostor se lăsase de partizanat sau de curierat 
clandestin prin munţi, prin peşteri şi avene. Dar ce făcuse 
el, ca să citez un clişeu celebru, în următorii şapte ani, 
până la amnistia politică generală din vara lui ’64?... O 
vorbă limpede nu suflase despre acest răstimp, cu toate că 
de o frază sibilinică, mereu aceeaşi, se agăţa din când în 
când: „Au fost ani în care n-am văzut cerul decât rareori, 
noaptea”. 

epica magna
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Dar, mai presus de orice, mă intriga identitatea 
virtualului asasin al bătrânului. Ucigaş virtual sau ucigaş 
ratat? Individul îl ratase pe Durostor, ceea ce nu înseamnă 
că nu-i lichidase pe alţii. Aveam o seamă de bănuieli cu 
privire la mogulii presei, încercam să mă orientez după 
vârstă, numai că trecuţi de 70 de ani erau vreo patru din ei, 
cu mutre sfătoase sub care se putea ascunde eficient câte 
un securist revopsit.

Şi totuşi, scrisoarea avea în ea acel sâmbure 
primejdios de fascinant şi de incredibil, primejdios de 
seducător tocmai prin oferta vertiginoasă de fantastic şi 
de aventură. Dar bătrânul putea la fel de bine să o fi luat 
razna, era foarte probabil ca presiunea nenumăratelor taine 
reprimate atât de multă vreme să fi produs o răbufnire de 
imaginaţie, un efect halucinogen pe fondul existenţei 
lui singuratice. Un unic amănunt mă împiedica să înclin 
spre o atare interpretare: aerul de complotist versat al 
bărbatului care-mi înmânase scrisoarea, exactitatea 
îndelung exersată a gesturilor lui de mesager-fantomă 
între vechi guerrilleros. Devenise însă evident, peste toate 
acestea, că bătrânul meu avea nevoie de un confesor şi 
că acela nu puteam fi decât eu. Aşadar, aşterne-te tinere 
Durostor cât mai curând cu putinţă pe drumul Clujului, 
aţinteşte bine ochii, deschide urechile şi înregistrează tot! 
Mai cu seamă că, venit pe lume când tatăl tău sărise de 
40 de ani, eşti, oricum ai întoarce-o, un fruct întârziat, un 
fel de pară de octombrie a prelungitei sale clandestinităţi.

* * *

De-a curmezişul urgenţei drumului meu spre Cluj 
s-a aşezat chiar Ariadna. Ori de câte ori îi rostesc numele 
în gând, imaginea ei se încheagă ca prin farmec. Nu ea ca 
document fotografic mi se impune, ci o anume înnourare 
a privirii perindate asupra celor din juru-i şi mersul acela 
de plantă căţărătoare legănată de vânt. Negrul ochilor ei 
părea că-şi schimbă întruna forma. Cu nasul în monitoare 
sau în hârtii, simţeam cu toţii, adică fetele şi cu mine, 
nevoia să ne ridicăm de la birou când o aveam în preajmă. 
Un resort incontrolabil ne împingea în sus ca spre a nu 
fi prea copleşiţi de supleţea ei, deşi cred că mai degrabă 
ne mişcam în întâmpinarea surâsurilor sale. Directoarea 
noastră fondase revista de una singură şi asta o costase o 
căsnicie din vârful căreia soţul iubitor o instruia cum că o 
fiinţă decorativă precum dânsa nu trebuie să facă nimic, 
afară de a-i toca banii lui, un star în devenire în mediul de 
afaceri. A şi devenit, iar ea a plecat. Astfel a apărut revista 
Mon Plaisir pe care Ariadna o prezenta ca pe o invenţie 
personală, enumerându-i, ca unei jucării ingenioase, 
funcţiile surpriză: informaţie, excitaţie, vibraţie. Aşadar, 
vibrăm după ce ne excităm şi nu ne excităm decât 
informaţi fiind. Drept care Ariadna mă informă că:

– Ştii – şi-mi mângâie două falange de la trei 
degete –, trebuie să faci un interviu cu Cassandra 
Cassandra, o cunoşti, emblema canalului de televiziune 
Omega. Candidează la Parlamentul European. Ne-a ajutat 

atât de mult, e o mare feministă, numai un bărbat poate 
s-o descoase pe deplin. Te aşteaptă mâine dimineaţă. Îl 
mai citeşti pe García Márquez?

M-am speriat. Am bombănit, am obiectat, am 
protestat. Am invocat bolile bătrânului, ajutorul meu 
care nu suferea amânare, m-am zvârcolit între degetele şi 
braţele colegelor.

– Hai, Duro! Hai, Duro! mă rugau toate. E vorba 
de Cassandra, ştii tu, Cassandra noastră, ea ne protejează, 
dacă n-ar fi ea... 

Mă înconjuraseră, lipiseră de mine blăniţele lor 
perfide de pisici temperamentale. Mă mângâiau, îmi 
şuşoteau în urechi. Ariadna mi se uita în ochi cu nourii ăia 
ai ei, iar cea mai mică şi mai tăcută, Manţura, mă controla 
la prohab.

– Minţi! N-ai spus de la-nceput că bătrânul a făcut 
preinfarct, ţi-a venit ideea între timp ca să scapi, las’ că 
pleci mâine seară, ne scrii ceva şi despre ultima carte a lui 
Márquez? E tot despre amor!

Toate mă atrăgeau, dar decisesem de la bun 
început că, singurul bărbat fiind în redacţia de femei a 
unei publicaţii pentru femei, ar fi absurd să-mi complic 
existenţa cu vreuna dintre colege. De altfel, mi-ar fi 
încurcat serios libertatea de mişcare. 

– Hai, reluă şefa, hai, du-te mâine la Cassandra, 
te aşteaptă la 10, n-am să-ţi mai reproşez că te închizi cu 
cititoarele în birou după program...

Nu mi-o reproşase niciodată, iar eu mă închideam 
într-adevăr cu unele cititoare din când în când. Care va 
să zică, se prefăcuseră că n-au văzut nimic, dar între ele 
discutaseră, ridicaseră chestiunea.

M-au îmbrobodit, m-au năucit, am rătăcit drumul 
drept.

* * *

A doua zi, la 10, vedeta de televiziune Cassandra 
Cassandra, zisă CC, zisă Two Times Cassandra, zisă 
Double C, mă primea încercănată în salonul casei sale 
elegante, dar nu atât de impunătoare precum imaginea 
de pe ecran a stăpânei locului. 

– Ei? – şi cu această monosilabă interogativă, mă 
obligă să mă aşez. 

Am renunţat la hărţuielile introductive şi am 
atacat din start: „De unde atâta înverşunare feministă? 
Care e baza ideologică sau, dacă preferă, doctrinară a 
feminismului ei personal? Ce rost mai are feminismul 
în Europa de azi? De ce ignoră puterea reală a femeii 
şi a feminităţii? Când va pune punct războiului cu 
personajele literaturii?...”

Nu voiam s-o scot din sărite, dar recunoşteam 
în sinea mea intenţia de a o irita. Că izbutisem, se 
simţea din călcătura ei apăsată, persuasivă pe parchetul 
salonului. Pornise să se plimbe a meditare.

– Vezi dumneata, Duro, cu literatura română 
lucrurile stau foarte prost. Marile sinteze asupra ei, dacă 
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le pot numi aşa, sunt semnate numai de bărbaţi, ea nu 
a fost privită din unghiul egalităţii de şanse. Da, da, 
nu zâmbi, aşa zâmbiţi cu toţii ca proştii şi vă miraţi că 
forurile europene....

Nimănui nu-i păsa în Europa de muierile din 
opera lui Caragiale, nici măcar nu ar fi fost în stare prin 
Occident să le pronunţe numele. În schimb, so many 
times Cassandra se cutremura de soarta mediocră a 
unor amante de vodevil ca Veta, Zoe, Miţa Baston şi 
Didina Mazu şi de mizeria imagologică (chiar aşa zicea: 
imagologică!) a fel de fel de alte curve în ambalaj de 
neveste onorabile, ca să nu mai vorbim de cuconetul 
cât de cât spălat al aceluiaşi clasic, compus numai din 
bunici şi mătuşe tâmpite, mame de copii răzgâiaţi şi 
traficante ordinare de influenţă pentru şcolari bătuţi în 
cap. Păi, aşa arăta femeia în timpul lui Carol I?! Înjură 
pretinsul realism în literatură şi, spre exemplificare, 
trecu la Rebreanu:

– Un şi mai mare nenorocit! – perora dumneaei. 
Soldăţoiul ăsta din Năsăud face din femeie unealtă de 
parvenire, ca apoi s-o trimită la moarte! Nu preţuieşte 
femeia decât în ipostaza ei de ţărancă. De cum apare 
o fiinţă civilizată ca Nadina, o pune să fie violată şi 
sugrumată de ţopârlani! Apoi şi pe domnişoara Rosmarin, 
de ce o omoară?... Caragiale se mai salvează prin Anca 
din Năpasta. Acolo zic şi eu inteligenţă, tărie feminină 
de caracter, angajament justiţiar, ea conduce tot jocul, ea 
e mâna destinului! Se pare că s-a căit mult grecoteiul şi 
a ispăşit prin această dramă. Aşa-i trebuie, dacă nu şi-a 
băgat la timp minţile-n cap! Dar Rebreanu, nimic! Nu are o 
femeie respectabilă în toate scrierile lui, nimic în Pădurea 
spânzuraţilor, iar în Adam şi Eva, să nu mi se spună mie 
că acolo femeia e liberă! E o înşiruire de cochilii în care 
destinul îşi leapădă icrele, femeia e victima instinctului 
dictat din cosmos şi alte nebunii, pffu!

Nu părea că se va calma curând. Îşi mai trase 
sufletul lăudându-l pe Sadoveanu pentru Vitoria Lipan 
şi pentru câinele lui Nechifor, dar o dată ajunsă la 
câini, îşi aminti abrupt de destinul tragic al lui Bubico, 
de incapacitatea inventatorului său de a interpreta un 
pedigree (vezi Bubico, copilul lui Garson şi al Gigichii, 
nepot şi curtezan al Zambilichii), aşa că nu-l scoase pe 
Caragiale din musiu, din plăcintar, din fanariot şi din ratat 
în Europa, altfel spus, la Berlin. Se dezlănţui din nou 
împotriva aşa-zisului realism care de fapt e o convenţie, 
o prejudecată asupra realităţii, care bate-n cuie imaginea 
lumii, nelăsând-o să devină fluidă ca, uite, la Eliade 
unde, în La ţigănci, femeia impune ritmul lumii, face 
ordine prin puterea ei de fascinaţie, prin mister...

Mă rugam în sinea mea ca nu cumva să lunece 
de la povestirea asta cu ţigănci multicolore la Ţiganiada 
de unde s-ar fi prea putut ca taifunul s-o ia de la capăt. 
Fiindcă în emisiunile sale TV, Cassandra combătea pe 
trei fronturi: discriminarea femeii, protecţia câinilor 
vagabonzi şi integrarea socială a rromilor. După ce un 
japonez murise la Bucureşti cu artera de la un picior 

secţionată de colţii unui maidanez şi cu sângele scurs, 
Cassandra se oferise ca avocat să apere în instanţă 
drepturile câinelui. Dar agresorul nu fusese identificat. 
Mort aveam, ucigaş nu, plângere nu, apărător da. Ce-ar 
fi vrut dânsa să apere?

– E clar, domnule Durostor, că nu putem continua 
cu asemenea mentalităţi! De aceea doresc să ajung în 
Parlamentul European şi să determin promovarea unei 
legislaţii care să nu mai permită efuziuni discriminative 
la adăpostul libertăţii artistice... Mai cu seamă în 
literatură... Va trebui luată măsura radicală ca literatura 
română să fie rescrisă în mare parte. Nu te mira, nu 
numai cea română, ci şi cea rusă, de exemplu. Cum e 
posibil un Raskolnikov care ucide două femei? Cum e 
posibilă o Sonia Marmeladova, spune şi dumneata?

Eram cu totul depăşit de situaţie. Simţeam că pot 
să trăiesc fără Sonia Marmeladova, dar nu şi fără Miţa 
Baston. I-am spus-o.

– Nu gândeşti corect, dragul meu. Ne putem 
lipsi şi de una, şi de cealaltă. Europa trebuie construită 
din alte materiale. E obligatoriu să începem acum ca să 
putem reuşi măcar la două generaţii după noi. Fireşte că 
generaţia noastră nu va mai apuca acea zi când energiile 
latente din actualele opere vor permite rescrierea lor 
într-o altă viziune. Vom avea atunci un nou Caragiale, 
un nou Dostoievski şi mai ales un alt Flaubert... Ah, 
biata Emma Bovary, ce ticăloşie!

Asemănător vorbea şi la televiziune, adaptându-
şi însă limbajul şi ideile cerinţelor imaginative ale 
publicului general. Mă servi, în sfârşit, cu un whisky şi 
luă loc înaintea mea. Arăta mai bine pe ecran. Blondă, 
robustă, faţa ei mi se părea acum prea lată. O avantaja 
însă o privire limpede, nepoluată de îndoieli. Insistenţa 
acestei priviri îmi strecură un avertisment:

– Durostor e un nume rar. Tatăl tău se numeşte 
cumva Mircea Durostor şi locuieşte la Cluj?

– Da, am tresărit eu, de ce?
– Va fi târât fără voia lui într-o afacere complicată. 

Spune-i doar atât: să nu cedeze! I se va cere mereu: 
„Semnaţi aici, semnaţi aici!” Să nu semneze nimic! Să 
nu-i spui însă că îndemnul vine de la mine, iar dumneata 
să uiţi că am discutat despre asta, de acord?

 M-am declarat de acord. Eram destul de speriat. 
Cassandra se ridicase.

– Şi interviul? Mă jupoaie Ariadna dacă mă 
întorc fără el!

– Ah, era să uit, iată-l! Nu dau altfel de interviuri, 
va trebui să vii la mine în emisiune, după ce voi câştiga 
în alegeri. Va fi o emisiune de adio, simt nevoia unei 
schimbări.

– Şi dacă alegerile nu ies bine?
– Mă vei ajuta şi dumneata să iasă bine. 
Îmi înmână câteva pagini cu răspunsurile deja 

formulate şi cu întrebările de asemenea. Îmi mai spuse:
– Desigur, Ariadna ştie că ne-am ocupat de 

interviu. Dumneata semnează aici. Curaj!

epica magna
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Alex CIOROGAR

New Abstraction

Lucrurile s-au aşezat. Vlad Moldovan, Andrei 
Doboş şi Gabi Eftimie sunt câteva dintre cele mai 
valoroase nume din cadrul ratrapării româneşti (cel de-
al doilea val al douămiismului poetic). Încă de la debut, 
Vlad Moldovan impresiona printr-un decupaj insolit 
al realului. Critica vieţii cotidiene făcea casă bună cu 
simulacrul baudrillardian, iar spectacolul imaginilor 
nu fusese decât o modalitate, subtilă ce-i drept, de 
condamnare a consumului capitalist: „Atenţia vine din 
plictis care vine din melodia asta/ prea lungă/ care vine 
dintr-o pălincă ratată care vin din bucuria/ revederii chiar 
acum cînd ne aşezăm şi comandăm/ o bere./ Nu-i chiar 
aşa rău, nu-i nimic de văzut”. Semnalizând prezenţa 
interfeţelor ce necesită mereu decodificare, „rostirea 
singulară” specifică lui Vlad Moldovan trădase un joc 
fin al aparenţelor: „pe geam vin detalii amestecate”. 
Deşi putea trece drept un Acosmei speculativ, Vlad 
Moldovan pusese în pagină – atât în blank, cât şi în 
dispars – schiţe pentru o poezie ideală din care reţinuse, 
inspirat, numai câteva sclipiri. Pilde minimaliste, textele 
sale conturaseră – cu ajutorul construcţiilor eliptice – o 
poezie a ideilor: „cerul dă albastru”. Oricât de cerebral, 
aş zice totuşi că, centrat pe imagini şi acţiuni, autorul 
practicase un discurs eminamente descriptiv susceptibil 
lecturilor psihanalitice. Într-adevăr, pe ultima copertă a 
celui de-al doilea volum, Alex Goldiş arătase, suficient de 
convingător, cum diversitatea registrelor şi a tonalităţilor 
trădaseră, în fapt, prezenţa unei multitudini de dorinţe, 
pulsiuni şi obsesii. Foarte interesant de remarcat că, fără 
a se mai preta acestui gen de analiză, scriitura se prezintă 
acum ea însăşi ca terapeutică.

Dacă douămiismul a reprezentat (mai ales în 
aripa sa fracturistă) o ultimă revoluţie avangardistă din 
istoria recentă a poeziei noastre, putem susţine liniştiţi 
ideea conform căreia contra-reforma metamoderniştilor 
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compune un veritabil tablou al ecumenismului de azi. 
Mai mult, aş zice că, tocmai împotriva biografismului 
şi a neo-expresionismului, metamodernismul poetic le 
readuce aminte celor din comunitatea literară că ar fi, 
probabil, timpul să adopte o viziune optimistă asupra 
realităţii. Vorbeam, altundeva, despre „distanţa ce se 
cască între manifestele die-hard de la începutul noului 
veac şi preponderenţa stilisticilor soft ce predomină 
azi”. Cred, de asemenea, că putem discuta, cu egală 
îndreptăţire, despre discrepanţa dintre poeticile dark ce 
cartografiau mizeria tranziţiei româneşti şi gesturile light 
ce caracterizează, din 2010 încoace, apariţiile editoriale.

Mi se pare, apoi, că figurile centrale ale poeziei 
extrem-contemporane ar putea fi grupate, dacă vreţi, 
în cel puţin alte două tabere. Se disting, pe de o parte, 
direcţiile „noii detaşări” (scriitura conceptuală ori 
tendinţele postumane, între altele) şi formulele „noii 
afectivităţi” (noua sinceritate şi neo-biedermeierul, ca să 
mă rezum doar la două exemple), pe de alta. Nu există, de 
altfel, nici o linie clară de demarcaţie între cele două aşa-
zise grupări. Conceptualismul nu face rabat de la emoţie, 
la fel cum nici metamodernismul nu exclude tematicile 
postumane. Chiar dacă polarizările există, cele două 
categorii trebuie citite, mai degrabă, ca polii extremi 
ai aceluiaşi spectru, cu atât mai mult cu cât ambele se 
confruntă cu aceeaşi problemă ce dirijează, de la sfârşitul 
sec. XIX, întreaga producţie poetică. Aşa cum impecabil 
demonstrează William Marx, toate tendinţele recente 
caută soluţii provizorii privind reformularea conceptelor 
centrale ale unei arte (creativitatea, expresivitatea, 
subiectivitatea, originalitatea) ce a întors spatele nu doar 
lumii, ci şi propriului demers.

Expunându-şi – in plain sight – referinţele, 
poetul face două lucruri în mod simultan: impune o 
critică autoironică la adresa istoriei instituţionalizate a 
poeziei (din care face totuşi parte), punându-se, totodată, 
la adăpost de acuzele criticii instituţionale care i-ar 
fi putut demasca pernicios influenţele. Ceea ce Vlad 
Moldovan ne oferă, în fond, nu e nimic altceva decât o 
superbă genealogie a actualităţii noastre literare (sau o 
spectranaliză poetică a contemporaneităţii, ca să folosesc 
o sintagmă deja celebră în sfera studiilor literare). 
Vibrând la periferia tuturor formelor de subiectivare, 
reconfigurarea codurilor literare – redenumită, de Laurent 
Milesi, drept contratextualitate – contribuie la coagularea 
unei poetici acroamatice. Şuntând aproape fiecare rând, 
poetul construieşte anastomoze lirice genuine, în timp 
ce fluxul discursiv sculptează – cu brianţă şi sagacitate 
– enorme galerii estetice în subsolul fiecărei teme 
abordate. Situată undeva între digimodernism şi „noua 
abstracţiune” („new abstraction”), poezia multimodală 
a lui Vlad Moldovan constituie exemplul cel mai 
reprezentativ al post-avangardei academice, aşa cum 
textele lui Sebastian Big compun, dacă vreţi, varianta 
cea mai semnificativă a ariergardei post-academice.

S-a vorbit, nu o dată, despre impasul criticii în faţa 
proiectelor experimentale. Recunoaşterea incapacităţii 
de a pătrunde pe căi bătătorite în miezul unor astfel de 
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programe e acompaniată de sentimentul inexplicabil 
ce atestă calitatea indenegabilă a operei inovatoare. Ce 
faci însă când instrumentele şi strategiile obişnuite nu-ţi 
mai sunt de folos? Recurgi, desigur, la metode mai puţin 
familiare. Ştim foarte bine că, de la Nietzsche încoace, 
criticul literar se metamorfozează, când n-are-ncotro, 
într-un soi de „auditor estetic”. Ceea ce înseamnă că 
nici ideile, nici formele utilizate nu mai pot fi – cel puţin 
pentru o anumită perioadă – examinate. Senzaţiile din 
timpul lecturii rămân singurele care contează. Cu alte 
cuvinte, de fiecare dată când se vede nevoită să-şi lepede 
bagajele provinciale, critica literară purcede la o nouă 
raţionalizare a experienţelor estetice aşa-zis inefabile 
(Barthes livrase, în Plăcerea textului, cea mai influentă 
metaforă a respectivei teorii). Or, conceptualizarea nu 
poate lua decât două forme. Prima spune că, fascinat, 
cititorul ar trebui să rămână mut în faţa textului literar, 
pe când a doua soluţie nu e alta decât analogia. Efectele 
pe care poezia le are asupra cititorului sunt identice, 
credea acelaşi Nietzsche, cu acelea ce decurg din audiţia 
muzicală. Şi nu e deloc întâmplător că, pentru filosoful 
german, plăcerea cea mai mare era pusă tocmai pe seama 
disonanţei (i.e. a glitch-ului).

Într-o cronică a Observatorului cultural, 
Bogdan-Alexandru Stănescu a oferit recent una din 
formulările cele mai puternice ale acestei teze. Meditând 
pe marginea limitelor criticii literare, Bogdan-Alexandru 
Stănescu afirmă, chiar din capul locului, existenţa unei 
schimbări majore de paradigmă, declarând că e „nevoie 
de un cititor participativ, dispus să coboare în lumea 
accidental textuală a acestei poezii, să-şi pună ochelarii 
care îi permit să vadă realitatea pliindu-se pe scheme 
flexibile, să-şi pună căştile şi să coboare în subsolul acela 
unde poetul 2.0 îi mixează”. Iată, apoi, cum Ovio Olaru 
se arată defazat în încercarea de a descifra „semnele 
culturale ale noii generaţii”: poezia lui Vlad Moldovan, 
scrie tânărul cronicar, „confuzează instrumentele criticii 
tradiţionale”. Reacţia nu e nemaiîntâlnită. În 2006, de 
pildă, Adrian Schiop observa, în lipsa unor alte variante, 
că „vocea lirică e făcută după texte de muzică”. Şi o făcea 
în prefaţa debutului semnat de Gabi Eftimie („ochi roşii 
polaroid/ acesta este un test”, Editura Vinea): „poezia 
Gabriellei Eftimie nu e rezultatul lecturilor, ci al muzicii 
pe care o ascultă”.

Revenind la volumul lui Vlad Moldovan, cred 
totuşi că reacţia lui Mihai Iovănel rămâne încă şi mai 
grăitoare. Criticul recunoaşte că, deşi sunt părţi care-i 
rămân opace, „plăcerea pe care o oferă nu suferă 
nici o scădere”. Nu e de mirare că, şi pentru Iovănel, 
volumul lui Vlad Moldovan devine o „artă-colaj, ca 
jazzul, organizată prin intermediul unor opoziţii brutale, 
dar anulate de poet prin masterizare” (aproximativ 
aceleaşi observaţii pe care Nietzsche le făcuse pe seama 
tragediei). Globuri disco şi muzică electronică, pe de o 
parte, scandări rap sau manele moderniste, pe de alta. Nu 
altfel stau lucruri nici pentru Marius Conkan: „poezia 
din Glitch se «comportă» asistemic şi divergent în faţa 
unei coerenţe semantice care s-ar produce la nivelul 
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receptării”, fiindcă „o atare poezie este ghidată, pur şi 
simplu, de plăcerea pe care o poate furniza textul” cu 
„origini aproape epifanice în muzica electronică”.

Două sunt însă aspectele care trebuie punctate. 
Aşa cum bine observa Adriana Stan, poezia lui Vlad 
Moldovan conţine o „materialitate aproape audibilă” 
(din care decurg majoritatea comparaţiile enumerate mai 
sus). La fel de important e faptul că verbozitatea poate fi 
citită ca procesul prin care Vlad Moldovan „dă drumul la 
proiector, în fluxul random al imaginilor” (cum notează 
aceeaşi Adriana Stan). Ceea ce i-ar putea deranja pe unii 
(a şi făcut-o deja) e această punere între paranteze a 
tuturor referinţelor sau a punctelor de sprijin. Problema, 
atunci când lipseşte locul comun, e că cititorului îi este 
refuzată orice tentativă de fuziune. Asta pe de o parte. Pe 
de altă parte, aş zice însă că lipsa oricăror repere se poate 
transforma într-un simbol al destinului poeziei în epoca 
post-globalizării.

Dacă digitalizarea obsesivă a industriei de carte 
presupune transferul cunoştinţelor tipărite pe suporturi 
electronice, poezia lui Vlad Moldovan (şi nu doar a sa) 
transbordează parcă trăsăturile aşa-numitelor new media 
în zona textelor de hârtie, trăgând, dacă vreţi, lumea 
tehnologiilor informaţionale la indigo. Până şi titlul 
volumului devine simptomatic pentru soarta poeziei 
într-o epocă în care însăşi umanioarele au fost acaparate 
de cei care activează în departamentele de „Digital 
Humanities”. O consecinţă a computerizării textelor 
ar fi aceea că, nu numai datorită kitschului postironic, 
autorul elimină (uneori complet) distincţia dintre poeme 
şi meme: „«o floare/ Un crin/ Parfumul cel mai/ Fin»”, 
„Trece efectu/ pe întuneric/ nu văd ce scrie/ cânt de 
generic”. Alta ar fi, de pildă, faptul că, în aceeaşi măsură 
în care fiecare pagină se prezintă ca un nou browser şi 
fiecare strofă ca un nou tab, lectura versurilor sale nu 
se derulează într-un regim obişnuit, ci, mai degrabă, 
ca un fel de scroll pe „tumblr”, simulând efemeritatea 
şi ardoarea infantilă a „ştirilor” din sfera reţelelor de 
socializare.

Iată de ce Vlad Moldovan pare să creadă, odată 
cu McLuhan, că, fără să rămână simple instrumente 
aflate la dispoziţia noastră, noile aparate mediatice 
au capacitatea de a ne modifica propria „natură”. Însă 
acolo unde teoreticianul canadian adoptase o atitudine 
pesimistă vizavi de relaţia omului cu tehnologia, poetul 
celebrează, pe urmele lui Simondon ori Deleuze, 
infinitele posibilităţi ale individuării care îi sunt furnizate 
subiectului în urma interacţiunii cu noile dispozitive. Se 
vede bine, cu alte cuvinte, că, într-o epocă a fluxului 
continuu, tehnologia nu-i provoacă (sau nu doar) crize 
discursive, ci şi veritabile momente de claritate (clipa 
siderală a suspendării virtuale).

Măsura în care Vlad Moldovan a reuşit să-
şi folosească, cu folos, celebritatea câştigată în urma 
succesului primelor două volume – atâta celebritate cât 
mai există, desigur, în lumea poeziei contemporane – în 
vederea unei bune şi viitoare gestionări a carierei sale 
literare e discutabilă. E clar, în schimb, că ambiţiile 
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sale nu au ocolit (nici explicit, nici implicit) acest 
proiect, cu atât mai mult cu cât glitch-ul se prezintă sau 
se vrea a fi încoronarea acestei trilogii începute, acum 
aproximativ un deceniu, prin blank. Asta nu înseamnă, 
totuşi, că putem minimaliza semnificaţiile de sine-
stătătoare ale noului volum. Nici nu-mi dau seama, de 
altfel, dacă volumul a avut un real succes de critică sau 
dacă, conform logicii web, „it just went viral”. Oricum 
ar fi, să recunoaştem că puţini sunt cei care au reuşit să 
regândească majoritatea relaţiilor convenţionale dintre 
expresie şi reprezentare. Aşa cum nicăieri nu vom 
putea citi o mai clară şi mai convingătoare examinare 
a dispersiei condiţiilor de existenţă ale sensibilităţii 
contemporane ca în însemnările lui Vlad Moldovan. 
Destul de bizară devine însă constatarea faptului că, 
stilistic vorbind, Vlad Moldovan împărtăşeşte mai multe 
acum (decât se întâmpla la debut) cu câţiva dintre poeţii 
primului val douămiist: Adrian Peniuc, Dumitru Crudu, 
Tudor Creţu şi Adrian Urmanov.

Nabis de secol XXI, Vlad Moldovan îşi asumă 
rolul de „Toulouse-Lautrec” al boemei literare, livrând 
pastile ce vorbesc despre plăcerile degradării de sine. 
Paradoxal, dizarmonia reglează nu doar mecanismele 
esteticii digitale, ci şi sensurile afectelor iraţionale. 
Datorită internalizării structurilor şi a strategiilor 
culturii comerciale, glitch-ul (dramatizarea scripturală 
a disfuncţionalităţii) e transformat dintr-un simplu 
laitmotiv într-un adevărat brand. Nimic nu spune mai 
clar decât această mişcare că autonomia esteticului „is 
a thing of the past”. Prin intermediul unui imaginar 
sinaptic, poetul tematizează legăturile dintre limbaj şi 
acţiune, oscilând între apatie şi extaz: „Oamenii – mă 
bucur de ei/ dar eventual să nu mă atingă/ să facă lucruri 
pe întuneric/ să-mi ude manşeta./ Fiecare moment e 
atroce/ dar vai ce/ distins este/ ca o doamnă cu vermină”. 
Această mică scenă devină exemplară nu doar pentru 
calitatea australă a versurilor lui Vlad Moldovan, ci 
şi pentru tema centrală a volumului: euforia ce derivă 
din existenţa liminară. Imersate în fluxul rostirii sau în 
mecanica practicilor scripturale din care răzbate numai 
pe alocuri, apariţiile figurii auctoriale devin, cum ziceam, 
simple pretexte erijate în vederea problematizării 
raporturilor complicate dintre subiectul creator şi ceea ce 
poate fi exprimat. Nu e apoi lipsit de interes să notăm că, 
prin analiza reprezentărilor cognitive, textele poetului 
clujean ilustrează perfect limita dintre retorică şi gândire 
sau dintre formă şi simţire. 

Nu e loc de îndoială. Vlad Moldovan e unul 
dintre cei mai talentaţi şi originali poeţi de azi, însă 
după aproape 90 de pagini de „tripuri”, ca să zic aşa, 
începi să te întrebi ce s-a-ntâmplat şi, mai ales, de ce. De 
altfel, n-are absolut niciun motiv întemeiat pentru care 
să nu-şi fi redus, cu cel puţin un sfert, numărul textelor 
din această publicaţie. Imaginile apar şi dispar ca pop-
up-urile pe ecran şi e greu să nu observi delicateţea 
bizar-melancolică cu care autorul însuşi pare să regrete 
vremile de odinioară când literatura nu era doar „a click-
away”. Culmea e doar că vocea de acum pare să-şi fi 
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pierdut ceva din bogăţia de altădată, ceea ce nu înseamnă 
că şi-a pierdut şi din credibilitate. Cu ritmuri funky şi 
efecte ambientale, volumul pare mai mult produs decât 
compus. Şi asta pentru că Vlad Moldovan desparte 
materialitatea cuvintelor de sensurile acestora. Începând 
cu glitch-ul, elementele de vocabular joacă, pe rând, rolul 
unor controlere „MIDI”. Chiar dacă scrie despre „două 
beri/ şi zece ţigări”, poetul imprimă mereu versurilor o 
glazură siderală: „Eu, adică individul acesta/ amărât/ şi 
ridicol,/ am rămas acolo/ încoronat şi legănat în falduri/ 
de lumină”. 

Îndepărtându-se de principiile acumulării, 
Vlad Moldovan se dedă cu totul metodelor reductive 
(étrécissements). Suprapunând cuvinte şi imagini, poetul 
înlănţuie hipotipoze, la fel cum repetiţiile mute voalează 
opulenţă scenografică („aceasta e piscina./ pilaştrii 
turquaz/ împrejmuiţi de gresie”). Cadenţa e uneori 
preluată de la Sociu, iar „strigoii” lui Eminescu bântuie 
şi ei strofele din Glitch: „Comorile din lujeri,/ brânduşe 
de pe dealuri/ electric luminate’s/ de-a fulgerului valuri/ 
străjeri d’eternă moarte/ şi clipe ferecate/ din când în 
când în cânt”. Printre blesteme fluoresente, autorul 
explorează complexul versului absurd, lansând multiple 
piste de lectură. Între nostalgie şi ironie, între greaţă 
şi exuberanţă, critica capitalismului („maimuţe ce se 
adună la cutia milei”) e patinată cu inflexiuni arhaice. 
Ca Goga odinioară, Vlad Moldovan ţine sfat de vreme 
lungă privind libertatea celor care „rulează” în faţa 
constrângerilor societale şi redă, cu multă blândeţe, 
perversa familiaritate a fiinţei dereglate. Scrie, e adevărat, 
despre renunţare, dar nu aşa cum o făcuse Khasis. 
E vorba, mai curând, despre un anumit mod de a trăi, 
renunţând la problemele trecutului. Cred că glitch-ul aşa 
trebuie citit: ca un soi de purificare prin care poetul face 
un pas lateral, ieşind în afara vortexului înconjurător. 
De aici se desprinde şi autoflagerea realizată din postura 
celui aflat în preajma iluminării. Posibilitatea descentrării 
apare numai când „dorinţa e învinsă”. Nu ai ce pierde, pe 
scurt, fiindcă sinele e o iluzie. Element relaţional, poetul 
– dacă e să fim puţin didactici – e mereu în tranzit: „sunt 
o virgulă/ o incluziune”, „Corpul meu –/ acum altul”. 
Aflându-se într-un permanent război cu sine însuşi 
(„după ce m-am pacificat”), poetul îşi leapădă gândurile, 
memoriile şi percepţiile cu care s-ar putea identifica: „un 
gând trecut/ care e următorul?”. Nu e greşit, aşadar, să 
afirmăm că epuizarea tuturor semnificaţiilor acaparează, 
pe nesimţite, poezia lui Vlad Moldovan dând naştere 
unor aposiopeze expandate.

Însă tocmai aici – în punctul de maximă 
intensitate a volumului – apare şi problema-i cea mai 
mare. Şi anume, faptul că proiectul ontologic trece mereu 
pe primul loc, poezia fiind redusă, nu o dată, la un simplu 
teatru de lumini: „Lăsaţi privirea/ să urmeze/ gheruţele 
de staniol/ Odihiniţi-vă/ frământările/ pe rombul din 
depou”. Or, ştim de la Fondane, via Baudelaire, că 
atunci când dimensiunea spirituală a poeziei primează, 
întregul trebuie re-echilibrat prin stabilitatea formelor 
tradiţionale. „Urban soulscare” e, în schimb, un pastel 
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intoxicant şi deopotrivă fantomatic: „Coronamente 
fuziforme/ mlădiate de foarfecele/ deceniilor trecute./ 
Oglindite într-o clasă gimnazială/ pe la amiază/ când ei 
sunt la sport/ sau poate chiulesc”. Spectacolul, s-a tot 
spus, e o tehnică a intersubiectivităţii, iar Vlad Moldovan 
nu face altceva decât să profite de această realizare atunci 
când execută, sub bolte neokantiene, un soi de triplă 
stacatură cu declinaţii electronice: „Luminează odată/ 
Atmosfera -/ cerul empiric şi/ cerul interior/ un continent 
obscur/ cu laguna la maree”.

Zburdând printre fâşii de suprarealism, puseuri 
de minimalism şi pseudo-vizionarism, Vlad Moldovan 
şi-a plimbat poezia într-un montagne russe al cotiturilor 
stilistice în cei aproape 10 ani de când a debutat, în 
aceeaşi măsură în care şi-a supus cititorii – de la un rând 
la altul – unor mişcări de-a dreptul diaforetice. Aflat în 
cursă cu sine însuşi, Vlad Moldovan a devenit un atlet 
al inovaţiei. Dar ne-a impresionat destul. Sunt sigur că 
cei care-i urmăresc activitatea cu atenţie (printre care, 
desigur, mă socotesc şi eu) nu mai aşteaptă noi surprize, 
ci, mai curând, consecvenţă şi/sau consistenţă. Ce-i 
drept, l-aş putea acuza de manierism dacă şi numai 
dacă limitele tehnicilor sale ar fi (într-un fel sau altul) 
predictibile. Autoreflexiv şi ermetic, montajul pe care îl 
pune în pagină conturează un eclectism formal extrem 
de bine balansat. Metaforele, ca să dau doar un singur 
exemplu, nu sunt nici prea puţine încât să putem spune 
că nu se auto-depăşeşte, nici prea multe încât să-i trădeze 
intenţiile.

Roland Barthes identificase, la un moment dat, 
trei tipuri de eforturi prin care artistul ar putea distruge 
literatura: 1. să treacă la un alt semnificant, adică la 
pictură, la muzică sau la orice altceva (reprezentativ e, 
pentru această categorie, Marius Ianuş care a trecut de la 
poezii la rugăciuni); 2. să devină un pseudo-teoretician 
(vezi „Poetica non-separabilă a interfeţei. O topologie 
futuro-logică a derealizării” semnată de Sebastian Big); 
3. să nu mai publice, pe urmele lui Rimbaud, renunţând 
cu totul la exerciţiul literar (cum a făcut Constantin 
Acosmei). Vlad Moldovan se strecoară parcă printre cele 
trei opţiuni. Prin protocolul sistemelor distributive (1), 
scriitorul se îndepărtează cât poate de mult de poezie; 
prin declaraţia de pe ultima copertă (2), devine un mic 
teoretician al propriilor produse („Am fost curator acestor 
poeme”); şi, în sfârşit, prin acea estetică a brevităţii – 
devenită deja marcă-nregistrată – se plasează, în chip 
definitiv, de partea tăcerii ori împotrivă discursivizării 
excesive (3).

Orice altceva s-ar mai putea spune, un lucru e 
cert: odată cu acest volum, Vlad Moldovan extinde şi 
mai mult graniţele scriiturii (atât sub aspectul limbajului, 
cât şi din punct de vedere al imaginarului), fiindcă, în 
ultimii 20 de ani, niciunul dintre colegii săi n-a mai 
apucat, cu atâta greutate, deliciile delăsării sau „fluturul 
trăirilor”. 
____________
* Vlad Moldovan, Glitch, Editura Charmides, Bistriţa, 2017.

 
Florina LIRCĂ-MOLDOVAN

 Înapoi (şi înainte) pe Solaris

 Un vis cu ochii deschişi – departe de 
conotaţiile negative asociate expresiei – ar putea fi 
catalogată recenta carte a lui Dan Perşa, Înapoi pe Solaris 
(apărută la Editura Meditative Arts, în 2017). O călătorie 
în timp şi, mai presus de toate, în spaţiu, prin care autorul 
caută să afle sensul vieţii. Evident, nu e primul, au mai 
făcut-o şi alţii înaintea sa, unii de neegalat (Eminescu şi 
visul său romantic, bunăoară). Dar nici original, dat fiind 
că povestea e inspirată – cum anunţă nu numai titlul, ci 
şi autorul în Cuvânt înainte – dintr-o operă de referinţă a 
literaturii science-fiction (romanul Solaris al polonezului 
Stanislaw Lem). Inutilă încercare, s-ar putea zice, şi parcă 
prea îndrăzneaţă. De nu chiar de două ori sfidătoare. La 
adresa înaintaşilor (cu care îşi măsoară, vrea-nu vrea, 
puterile) şi a contemporanilor. Căci nu e puţin lucru 
să ai răgazul de a medita tocmai în era productivităţii, 
când puţini sunt cei ce nu aleargă să despoaie timpul în 
vederea unui profit oricât de mic. Or, asta e ceea ce (nu) 
face Dan Perşa, şi o recunoaşte deschis: „Pentru aceste 
valori militam. Şi nu le consideram a fi altele decât visul, 
imaginaţia, gândirea”. Himere, idealuri, obsesii, nebunii... 
Despre asta scrie el şi nu orice: un roman SF declarat pe 
jumătate love story.

O iniţiativă curioasă, totuşi, deloc de desconsiderat. 
Întâi pentru că, prin cele două genuri abordate, se adresează 
poate celei mai greu de câştigat categorii de cititori: 
amatorii de lumi şi de întâmplări fantastice, cu precădere 
viitoare (adolescenţii sunt poate cei mai pretenţioşi dintre 
ei); şi împătimiţii de amoruri, deprinşi cu bestseller-urile 
de dragoste. Acestea nu sunt însă singurele riscuri pe care 
autorul şi le asumă. Cu mult mai provocatoare i se pare 
miza filosofică a cărţii, cea mai dragă poate, pe care o 
anunţă de la început: „Îl va convinge oare [n.n. pe cititor] 
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un vis de iubire şi un vis despre adâncimea universului 
şi a psihicului uman?”. Dar pe cel avizat? Şanse sunt 
destule. Căci, oare, ce e literatura dacă nu posibilitatea 
de a interoga, libertatea de a imagina şi a simţi fără hotar, 
oportunitatea de a accede la dimensiuni refuzate raţiunii, 
în fine, arta de a crea? Lumi şi orizonturi, sinele şi pe 
ceilalţi. „Într-o scriere literară poţi emite ipoteze ce nu ţin 
seama de nici o realitate, ci numai de visele noastre”. O 
ştim cu toţii, o afirmă, de câte ori are ocazia, autorul: „Or, 
literatura este totuşi o meditaţie... Asupra ta... Şi asupra 
existenţei umane”.

Iată cum trebuie primit Solaris dincolo de ce mai 
declară pe alocuri personajul („scrisul a fost pentru mine 
un refugiu”). O năzuinţă a omului creator de a accede la 
ipostaza demiurgică, la starea de graţie, menite, ambele, 
să nască viaţa şi să îmbogăţească, când nu să compenseze, 
realitatea. „Trăiam – mărturiseşte Chris Kelvin, scriitor şi 
deopotrivă cercetător la Institutul de Solaristică – într-o 
lume pragmatică, deloc favorabilă gândirii şi viselor… 
O lume ce, la o adică, nu refuza cunoaşterea, însă ce nu 
refuza era cunoaşterea pozitivistă. Cunoaşterea poetică 
aproape că o excludea. Nu aduce beneficii”. Iată, Înapoi 
pe Solaris poate fi, totodată, o ars poetica prin excelenţă. 
O carte-manifest despre cunoaşterea de sine şi împlinirea 
omului ca fiinţă spirituală, despre evoluţia umană şi, 
implicit, universală. „Eu susţineam solaristica. Nu era 
o ştiinţă exactă. Era mai degrabă o interogaţie. Ce ne 
provoca să ne examinăm limitele. Să ne chestionăm 
existenţa. Interogaţie ce ne putea purta către cunoaşterea 
profundă. Nu poate exista decât o singură cunoaştere 
profundă: a noastră. Omenirea şi cazurile ei particulare, 
bărbatul şi femeia. De aceea nu consideram solaristica 
disciplină inginerească, ci o artă, un vis...”. Un vis 
(romantic) de a învinge timpul, aşadar, devenit şi aspiraţia 
personală a protagonistului lui Dan Perşa: „Poate pentru 
asta ne-a dat Dumnezeu inteligenţa, ca să supravieţuim, 
să dăinuim, pentru a ne păstra visele”. Absurdă, pentru 
unii, utopică, pentru alţii, transcenderea clipei este, 
în viziunea sa, posibilă. Prin literatură şi meditaţie. 
Singurele atotcuprinzătoare, capabile să ne proiecteze în 
sfera absolutului. A sugerat-o Ion Barbu într-o poezie – 
„Ar trebui un cântec încăpător precum…” –, a preluat-o 
autorul ca motto al cărţii. Şi al personajului ei.

Natură contemplativă, cufundat în sine şi „în 
speculaţii”, Christian are de tânăr toate datele de visător, 
e un idealist convins, totodată un ciudat printre ceilalţi 
(„eu am fost acuzat că sunt nebun încă înainte să fi fost 
pe Solaris. Fascinaţia mi-a dat în obsesie...”). Pentru el, 
ca şi pentru Eminescu, lăsând la o parte aici deosebirile 
dintre ei, „viaţa e vis” şi „lumea-i visul sufletului nostru”. 
Timpul şi spaţiul sunt în noi – ne amintim de la romantici 
–, iar lumea e o creaţie personală. Şi aventură, dar nu de 
orice fel. O aventură interioară, posibilă cu o condiţie: 
să ai curajul să îţi urmezi visul. „Visul meu – explică 
protagonistul – era să înţeleg planeta Solaris... Să cuprind 

adâncimea universului”. Pe cale intuitivă, speculativă, 
aşa cum făcea, cu mult înainte, şi Blaga. Fără a distruge 
misterul vieţii, dimpotrivă, încercând o potenţare a lui. 
„Nu ştim nimic sigur. Dar mergem înainte, poate că într-o 
zi vom afla, dar nu e minunat drumul în sine?”. Până la 
urmă, e de părere Chris, „contează doar ce trăim aici, în 
mintea noastră, pe Pământ”. 

Or, cartea lui Dan Perşa e mai puţin despre 
cuceririle ştiinţifice ale omului, mai degrabă despre 
consecinţele lor asupra condiţiei umane. Pentru el, e mai 
puţin relevant dacă omul a ajuns pe lună sau dincolo de 
stele, mai important e dacă, prin aceasta, a reuşit să se 
descopere pe sine. Căci, deşi proiectată în viitor, peste 
mai bine de un veac şi jumătate, şi în infinitul spaţiului 
cosmic, la o distanţă de circa cinci ani-lumină de Pământ, 
povestea de viaţă a lui Chris Kelvin are puţine de-a face 
cu civilizaţiile neobişnuite şi maşinăriile sofisticate (a 
contribuit la aceasta şi „Revolta tradiţionaliştilor”, care a 
reuşit domolirea extinderii fără discernământ a invenţiilor). 
Nu lipsesc elemente de tehnologie avansată (e, totuşi, un 
roman SF), însă acestea sunt mai mult un pretext pentru 
a lua în calcul omul şi identitatea sa umană: „«Cum va 
arăta lumea viitorului?» Mi-am spus că va arăta exact ca 
a noastră din punct de vedere uman... Omul e acelaşi de 
mii de ani, chiar dacă societatea lui evoluează. Aceleaşi 
impulsuri, aceleaşi dorinţe, aceleaşi plăceri, aceleaşi 
vise, aceleaşi egoisme, aceleaşi lezări de sine când este 
jignit, aceeaşi teamă de moarte, aceeaşi febrilitate de-a 
cunoaşte, acelaşi dor de a iubi şi de a fi iubit”. Pe acestea 
(îndeosebi slăbiciunile) le va oglindi enigmatica planetă-
ocean, pe numele său Solaris, unde o echipă de cercetători 
de la Institutul de Solaristică ajunge pentru investigaţii 
ştiinţifice.

Printre aceştia se află Gibarian, un ins poreclit 
astfel după numele celui care, încă din cartea lui Lem, 
bombardase planeta cu raze X. Experimentul nu rămâne fără 
consecinţe, iar cele mai importante sunt, în ambele texte, 
legate de capacitatea stranie a planetei de a accesa zonele 
intime din memoria savanţilor. Rezultatul? Nenumăraţi 
„vizitatori” ce populează staţia orbitală: „fiinţe create din 
leptoni, extrase din mintea noastră în timp ce dormeam, 
născute din visele noastre. Făcute după modelul unor fiinţe 
ce le-am iubit cu o dragoste infinită… sau făurite după 
fiinţe ce ne-au înspăimântat”. Cu o putere inexplicabilă de 
seducţie, oceanul visător îi vrăjeşte, aşadar, pe cei atraşi 
de absolut. Un fel de Lostriţă voiculesciană, duhul apelor 
solariene îi atrage în capcană pe inşii obsedaţi de idealul 
lor. Şi, din această cauză, năuci: „[Gibarian] se afla sub 
puterea planetei-ocean. Îi auzea gândurile şi teribila foame 
de-a naşte alte fiinţe. Voia alte şi alte odrasle. Dar, ca să 
«nască», avea nevoie de oameni ce dorm”. 

Deşi visător din fire – „doar cei ce visează sunt vii” 
e crezul său –, Chris se arată, de obicei, calculat, ancorat 
în realitate, spre deosebire de prietenul său (deziluzionat, 
suferind şi – de când şi-a pierdut soţia şi copiii – incapabil 
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de vreo bucurie). Cel puţin la început, căci, deşi raţional 
(e totuşi cercetător de profesie, plus că are o experienţă de 
cincizeci de ani), deşi stăpân pe gândurile şi faptele sale, 
nu va fi scutit nici el de capcane, de data aceasta, ale iubirii. 
Cu un nume predestinat („numită uneori Coza, alteori 
Andrahari, Mata Hari, Hari… şi chiar Harieta”), aceasta 
ia înfăţişarea unei tinere pasionate de literatură, sensibilă 
şi, poate de aceea, cufundată în visare, care îl subjugă cu 
farmecul ei pe renumitul savant. Aparent diferiţi – ea, 
infantilă, el, experimentat –, sunt, în fond, asemănători. 
Amândoi caută absolutul, el în cunoaştere, ea în iubire. 
Este ceea ce pe ea o îndepărtează de Paul, pretendentul 
iniţial („diferenţa dintre ei era că el era cerebral, alegea 
doar cu mintea, pe când ea îşi dorea să aleagă cu inima”). 
Captivaţi amândoi de acelaşi vis – depăşirea limitelor 
impuse de condiţia umană –, pentru ei, dragostea pare calea 
nimerită de împlinire: „Mi-l doresc foarte mult pe cel care 
va da o semnificaţie singulară existenţei mele”, susţine 
ea, căci (va simţi şi el) iubirea descătuşează simţirea, 
provoacă fantezia. Şi îi poartă, prin forţa imaginaţiei, spre 
o nouă dimensiune (voit creatoare). Pentru Chris, aceasta 
e chiar planeta-ocean (ori literatura, totuna), o conştiinţă 
a universului, o forţă metafizică ce sondează cele mai 
obscure zone ale psihicului uman şi transfigurează în mod 
creator experienţe dureroase. „Inteligenţele superioare, 
conştiinţele superioare nu distrug, creează! Dumnezeu 
a creat. A făcut lumea, a făcut oamenii şi i-a înzestrat 
cu un suflet şi-a făcut apoi animalele. Spre deosebire de 
animale, noi suntem înzestraţi cu suflet, cu o părticică de 
dumnezeire! De aceea avem religii. De aceea s-a jertfit 
Iisus… pentru că noi, prin sufletul nemuritor, putem avea 
viaţă veşnică. […] Dumnezeu nu distruge, creează doar. Şi 
Solaris? Nu va distruge niciodată ceva... dar va crea, dacă-i 
stă în putinţă. Ar putea vindeca rănile tuturor oamenilor. Ar 
putea învia toţi morţii din morminte”. Ar putea, dar, pentru 
Chris, nu a făcut-o. I-a dat, în schimb, şansa de a-şi urma 
calea aspiraţiei sale.

Despărţit de Hari de o boală incurabilă, 
protagonistului îi rămâne o ultimă speranţă. Întoarcerea pe 
Solaris, unde simpaticul ocean, potent ca un demiurg, să-i 
redea iubita (de ce nu, iubirea?), cea care ar fi putut, dar nu 
a mai apucat să fie împlinirea sa. Înapoi la Solaris, deci, 
sau, la fel de bine, înainte spre sine însuşi. Spre universul 
lăuntric, singurul care poate media – după ce a înfruntat o 
pierdere – renaşterea proprie: „Am stat aşa multă vreme 
şi-am meditat în gol şi-am înţeles că toate câte le aşteptăm 
de la Solaris sunt aşteptările ratate faţă de noi înşine. Nu 
am vrea noi să Creăm într-o Facere Demiurgică? Şi ne-
am spus că Solaris ar putea. Nu am vrea ca prin puterea 
gândului să dăm naştere, ex-nihilo, unor lumi? Nu ne-am 
vrea absolviţi de condiţionările naturale? Nu am vrea să 
cunoaştem universul? Şi cum toate acestea nu ne stau în 
putinţă, căutăm acea făptură ce-ar putea, iar când dăm de 
una misterioasă, o înzestrăm în gând cu tot ce ne lipseşte, 
ca să posede ea măcar omnipotenţa ce-o visăm”. Plecat să o 
regăsească (ori să o creeze) pe Hari, Chris se caută, de fapt, 

pe sine, pe cel care ar fi putut să fie, renunţând totodată 
la cel care este. Capabil de sacrificiul suprem, aşadar, el 
se îndreaptă (şi de această dată), asemenea lui Aliman din 
nuvela voiculesciană, spre apele misterioase ale oceanului 
visător în care se adânceşte pentru totdeauna: „Asta e viaţa 
lui acum. N-am găsit altă explicaţie decât că a intrat în 
simbioză cu Oceanul”, notează prietenul său, Gibarian. 

Poate că nici nu e nevoie de alte explicaţii. Ele se 
găsesc cuprinse în carte. Gata să li se arate celor dispuşi 
să dea o tură (se poate şi mai multe) prin univers la bordul 
imaginaţiei pline de miez a lui Dan Perşa. Curioşii se vor 
alege – nu mai punem la socoteală călătoria interplanetară 
– cu o aventură originală, la graniţa dintre vis şi realitate, 
dintre dorinţă şi neputinţă, dintre cosmos şi terestru. Mai 
puţin un roman SF, mai mult decât o simplă poveste de 
dragoste, Înapoi pe Solaris e, în plus faţă de acestea, o 
experienţă scriitoricească ingenioasă îmbrăcată într-o 
ţinută stilistică provocatoare. O împletire de idei serioase 
şi porniri ludice, de întâmplări grave şi situaţii comice, 
un amestec de inteligenţă şi sensibilitate, de cunoaştere 
şi delectare, iar când nu, un soi de mariaj între text şi 
intertext. Un exerciţiu literar care merită să fie, dacă nu (p)
reluat, cel puţin citit.

Senida POENARIU

Partituri intertextuale pe ritmuri 
optzeciste

Mircea Martin, în Generaţie şi Creaţie, printr-o 
formulare de-a dreptul remarcabilă, postula ceea ce am 
putea numi „condiţia ideală a criticii literare” exemplificată 
în argumentaţia criticului de Lucian Raicu prin studiul 
despre (un alt) Liviu Rebreanu: „A trebuit să treacă timpul 
pentru a ne întâlni cu Rebreanul acestei cărţi şi a trebuit să 
apară cineva care să-şi câştige printr-o îndelungată asceză 
dreptul la complicitatea unui mare destin. Prin asceză, adică 
prin solitudine, pasiune şi răbdare… critică, dar şi prin 
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tristeţe, «căci talent înseamnă tristeţe» (G. Călinescu). […] 
Căci posteritatea operelor nu e decât actualizarea repetată 
a enigmelor conţinute”. Tot despre o asceză, care ia de 
această dată forma pedanteriei, vorbeşte şi un studiu care 
îşi propune inventarierea „citărilor” din poezia „promoţiei 
excepţionale de poeţi”, cum spunea autoarea opului despre 
care discutăm, Emilia David. Cât despre câştigarea dreptului 
la complicitatea unor mari destine, Emilia David îi cedează 
dreptul acesta, ca mulţi alţii, lui Nicolae Manolescu care, 
cel puţin în mentalul colectiv literar, a confiscat (încă) rolul 
de complice în formarea/afirmarea generaţiei optzeci. Pe 
de altă parte, autoarea nu urmează atât de mult ghidul de 
lectură manolesciană, ci îl adoptă pe Ion Bogdan Lefter, 
care, mai ales prin Flashback şi matricea tipologică propusă, 
devine în economia discursului atât autoritatea prin care 
autoarea îşi validează ipotezele, cât şi factorul prin care se 
fixează analogic specificitatea atitudinilor poetice în genere. 
Raportându-ne la citarea de mai sus, rămâne să observăm în 
ce măsură reuşeşte Emilia David să prezinte dacă nu un alt 
optzecism, măcar unul actualizat printr-un act hermeneutic 
pasibil de a oferi noi direcţii interpretative. 
 Poezia generaţiei’80: intertextualitate şi 
„performance”* este parte a tezei de doctorat Mizele 
intertextualităţii în literatura generaţiei ’80. Matei Vişniec 
– Aspecte ale bilingvismului şi ale postmodernismului în 
contextul unei receptări pluriculturale a operei, chestiune 
care se reflectă atât în structura relativ disproporţionată a 
operei, cât şi în divagaţiile tematice. Deşi se anunţă prin titlu 
a fi un studiu care „se extinde la un context literar amplu”, 
în mod constant autoarea ne (re)aminteşte că-şi doreşte 
„conturarea cât mai precisă a profilului individual al poetului 
Vişniec”. Într-adevăr, în cuprins îi regăsim pe T.T.Coşovei, 
Florin Iaru, Romulus Bucur, Alexandru Muşina, Ion Stratan, 
Bogdan Ghiu, Mariana Marin, dar lecturile sunt concentrate, 
cantitativ şi calitativ, asupra poeziei lui Mircea Cărtărescu, 
cumva natural în contextul intertextualităţii, şi, mai ales, 
asupra operei integrale a lui Matei Vişniec. În orice caz, 
introducerea şi concluzia, centrate exclusiv asupra lui Matei 
Vişniec, cât şi secvenţe întregi din argumentaţie, dau impresia 
că Emilia David nu a dorit să renunţe la nici un rând din teza 
de doctorat dedicată dramaturgului, deşi, la Tracus Arte, tot 
în 2016, valorificând din aceeaşi teză de doctorat, autoarea 
a publicat şi un studiu despre Matei Vişniec, Consecinţele 
bilingvismului în teatrul lui Matei Vişniec. Această plusare 
pe un autor într-un studiu comparativ ce ar trebui să 
construiască imaginea de ansamblu a unei întregi generaţii 
pare mai degrabă consecinţa preluării în bloc a materialului 
decât o strategie argumentativă.
 După un „bilanţ critic” al noţiunii de 
intertextualitate, autoarea conchide că aceasta este „un 
proces dinamic de producere a textului literar”, iar analizele 
au rolul de a exemplifica această dimensiune. „Citarea” este 
etalonul intertextualităţii – receptată ca o sursă a jocului prin 
care şi cititorul este invitat să penetreze straturile textului 
şi astfel „le face să comunice şi să producă sens” –, pentru 
ca în cele din urmă să ne fie descoperit că, din moment ce 
intertextualitatea este doar una dintre „figurile jocului”, şi 
cum poezia generaţiei ’80 este „o poetică a jocului”, musai se 
cere o descindere la nivelul celorlalte manifestări ludice, mai 
precis la nivelul performance-ului: „Să mai notăm că jocul ca 
element al performance-ului, dar şi ca una dintre atitudinile 

tipic postmoderne, se diseminează la nivel lingvistic şi 
stilistic într-o mare diversitate de mijloace expresive: în 
mixarea registrelor stilistice, în coprezenţa genurilor literare 
canonice şi necanonice (paraliterare), în asocieri ludice 
de cuvinte şi sunete, în relaţiile transtextuale genettiene. 
În capitolele următoare ipoteza pe care o voi verifica va fi 
în ce măsură se pot găsi corespondenţe în operele fiecărui 
scriitor între convenţiile teatrului în conjuncţie cu jocul 
şi conştiinţa teoretică acută a scriitorului în secvenţe de 
texte poetice care apelează la tehnici şi strategii stilistice 
precum intertextualitatea, metatextualitatea, ironia, parodia, 
pastişa, etc.” Discursul argumentativ reticular, fără puncte 
fixe, glisează înspre insistenţa asupra dimensiunii ludice a 
poeziei optzeciste, iar intertextualitatea şi performance-ul, 
vag definite, devin pretexte în acest vortex al reciclărilor şi 
anexărilor (ludice).
 Voi încerca, pornind de la analizele Emiliei 
David, mai precis de la recurenţele şi invarianţii teoretici 
dispersaţi pe parcursului cărţii, să extrag o tipologie a 
atitudinilor intertextuale manifestate şi materializate textual 
în poezia discutată, demers pe care ne-am fi aşteptat să-l 
găsim în interiorul studiului. Analogiile dintre poeţi există, 
ele sunt nuanţatoare şi interesante cu siguranţă, cum este 
cazul diferitelor metabolizări ale intertextelor caragialiene 
la Coşovei, Iaru şi Cărtărescu sau surprinderea diverselor 
mijloace ale „înscenării sentimentelor în decoruri de teatru” 
– performance poetic – ca o căutare constantă a autoarei 
în poezia celor nouă optzecişti, însă lipseşte o perspectivă 
totalizatoare, sintetizatoare şi totodată delimitativă.
 În linii mari, se pot distinge două direcţii majore: una 
decorativă şi una existenţială. Să o luăm pe rând. Analizele 
autoarei în cazul poeziei lui Traian T. Coşovei prin care 
aceasta identifică o „partitură-colaj în care se ivesc dialoguri 
intertextuale multiple” ce demonstrează „abilitatea deosebită 
a poetului – bricoler, pasionat al mozaicului (jocului) de 
citate” sunt elocvente pentru direcţia decorativă. În această 
parte aplicativă autoarea se concentrează aproape exclusiv 
asupra finalităţilor ludice ale reciclărilor, parodierilor, 
rescrierilor, citărilor, intertextului, deturnărilor de sens ş.a. 
şi ratează reverberaţiile „spaţiilor verzi democratice” – altfel 
spus, dinamica influenţelor poeziei şi culturii americane 
semnificative în poezia lui Traian T. Coşovei. Apoi, să nu 
uităm de culturalizarea cotidianului şi de utopiile care stau 
tot sub semnul influenţei poeziei americane şi a întregului 
spectru (contra)cultural american trecut cu vederea. Nu 
mai intru în detalii, însă această lipsă totală de racordare a 
poeziei discutate la poezia americană care a fost revendicată 
de lunedişti drept model se cere atenţionată. 
 Incursiunile în poezia lui Florin Iaru se 
concentrează asupra performance-ului care ia forma 
„plăcerii înscenării de emoţii”, „proliferării poemului până 
la impasul sensului”,„caracterului performativ al poeziilor” 
scrise cu scopul de a fi citite/ recitate/ jucate, efectului de 
surpriză şi al „tragerii în poveste şi pe cititor”/ cititorul 
ca spectator – înţelegem aşadar din această analiză ce 
semnificaţii atribuie Emilia David performance-ului poetic 
– în timp ce ocurenţele intertextuale au predominant rol 
decorativ, deşi, de această dată, autoarea mai identifică şi 
o componentă subversivă de transfigurare a intertextului 
în mesaje socio-politice. Încă o dată avem o asiduă căutare 
după elementele ludice. 
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„Intertextul cu realitatea” din poezia lui Alexandru 
Muşina îi scapă autoarei al cărei discurs nu urmează un fir 
argumentativ bine conturat. Aflăm că intertextualitatea mai 
presupune şi „includerea limbajelor orale” în linia deschisă 
de Laurent Jenny, analizele sunt laxe, nu este foarte clar ce 
doreşte autoarea să demonstreze, iar revendicarea „punerii 
în scenă” din finalul poemului Budila Express este forţată. 
Cu siguranţă, intertextualitatea (ca citare şi aluzie) are un 
aspect secundar, iar „jocul nu are decât rareori valenţele 
unui topos spectacular” în poezia lui Alexandru Muşina, 
după cum afirmă şi autoarea. Nu intertextualitatea sau 
performance-ul care sunt în esenţă nişte mijloace de 
construcţie ce au la bază o relaţie inter-textuală sunt 
relevante pentru poezia lui Alexandru Muşina, ci relaţia 
subiectivă pe care acesta o stabileşte cu modelele sale. 
Comparându-l pe Alexandru Muşina cu ceilalţi poeţi, se 
observă că acesta nu experimentează ca Romulus Bucur 
pe eşafodajul poemelor precursorilor, nici nu preia ritmuri 
sau tonalităţi ca Mircea Cărtărescu, şi, cu atât mai puţin, 
nu-şi adaptează imaginarul după dominantele culturale 
americane ca Traian. T. Coşovei. Avem o componentă 
relaţională inter-subiectivă. Elementul care motivează 
explorarea planului inter-subiectiv este caracterul 
„comunicaţional” al poeziilor în cauză – capacitatea de a 
transmite un mesaj nu doar perceptibil, ci şi interiorizabil, 
altfel spus capacitatea poeziei de a comunica ceva palpabil 
poetului influenţat. Este o relaţie bazată pe afinităţi 
structurale – de aici şi insistenţele lui Alexandru Muşina 
asupra apropierii şi a aproprierii pe care le-a experimentat 
în urma lecturii unor poeţi precum Kavafis, Pound, 
Berryman sau Lowell. Fascinaţia poetului optzecist pentru 
modele a venit pe fondul unei căutări care şi-a găsit 
împlinirea în poezia acestora. Afinităţile iau forma unei 
viziuni comune, dar şi a unui simţ comun prin care poeţii 
percep şi redau realitatea. Nu vorbim de un rol decorativ, 
ci de unul existenţial. 

Nu ştiu cum de Emilia David ratează 
multitudinea aluziilor la poeţii americani – prezenţa 
menţionată a lui Stevens este doar una dintre apariţiile 
poetice de acest gen – din poezia lui Romulus Bucur 
care îşi exhibă consecvent precursorii şi modelele, şi 
a cărui formulă facilitează excelent aplicarea schemei 
intertextualitate-hipertextualitate, şi variaţiile implicite, 
propusă de Gérard Genette, dar şi teoria simbiozei lui 
David Cowart. Apoi, este demnă de menţionat şi natura 
dialogică a poemelor sale, fie ea şi una unidirecţională. Era 
suficient dacă autoarea consulta studiul (auto)devoalărilor 
– Opus Caementicium, (micro)eseuri despre influenţa 
poetică publicat de Romulus Bucur în 2015. În orice 
caz, ca să revin la observaţiile Emiliei David, concluziile 
acesteia sunt adecvate atunci când afirmă că „în poezia lui 
Romulus Bucur intertextualitatea înclină balanţa de partea 
existenţei, şi mai puţin de cea a ornamentului stilistic”.

Cât despre „opera proteică şi multiformă” a 
lui Stratan, autoarea dedică foarte mult spaţiu încadrării 
ei între modernism şi postmodernism, şi, din când în 
când, mai sunt menţionate ecouri barbiene, eminesciene, 
caragialiene, vergiliene şi danteşti, în fine, rolul lor 
fiind unul predominant decorativ. Ghiu este încadrat în 
rândul postmodernilor graţie opţiunii „de a-şi structura 

numeroase poeme ca performance-uri literare, fascinate 
de procesul scriiturii mai degrabă decât de rezultatul 
ei”. Metalimbajul, deschiderea spre joc şi „punerea în 
scenă” sunt reconfirmate de scriitoare drept mărci ale 
performance-ului, tipic postmoderne, iar intertextualitatea 
este uitată în analizele care sar din poem în poem fără o 
logică argumentativă evidentă.

Mariana Marin, cu „un alt fel de travesti şi de 
joc”, se pare că foloseşte intertextul în scopuri existenţiale 
şi etice. Autoarea ne convinge de existenţa unei relaţii inter-
subiective cu Virgil Mazilescu. Despre Mircea Cărtărescu, 
căruia îi dedică peste 100 de pagini, într-o tonalitate 
encomiastică, autoarea urmăreşte descendenţa barbiană 
şi stănesciană şi natura subversivă a Georgicelor. Nu are 
sens să mai glosăm asupra validităţii catalogărilor de mai 
sus, aş mai menţiona lipsa trimiterilor la poezia lui Allen 
Ginsberg atât ca model instrumental, cât şi existenţial. 
În rest, cu minuţiozitate, autoarea se angrenează într-un 
demers detectivistic demn de apreciat de „prindere în 
fapt” a intertextualităţii cu finalităţi decorative din poezia 
lui Mircea Cărtărescu pornind de la premisa justă a lui 
Nicolae Manolescu conform căreia „jocul de-a literatura 
pare mai important pentru Cărtărescu decât orice altceva”. 
 Cum în acest studiu toate drumurile duc la 
Vişniec, ultima analiză ce însumează 158 de pagini este 
dedicată, cu emfază, întregii opere a poetului. Natura 
dialogică cu „tradiţia” literară, transformarea citatului 
în „verigă dintre memoria individuală şi colectivă” prin 
semnificaţiile subversive (orice trimitere la vreun filozof 
din poezia lui Vişniec, conform autoarei, nu are valenţele 
unui livresc filozofic, ci, poetul fixează repere „solide etic-
morale”), performance-ul care acum ia forma „punerii 
în scenă a propriului Eu”, triunghiurile intertextuale 
identificabile între poezia, proza şi teatrul autorului, 
formula parabolică lecturată în cheie etic-politică, toate 
acestea sunt argumente prin care Emilia David susţine 
că intertextualitatea a funcţionat ca mijloc de eludare a 
cenzurii şi că Matei Vişniec este poetul care „a aplicat cu 
cea mai mare consecvenţă procedeul”, şi, prin urmare, 
este cel mai subversiv dintre colegii săi de generaţie. De 
asemenea, nu avem doar un rol decorativ, ci unul profund 
existenţial. Fie că suntem de acord sau nu cu această 
receptare aproape exclusiv etic-politică a intertextualităţii în 
opera lui Vişniec, se cuvine menţionat că lectura autoarei 
este de această dată mult mai articulată, stratificată şi 
aplicată la nivel textual. Dacă la primii poeţi discutaţi, 
de multe ori, autoarea postulează fără a reda măcar 
versuri ilustrative, această ultimă analiză este mult mai 
bine condusă. 

Şi, ca să revenim la întrebarea de la care am 
pornit: opul întins pe multe pagini al Emiliei David, 
deşi nu arată o nouă faţă a poeţilor discutaţi şi nici nu 
epuizează problema intertextualităţii, deschide calea 
studiilor comparatiste care îşi propun şi surprinderea 
relaţiilor complexe inter-literare, dar şi inter-subiective, 
prin care poeţii optzecişti au promovat anexarea la un 
mediu literar şi cultural mai puţin explorat: cel american. 
______________
*Emilia David, Poezia generaţiei ’80: intertextualitate 
şi „performance”, Editura Muzeul Literaturii Române, 
Bucureşti, 2016.
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Daiana GÂRDAN

Poveşti interconjugale

 Se poate observa, în proza autohtonă a 
ultimului deceniu, o mişcare de revizuire a temelor 
erosului – sexualitatea, cuplul, căsnicia – în sensul unei 
radiografieri detabuizante. Pe fondul unor configurări 
de imaginar social problematic, romanul douămiist 
şi post-douămiist pa să pună în pagină ceea ce am 
putea numi o criză a cuplului, a instituţiei familiei şi 
relaţiilor cu alteritatea. Miza acestui imaginar trădează, 
de fapt, o încercare de expunere brută a unor fisuri în 
realitatea de zi cu zi a cuplului, într-un discurs realist 
concentrat pe detalii terestre aproape inexistente în 
literatura predecesorilor. În continuarea acestui ,,ritm” 
romanesc, stabilit de volume precum Luminiţa, mon 
amour a lui Cezar Paul-Bădescu (2006), sau de mai 
recentul Căsnicie al lui Dan Coman (2015), ambele 
apărute la Polirom, vine şi cel mai recent roman al lui 
Mihai Radu, Extraconjugal. 

 Roman al căsniciei în genere şi al familiei 
în speţă, Extraconjugal* este construit pe planuri 
alternative, unde cel primar (şi cu care debutează 
cartea) este cel al familiei – părinţii şi sora lui Robert 
(protagonistul şi instanţa narativă) –, iar cel secundar 
aparţine căsniciei personajului central. La intersecţia 
celor două planuri se află un al treilea, al amintirilor din 
adolescenţă ale lui Robert. Extra-conjugalul subzistă, 
în economia romanului, doar ca plan alternativ în 
spaţiul căsniciei lui Robert. Există, în romanul lui 
Mihai Radu, o deficienţă ritmică în alternarea lumilor 
pe care le propune cititorului, o trecere greoaie de la 
un tablou la altul, o cadenţă care produce rupturi acolo 
unde s-ar cere o desfăşurare fluidă. Personajele celor 
două dimensiuni par să nu se întâlnească cu adevărat 
niciodată, nici măcar în scenele comune (sau mai ales 
în acestea). Acest lucru se observă în ansamblul general 
al romanului, singurele bucăţi care fac excepţie fiind 

ultimele două capitole, cuprinzând o serie de episoade 
tensionate în care vocea naratorului pare să se modifice 
brusc de la cinismul fin (aproape forţat) din restul 
romanului la o voce cu valenţe mult mai puternice. 

 Cele trei planuri ale romanului se articulează 
în jurul figurilor feminine. În primul plan, naratorul – 
cu profil de obsesiv – încearcă să recupereze tot ceea 
ce poate fi de recuperat mai întâi din figura maternă, 
apoi din figura surorii sale (Camelia), văzută, de cele 
mai multe ori, drept o extensie a mamei: „Mama fusese 
îngrozitoare în copilăria noastră, cu interminabilele ei 
reprize de plâns, moştenite apoi de Camelia”. Prima 
parte a romanului se concentrează, încă de la început 
(,,Ieri am aflat că mama are o boală cu transmitere 
sexuală”), pe portretizarea mamei şi a surorii şi pe 
interogarea relaţiei naratorului cu personaje feminine: 
,,Până la urmă de ce mă enervează atât ce spune 
mama? Din cauză că ştiu că orice va spune, în scurt 
timp o să mă enerveze? Din cauză că şi ea ştie toate 
astea?”. Resortul acestor interogaţii vine din veste-şoc 
care deschide romanul: ipoteza adulterului posibil al 
unuia dintre părinţi devine pentru narator mecanismul 
de legitimare al unui discurs introspectiv (uneori 
pretenţios, cu deschideri filosofice), ce gravitează în 
jurul raportului dintre el şi familia sa, dintre căsnicia 
sa şi căsnicia părinţilor: ,,Niciodată nu m-am gândit la 
mine şi la ei, la toată familia, ca la un om mai mare care 
păşeşte peste ani, având în buzunarul de la piept, ca 
buletin de identitate, o poveste cu bunici şi străbunici. 
(...) Întregul familiei mele, familia mea ca întreg, iată 
ceva ce nu a fost vreodată un obiect de interes. (...) 
Nu-mi pusesem vreodată problema dacă tata şi mama 
erau un cuplu. Pentru mine, ei erau aşa de când lumea 
şi pământul. Se născuseră soţ şi soţie.” 

Mai proeminentă decât figura mamei (şi mai 
bine construită, sub raport caracterial) este cea a 
Alexandrei, soţia, lângă şi pentru care trăieşte aceleaşi 
pulsiuni bipolare, ce traversează întregul spectru al 
reacţiilor, de la iubire la ură: ,,Dragă Ve, cu ani în urmă, 
când tu erai mică şi dormeai la prânz, mă-ta era foarte 
nenorocită. Te iubesc foarte mult. Cam la fel de mult pe 
cât o urăsc pe vaca despre care am amintit mai sus.(...) 
deci haide să-ţi zic cum arată moartea: duminică după-
amiaza, noi toţi – eu, vaca, tu, mătuşa –, casa asta, 
strada asta şi străzile din jur, vezi, noi suntem moartea 
acum, la prânz, când ni se aud doar digestiile, o moarte 
care pierde vremea la marginea oraşului”. Fractura 
căsniciei celor doi e cauzată de relaţiile extraconjugale 
ale lui Robert, redate prin episoadele de criză în care 
Alexandra rememorează şi recită textele erotice trimise 
de soţ către amantă prin e-mail. Disoluţia relaţiei vine 
însă, pentru Robert, din zone mai profunde ale fiinţei, 
dintr-o dorinţă de eliberare dintr-un context care nu-l 
mai cuprinde: ,,M-am gândit atunci că, în momentul în 
care doi oameni nu mai vor să fie împreună, ei renunţă 
la orice comportament pe care l-au dobândit prin faptul 
că au fost împreună. Mi-am imaginat atunci că fiecare 
şterge în el chestii, arde hârtii, cum fac contabilii 
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când aud procurorii pe scări sau cum se întâmplă, în 
timpul războiului, în sediul unui cartier general care e 
abandonat în mâinile duşmanilor...” 

Tema paternităţii are un rol secundar în ambele 
situaţii „extraconjugale”, relaţia lui Robert cu tatăl 
reducându-se la un număr mic de episoade, uitate parcă 
la montaj. Deşi mai complex asumată, propria postură 
paternă şi plasarea existenţială a lui Robert în raport cu 
Ve, fiica sa, este şi ea redusă la o scuză legitimatoare: 
Robert vrea să rămână tatăl lui Ve (nu doreşte ruperea 
căsnicia cu Alexandra), dar nu pare să-şi asume în 
mod real această ipostază pe parcursul naraţiunii. Aşa 
cum Camelia rămâne o extensie a mamei, Ve rămâne o 
extensie a Alexandrei, dar una la care naratorul nu este 
dispus să renunţe. Situarea lui Robert în raport cu Ve 
se configurează de cele mai multe ori ca o privire de pe 
margine: ,,Aş da orice să plec în oraş acum. Aş face-o 
poate şi numai pentru a-i confirma Alexandrei teoria. 
Ce teorie? O teorie simplă, că ei vreau să plec, că nu 
îmi place cu voi, adică nu-mi place cu ea şi cu tine, că 
prefer să mă distrez cu alţii, cu altele, o viaţă a mea 
despre care voi să nu ştiţi nimic”.

  Ritmul naraţiunii devine mai alert abia 
înspre finalul romanului, când enigma adulterului este 
desluşită şi planurile par să se intercaleze. Mihai Radu 
nu reuşeşte nici din acest unghi să construiască, din 
păcate, o voce mai credibilă. Inserţiunile filosofice, 
reminiscenţele de imaginar burlesc (vizibile mai ales 
în caracterizările personajelor episodice, expresii ca 
,,un om ca o băltoacă”, ,,chelia – ceva mlăştinos, un 
mediu bolnăvicios, mult «-os», din sulfuros, nămolos 
şi ploios”), momentele de introspecţie sau meditaţie 
(numeroase şi nu întotdeauna reuşite) sacadează 
naraţiunea: ,,M-am aşezat în lumina farurilor şi m-am 
simţit pierdut, orb. Aveam credinţa că m-aş descurca 
perfect să conduc şi fără nici un strop de lumină, 
accelerând într-un fel de somn mai complicat, ghidat 
doar de indiferenţa contextului şi de alte terminaţii 
nervoase ale miezului nopţii, fiind, în fond, prea 
departe de locurile în care se construieşte timpul oficial 
al lumii şi unde se fac marile naraţiuni, cele care vor 
rămâne peste timp”. Pasajele meditative nu doar că 
eşuează în dezamorsarea acţiunii, dar nici nu plusează 
în construcţia imaginarului: retorica devine, astfel, 
fadă şi redundantă. 

 Punctul forte al volumului lui Mihai Radu 
rămâne, în fond, dinamica relaţiei conjugale dintre 
Robert şi Alexandra, care reuşeşte să suspende nu de 
puţine ori registrul gratuit înalt şi să angajeze alert 
naraţiunea. Problema centrală a „Extraconjugalului” 
e că vizează problematici mai complexe de atât, 
lăsând la o parte dictonul – aplicabil, măcar uneori, şi 
construcţiei romanului – less is more.
_________
*Mihai Radu, Extraconjugal, Polirom, Iaşi, 2017

Emanuel MODOC

Bobiţă scrie un roman
 

 Într-o cronică recentă, Cosmin Borza observă, 
just, că „dacă nu se pierde prea mult citind Copilăria lui 
Kaspar Hauser* ca o colecţie de proze scurte, tentativa 
de a asambla aşa-zisele capitole într-un singur univers 
imaginar, într-o naraţiune-fluviu, ar atenta grav la 
valoarea volumului” (Cultura, nr. 581/2017). Într-adevăr, 
privit ca proiect de proză scurtă, Copilăria lui Kaspar 
Hauser îl recomandă pe Bogdan-Alexandru Stănescu 
ca pe un foarte bun prozator al momentelor izolate şi 
al creării de personaje. Detaliile hipertextuale provoacă 
însă cititorul la o lectură ambivalentă. Or, chiar în această 
strategie a ambiguităţii (voite, controlate etc.), cea mai 
recentă carte a eseistului şi poetului bucureştean îşi pierde 
credibilitatea.

Luată autonom, o proză scurtă ca cea publicată 
în iocan 3 (şi reluată în volum), Barbut, e o lectură 
seducătoare şi exemplară sub aspectul ritmului intern 
şi a atmosferei create. Dacă o luăm ca referinţă pentru 
tonul general al „romanului” Copilăria lui Kaspar 
Hauser, raporturile se schimbă brusc: ritmul pare lezat 
de poetizările adeseori pretenţioase din celelalte proze/
capitole („începusem să-ţi învăţ cuvintele preferate, 
micile tale plăci zgâriate prin care năşteai lumea şi-o 
băgai în burdihan şi, dintr-un loc întunecat şi sec, o 
vomai într-un bairam care puţea a must şi mici”), pe 
când atmosfera se pierde în incapacitatea autorului de a 
gestiona graniţa dintre nostalgie şi melancolie. În acest 
sens, un studiu de caz elocvent e proza Tătuţu. Deşi 
beneficiază de o excelentă construcţie caracterologică, ea 
sfârşeşte înecată în inserţii ironice ale instanţei narative 
(„Nu ştiam că aici se ascute lupta de clasă, că primeam 
nişte palme adresate Mamei, care îndrăznea să fie poate 
prea elegantă, prea frumoasă şi prea vulnerabilă pentru 
tovarăşa”), panseuri despre memorie („iarăşi mă întreb 
de ce memoria mea selectează doar extremele, cum 
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decupează aceste cadre meteorologice şi le aşază peste 
alte imagini, până când copaci diferiţi îşi încurcă crengile 
şi păsările zboară în direcţii diferite, izbindu-se, intrând 
una-n alta şi croncănind fără noimă”) sau meditaţii asupra 
scrisului („cuvinte care reduceau la esenţă, prin repetiţie, 
o lume întreagă, colcăitoare, un ceaun aflat pe foc, de 
sub capacul căruia săreau stropi fierbinţi dintr-un sos pe 
care acum încerc să-l gust, să-l plimb prin gură până se 
răceşte, să-i deduc fiece nuanţă, să-l trec pe la fiecare 
papilă gustativă şi să separ toate aromele”). Hrănită din 
seva memoriei îndepărtate, reconstituite în mare parte din 
poze (pozele comuniste în sepia constituie un leitmotiv 
al cărţii), proza lui Bogdan-Alexandru Stănescu pare 
controlată mult mai bine în secvenţele de atmosferă 
care invocă trecutul mai apropiat decât pe cel recompus 
din amintiri prelucrate artist: „Noaptea, fiecare cuplu se 
retrăgea pe câte o saltea şi discuţiile se stingeau încet în 
întuneric, se auzea sfârâitul unei ultime ţigări stinse în 
paharul cu bere pe fund, apoi, aproape concomitent, poate 
din dorinţa pudică de a uniformiza sunetele, începeam să 
facem sex, cât mai discret posibil, un exerciţiu de negare a 
celorlalţi, ne scufundam în beznă sub cearşafurile umede, 
sprijiniţi cu mâinile în pereţii mai reci decât aerul, umezi 
şi ei, crăpaţi ca nişte portocale pierdute-n beznă”.

Nici sub aspect tematic Copilăria lui Kaspar 
Hauser nu poate fi privit unitar. Capitolele au miză doar 
izolat, nealcătuind o naraţiune omogenă. Tătuţu (fie luat 
ca personaj propriu-zis, fie invocat) e singurul numitor 
comun al celor douăsprezece povestiri. Este personajul 
a cărui evoluţie (sau, mai degrabă, involuţie) poate fi 
urmărită constant şi al cărui drum în pantă descendentă 
urmează logica unui roman: „Toată mierea de la subraţul 
lui s-a risipit în aer, acum duhneşte a câine murdar, a 
nespălat şi a altceva ce nu înţeleg”. De cealaltă parte, 
traseul lui Bobiţă poate fi circumscris fie unei asumări 
a ratării (ratarea ca alegere), fie atavismului. Însă 
problematica aceasta, deşi deosebit de fertilă şi probabil 
singura care poate salva Copilăria lui Kaspar Hauser 
ca proiect romanesc, e aşezată în subsidiar şi insuficient 
explorată. Înlănţuirea epică devine aproape redundantă. 
Cu toate că există o anumită logică a desfăşurării 
romaneşti, întreaga „acţiune” a cărţii e aproape gratuită, 
nu în sensul în care întâmplările ar atenta la sensibilităţile 
vreunui cititor conservator, ci pentru că pur şi simplu nu 
servesc vreunei mize totalizatoare. Amalgamarea tematică 
infirmă mai departe ipoteza unui roman (dacă e să ne luăm 
după recomandarea de pe coperta a patra: „Roman de 
maturizare, roman al deformării”). De asemenea, nu văd 
cum se concretizează „reinterpretarea motivului literar al 
copilului crescut de lupi” (aceeaşi recomandare), cu atât 
mai mult cu cât Kaspar Hauser, ca personaj, nu se înscrie 
în această tipologie decât ca variantă contemporană a unei 
curiozităţi medicale datate. De ce Kaspar Hauser şi nu 
Enkidu, Romulus sau Remus? Genul acesta de echivocuri 
(sau, fie, ambiguităţi intenţionate) se intensifică pe 
parcursul lecturii.

Faptul că avem de-a face cu acelaşi narator 
rămâne, în schimb, doar o prea vădit construită iluzie, 

căci instanţele narative fluctuează de la o proză la alta, ba 
chiar şi în interiorul unei singure proze. Instanţa narativă 
nu îşi poate controla perspectiva, pendulează între golan 
concupiscent şi scholar preţios. Într-o proză care recreează 
scene ale pauperităţii tranziţiei sunt inserate intervenţii 
precum „creierul meu secretă imagini pe care le aşez 
astfel încât să coincidă cu dispunerea scenelor de pe uşa 
lui Pisano de la baptisteriul din Florenţa”. Inconsecvent 
cu propria naraţiune, Bobiţă nu se poate hotărî când e 
povestaşul şi când eseistul, alunecând de-a dreptul în 
liricizări sau în auto-regizări compulsive („Nu divaga, e 
important să rămâi acolo”, „nu am voie să intervin, sunt 
un antropolog care se integrează în haita de hiene” etc.). 
Cu toate că Bobiţă este cel care narează întregul calup de 
texte, diversele ipostazieri ale sale creează la fel de multă 
inconstanţă pe măsura diversităţii vocilor. Atunci când, de 
pildă, în Ninge în Tyria, instanţa narativă porneşte de la 
un pretext lipsit de legătură cu firul principal (un portret 
succint al unui artist ratat) pentru a face transferul la o altă 
poveste, dintr-un alt timp, e aproape imposibil de stabilit 
cine e povestaşul de data aceasta.

Ce e, în definitiv, Copilăria lui Kaspar Hauser? 
O scrisoare de dragoste dedicată Bucureştiului („În 
aer plutea tremurul înserării de Bucureşti, o langoare 
prăfuită, melancolică şi isterică, ora la care se întâmplă 
beţiile, crimele pasionale şi sinuciderile. […] Niciodată 
nu se întâmpla nimic, totul părea învelit în vată, rulat cu 
încetinitorul”)? Cronică de familie? Roman al memoriei? 
Naratorul/ii ar dori să ne convingă că toate la un loc. 
Lectura, în schimb, anulează toate presupoziţiile deoarece 
pozând, în supra-instanţa narativă, drept stăpân al 
propriului scris (ca un Faulkner sau Nabokov), Bogdan-
Alexandru Stănescu îşi dezvăluie, în schimb, limitele 
ca romancier. Păcat că, într-o proză în care stăpâneşte 
în momente izolate atât personajele, cât şi atmosfera, 
autorul ţine să facă din compoziţia cărţii un one-man-
show.
_________
*Bogdan-Alexandru Stănescu, Copilăria lui Kaspar Hauser, 
Polirom, Iaşi, 2017

Botez



28

Ovio OLARU 

Un labirint de referinţe

 Aflat la al doilea volum, Tudor Ganea nu 
surprinde cu nimic. Dacă volumul Cazemata s-a bucurat 
de critici preponderent pozitive – fără să fie primit nici 
cu un entuziasm excesiv, nota bene –, Miere* nu produce 
nicio mutaţie semnificativă în raport cu debutul, ba chiar îl 
pune într-o lumină proastă. În Cazemata, autorul construia 
o mitologie lipoveană, cu amazoane, pescari şi alonje 
detectivistice. În acest al doilea roman, el intră pe un teren 
foarte uzitat. Vom vedea şi de ce.

Miere e povestea satului Mireni – un nume 
foarte convenabil –, întemeiat de un apicultor în jurul unei 
păduri fantastice de salcâm. Fantastice, fiindcă nimeni nu 
o vede în afara apicultorului şi, aparent, a albinelor sale. 
În fine, albinele produc miere doar dacă un cuplu încearcă 
să conceapă în proximitatea stupilor. Personajele care 
populează satul sunt fictive, aflăm mai târziu. Ele sunt 
produsul imaginaţiei lui Radu, un scriitor care, copil fiind 
şi suferind de-o boală incurabilă, mănâncă din mierea 
miraculoasă şi îşi revine, însă mierea are pentru el şi un 
efect halucinogen. Astfel, povestea se întoarce asupra 
ei înseşi: mierea vine dintr-o lume inventată ca delir 
psihedelic declanşat de ingerarea ei. Suntem nevoiţi să 
acceptăm convenţia nedeterminării: satul e fals, dar mierea 
reală? Mierea nu există, Radu e, în schimb, nebun? Ecuaţia 
rămâne insolvabilă.
 Făcând abstracţie de acest aspect, asupra 
romanului se deschid mai multe direcţii de atac. În primul 
rând, umbra lui Cărtărescu e excesiv de prezentă. Dacă la 
el muzeul Antipa se dizolva într-o descriere laxă, ajungând 
invariabil la organic – pereţi pulsatili, vene, carnaţie, 
pe scurt: barochismele cărtăresciene cu care ne-am 
familiarizat –, Radu, fiu de pilot de MIG, începe să muşte 
„cu voluptate” dintr-un stâlp de susţinere, pătrunzând în 
tencuială, de acolo în calorifere, pereţi, centrala de bloc, 
coborând sub formă de funingine asupra unui soldat care 
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se împuşcă în gură, glonţul purtându-l, pătat de creieri, 
până la fuzelajul de duraluminiu al MIG-ului pilotat de 
tatăl său. Asta după ce evenimentele sunt descrise din 
afară: cum tatăl atinge altitudinea maximă, apoi aterizează, 
găsindu-şi fiul în faţa blocului, jucându-se în jurul stâlpului 
de susţinere, vindecat miraculos de o boală necunoscută 
cu ajutorul mierii. Un labirint de referinţe, aşadar, care 
converg foarte previzibil.  
 Disco Titanic (Radu Pavel Gheo) tatona aceleaşi 
zone: inserţii fantastice, contrapunctate de o structură 
narativă foarte robustă, pentru care fantasticul reprezenta 
doar o cârjă stilistică. În romanul lui Ganea, aportul 
magic poartă un rol excesiv, dezechilibrând tot demersul. 
Dispariţia inexplicabilă a şoselelor la intrarea şi ieşirea 
din sat, stabilopozii apăruţi din senin la Groapa Porcului, 
pista de aterizare apărută spontan în capul satului, mierea 
miraculoasă, copilul născut la stupi şi fertilitatea magică 
ar fi fost un număr satisfăcător de itemi fantastici doar 
dacă romanul avea o întindere de 500-600 de pagini. În 
contextul în care el nu depăşeşte 200 de pagini, ocurenţa 
acestor procedee textuale e sufocantă.
 Trei sunt fragmentele care forţează cu obrăznicie 
limitele realismului magic. Primul, în care Radu jonglează 
cu stabilopozi şi delfinii îl aruncă la zeci de metri deasupra 
apei, ca apoi un bloc de pe malul mării să fie distrus într-o 
tornadă şi reconstituit, bucată cu bucată, la fundul apei. Cel 
de-al doilea urmăreşte scena de dragoste dintre Radu şi 
Raisa, în timpul căreia corpul ei devine întregul Bucureşti. 
Kitschul suprem e abordarea eufemistică: Radu linge 
pereţi, clopotniţe etc., iar orgasmul lor simultan capătă forţa 
unui cutremur de 8 grade, care distruge Bucureştiul real. 
În sfârşit, a treia stridenţă, în ultimul capitol al romanului, 
când Stelu secţionează un deal cu motocultorul, iar din 
interiorul lui se naşte, în interiorul satului Mireni, un întreg 
oraş, melanj dintre Constanţa şi Bucureşti. Vorbim de trei 
metafore stângace transpuse literal.
 Rămânând în zona clişeelor realismului magic, 
similarităţile dintre Mireni şi Macondo-ul lui Gabriel 
Garcia Marquez sunt flagrante: avem figura întemeietoare, 
originile incerte ale Raisei şi recursul la mitul fondator. 
În caietul de însemnări al lui Radu, figurile satului sunt 
individualizate prin puteri fantastice, puteri care nu se 
materializează în momentul în care Radu, leşinat în timpul 
unei întrevederi cu Stelu, e adus de către acesta în sat. De 
unde a doua inconsecvenţă: după cutremurul care a devastat 
Bucureştiul, Mireniul se desprinde de lume, drumurile de 
acces dispar, iar satele învecinate nu mai sunt vizibile de 
pe deal. Dacă atât Radu, cât şi Stelu rămăseseră în afara 
satului, modul în care reuşesc să pătrundă din nou în el 
rămâne neelucidat. Meritul autorului e păstrarea obstinată a 
convenţiei realiste, care nu scuteşte, însă, romanul de astfel 
de rupturi logice. 
 Iar acum despre construcţie. Miere merge pe calea 
bătătorită a romanului în roman, labirintic şi întortocheat, 
fără a oferi, însă, şi întinderea minimă necesară pentru ca 
acest procedeu să nu plictisească prin previzibilitate. În 
apartamentul lui Radu scriitorul îi spune personajului chiar 
înainte să îşi piardă cunoştinţa: „Tu, Stelule, eşti scris de 
mine!“ Din păcate, însă, e o exclamaţie fără contrapunct 
ironic şi, chiar dacă ar fi, e puţin probabil ca ea să mai 
producă vreun efect, mai ales având în vedere mărturisirea 
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lui Radu referitoare la secarea rezervei de miere: „Un mort 
îţi vorbeşte!“, implicând, de parcă nu era evident până în 
acel punct al romanului, că mierea are efecte miraculoase. 
Insistenţa cu care autorul subliniază elementele fantastice e 
obositoare. Pe lângă asta, e de remarcat nedumerirea naivă 
cu care discută între ei ţăranii, devoalând cu anticipaţie 
toată jucăria mistică pe care autorul o consolidează, precum 
şi momentul în care satul se închide asupra lui însuşi, ca 
ficţiune colectivă devenită conştientă de propriul caracter 
şi revanşardă faţă de creatorul ei. 
 E necesară acceptarea convenţiei. Mireniul e un 
spaţiu oniric, în care Radu şi-a reconstituit copilăria din 
unitatea militară unde tatăl său era pilot de avion, precum 
şi litoralul unde a fost mai târziu delegat şi unde şi-a luat 
cu sine familia. Acestea sunt coordonatele spaţiale pe 
care el, ficţionalizând, le recuperează compensatoriu. Îşi 
regăseşte mama, precum şi pe Raisa, soţia moartă, marea, 
stabilopozii şi pista de aterizare. Dar oricâtă îngăduinţă am 
avea, toate elementele de factură fantastică sunt rezolvate în 
grabă şi facil, influenţele nu sunt bine topite într-o scriitură 
individualizată, iar Cazemata, roman care promitea un 
scriitor capabil, pare că nu are încă un succesor valid.
_____________ 
* Tudor Ganea, Miere, Polirom, Iaşi, 2017.

Rita CHIRIAN

Zodia incertitudinii

Cuticular-ul lui Mihók Tamás (Casa de Editură 
Max Blecher, 2017) este tranzitiv şi obsecvios cu 
modele poetice. Deloc rarele delincvenţe discursive ori 
de imaginar ies din pagină ca un basorelief policolor, 
cu efecte uneori discutabile. Venit după douămiişti – 
zice-se deja că ar fi vorba despre un postdouămiism –, 
Mihók Tamás (n. 1991) e mai curând însă cu un picior în 
minimalismul şi discursivitatea plat-diaristică a anilor 
2000, prin toate actele de rememorare a cotidianităţilor 
imersate într-un bacovianism destul de diluat. 

Scenele din cele patru unităţi lirice sunt 
focalizate până la microscopare şi au o sacadare de 
film de suspans. Ceea ce irită în cele din urmă este 
impulsul de a menţine cadrele până devin supărător 
de lungi şi de a le explica – cusur de tânăr poet 
îndrăgostit de propria visătorie –, aşa cum se întâmplă 
în textul care deschide volumul, o scurtă biografie de 
deriziuni mizerabiliste: „în faţa ecranului:/ oare mai 
pot zvâcni/ de unul singur// mii de halouri în ochii/ 
muribundului:/ umoarea apoasă dă pe-afară// tot ce-a 
fost aici/ am scormonit cu/ degete teşite// acoperite de 
cheaguri/ acoperite de salivă/ & tot ce-am ignorat// am 
completat/ mai târziu/ cu intuiţie.” (cuticulum vitae). 
Un aproape-ABC milenarist, în care-şi fac loc toate 
clişeele neoexpresioniste, fiziologicul, sentimentul 
agonic, dezumanizarea prin tehnologic. Dacă e o 
situare în răspăr faţă de poeticile dintre milenii, dacă 
e o intenţie parodică la mijloc, lui Mihók Tamás i-a 
reuşit supraaglomerarea; altminteri, pastişa când 
zgârie şi sufocă, când rămâne „turaţie în gol” ca 
în cele şapte tablouri ale poemului secund, în care 
imaginea este previzibilă şi, cu atât mai deconcertant, 
construită prin dublări semantice, ca în „am urmat-o 
ca un glonte căutam/ să-i penetrez sângele fibros/ să-i 
despic muşchii striaţi/ cu precizia reţelelor orientale”. 
Când încearcă viraje de stil, floricele de colocvialitate 
şi mundan, poemul eşuează în moliciuni de june prim: 
„atunci am privit-o adânc în ochi/ şi i-am spus ai/ cel 
mai frumos fund – avea”. Loopingurile lui Mihók 
Tamás sunt condiţionate de o indecizie structurală, 
de parcă fie nu s-ar lua cu totul în serios, fie poetului 
i-e teamă să nu fie luat în tărbaca unei seriozităţi cam 
infidele vârstei; acum cochetează cu duioşiile, acum 
înfige stiletul unei expresii cam în doi peri – şi, prins 
între două atitudini nu prea vecine, cititorul nu prea 
ştie de unde să apuce textul şi care e cheia lui. 

Tot sub semnul indeciziei stau şi construcţii 
precum cele din „creierii noştri/ se topeau/ încet/ ca 
două/ drajeuri”. Peiorativ, argotic sau denotativ, oricare 
ar fi sensul pe care-l atribuie poetul cuvântului, efectul 
este nul. Ceva mai departe, fundul iubitei redevine 
subiect de incandescenţă într-o scenă de anime: „ai cel 
mai frumos fund/ i-am spus şi prundul s-a încălzit/ s-a 
înmuiat/ iar ochii ei jucau/ mai ca roţile/ unui jeep/ în 
timpul/ turaţiilor pe loc// proporţiile tu să nu le ştii/ 
m-a oprit într-un târziu/ nu ştiu ce-a vrut să spună/ 
chit că i-am strâns/ şalvarii cu picăţele/ pe frăgezimi”. 
„S-a încălzit”, „s-a înmuiat”, „mai ca roţile unui jeep”, 
„în timpul turaţiilor pe loc”(?), „şalvari cu picăţele” 
şi, cireaşa de pe tort!, „frăgezimi” sunt un tur de forţă 
care şi celor mai libidinale conştiinţe le-ar fi greu de 
masticat. Nefiresc şi inaderent prin exactitatea imaginii 
– fără îndoială, dragă & intimă ea, dar deloc scuzabilă 
prin raportarea la „realitatea” primară – este întregul 
construct, hormonal, o monstruozitate aluvionară de 
extracţie chestionabilă. 

Şi parcă, după primele două texte, viziunea 
începe uşor să se coaguleze, deviind către o percepţie 
de alienat, un stingher/inadaptat halucinat, dacă nu 
terorizat într-o lume de fantoşe: „apoi ai apărut tu/ 
de undeva din negură/ & m-ai botezat ben// m-ai 
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împins/ într-un cărucior decapotabil (?, n.m.)/ de-a 
lungul şinelor// mi-ai adus jucării zgomotoase/ lângă 
mine vei înnebuni/ dintr-un foc” (fractal). Delicat şi 
primăvăratic în simţire, Mihók Tamás e un băieţoi 
obraznic în viziune şi expresie, ca unul care – am mai 
spus-o – se teme să nu fie ridiculizat, imberb care înjură 
birjăreşte, ridicându-se pe vârfuri şi arătând un pumn 
micuţ. De aici, din inadecvare, glosă amoroasă şi, se 
pare, o joacă de autenticisme, vine şi ridicolul (foarte 
deselor) imagini sexuale sau doar puternic sexualizate.

Mai izbutit – pentru că pare să depăşească 
harta poftelor – este poemul în proză afterparty, cu 
câteva imagini mai acătării, dar şi cu altele, din nou, 
de o stilistică îndoielnică: „e greu să reconstitui orice 
după o despărţire şi de câte ori s-o faci. rupi o foaie, 
fircăleşti ceva în colţ, te concentrezi până la constipaţie 
(un demn superlativ, n.m.). nu ştie ce face, dă-i pace, o 
să regrete, îţi spun prietenii. îi auzi încontinuu şi n-ai 
de ales: acuitatea cuvântului te mutilează în interior. 
verşi o lacrimă, te-nfurii, bei. în ordinea asta. apoi te-
apuci să scrii: 2015 – anul în care mi-am permis să 
fiu fericit, dar mi-am venit de hac. multă suferinţă, 
cât pentru opt şoferi de tir a căror marfă putrezeşte la 
vamă. trebuie să vorbim despre noi, mi-a zis chiar în 
ziua când ne-am întors din concediu. prin faţa noastră 
a trecut o tricicletă. nu ştiu, i-am răspuns, şi bronzul 
mi-a pălit.” Violentă, percutantă, puternică este, la fel, 
poematica din panou de control, text care-l arată pe 
Mihók Tamás drept poet „definitiv”, cum decretează 
Al. Cistelecan pe coperta a IV-a, dar e un poet care 
are de-a stânga o gamă puberală şi de-a dreapta 
redundanţa şi nehotărârea de registru şi viziune: „să 
te doară capul câineşte/ şi să te treacă pofte sexuale/ 
să urci în primul tren ştiind că/ acela îţi va căra hoitul 
acasă/ eşti singur acum cu gândul că/ vei tresări de 
pe banchetă/ să opreşti scurgerea de ulei/ scheletul îţi 
trosneşte-n somn/ de groază ca o pasarelă ferată/ veche 
lovită de furtună/ tot cortexul ţi-e fotosensibil/ şi zbiară 
la reporterul din gară/ pe care l-ai refuzat (spuneţi-mi/ 
cum vă influenţează schimbarea/ orei?/ tye la drecu’! 
tye la drecu’!)/ şi la indecenţa de-a zdrobi/ trepiedul 
colegului său/ sub roţile personalului de şapte/ ai ochii 
umflaţi şi piepteni cu ei/ tot ce-ţi este cunoscut faţade/ 
(...)/ (doar-doar vei ajunge/ unde te afli de fapt)/ te 
prăpădeşti sub faşa/ vechiului teribilism/ şi iei o gură 
de aer/ ultima în numele marelui/ teribilism ereditar”. 

În schimb, 12 puncte moarte ale complexităţii 
noastre este textul cel mai bine articulat din tot 
volumul, în ciuda dezinvolturilor şi stângăciilor; aici, 
nu mai sufocă aerul de confesivitate împinsă până la 
exasperare (a cititorului) şi se mizează pe imaginea-
flash, vie, de percepţie alertă: „2. vizionar)/ pârâul 
nostru era umflat/ mi-am imaginat două testicule/ pe 
nuş ce chei de unde se revarsă/ mâzga asta şi cum 
ne-aruncă la mal/ câte-o conservă cu inelul sucit” sau 
„am simţit pentru prima dată/ cum poezia e bila de 
plumb/ din cauza căreia şchiopătez” sau „5. festiv)/ 
carcasă goală oh carcasă goală/ veni-va primăvara şi 
floricelele/ se vor depune pe tine ca rugina”, dar şi 
demantelarea viziunii în „7. costeliv)/ subtilitatea ta e 

ca un himen rupt/ şi mumificat pe dinăuntru”! 
Poeme de dragoste frustrată, notaţii în care 

aflăm cât de importante sunt obiectele pe care 
le-a dematerializat cu atingerea ei iubita, cenuşiul 
drumurilor care îndepărtează de subiectul lamentoului, 
dar prea rar scurtcircuite la lumina cărora să se 
vadă poezia cristalizându-se, „altitudinea maximă a 
disperării”, ca în acest final de poem: „am să te-ntreb 
de câţi oameni singuri/ e nevoie pentru a forma un 
imperiu”. Printre ispitele singurătăţii, autoflagelări, 
iubiri contractate, lui Mihók Tamás îi ies mulţumitor 
construcţiile oximoronice, acolo unde asertivitatea 
lasă loc insolitului şi privirii proaspete: „rana supremă/ 
splendoarea din care noi zilnic/ supurăm c-o bucurie 
pătimaşă”. Pentru că e guraliv, cel mai bun constrictor 
devine scheletul oniric, dezvoltat numai atât cât se 
cuvine, în texte ca [herk] sau [new wave]: „se uită la 
mine/ şi face tyop se uită// încă o dată şi/ tot aşa tyop 
tyop// ne va-nghiţi pe toţi/ ca pe nişte granule divine// 
(vom fi înghiţiţi ca nişte/ granule divine)// limba lui 
se va încolăci/ în jurul stâlpilor// şi-un mic pescar 
din el/ va învârti mulineta// şi noi toţi cultivatorii/ de 
eucalipt ne vom tăvăli// în cutele de salivă în bruma/ 
de bacterii uite-aşa// tyop tyop”. Ei bine, totuşi atunci 
când onirica devine nonsens (oricât m-aş strădui, nu 
pot a pricepe ce va să fie „demarăm tăieţei cu bucăţi de 
soia/ privirea ta centripetă numără bancnote”), suntem 
în aceeaşi băltoacă de cuvinte în care nu avem nici 
emoţie, nici verdicte, nici imagine, nici epică, ci numai 
ceva ce seamănă cu tehnicitatea, oricum redus la „o 
paletă largă de improvizaţii”. 

Undeva, Claudiu Komartin se arăta entuziast că 
există şi că au devenit numeroase astfel de „cazuri” de 
poeţi care scriu în limba română, deşi nu asta e limba 
lor maternă. Pentru poezie, este un etaj numai bun de 
explorat. Deocamdată, deşi la al treilea volum, Mihók 
Tamás e încă – tânăr, foarte tânăr! – indecis, grăbit, 
de un intimism cam fără fermoar şi nasturi, crud şi 
locvace cât încape.
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Nicoleta CLIVEŢ

Revanşa „operei postume“

Posteritatea critică a lui Ion D. Sîrbu nu e doar 
fecundă, ci şi eficient administrată, în recentul volum 
Revanşa postumă (Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2016), de 
Nicolae Oprea. După reeditarea, în 2015, a monografiei 
Ion D. Sîrbu şi timpul romanului (care, la momentul 
apariţiei, în 2000, făcea operă de pionierat pe subiect), 
criticul revine pe teritoriul „sîrbologiei“, nu doar cu 
certă tragere de inimă, ci şi cu sentimentul datoriei faţă 
de o posteritate pe care nu doar că o constată ca fiind 
fertilă, ci pe care şi-o doreşte şi arhivată corect, minuţios, 
exhaustiv dacă se poate (şi se poate!). E ca şi cum această 
posteritate i-ar fi fost lăsată, tacit şi temporar, în grijă; e 
ca o responsabilitate asumată cu maximă seriozitate. O 
seriozitate cam profesorală uneori, ce ajunge să dilueze 
câte ceva, esenţial, din fluidul sufletesc ce leagă, fără 
îndoială, criticul de prozator.

Nicolae Oprea ştie tot ce mişcă pe tărâmul 
„sîrbologiei“, de la lucrări de licenţă la teze de 
doctorat, de la acţiunile neobosite ale celor care adună 
textele risipite de scriitor prin diverse publicaţii sau 
corespondenţe (pentru a alcătui Memorialul Sîrbu), 
până la exegezele unor profesionişti: „Despre asemenea 
studii (şi alte evenimente editoriale şi culturale) mi-am 
propus să scriu în rama acestei cărţi, spre a lua pulsul 
revanşei postume a lui Ion D. Sîrbu“ (p. 12), un scriitor 
plasat fără rezerve „în rândul prozatorilor de prim-plan 
ai literaturii române postbelice”. (p. 8)

Aspectul mozaicat al Revanşei postume lasă 
impresia unei Addenda la monografie, cele patru secţiuni 
urmând, de fapt, chiar structura de tip monografic „viaţa 
şi opera”; prima parte – Prolegomene - aruncă o privire 
asupra biografiei celui care s-a dedicat, în ultima parte 
a vieţii, „operei postume” (s.a., p.18), în timp ce ultima 
parte – Restituiri şi revalorificări – contabilizează 
demersurile de recuperare a unor texte publicistice şi 
epistolare deocamdată necunoscute. O substanţială 
secvenţă secundă – Eseuri. Accente şi reveniri – aduce 

câteva analize ce fie completează, fie aprofundează 
interpretări deja făcute în Ion D. Sîrbu şi timpul 
romanului; astfel, romanul Adio, Europa! este abordat ca 
distopie ce urmăreşte „montarea şi demontarea utopiei 
comuniste” (p. 29), „varianta coşmarescă a societăţii 
ideale, [ce] delimitează o lume «îndemonită», guvernată 
de frică, prostie, lichelism, fals şi toate celelalte forme ale 
maleficului” (p.32), devenite posibile „prin degradarea 
religiei sau a sistemelor filosofice în ideologie politică 
sau revoluţie” (p.32). Prototipul acestei lumi este „omul 
parantetic” (s.a., p.39), un idealist exilat la marginea 
istoriei, devenit piesă centrală într-o „literatură suferită, 
îndurată, urmarea unei adânci suferinţe fizice şi morale” 
(p.39). Celălalt roman postum, Lupul şi Catedrala, face 
obiectul unei analize comparate cu Istoria ieroglifică; 
simbolismul pozitiv al lupului conduce spre o altă 
variantă (utopică) de salvare, cea a revenirii la arhaic: 
„lupii, eroii lui D. Cantemir şi Ion D. Sîrbu, devin 
capabili, graţie transformărilor sufleteşti suferite, 
«să întemeieze o lume»“ (s.a., p.52), oferindu-i astfel 
criticului posibilitatea de a face un excelent exerciţiu 
de critică ardeleană, cu plasarea accentului ba pe miza 
etică, ba pe cea filosofică a scrierilor. Cu toate că nu vede 
cu ochi buni rezervele celorlalţi „sîrbologi” cu privire 
la dimensiunea strict literară a operei lui Ion D.Sîrbu, 
Nicolae Oprea însuşi vorbeşte mai des despre „fibra 
morală” şi „fibra filosofică” a scriitorului petrilean, 
decât de calităţile lui de literat.

Cea mai consistentă rămâne, însă, secţiunea a 
treia, dedicată Posterităţii critice, unde sunt de regăsit 
verdictele asupra volumelor apărute, din 1999 şi până în 
prezent, pe această temă. Nicolae Oprea veghează extrem 
de atent (până la încordare de atent) asupra acestei 
posterităţi, pe care nu se mulţumeşte să o ştie vie, ci o vrea 
şi adecvată, autentică, motiv pentru care, asemenea unui 
Cerber al „sîrbologiei“, stă la intrare şi acordă permisul 
de liberă trecere doar merituoşilor. Simplii admiratori ai 
prozatorului se bucură doar de respectul cuvenit dreptului 
lor la existenţă, dar cam atât.

În această fecundă posteritate critică, Nicolae 
Oprea nu tratează de la egal la egal cu prea mulţi; printre 
privilegiaţi se numără Elvira Sorohan (Ion D. Sîrbu sau 
suferinţa spiritului captiv, 1999), Antonio Patraş (Ion 
D. Sîrbu – de veghe în noaptea totalitară, 2003), Daniel 
Cristea-Enache (Un om din Est, 2006). Pe ceilalţi, fie îi 
recompensează, punctual, pentru hărnicie documentară 
şi spirit didactic (Toma Grigorie, Mihai Barbu, Clara 
Mareş), fie îi apostrofează sever pentru „erorile afective” 
din interpretări, respectiv pentru derapajele rezultate din 
depăşirea limitelor admiraţiei critice (Lelia Nicolescu). 
De fapt, inclusiv cei care ajung să răspundă, în ansamblu, 
exigenţelor lui Nicolae Oprea sunt trecuţi prin aceste 
două probe: gradul de documentare şi riscul de „eroare 
afectivă”. Lui Antonio Patraş, de exemplu, i se reproşează 
atât „documentarea insuficientă, adică minimalizarea 
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documentului bio-bibliografic” (p.118), cât şi „aprecierile 
superlative” (p.120), produse de necenzurarea simpatiei. 
Deşi mai echilibrat, Daniel Cristea-Enache păcătuieşte 
şi el „cu numeroase accente personale”, afişând „calităţi 
artistice, în sensul impresionismului călinescian”. (p.122) 
Atunci când întâmpină scrierile confraţilor, Nicolae 
Oprea are ceva din aerul unui profesor chitit să nu dea 
10 încă de dinaintea examenului. Îl dă cu adevărat, fără 
rezerve, doar Elvirei Sorohan. Pe ceilalţi, îi ia la bani 
mărunţi în aşa măsură, încât posteritatea critică a lui Ion 
D. Sîrbu se dovedeşte pe cât de vie, pe atât de plină de 
carenţe pentru cel care, într-adevăr, a reuşit să dea cea 
mai documentată şi mai bine temperată exegeză de până 
acum.

Nina CORCINSCHI

Erosul venal şi transcendenţa 

Era inevitabil ca o literatură a degradării, a 
erosului dizolvat în pornografie să producă la un 
moment dat şi o hermeneutică ficţională a viciului, un 
discurs ideologic despre dorinţă şi formele vicioase pe 
care le poate lua aceasta astăzi, după o explorare obosită 
a tuturor limitelor. 

Romanul Doinei Postolache Vicii + 18 (Tracus 
Arte, 2016) este o astfel de carte. O disertaţie ficţională 
despre vicioşi şi profeţii viciului. Despre viciul de 
dincolo de prejudecăţi. Despre viciul care în orizont 
filozofic îşi dezvăluie irizările măreţiei. Despre viciul ca 
bucurie în sine, ca reontologizare a lumii şi mântuire a 
corpului. 

Vânătorul obsedat de prada cărnii, în cartea 
Doinei Postolache, e meseriaşul de nevoie. Personajul ei, 
Charlotte, nu practică viciul pentru bani, ca o prostituată 
tipică, ci din necesitate terapeutică. Ea este o femeie 
singură, de 46 de ani, care într-o zi s-a îmbolnăvit şi 
drept tratament i s-au prescris vicii. Pentru a atenua 

durerea de oase, medicii i-au recomandat canabis, pentru 
pierderile de sânge – cât mai mult sex, iar pentru căderile 
de tensiune – multă cafea şi vin roşu. În fiecare seară, 
frumoasa londoneză iese prin cluburi la agăţat bărbaţi 
de-o noapte pentru a primi de la ei viaţă. Pentru a simţi 
cum pătrunde în corpul ei sâmânţa bărbatului „cu mult 
râvnite şi sfinte rădăcini de viaţă”.

Din fericire pentru ea, „tratamentul” îi provoacă 
plăcere. Viciul devine o transă pentru reflecţii cu 
deschideri filozofice. Este resimţit ca voluptate a corpului 
şi supapă de creativitate a minţii. Viciul salvează de la 
degradarea fizică şi aduce o nouă înţelegere a vieţii. De 
aceea, femeia „îşi hrănea viciile cu dragoste, iar ele o 
răsplăteau cu viaţă”.

Viciul ca tratament nu e o parodie. Deşi romanul 
Doinei Postolache nu face trimitere la o perioadă de 
timp concretă, adularea viciului ar putea fi considerată 
marca unui hedonism postmodern adus la limită. Omul 
hiperconsumului cultivă azi plăceri pentru împlinirea 
sinelui. Binefacerile sexului pentru organism, terapia 
orgasmului, viagrele succesului sunt noile mitologii ale 
intimităţii secolului XXI, funcţionând ca nişte „farmacii 
ale fericirii” (Gilles Lipovetscky). Nu e de mirare că în 
această ideologie a răsfăţului hedonist, medicul ajunge să 
prescrie viciul ca tratament, ca remediu de însănătoşire 
a organismului. Iar noii apologeţi ai viciului sunt tot cei 
din stirpea marchizului de Sade, cu alte configuraţii însă 
ale plăcerii îmbinate cu durerea. Excesul nu provoacă 
durerea mixată cu plăcerea, ci tratează durerea fizică şi 
infirmitatea sufletească. 

Charlotte nu rămâne fidelă bărbaţilor cu care îşi 
petrece timpul, viciul ei nu râvneşte la împlinire erotică. 
Ea nu vrea să se îndrăgostească, pentru a evita o suferinţă 
a despărţirii şi a dependenţei emoţionale de celălalt. 
Transcendenţa însă nu e pierdută. Trupul Charlotei e 
gol doar de haine, nu şi de transcendenţă. Viciul este 
explorat până la consecinţele sale cele mai extatice. 
Sexul este întâlnire cu totul, e revărsare a sublimului 
din om în energiile cosmice. „Da, sexul îi aduse fericire, 
multă fericire. În primul rând pentru că sexul însemna 
VIAŢĂ. Ea este fericită, ei erau fericiţi, moartea nu 
era decât momentul fulminant al luptei ei pentru viaţă. 
Murea de fiecare dată, în fiecare noapte, în momentele 
de extaz maxim; după o clipă de moarte cosmică, urma 
renaşterea pământeană”.

Pentru Charlotte, nu iubirea, ci sexul conferă 
iluzia dăruirii totale. Dorinţa, în mistuitoarea ei voluptate, 
devine similară iubirii: „descoperi prin sex dăruirea 
iubirii necondiţionate. Învăţă să dăruiască bucurie, 
afecţiune şi iluzia iubirii; care e la fel de de frumoasă, 
necesară şi reconfortantă ca iubirea însăşi”. Plăcerea 
trezeşte la viaţă trupul şi înfierbântă mintea, oferă 
incandescenţă imaginaţiei. Erosul venal este absolvit de 
fiziologie, prin dimensiunea sa procreativă şi nesfârşita 
combustie imaginativă. Prin sexualitate, femeia fatală 
devine o creatoare de păpuşi, de alte vieţi: „Charlotte 
nu voia decât sămânţa bărbaţilor, pentru ea, şi să le 
folosească vieţile, pentru a dărui viaţă păpuşilor sale”. 
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Ea confecţionează păpuşi de lemn, le inventează destine 
şi le vinde la preţ bun în internet. În imaginarul ei erotic, 
aceste păpuşi ar fi ipostazele în care se oferă bărbaţilor, 
cu tot cu poveste: femeia-lolită, femeia-dominatoare, 
femeia-confidentă etc. Meseria ei de păpuşăreasă 
aduce ficţiunea într-un plan simbolic, în care cel care-şi 
stăpâneşte viciul e păpuşarul, cel învins şi dominat de 
viciu e păpuşa. Charlotte e păpuşarul care practică viciul 
cu „foarte multă vigilenţă şi meticulozitate, cu prudenţă 
şi seriozitate”. Ea se joacă cu destinul până în clipa când 
destinul începe să se joace cu ea, aducând-o în condiţia 
de păpuşă a lui Hamza. 

Toposul păpuşii deschide în regimul epic o 
dimensiune onirico-fantastică. În parametrii fantasticului, 
se produce o răpire a lui Charlotte de noul ei bărbat de o 
noapte, Hamza. Acesta, un play-boy frumos şi inteligent, 
o aduce, legată la ochi, în casa lui. Acolo femeia este 
uluită de albeaţa care o izbeşte din toate ungherele. Albul 
e resimţit de Charlotte ca un vid şi o lipsă a noimei, dar şi 
ca o culoare a viciului. În casa lui Hamza, pereţii viciului 
o închid ermetic pe Charlotte. E hrănită cu mâncare în 
care i se pun droguri şi viaţa ei devine o levitaţie onirică, 
în care somnul şi trezirea par să se confunde. În aceşti 
pereţi fără geamuri, în care nu răzbate lumina de afară 
şi nici o altă formă de realitate lumească, unicul indiciu 
de viaţă reală este „soarele” din veceu. Doina Postolache 
găseşte aici o metaforă inspirată pentru a aduce semnele 
vieţii în ficţiunea realităţii. „După ce făcu pipi, îşi 
admiră culoarea. Urina ei era galbenă ca un soare. „Aici 
erai! Deci tu luminezi aici, sub pământ?” – şi-i zâmbi 
ştrengăreşte. Spaţiul dinăuntrul vasului de veceu, rotund, 
îmbrăţişa acel soare micuţ. „Atât de frumos! Un soare în 
subsol!” Trase apa şi ieşi relaxată, amuzată şi aproape 
fără frică”. 

Soarele din veceu e un barometru biologic şi 
o marcă a umanului. Acest indiciu fiziologic face o 
verificare a umanului la scară ontologică: „Nu avea nici 
cea mai mică idee cât va sta aici. Nu va şti nici cum 
arată soarele, la asfinţit. Poate, dacă îşi va schimba urina 
culoarea, va şti că soarele ei apune. Dacă va lua vreo 
boală venerică şi soarele va deveni de sânge, va şti că e 
amurgul zilelor ei”.

Albul casei e culoarea viciului, dar şi limita, 
dincolo de care este moartea. O moarte simbolică în 
cazul Charlottei, care aduce învierea simbolică. Albul e 
„ora de Geneză”. Femeia transparentă, căreia viciul îi dă 
forme umane, prin iubire capătă şi substanţă, conţinut 
uman. 

În închisoarea albă a viciului, Charlotte renaşte în 
femeia care iubeşte şi este iubită de Hamsa, un vicios şi 
el. „Amândoi aveau vicii, îşi acceptau viciile, proporţiile 
diferite se armonizau, iar ei simţeau cum se naşte o 
legătură foarte puternică între ei, pe cât îşi descopereau 
vicii comune”.

Ideologia romanului e că prostituţia şi viciul fac 
parte din ADN-ul uman. Să arunce cu piatra neviciosul 
– e îndemnul nerostit al romanului. Toate lucrurile care 
produc plăcere devin inconştient surse ale prostituţiei, 

compensând un vid ontologic. Dacă viciul personal 
nu produce rău celorlalţi, acesta trebuie eliberat de 
prejudecăţi şi inclus într-un regim al normalităţii. Annick 
de Souzenelle, în cartea ei Femininul fiinţei. Pentru a 
sfârşi cu coasta lui Adam, nuanţează această problemă a 
decăderii într-un discurs destul de tradiţionalist (în care 
femeia e „slava bărbatului” şi fiinţă a „tainei”). Specialista 
în hermeneutică biblică, convertită la ortodoxie, admite 
că prostituţia minţii şi a sufletului este infinit mai gravă 
decât cea a corpului: „Ceea ce Biblia vrea să ne înveţe, 
mi se pare, este faptul că, din perspectiva pe care tocmai 
am propus-o, prostituata, cea care-şi vinde trupul, nu 
este fiinţa cea mai demnă de dispreţuit. Care persoană, 
de altfel, este de dispreţuit? Nici una! Este, fără îndoială, 
preferabil să spunem că modelul de prostituţie al acestei 
femei nu este cel mai vrednic de dispreţ. Există alte forme 
de prostituţie mult mai subtile şi mai puţin spectaculoase, 
prezente pe trotuarele noastre interioare unde ne vindem 
în mod insidios. Nimeni nu le califică pe acestea ca acte 
de „prostituţie” şi nici nu-şi cere iertare pentru ele, deşi 
ele se insinuează cu mai multă gravitate în inima omului! 
Ele determină toate calculele noastre, ne fac insensibili la 
adevărata iubire şi la oricare dar adevărat.”1 Edificatoare 
şi explicaţia lui Pascal Bruckner în ceea ce priveşte 
atitudinea vituperantă a societăţii pentru prostituată 
(diferită faţă de un gigolo, care, deşi practică aceeaşi 
meserie, este tratat cu îngăduinţă), drept un „anacronism 
ciudat”, de natură misogină, conform căruia sexul femeii 
este pars per toto. Femeia este confundată cu organele ei 
genitale şi anulată odată cu acestea. „Bărbatul are un sex, 
femeia este sexul ei”2. Prostituata care se îndrăgosteşte 
este replica (poate cea mai justificată), cu care aceasta 
înfruntă prejudecata socială de a fi reificată şi considerată 
instanţă dezumanizată.

Vicioşii sunt nişte solitari, tocmai de aceea sunt 
deschişi la iubire şi la sacrificiile acesteia. În romanul 
Doinei Postolache, Charlotte este singura, dintre 
captivele lui Hamza, capabilă să se îndrăgostească 
năucitor şi profund. Iubirea este eliberarea care trece 
întâi prin impasul captivităţii. Fiecare dintre cei doi este 
chemat să renunţe la sine de dragul celuilalt, să intre în 
proiectul iubirii, care invocă abandonul propriului eu. 
Tot Pascal Bruckner semnalează că acesta este marele 
impas al îndrăgostitului, mai cu seamă astăzi. Omul 
resimte teama de a nu se desprinde de sine, prin pierderea 
în celălalt. „Să te expui totodată ferindu-te, iată cerinţa 
contemporaneităţii”3. Hamza închide femeile în subsolul 
său regal pentru a le verifica rezistenţa la captivitate (care 
este o „captivitate” simbolică a iubirii). Pentru el femeia 
e fetişul care inspiră, stimulul care dă viaţă creaţiei („Am 
nevoie de muze în captivitate: asta îmi dă libertatea 
necesară pentru a scrie poezie”). Hamza e scriitorul-
vampir care-şi alimentează poezia din senzaţiile femeilor 
răpite: pasiune/frică/visuri/ură. E o perversitate asumată 
în numele iubirii şi al creaţiei. Hamza este prototipul 
bărbatului care caută, cu aceeaşi furie adamică, fiinţa 
capabilă de iubirea supremă, de dăruirea fără limite. Este 
un înfometat de iubirea-pasiune: „Somam victimele să 
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iubească atât de mult viaţa, încât atunci, faţă în faţă cu 
groaza de necunoscut, să înţeleagă cât de preţioasă este 
şi cât de multă iubire avem în noi, că o putem dărui chiar 
şi duşmanilor noştri”.

Iubirea, pentru personajele Viciilor, e dăruire 
şi acceptare a alterităţii cu darul virtuţilor, dar şi cu 
blestemul viciilor. Iubirea este starea limită, supremul 
„viciu” care acaparează, uriaşa forţă care confiscă. 
De dragul iubirii, Charlotte renunţă la libertatea sa de 
hoinară a plăcerilor trupeşti, iar Hamza, care instrumenta 
femeile drept muze pentru poezia sa, simţi că „O iubea 
pe Charlotte, aşa cum nu mai iubi pe nimeni. Avea 
nevoie de iubirea lui Charlotte mai presus de fericirea pe 
care i-o dăruia Poezia”.

Charlotte trece testul captivităţii, înţelese ca 
renunţare la sine şi abandonare în celălalt. Ea acceptă 
alteritatea în toate formele ei vicioase, pentru a fi 
acceptată la rândul ei fără rest. Iubirea ei se împlineşte 
prin gesturile de tandreţe, erupe în senzualitate şi se 
deschide în acceptare a fricii, adică a tuturor riscurilor 
iubirii. Reacţiile femeii în captivitate trădează sfâşierea 
sufletului însingurat, râvnind împlinirea erotică. 
Violenţa gestului se îmblânzeşte în tandreţea care 
poetizează regimul epic. „ – Nu te apuc de braţ, ca să 
previn o lovitură – continuă – să ştii că nu-mi compar 
puterile mele cu ale tale. Îmi doresc, doar... să reţin 
senzaţia de tandreţe, înainte de a-ţi apuca braţul pentru 
o eventuală apărare”, îi spune prizoniera celui care i-a 
răpit libertatea. Îi cere apoi să doarmă cu ea, aducându-l 
astfel într-un regim erotic mult mai intim decât cel 
sexual. Prostituata devine iubita perfectă după ce a atins 
limita căderii. 

Mitul Mariei Magdalena fascinează în chip 
diferit literatura care se scrie astăzi. Romanul Pastorala 
(Chişinău, Elan Poligraf, 2017) al lui Ghenadie Postolache 
are acelaşi topos erotic al prostituatei convertite, dar 
într-un registru semantic mult mai difuz decât al Doinei 
Postolache. Prostituata din romanul lui, aflată pe culmile 
degradării, râvneşte tentaţia mistică. Nunta ei cu Petrică, 
profanată de o bătaie cu tatăl mirelui şi agresorii care vor 
s-o violeze pe mireasă, cu pretextul că ştiu ce poamă e, 
nu are o semnificaţie de ritual sacru. Mireasa fuge de la 
nuntă şi unica ei reverberaţie mistică e legată de voalul 
de mireasă pe care-l păstrează cu sfinţenie în peregrinări 
fără direcţie, cu primul trecător care o ia în maşină. 
Mireasa încearcă sentimentul transcendenţei nu prin 
sexualitate, ca Charlotte, ci într-o revelaţie a suferinţei 
în faţa morţii unui animal. Ea, care a avut senzaţia că 
atinge orizontul transcendenţei cu marginea voalului 
de mireasă, deplânge agonia câinelui lovit de o maşină, 
căruia nici viaţa şi nici moartea nu-i oferă vreo şansă 
la un „itinerar mistic”. „Că trăiesc atâta cât trăiesc, aici, 
între oameni, că după ce pier, după ce sunt ucise, nu mai 
pot beneficia de itinerar mistic, de orice itinerar, de ... 
de lumini afânate, oaze inteligibile, altfel spus. Asta o 
sufoca. O sufocă şi acum”. 

La masa de pomenire a fratelui lui Vaseá, Liza 
surprinde, în reflexele thanaticului, irizările umanului. 

Vocea (sub)conştientului încearcă să trezească viaţa 
sufletului din ruinele degradării şi să aducă o adiere a 
hieraticului în dezordinea instinctelor: „Printr-o mişcare 
ascunsă a raţiunii se dumeri, în chiar clipa următoare, 
că jalea ei excesivă pentru animale ţine de substraturi 
adânci, nevrotice, că psihoza debordantă, fie şi scrâşnită, 
tăcută lângă cadavrul unui câine sfârtecat, că totul: 
frângerea braţelor, scâncetul ei propriu, suferinţa mută, 
împinsă spre tării lângă animalul răpus, totul era floare 
la ureche, era degeaba, «o labă tristă», surâse amar 
Liza. Dacă aceeaşi căldură temătoare ori măcar în 
jumătate, aceeaşi cordială atingere nu o aplică mai întâi 
propriului suflet. Pe unde fusese până acum, ce făptuise, 
cum umblase, pe unde orbecăise?!”. Convertirea Lizei 
din rolul de mireasă degradată (a lui Petrică) în cel de 
mireasă fecioară (a lui Vaseá) se produce din mers, 
impulsionată de un imaginar thanatic: agonia câinelui 
călcat de maşină, o pisică făcută şi ea zob pe carosabil, 
sicriul lui Gheorghe şi priveghiul la care asistă, dar şi 
de vecinătatea „unei forţe nemăsluite” a lui Vaseá. 
Acesta e singurul bărbat care rezistă la graţiile feminine 
ale Lizei („poate pentru că masculinitatea lui Vaseá era 
una decantată”) şi înfruntă realitatea cu nevinovăţie şi 
forţă. Aliajul de curaj şi demnitate, nevinovăţie şi forţă, 
aminteşte de personajele lui Vasili Şukşin, din Călina 
roşie.

Ghenadie Postolache deschide nişte breşe ale 
toposului erotic (curva fecioară, voalul de mireasă, 
sicriul şi moartea, ca avatari erotici), fără a le conferi în 
economia întregului suficientă combustie epică şi forţă 
de semnificare. 

Pe de altă parte, în romanul Doinei Postolache 
toate gesturile suferă de o tiranie a semnificaţiei, toate 
mustesc de interpretări conferite de păpuşăreasa supremă, 
autoarea. Nici o acţiune nu e lăsată la voia întâmplării. 
Evenimentele romanului conotează în plan simbolic 
şi au reverberaţii filozofice în maniera lui Coelho sau 
Osho. Forţa semnificaţiei, controlată riguros de autoare, 
încorsetează naraţiunea într-un regim de simbolizare 
fără prea multe deschideri. 

Romanul însă are destule subtilităţi care 
revigorează regimul erotic şi pune într-un mod 
surprinzător, printr-o poetică a viciului, problema 
tentaţiei androginice dintotdeauna a omului, fie că este 
virtuosul sau degradatul ajuns la limita căderii. 

________
1 Annick de Souzenelle, Femininul fiinţei. Pentru a 

sfârşi cu coasta lui Adam. Trad. Gheorghe Popa, Iaşi, Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, pp. p. 174-175.

2 Pascal Bruckner, Paradoxul iubirii, trad. Irina 
Mavrodin, Bucureşti, Editura Trei, 2011, p. 127.

3 ibid. p. 31.
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Andreea POP

Degajată, „reprezentaţia” crizei

 Cu toate că împrumută numele unui ciclu care 
în volum trimite spre o logică de extracţie intimistă, 
poemele Marinei Popescu din Ultimul nu va stinge 
lumina (Paralela 45, 2016) nu ating decât tangenţial 
problematica biografică. Nu pentru că n-ar avea 
suficient material existenţial de prelucrat (Poemul 
pentru taţii care plâng sau acela cu titlul amintit mai 
sus sunt doar două exemple – şi cele mai reuşite, de 
altfel – în care poeta decantează cu un minimum de 
notaţie elegiacă o epopee de familie nu lipsită de micile 
ei „catastrofe”), ori pentru că lipsesc de aici accentele 
confesive (ultimul grupaj al volumului le livrează sub 
forma unor puseuri ceva mai grave faţă de fizionomia 
generală a versurilor), ci pentru că scenariile poetice pe 
care le desfăşoară Marina Popescu preferă mai degrabă 
să deruleze o radiografie urbană negativă.

De altfel, opţiunea aceasta coincide şi cu zona 
de maximă competenţă a poetei, ale cărei „reportaje” 
care prelucrează realitatea brută dezvoltă filiera cea 
mai autentică a discursului. Pe de o parte, ea vizează 
poemele de „cartier” din „Despre oameni şi bănci”, 
în care mitologia mizeră din jur e deconstruită din 
interior cu intuiţia precisă a mecanicii cotidiene (câteva 
referinţe livreşti inserate în treacăt în corpul unor 
poeme o confirmă – Kobo Abe, Naum, Ionesco şi, mai 
ales, Ginsberg, asumat ca magister ludi suprem). Chiar 
dacă focalizarea se face aici, aproape fără excepţie, din 
perspectiva unei geografii proxime, care asimilează 
şi o „faună” urbană tratată cu condescendenţă (în 
Îmblânzitorul de sticle, Inevitabil despre omul cu 
pălărie, Regii picamărelor sau Poem cu titlul la 
final), textele Marinei Popescu prind, în câteva locuri, 
sonorităţi de rezonanţă ceva mai largă. Mai ales că 
mediază – e drept, sub forma unor cazuri izolate – şi 
o retorică socială (Scurt poem de 13-14 iunie), de 

inspiraţie abraziv-globalizată (epopeea consumeristă 
din Cum se construieşte un supermarket construieşte 
gradat unul dintre cele mai „inflamate” poeme), care 
supune reţeaua versurilor unei dinamici tensionate. Cu 
sau fără miză comunitară, cartografiile Marinei Popescu 
au, din loc în loc, valenţe manifeste, aşa cum se întâmplă 
în Revelion cu Ginsberg&Djuvara, care e, de departe, 
„produsul” cel mai limpede al psihologiei beatnice: 
„Bucureşti, ai petrecut straşnic,/ ţi-ai săltat fustele 
colorate până la cer,/ ai lăsat la vedere senzualitatea 
străzilor îngheţate/ trupul tău împodobit cu legiuni de/ 
suflete aburinde/ suflete bete/ suflete împietrite/ suflete 
inocente/ suflete ninse/ suflete umanoide schizoide,/ 
ţi-ai ascuns câinii în boscheţii arşi de chiciură,/ i-ai 
speriat cu surlele şi trâmbiţele artificiilor/ apocalipsa 
petardelor tale/ [...] ţi-ai dat iar în petic,/ te-ai fălit cu 
imnuri fără glorie/ concerte şampanii pahare şi sticle/ 
împrăştiate în marile pieţe construite de comunişti./ 
Bucureşti, ia-ţi acum copiii străzii de mână,/ du-i 
la Movieplex, e premiera celui mai nou SF./ Anul 
Domnului 201X.” Dincolo de sonorităţile rechizitorii, 
se citeşte, în astfel de episoade, o nostalgia (mascată) a 
firescului, anunţată, de altfel, în chip programatic, chiar 
din poemul ce deschidea volumul („trebuie să miros 
zilnic câte o floare, să mângâi un câine sau o pisică,/ 
doar aşa pot să sper că lumea nu e o chestie din plastic.”, 
PRIMUL POEM/ TO DO LIST). E semnificativ acest 
reflex al poemelor, chiar dacă discret, deoarece pornind 
de aici, textele vor evolua, în grupajul „Te ştiu de pe 
Facebook”, în jurul unor premise cu o miză diferită 
decât până acum. Pentru că, pe de altă parte, specificul 
acestui volum vine, aici, din spectacolul aseptic regizat 
de Marina Popescu în jurul reţelei-matrice, care pe 
lângă că duce mai departe direcţia programatică de 
mai înainte (poemul de inspiraţie „fair trade” din One 
dollar), plusează acum şi printr-o sensibilitate ce merge 
spre o zonă de „circulaţie” postumană, ale cărei drame 
& sentimentale sunt înghiţite de plenitudinea virtuală: 
„Între noi se ridică tot mai evident zidul/ pe care ne 
atârnăm singurătăţile,/ pe care postăm diverse chestii 
şi ne credem/ cei mai interesanţi oameni din lume.”, 
Te ştiu de pe Facebook). E doar unul dintre poemele 
care tratează episoadele „post-breakup” sub forma 
unei „exorcizări” publice şi care atinge, prin strălucirea 
malignă cu care se insinuează breşa virtuală, unul din 
punctele cele mai interesante ale volumului.

În lipsa unui program mai aprofundat în acest 
sens, însă, poemele de acest gen ale Marinei Popescu 
– lucrate peste tot cu un minimum de regie stilistică, 
tranzitive – au, prin această „politică” de actualitate, 
deocamdată, doar o „celulă” favorabilă pentru alte 
proiecte ulterioare; rămâne de văzut dacă şi în ce 
măsură va „prolifera” pe viitor.
_______

* Marina Popescu, Ultimul nu va stinge lumina, 
Editura Paralela 45, Piteşti, 2016

cei ce vin
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* * *

Alexandra Bodnaru debutează cu nişte poeme în 
care confesiunea – nemediată, directă – ţine mai mult de 
„ţinută” de scenă, atitudinală, decât de diaristică propriu-
zisă. Mobilă, regia lirică din Oraşul cu gropi în obraz 
(Eikon, 2016) are forma unor scenarii închipuite, nu 
străine, pe alocuri, de accente fantezist-suprarealiste.

Nu odată, această exuberanţă a viziunii (notabilă 
încă din titlul volumului), care descrie foarte concret 
temperamentul esenţial al poetei, antrenează şi o stilizare 
excesiv artizanală a versurilor, pe care le proiectează 
aproape în gol: „Undeva în Sud/ e un tărâm al pierzaniei/ 
pe care ne aşterneam/ când gurile rele ieşeau din tavan/ 
şi ne sărutau pe frunte./ Mai muşcau un umăr.../ în Sud 
eşti mereu singur./ Mă fac curea groasă de piele întoarsă/ 
mereu plouă.../ Vreau în Vest/ (am înţeles că fiecare are 
Vestul lui)/ ca să-mi pierd puţin Nordul/ pe terase-n Est./ 
Undeva în Sud ne aşternem stângaci/ ca un toc pe-un 
cadavru de bebeluş/ plouă în Sud şi-n Est/ ne potolim 
tălpile încinse pe inimi reci/ nu mai am Nord şi vreau să 
respir Vest.”, Tălpi încinse pe inimi reci. De regulă, însă, 
tot acest delir (deopotrivă al viziunii şi al expresiei) are, 
la Alexandra Bodnaru, un corespondent cu adresă reală: 
dacă nu vizează scenografia domestică sub forma unor 
mici partituri cu inflexiuni intime (în Dietă, Cu spatele 
la oglindă, Ezitare etc.), psihologia excesivă a poetei se 
exersează în câteva secvenţe senzuale prin care, ca în 
poemele Marinei Popescu, desenul erotic echivalează o 
diagramă perfectă a crizei conjugale. Alături de aceasta, 
tot de la aceeaşi reţetă „jucată”, autoironică, pot fi 
revendicate şi cele câteva poeme de orientare biografică, 
lipsite de fibră încordată, chiar dacă potenţialul lor 

dramatic iese uneori la suprafaţă. Cu toată politica aceasta 
„abuzivă”, pe care şi-o asumă aproape cu exces de zel, 
versurile Alexandrei Bodnaru demonstrează, pe lângă 
convertirea definitivă la joc şi înscenări ceremonioase, 
şi-o doză bună de luciditate, pe care o lasă la vedere, din 
când în când, în mijlocul proiecţiilor provocatoare pe care 
le lansează. E cazul poemului Limite, care descifrează 
cel mai exact definiţia versurilor din Oraşul cu gropi în 
obraz şi, simultan, şi angajamentul principal al poetei: 
„Trebuia să trăiesc într-un balon cu heliu,/ să am o voce 
subţire şi feminină,/ rezonantă şi comună;/ trebuia să 
mă aşez în lume,/ să am obiceiuri, mai ales ticuri, trasez 
limite/ în care nu reuşesc să mă încadrez:/ am decis că am 
dreptul/ să fiu nelalocul meu,/ dar, mai presus de toate,/ 
râvnită; liberă,/ în general,/ să fiu exagerată.” Asumată 
fără rezerve, această defulare (şi defilare, simultan!) 
a imaginaţiei prelucrează tot fondul real şi colecţia de 
angoase ale poetei.

Pentru că, dincolo de efuziunea generală pe 
care o degajă, poemele Alexandrei Bodnaru „trădează”, 
în câteva locuri, şi o tectonică de vibraţie existenţială, cu 
o stilistică pe măsură: „Furia născuse frigul şi pustiul/ cu 
care-i atingi pe restul/ vrei: colţul tău în capătul casei/ 
să-ţi rămână forţa cu care-ţi înfigi unghiile/ în podul 
palmei./ E un echilibru să te clatini dintr-un exces în 
altul/ plus puterea/ de-a şti să taci şi să urli/ şi niciodată 
pe rând.”, Echilibru. Chiar dacă izolate – căci volumul e, 
în totalitatea lui, un „produs” al expansiunilor dezinvolte 
ale poetei – secvenţele de tipul acesta „semnalizează” 
filonul grav (altfel mascat) al acestor poeme de debut care 
rămân, totuşi, mai apropiate de tentaţii ornamentale decât 
de „exhibiţia” concretă a sentimentelor. 
________
* Alexandra Bodnaru, Oraşul cu gropi în obraz, Editura 
Eikon, Bucureşti, 2016

cronică literară

În Suedia
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Irina NECHIT

Adorm uşor

Voi adormi şi mă voi trezi,

mă voi trezi de mai multe ori
prima dată la două
a doua oară la trei
a treia oară la patru,
după atâtea treziri 

voi adormi buştean,
numai când dorm buştean
îi văd pe ai mei,
mama mă duce într-o curte 
cu umbrar de viţă
dar umbrarul nu face umbră,
zice că acolo s-au mutat cu tata
acolo trăiesc
în casa aceea nouă
eu nu văd casa cea nouă din cauza soarelui,
mă întorc şi îl aud pe tata
vorbind cu cineva la noi acasă,
intru mai întâi în verandă
nu-i nimeni
linişte şi umbră
în casa noastră veche de chirpici
tot timpul e linişte şi umbră,
o caut pe mama prin camerele goale 
ies afară şi dau de tata
unde e mama?
nu-i acasă,
ce n-aş da să mă trezesc la cinci
dar continui să dorm
şi-i văd pe amândoi în ogradă
ei nu mă văd
mă uit printre şipcile gardului
mă uit mă uit
mai bine mă trezesc cu totul,
dacă m-aş trezi la cinci
aş umbla ca o suveică prin apartament
aş lustrui lustra
aş doborî păianjenul de pe tavan

aş aranja cărţile în ordine alfabetică,
de câte ori îmi zic să nu mai pun capul pe pernă
dar capul meu stă ca o buturugă acolo
pe pernă
nu-l pot clinti
dorm strâns
parcă n-am mai dormit vreodată
parcă e prima oară când am adormit de-adevăratelea
fără să-i văd cum se uită la mine 
cum se uită la mine lung
printre şipci

Picnic

Cât de repede
cât de repede cresc salcâmii,
parcă mai ieri i-a sădit
brigada silvică,
şi-acum uite ce perdea 
forestieră,
vântul trece printre copaci
suflând petele de soare
împrăştiindu-le pe iarbă,
frunzele sunt mai verzi decât în sat
crengile tinere se clatină,
ce vânticel,
zice sora mai mică,
eu sunt sora mai mică
ţi-a trecut, mamă?
nu te mai doare?
întreabă sora mai mare,
azi ne odihnim
după o vară prăfoasă,
cu raţe măcăind prin curte,
am ieşit la iarbă verde,
cine mai iese la iarbă verde
în august
numai noi,
aşternem ţoale pe iarbă,
rupem frunze de salcâm
cât mai multe frunze de salcâm
le-aruncăm în sus
plouă cu frunze,
tata prăşeşte în lanul de porumb,
ne cheamă şi pe noi să smulgem buruieni
mama smulge şi ea
umple sacul cu ştir,
îi pândim orice mişcare
numai să nu se apuce din nou de falcă
să nu alerge de colo-colo
gemând de durere,
azi n-a suspinat
nu s-a văicărit
azi mama s-a întors la noi
parcă a revenit de undeva de departe,
falca i se dezumflă încet,
de dimineaţă ne-a vorbit, a râs chiar, 
tata i-a adus nu ştiu ce pastile
puternice,
mama a tăiat o raţă
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a făcut plăcinte cu brânză de oi
repede a plămădit aluatul
a întins foile
albe ca vălul de mireasă,
azi am ieşit la picnic,
încă n-am auzit de cuvântul picnic
dor vom auzi cândva,
azi mâncăm în perdeaua forestieră
numai noi 
patru suflete
fără muzică
fără grătare
fără telefoane mobile
încă nu există telefoane mobile,
încă e anul una mie nouă sute şaizeci şi nouă,
pe mama aproape că n-o dor măselele,
tata parcă-i altul,
parcă azi dimineaţă
spălându-se cu apă neîncepută
şi-a spălat toată tristeţea de pe chip,
vara întreagă am îndopat raţele 
am şters praful şi-am cărat apă de la fântână
să udăm castraveţii,
abia azi ne odihnim la iarbă verde
stăm ca oamenii
mâncăm şi râdem cu gura până la urechi,
aşezaţi roată în jurul bucatelor
raţa e bună
plăcintele calde
castraveţii îi ungem cu miere,
cât de repede
cât de repede s-a terminat vara,
se miră mama şi tata,
cele două fetiţe ale lor ştiu că mai albastru decât azi
cerul nu va mai fi niciodată,
azi începem să ne luăm rămas bun,
începem să ne despărţim,
îşi spun în gând mama, tata şi cele două surori,
nu putem rămâne prea mult timp împreună,
o să ne sufle vântul de pe iarba asta
o să ne sufle vântul
unul câte unul
de pe faţa pământului,
soră-mea ştie la ce mă gândesc acum, 
mama şi tata ştiu la ce ne gândim noi amândouă, 
se uită în sus şi se miră
cât de repede
cât de repede au crescut salcâmii.

Zăpada

Fugea de rupea pământul
mama mea mică
biciuită de fulgi,
ninsoarea a prins-o
lângă biserică,
mama mea zgribulită 
îmbrăcată subţire
fetiţă desculţă
lăsând pe zăpadă

urme de picioruşe goale,
mama mea singură
pe uliţa albă
fugea spre casă,
fulgii roiau în jurul ei,
îngerii o plesneau cu aripile,
mama mea speriată
îşi pleca fruntea
îşi strângea haina la piept,
un lanţ de urme se întindea
de la biserică
până la tălpile ei mici

 
Grădina scufundată

Plecaseră cu toţii să nu vadă
cum se umple valea,
grădini, garduri de piatră 
se scufundau încet,
pluteau pe apă mere şi prăsade,
cuiburi de păsări, paie, crengi, petale
de floarea-soarelui,
prin uşi deschise apa a intrat în case,
au dispărut pereţi, acoperişuri,
şuvoaie au pătruns şi în biserică,
apa urcând spre sfinţii desenaţi
spălându-le picioarele
spălând culorile veşmintelor şi ochilor,
cupola nu se mai vedea din apă
când mama s-a uitat în urmă
şi n-a văzut nimic,
tot satul ei a dispărut de parcă nici n-a fost vreodată,
garduri de piatră, uliţe, fântâni, livezi,
biserica şi clopotele au rămas
pe fundul rezervorului de apă
şi cimitirul a rămas sub apă,
îmi spune mama încordându-şi gâtul
de parcă-i vin şuvoaie sub bărbie 
ea străduindu-se din răsputeri 
să-şi ţină la suprafaţă capul,
de n-ar fi construit barajul de pe Nistru,
de nu făceau hidrocentrala,
ar fi rămas în satul ei,
n-ar fi plecat printre străini,
nu mă năşteam nici eu,
dar m-am născut
şi stăm cu mama în grădină
uitându-ne la un prăsad ce înfloreşte prima dată,
îi spun că peste câţiva ani o să mâncăm prăsade,
capul îi tremură, cuvinte nu mai are
încetul cu încetul se scufundă,
c-un fir de glas mă cheamă de sub apă: e-e-e-e-e-i 

Noi nu avem turmă

Am întredeschis uşa saraiului
lăsându-le să iasă una câte una
ţâşneau din întuneric
cu capetele plecate

chintă roială
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o rupeau la fugă
se împiedicau de pietre
oile noastre
oile noastre
alergau nebune prin curte
ne era totuna pe cine vom tăia
trebuia să începem odată şi-odată
ultimul a rămas în sarai
mielul gigantic
nu l-am ales noi
nu ne-am închipuit că tocmai el
o să rămână dincolo
în întuneric
izbind uşa cu tinerele coarne
mielul acesta crescuse prea mare 
supsese de la mai multe oi
mâncase iarbă din luncă
de pe malul râului
şi de pe buza prăpastiei
adulmecase mii de brânduşe
zburdase prin râpe şi văiugi
tata îl mângâiase pe spinare 
pe frunte 
pe urechi
pe ochi
pe botul umed
acum mielul cu gene lungi albe 
zbiară dincolo de uşă
credeam că ne va împunge cu coarnele
ne va zdrobi cu copitele
dar el amuţeşte
ieşind cuminte prin deschizătură
îl trântim la pământ
îi retezăm beregata
ne bălăcim în sânge
îl atârnăm cu un cablu de creanga agudului
treaba e terminată
slavă Domnului
ducem şoldurile la spital
îi rugăm pe doctori să-l salveze pe tata
le dăm nişte coaste vecinilor
poftim rudele la frigărui
fierbem capul
sugem creierii
înghiţim ficatul
mâncăm mâncăm mâncăm
mâncăm noi şi aruncăm lostopane de carne la câine
le lăsăm şi pe muşte să ospăteze
şi pe viermi îi lăsăm să halească
toţi au mâncat
toţi s-au înfruptat
mielul gigantic o să behăie până le vom tăia
şi pe celelalte oi 
noi nu avem timp
nu avem puteri să ne ocupăm de ele
nu ne pricepem
nu suntem în stare să îngrijim o turmă de oi
noi nu vom avea în vecii vecilor o turmă 

tata a fost ultimul care a ţinut
un miel gigantic în braţe
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Livia LUCAN-ARJOCA

Poeme

***
Acum eşti departe
Aşa cum ai vrut
Dar în noaptea aceea
Norii deschideau cerul ca pe o scenă
Şi stelele scânteiau 
Peste tot: 
Deasupra
În valuri
Pe linia ţărmului
Umedă şi plină de scoici

Briza şuiera între noi
Şi îţi vedeam numai faţa
Din larg
Vântul aducea umezeală
Stropi inconsistenţi ca un abur
Aici e marginea mea
Ferm sprijinită de umărul tău
Aici e marginea mea
Dizolvată 
Fă tu, din linia ţărmului, graniţa!

***
Cu el am încercat 
Să deschid porţile spre mare
PRIMA.
O poartă din răcoare
cu gratii de fier forjat
îmbrăcate în iederă
Am zgâlţâit:
un lacăt 
suna ca un clopot
 
A DOUA
Coborâm în interiorul unei spirale
ca în cochilia unui melc
întunericul creşte
ritmul inimii creşte
miroase a putred 
miroase a sare
La capătul scărilor rupte
O poartă tulbure –
cerneală de sepie
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A TREIA.
De vânt şi nisip
Se deschide
întunericul 
Într-un întuneric mai tare
Ochii se închid atât cât trebuie
Se întind braţele 
Ne întoarcem în mare
 
Stăm între scoici
faţă în faţă
Siluete umede
negre 
de neopren
Absorbim 
Lumina dimineţii

Tinereţea din noi
Se priveşte ochi în ochi
Are puterea furtunilor 
Nu e pericol de care
Ea
Să se teamă
Şi uite-o acum 
în toata splendoarea
Explicită
Şi 
Tragică
Ieşită din noi
Ca un abur

***
Pe masa tăcerii 
este pistolul
în curând vom vedea
care-i mai iute de mână
„Bang bang, he shot me down
Bang bang, I hit the ground”
Bravo, 
Acum du-mă-napoi 
La capătul vieţii

***
Linişte în iarba încălzită de acest apus
şi părul meu încâlcit
cu sare, nisip şi alge
ne cuprinde pe amândoi ca o aură
aud insecte
cum trec printre fire de iarbă
şi până la urmă chiar văd
la o palmă de mine
un convoi de furnici roşii
cu umbre supradimensionate 
ocupate să care
un sâmbure spart de piersică
Şi atunci m-am întors
din umărul lui 
ca dintr-un măr 
am muşcat. 

Maria PILCHIN

şi tata şi nietzsche şi dumnezeu

tatăl nostru carele eşti în ceruri coboară aici la mine pe pământ
nietzsche zice c-ai murit nietzsche cel mort de o sută de ani
tatăl meu vino şi mă alină în pragul vieţii mele celei nedrepte
sunt chip din chipul tău trup din trupul tău carne din carnea ta
os din osul tău fiica ta cea mică fiica ta cea bună

tatăl meu carele eşti acolo unde visele zboară ca aripile
unde gagarin a căzut ca săgeata coboară aici întrupează-te
şi du-mă cu mâna ta cea bună cu mâna ta cea caldă
şi mă du peste tot fii tată bun tată-adevărat şi-ntrupat

„nietzsche a murit”

a strigat fata zarathustra nu mor zeii când vor scribii

tatăl meu de pe cuptor
tatăl meu de după casă
tatăl meu de buiucani
tatăl meu din cap de masă

nu mor
nu mor zeii
nu mor scribii
nietzsche nu e mort
dumnezeu nu e mort
moartea e vie şi ea
e la ea acasă
casă fără chei şi lacăte
unde se intră pe fereastră
ca pasărea albastră
nani nani na

pe strada ion creangă tata coboară la vale sfânta treime tatăl fiica 
şi duhul
viaţa noastră e urcuş şi coborâş arbore genealogic e viaţa
transhumanţa lui pater hemon axis mundi ţi s-au tăiat rădăcinile?
las’ că vine tata cel din ceruri şi cel de pe pământ şi te altoiesc

tatăl nostru carele ai coborât pe pământ tatăl meu doar al meu
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os din osul tău sunt carne din carnea ta suflare din 
suflarea ta
tatăl meu care te-ai întrupat în mine lacrimile tale curg 
în albia ochilor mei nu plânge tată bun tată curat nu 
plâng nici eu

tatăl meu de pe strada ion creangă spune basmul în care
nietzsche e copil mic sugar şi umblă pe sub mese în 
scutece
nietzsche a crescut şi spune o poveste cu alt nietzsche 
care
spune basmul cu zarathustra fata cea bună fata cea caldă

zarathustra e fata lui pater hemon

zarurile au fost aruncate

zarurile cădeau toate lângă râu cu sunet de os uscat 
apele 
curgeau la vale valurile şi ele toate tot într-acolo se-
ndreptau 
cineva strigase de pe mal malul drept sau stâng 

– moartea vreau cap de om 

ieri zarurile au fost aruncate în faţa râului cu mai 
multe ape 
şi mai multe maluri cu mai multe albii izvoare şi guri
sunetul de os uscat de artrita timpului trecea peste 
toate
am scos de acolo zarul măsluit şi am sărit în ape
heraclit urla ca un apucat apoi muţea ca tăcerea
nu auzeam înotam în susul apei spre tine cititorule
înotam în pupila ta malurile foşneau

azi tu îmi dezbraci textele de parcă
pe mine mă dezbraci
îmi îmbraci textele de parcă 
pe mine mă îmbraci
iubitul meu din spaţii şi litere
cititorul meu tandru
atinge-mă gustă-mă
cu tine sunt fericită
în textul nostru nupţial
sunt o femeie textuală împlinită
corpul meu textual
tenul meu de litere
de culoarea laptelui cu sânge
tremură îndelung
tremurul textului iubit

nopţi barbare

picioarele mele foarfece albe
îţi taie nopţile în franjuri
uneori mă sperie femeia 
de treizeci de ani care
mă populează sălbatică
cadână dură nebună
jouissance
bătrâna cea tristă
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de pe strada eugen doga
vinde seminţe de floarea-soarelui
în pagini rupte dintr-un roman
de balzac 
ghilotină – picioarele ei
altădată în alte vremi
nu mai vreau să fiu
femeia de treizeci de ani

kafka la bruxelles

pe avenue louise păşim printre cravate şi sacouri
kafka umblă pe trotuarul bruxellez cerşetorul culcat 
pe caldarâm poartă pantofi ecco cumpărăm godiva
şi leonidas chimay şi carbonnade flamande la vita e bella
ziua întâi cade noaptea toţi pantofii de domnişoare 
basarabene doamne gospodine naşe cumetre directoare
navighează spre bruxelles ca în basmul cu fetele regelui
care dansează noaptea în subteranele lumii 
toţi pantofii cu tocuri de zece vin de pe bâc şi fac trotuarul
aici pe avenue de louise ce ar fi zis kafka despre asta?
păşesc cu tine pe tocuri de cinci prin castel fără gps
apare deodată un melc pe tocuri de zece
la colţ o fată din bucovina vinde bere ieftină
picioarele mele strivite ca doi melci călcaţi de 
tramvaiul de pe avenue de louise

scrisoare pentru anna karenina

nu-mi înşel soţul îmi este foarte frică 
de trenul în viteză tremur pe peron 
de fiecare dată în fiecare gară
şi nu-mi place gustul de arsenic
şi sunetul pe care-l scoate pistolul
în timpul duelului îmi acopăr cerceii
să nu aud să nu văd să nu ştiu
de vreo zece ani medicul mi-a prescris
nişte pastile de fidelitate se iau dimineaţa
la opt fix poate fi şi opt şi un sfert

ella femeia de cincizeci de ani

cu timpul îmi povestea ella 
iubeşti altfel altfel trăieşti chiar 
în tinereţe iubeşti ca pentru totdeauna 
apoi ca pentru o clipă
sau câteva clipe apoi ca pentru o viaţă 
de parcă lucrurile se împart în pentru viaţă 
şi nu pentru viaţă 
apoi spunea încet abia şoptit
ella femeia de cincizeci de ani 
cu ochi sclipitori şi vii
înveţi să iubeşti altfel 
îi iubeşti pe cei din tinereţe 
pe cei de o clipă pe cei de o viaţă 
pe toţi contează să nu vrei ca fragila clipă 
să ţină o eternitate da contează să nu vrei asta 
zicea ella femeia frumoasă de cincizeci de ani 
fata cu ochii stinşi
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eu nu-l ating pe cavalerul teuton

cavalerul teuton este amicul meu de la o vreme
mergem în troleibuz schimbăm câte o vorbă
mi-a oferit nişte cărţi am făcut şi eu la fel 
de obicei evit să-l ating este bărbatul altei femei
în rest vorbim discutăm literatură cărţi autori
poezie şi multe altele câte există în lume
cavalerul teuton este frumos are ochi negri
păr negru priviri negre se mişcă greu e cavaler
şi poartă armură grea ca toate zilele cele grele
odată mi-a povestit nefericirile lui din trecut
i-am zis şi eu despre ale mele eram ca două amice
care se plâng de soartă două amice care evită 
să se atingă uneori teutonului îi sare muştarul
mai ales când şoferul frânează brusc atunci
da atunci îmi este frică de cavalerul teuton
ochii lui negri mă sperie într-o zi mi-a arătat 
o poză cu fiul lui mic sugar în braţele mamei lui
femeia era frumoasă altădată l-am întâlnit abătut
cu ochii stinşi am vrut să-l îmbrăţişez să-i zic 
că viaţa este frumoasă dar nu am făcut-o căci
nu-l ating pe cavalerul teuton am spus şi eu o 
prostie: „trebuie să fii fericit” s-a uitat la mine
a dat a lehamite din mână şi a zis cumva trist:
„sună ca un manual de fericire” îmi place să 
îl observ coborând în staţie armura lui grea 
sună metalic şi cavalerul meu ca un robot merge
prin oraş într-o zi se plângea că pe el nu-l iubeşte 
nimeni ca un copil bosumflat a zis deşi se iţea
părul lui cu fire sure de sub coif în altă zi era fericit
a găsit un pian în mijlocul oraşului a aruncat armura 
şi aşa în indispensabili a cântat ceva de răsuna
urbea de vuiau urechile de ameţeam degetele lui
lungi ca de fecioară trădau aristocratul bătăturile
palmelor pe luptător melodia răsuna în oraşul meu
am vrut să-l îmbrăţişez cu drag ca o soră dar am 
plecat căci eu nu-l ating pe cavalerul teuton

Dorin PLOSCARU

a venit lîngă el şi a luat piatra ca pe o inimă

el a luat apoi în vis o piatră
în braţe 
şi a pus-o-n pămînt spunînd 
asemeni lui iacov: „pînă aici m-a
ajutat Dumnezeu”
o piatră rotundă, ovoidală, frumos
şlefuită
îndelung şlefuită că atunci cînd o 
atingeai începea să cînte
se gîndea că poate fi chiar un ou
un ou de struţ uriaş
sau un ou dogmatic…

cum va creşte din piatra aceea un
copac
un copac al poeziei cu ramuri şi
frunze şi fructe 

toţi chicoteau îşi dădeau coate
îl luau în rîs, hăhăiau, îl
arătau cu degetul
în timp ce el în fiecare dimineaţă
căra apă cu mîinile sale cu braţele 
sale 
ciuturi de apă şi le turna la
rădăcina copacului
în acest ţinut pietros, în acest pămînt
hleios şi neroditor nu se face nimic
aici oamenii sînt săraci şi proşti
şi niciodată aici nu va rodi şi nu va 
înflori copacul poeziei.

a visat apoi cu stropi grei de sudoare
nopţi de-a rîndul
şi a auzit vocea aceea ca un coşmar:
„oamenii aici sînt săraci şi proşti şi
 niciodată aici nu va rodi şi nici nu va înflori 
copacul poeziei”
spre zori însă a visat alt vis
mult mai frumos, plin de lumină
şi bucurie: „o mireasă cu aripi de
înger cu aură în jurul capului a
plutit aproape de el, a venit lîngă
el şi a luat piatra ca pe o inimă
a ţinut-o în mîinile sale, s-a uitat
îndelung la ea, cu surîs angelic
apoi i-a dat drumul în jos
a căzut în pămînt
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el şi-a desfăcut braţele
şi a plecat

ca o sămînţă grea cu sunet
de muzică bizantină a căzut piatra
ca un ou din mîinile sale

şi imediat din el au răsărit ramurile
şi trunchiul copacului cu păsări
cîntătoare şi muguri şi flori.

da şi în timp ce mireasa sub formă
de înger cu aripi vorbea
cu el tăcînd,
s-a făcut dimineaţă şi soarele a năvălit
în odaie.

flamenco,

de undeva de departe de foarte departe
venea strigătul acela de bocet
şi bătaia de toacă cu picioarele fiinţei
în tavanul memoriei cu graţia cavalerului
cîntîndu-şi singurătatea şi moartea
cu adiere de zephir, cu unduire de
frumuseţe şi corzi de ghitară strunite în
flăcări

degete răsfirate ca irişii toamna peste
ochii înmărmuriţi în frigul 
din sală unde aburii gurilor noastre
trimiteau sute de stoluri de păsări
în aerul rece al nopţii

flamenco se numea această
rotire piruetă giruetă
a strigătului de război
sacadat pantofii băteau metronomul
în scîndura scenei
inima se opea o secundă din ticăitul ei
pentru ca mai apoi palmele
bătaia din palme 
s-o retrezească din vis
din plutirea de deasupra pămîntului.

mai ales pace şi linişte în patul singurătăţii porfirice

nu era numai perete despărţitor
perdeaua
ce deasupra munţilor o trăgeau
în faţa ferestrei
ci şi diapazon
filtru suav
de gîze şi buburuze
dar mai ales odihnă
mai ales pace şi linişte în patul
singurătăţii porfirice
întorcînd zi şi noapte piatra
bolovanul sub cap
ghemuindu-mă sub plapumă
ca firul de grîu sub omăt

singur în singurătatea fiinţei
bucurie împreună: aici te-am 

găsit în nopţi şi dimineţi
aprinse în vîlvătaie de rug

ca în armată, ca în seminar
ghemuit în plapuma somnului dulce
 „ce bine este Doamne să fii oaspetele
casei Tale”
căci Tu M-ai luat şi M-ai adus
aici, biet naufragiat
oaia cea de-a o suta
rătăcită prin munţi

ce dulce lumină venită din lumi
străluminate de cîntec şi somn
de adormire adumbrită de son.

mîngîiat trebuie creştetul îndelung

cu blîndeţe trebuie mîngîiat Sfîntul Agneţ
să nu se sfarme marginea argintie
de marginea Mării,
cu multă blîndeţe şi bunătate
să nu curgă miridele ci să stea acolo lipite
adunate, nerisipite, nerisipite,…
cu dragoste, cum îşi adună
tata puii sub aripi
aşa trebuie
mîngîiat copilul
fiul pe 
creştet.
 
cu blîndeţe, cu multă iubire
trebuie Mama, Maica Iubirii, să-şi adune
copiii Acasă, să stea acolo la
Masă. Să mănînce Trupul şi Sîngele Domnului.
Masa Euharistiei. Masa Mulţumirii. Să-L
mănînce pe Cuvînt
să se sature de El
să-şi stîmpere
foamea şi setea
marginea argintie a mînecii
mîinii drepte, marginea argintie
a Mării Marmara

căci aşa voi sfîrşi. lîngă Prietenul de
atunci. din copilărie. lîngă dragul
de viorea. adumbrit
adumbrea. 
 
mîngîiat trebuie creştetul
îndelung
pînă ajungi să-ţi sece
izvoarele mărilor.
să nu-i mai laşi pe cei doi
ochi, pe cei doi fraţi, soră şi 
frate să se ducă pe calea ferată
înzăpezită, după mama lor
în italia, s-o aducă acasă.
 
mă voi stinge ca un aparat de radio cu lămpi
în trei secunde, după ce ochiul magic
va clipi tot de trei ori. liniştit.
hodinit.
împăcat. obosit.

chintă roială
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Liviu OFILEANU

tant de chattes dans votre ville vous 
attendent

faci totul cu cele mai mici riscuri, renunţi la una, la 
alta.
a supravieţui nu-ţi lasă luxul alegerii: sunt multe 
referinţe la indigo –               
până şi plopii au frunze-ngălbenite la mijlocul verii. ca 
să ridici o lume nouă ai nevoie de măcar şapte zile, nu 
vei face chiar aşa,

orice, fiecare zi fiind compusă din câte şapte idei 
pacificatoare.
nu toate înscenările au loc pe scenă. suntem martori 
avizi de circ şi mascaradă, violenţa imaginii e un 
drog – când eşti tânăr, îţi refaci forţele destul de rapid, 
câteva ceasuri de somn profund şi fără vise

şi eşti ca nou. am impresia că reiau întruna aceeaşi 
săptămână,
îi ştiu pe de rost întâmplările ce vor veni, ştiu ce se va 
petrece luni, marţi, miercuri ş. a. m. d. – aştept să zacă 
timpul, să vină mai repede ziua când Ea va sosi de la 
ţară cu trenul. mi-am făcut bagajele şi

planul pentru acea zi – ştiu cum începe şi cum se va 
sfârşi. sigur, 
timpul face parte din libertate, trebuie să ai mult timp 
ca să fii liber.
faţa ei se poate schimba într-o suită de înfăţişări, 
trebuie să le notez pe fiecare-n parte ca să-mi fac o idee 
căror gânduri aparţin. era unul 

dintre rarele momente când nu-ul femeii era da. când 
totul pare că 
s-a terminat, ceea ce continuă e doar sentimentul că 
nimic nu poate avea un capăt. pentru a fi sigur dacă o 
butelie scapă gaz nu încerca niciodată cu ţigara. albeşte 
sticla-de-pastis – plină şi transparentă. 

o viaţă armonioasă

e programată ca să execute după plan aceleaşi operaţii: 
pământul să se rotească, inima să împingă în creier un 

fluviu de sânge şi imagini. un taxi aşteaptă la scară un 
om grăbit. un dric aşteaptă la scară un om cu foarte 
mult timp liber. mă prefac că nu observ nimic din 
peisaj.

timpul trece egal, constant, doar Noi îl percepem 
diluat, conform emoţiei sau blazării ca pe un bloc de 
granit ori ca sonerie la uşă. 
totul, dar absolut totul necesită timp ca să se confirme. 
timpul se află în criză de timp şi are nevoie de timp ca 
să treacă. 

tot singur am aflat că nu sunt terminat, cinic până-n 
măduva oaselor.
marcel mihalaş nu voia să lase urme. secretul creşterii 
pâinii 
stă mai mult în frământat decât în drojdie – îmi 
închipui că pot plăti cu un poem o cină completă pentru 
câteva persoane homeless.

unii-s plătiţi ca să acorde o mână de ajutor acolo unde 
nu-i nevoie.
ca şi atunci când e frig şi te ghemuieşti în tine de parcă 
te-ai îmbrăţişa singur, teama nu ţi-a pus căluş, însă tot 
ai un strop de rebeliune pentru care te vei ruşina. şi nu 
ne ajungeau două mâini 

pentru o îmbrăţişare perfectă? numai doi ochi nu sunt 
îndeajuns 
de pătrunzători ca să vedem un singur lucru de două ori 
deodată? 
imaginez o viaţă în plus, însă tot sunt gelos pe blana 
pisicii – dacă 
supravieţuim acestei iubiri înseamnă că nu ne-am iubit 
niciodată.

curs de sculptură

când aprinzi tv-ul ştii deja ce urmează: noi creşteri 
de preţuri la carburanţi şi alimente, accize la tutun şi 
alcool, un alt împuşcat la vânătoare, încă un incest, 
violul nonagenarei, alt impact dintre un tren şi maşina 
cu patru morţi. e rău să stai în curent cu îngerul defect,

îngerul cu o aripă ruptă. au lucrat la El vreo doi 
sculptori, o comandă specială pentru cavoul unui 
patron. am putea închiria nişte personaje
aşa cum marile cluburi împrumută fotbalişti de 
perspectivă.
pipa din lemn de trandafir. fereastra care nu se închide bine,

scrumiera cu patru locaşuri de tragere, clasorul cu 
fotografii, perechea de ghete pentru iarnă, medicamente 
pentru coloană: 
lopatin, gropanol. pălăria/ globul terestru din carton/ 
manechinul – o blondă fără braţe cu părul stil mătură à 
la mireille mathieu.

trec uşor de la una la alta? păi dacă aşa-i sistemu’! ai 
văzt cartofii din supermarchet? da’ ceapa? ie dăn deşert 
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şi bălţi, dăn egipt şi olanda, 
pe categorii cu etichete luminate, totul are o logică 
parşivă: am dat de priviri murdare în standul cu lactate, 
resturi de indigestie pe hainele

unor amici. forţa e în gradarea insomniei pe chipurile 
descompuse,
organizarea moleculelor într-o formă inedită, ceva 
asemănător sintaxei dezarticulate. ştiai că poetul 
senegalez david diop
a pierit într-un crash de avion în 1961? nu, nu ştiam. 
nici Eu.

banchetul scatofagilor

ăia care behăie că-s fericiţi au ceva tulburări de 
personalitate
şi mai mulţi bani decât neuroni. fericirea lor va fi fost 
fiind.
poate că mirosul ciorbei-de-cartofi îi retrimite-n extaz?
suferind, te aştepţi la pierdere dar nu pui botul, cum se 
zice.

ca să nu mă plictisesc îmi spun că-i bine să nu renunţ la 
cititul necrologului. deşi-mi asigur o serioasă rezervă, 
tot intru-n sevraj. 
şi cu cât măresc doza zilnică am nevoie de doze 
suplimentare. iau droguri diferite ca să obţin viziuni 
diferite – pe masă, în loc de fructe 

tronează un lighean cu rufe stoarse, rufe de care 
proprietarul uită câteva zile. degeaba spăl rufele, 
murdăria e-afară, are haine curate. 
se vede clar că dragostea începe cu pierderea purităţii 
care ne-a adus împreună. libertatea socialistă a chinei, 
zâmbetul senil şi ideologic

al lui mao tze-dun a fost, culmea, deliciul muzei lui 
pablo neruda.
iar în traducerea dibace a mariei banuş forţa versurilor 
se dublează, ba încă ţăranii se-nfrăţesc cu chinejii, băi 
tată, ce vorbeşti Tu aicea,
uniunea sovietică era pe puţin raiul miltonian regăsit şi 
pus la regim.

până şi greierii deveniseră tovarăşi-de-joacă, totul era 
nespus de nespus, ay să-mi cut barba şi unghiile, să-mi 
trag una, să mă…
ba să fac şi-un duş ca să nu mai put a istorie, să mă 
îmbrac la patru ace pentru un discurs caustic pe tema 
dinozaurilor purpurii.

undeva în eisenmarkt

la câte lucruri m-am gândit într-o zi. ideea e să ai ceva 
de făcut când nu-i nimic de făcut, să ţii de urât părţii 
din tine care te respinge. 
iau totul de la zero pentru a mă înţelege perfect, 
iau totul de la zero. şi nu e ceea ce pare a fi.

supravieţuiesc onorabil – îmi vând câteva procente de 
libertate
pentru-n spaţiu undeva în timp. de fapt, trăiesc vai şi-amar, 
doar Io ştiu cum trăiesc. ţin la mare distanţă stima de sine,
îmi clarific gândurile precum greutatea conservelor cu 

plus ori minus câteva grame. câteodată muncesc cu ziua 
la câte-un baştan care-şi înalţă o viloacă din salarul minim. 
stau peste program deşi bag zece ore, inclusiv sâmbetele. 
am avantajul că alea trei ceasuri de intemperii îs plătite.

aşa e-n franţa. la Noi, linguşitorii, sifoanele şi caprele au 
dus-o bine dintotdeauna. ferice de proşti, de cei săraci cu 
duhul,
dobitoace încravatate care nu ştiu ce li se pregăteşte
dar se trezesc şi vin punctuali la serviciu. cimentul îmi face 

părul sârmos şi-l pot aranja fără oglindă în orice direcţie.
acasă tamponez zonele iritate şi le masez cu ulei de gătit. 
ăsta ascunde cimentul câteva ore după care urmele apar 
din nou. când sparg normele, inima patronului creşte ca 
pula-n vacă.

proiect abandonat (IV) canonul sclavilor

un spirit de revoltă şi ceva trebuie să se întâmple. târziu, în 
noapte, o luminiţă undeva la un etaj superior şi o muzică de 
jazz în surdină. nimic despre tine în numele lor, nimic. dacă 
memoria ar avea limpezimea izvorului am fi striviţi de un 
munte al ruşinii.

dragostea suspendă gravitaţia, imaginea scorojită a 
fotografiilor, plimbarea arborilor dintr-un oraş într-altul. o 
dimineaţă cu 
spartacus nu e tocmai o dimineaţă, asta pentru că spartacus 
nu a scris enorm şi apăsat nişte poeme destul de lungi care îţi 
fumează ţigările. 

în colţul cu biblioteca o tuse seacă îţi macină plămânii, te 
chinuieşte aici amintindu-ţi întruna că exişti. pereţii camerei te 
presează de nu îţi rămân decât boarfele. epilogul e un monolog 
cinic al celui care a supravieţuit. vom ajunge ca să ne suportăm 
vânturile, un simulacru 

de politeţe, mască de care ne vom lipi faţa definitiv? şi stăm 
în frig, ne suflăm în degete şi ne încălzim cu trupul celuilalt, o 
haină 
vorbitoare. măcar Noi ţinem locul sclavilor pe pământ – sclavii 
au fost cei mai mari visători ai lumii – Ei îşi mâncau pâinea în 
somn, 

făceau copii în umbra frigidă a băilor publice şi-a marilor 
temple,
noaptea zburau cu lanţurile rupte într-un vis dinafara cetăţii. 
Ei l-au anticipat pe freud, aveau experienţe colective, ştiau că 
forma 
perfectă de a declanşa fazele libidoului e libertatea – o pisică 
neagră.
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cu G. M. TAMÁS

„Trebuie să revenim la politică”

– Lukáš Likavčan: În Ungaria, o tânără mişcare 
civică anti-Orbán, Momentum, a obţinut recent un 
succes important în campania împotriva organizării 
Jocurilor Olimpice. Credeţi că această mişcare poate 
schimba regulile jocului în politica maghiară?

– G. M. Tamás: Nu pare foarte plauzibil ca 
Momentum să câştige viitoarele alegeri, însă mişcarea 
reprezintă un nou stil de a face politică. Aceşti oameni 
preiau de la dreapta majoritatea prejudecăţilor, fără 
însă a-i accepta toate politicile, şi preiau de la stânga 
moderată şi de la liberali anumite politici, fără să 
admită că sunt moderat de stânga ori liberali. Mişcări 
similare apar pretutindeni în Europa, de pildă USR în 
România – care se bucură deja de succes, intrând în 
Parlament – sau mişcarea lui Emmanuel Macron, care 
pare să fie cel mai bine clasat candidat la viitoarele 
alegeri prezidenţiale din Franţa.

Să luăm un exemplu. Liderul mişcării 
Momentum afirmă în toate interviurile că la ultimele 
alegeri a votat pentru partidul d-lui Orbán, asta şi 
pentru a demonstra că nu-i un „agent străin”, un iudeo-
liberal ori un „roşu”. Multă lume din societatea civilă 
maghiară (de pildă, mişcarea profesorilor) procedează 
la fel. Asta le oferă, cum ar veni, onorabilitate în ochii 
majorităţii. De asemenea, ei ocărăsc toate partidele ce 
s-au aflat la guvernare după 1989 (fie ele de stânga ori 
liberale de centru), conformându-se astfel prejudecăţii 
generale că în ţara noastră acţionează, desigur, nişte 
forţe antinaţionale care ne înrobesc şi ne vând Europei, 
liberalilor, feminiştilor, egalitariştilor, vegetarienilor şi 
altor drăcovenii de acest fel.

Oamenii din mişcarea Momentum se 
conformează acestei prejudecăţi răspândite, dar 
totodată se opun măsurilor antidemocratice, 
antiliberale, antiegalitare ale guvernului. Însă o 
fac cu mare grijă. Ar spune ceva de genul: „Noi 

nu avem nicio ideologie. Nu suntem nici de 
dreapta, nici de stânga, însă vom merge în fiecare 
localitate din Ungaria şi le vom cere părerea 
oamenilor. Problemele n-ar trebui abordate prin 
prisma niciunei teorii.” Aceasta este o teorie 
neanderthaliană a politicii – şi anume că nu există 
niciun fel de concepte politice, ci doar experienţe 
şi interese şi prejudecăţi. Totodată, aceste mişcări 
au o foarte puternică dispoziţie generaţională şi de 
clasă. Pretutindeni, tinerilor li se spune să fie tineri, 
neîntinaţi de blestemele trecutului, indiferent dacă-i 
vorba de sistemul comunist ori de cel democratic 
din ultimul sfert de veac. Aceşti oameni vorbesc 
despre trecut cu o intonaţie ce sugerează că-i vorba 
de un mysterium tremendum al răului. Trecutul este 
o crimă, însă tradiţiile noastre naţionale trebuie 
venerate. În plus, sunt şi mişto.

 
– Aşadar, aţi spune că într-o astfel de mişcare 

politică nu există nicio urmă de strategie populistă?
– Dacă prin termenul populist îi desemnăm 

pe cei care măgulesc opinia publică, atunci, într-
adevăr, sunt buni la asta. Însă nu aş vrea să le lipesc 
vreo etichetă. Dar e tragic că aceşti oameni cred că 
teoriile politice se invalidează în virtutea faptului că 
sunt teorii şi că avem nevoie numai de o administrare 
publică eficientă şi o conştiinţă naţională sănătoasă. 
Este foarte interesant că toată campania împotriva 
Jocurilor Olimpice a ignorat problemele legate de 
sportul profesionist (corupţie, şovinism, răspândirea 
celui mai nociv spirit competitiv: o metaforă atât 
pentru capitalism, cât şi pentru război) ori de turismul 
de masă. A fost vorba numai de faptul că Olimpiada 
e mult prea costisitoare. Nici un alt aspect n-a fost 
atins, întrucât ar fi stârnit controverse – iar ei nu vor 
controverse, vor doar consens şi, deci, popularitate 
şi, deci, succes electoral. Mişcarea Momentum s-a 
înfăţişat drept cel mai mic numitor comun, lipsit de 
orice idee.

 
– Într-un articol recent aţi contrazis un discurs 

răspândit ce susţine că politicile lui Orbán, Fico or 
Szydło/Kaczyński sunt populiste. Puteţi lămuri puţin 
chestiunea?

– Istoric vorbind, nu există nicio specie de 
populism care să nu fi fost întemeiată pe resentimentul, 
real sau imaginar, al majorităţii populare faţă de elite. 
Ungaria şi Polonia sunt regimuri autoritare şi, oricât 
de elitiste ar fi ele, au nevoie de susţinerea votanţilor – 
ceea ce nu-i nimic nou –, la fel cum procedează oricine 
vrea să câştige alegerile. Dar a dori să câştigi alegerile 
nu înseamnă populism. Până şi Charles de Gaulle 
voia să câştige în alegeri. Deci? Este o neghiobie 
să se considere populismul un sistem care exclude 
participarea populară, înlocuind-o cu versiunile 
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cele mai extreme de inegalitate. Drept exemplu, să 
ne gândim la faptul că d-l Trump a fost acuzat că e 
populist. Ei bine, e un demagog – însă nu toţi demagogii 
sunt populişti. Cu siguranţă, a vrut un vot majoritar – 
şi l-a obţinut. Dar s-a dovedit că votanţii săi erau, în 
medie, mai înstăriţi decât votanţii adversarei sale; cea 
mai mare parte din politicile pe care le-a propus nu 
sunt în avantajul majorităţii populare; iar anturajul lui 
e format din câţiva dintre cei mai bogaţi oameni din 
lume. Însă acest ultim aspect n-ar fi atât de important 
dacă numirea lor în funcţii înalte n-ar fi în acord cu 
măsurile antipopulare pe care le propune. Oricum am 
lua-o, el nu reprezintă interesele majorităţii populare.

Este paradoxal că acum egalitariştii sunt cei 
acuzaţi că ar constitui elita, iar asta în virtutea simplului 
fapt că se întâmplă să fie pe moment o minoritate. 
Formau socialiştii utopici din anii 1830 elita? Cred 
că bancherii din Paris şi saint-simoniştii şi orléaniştii 
constituiau elita, iar faptul că socialiştii utopici erau o 
minoritate neînsemnată nu-i făcea elitişti. Aşa că este 
complet ridicol să spunem, de pildă, că universitarii 
liberali şi de stânga din America formează elita. Elita 
se află pe Wall Street, în serviciile secrete, în aparatul 
militar, la Washington DC. Aceştia sunt oamenii cu 
prestigiul şi puterea elitelor tradiţionale. A răsturna 
totul cu sus-n jos – şi nu în realitate, ci doar retoric – 
nu este o metodă foarte valoroasă de analiză politică 
ori de teorie socială.

 
– Dar se poate pune întrebarea şi invers: 

există o legătură necesară între populism şi politica 
emancipatoare?

– Această legătură este contingentă, însă 
există mai multe şanse ca o mişcare egalitară, nu una 
antiegalitară, să aibă şi un conţinut emancipator.

 
– Face posibilă contingenţa acestei legături 

între populism şi politica emancipatoare un fel de 
„trădare a stângii”, după cum v-aţi exprimat recent?

– Tot ce se poate. Este incontestabil că 
majoritatea partidelor social-democrate au trecut în 
tabăra neoliberală, iar asta din diferite motive, cele 
mai multe datorându-se diferitelor frici sociale. Dar nu 
există nimic necesar în faptul că clasa muncitoare albă 
devine rasistă; lucrul acesta poate fi prevenit, şi poate 
fi prevenit prin ceva ce se numea cândva politică. Ea 
a fost calea prin care s-au preîntâmpinat asemenea 
dezastre. Însă această cale a fost uitată – o trădare nu 
neapărat din rele intenţii, ci una datorată nervilor prea 
slabi sau orizontului prea îngust.

 
– Cum răspundeţi argumentului că pentru 

a avansa, de exemplu în ceea ce priveşte politica 
emancipatoare, trebuie să depăşim distincţia dintre 
stânga şi dreapta?

– Cred că-i o tâmpenie (râde). Stânga are o 
lungă şi complicată istorie, dar încă mai există câteva 
criterii simple cu care se poate judeca dacă cineva este 
sau nu de stânga. Unul trimite la egalitatea socială, 
materială şi culturală, dincolo de egalitatea de şanse şi 
dincolo de drepturi egale. Altul trimite la participarea 
populară şi împărţirea puterii. Dacă sunt prezente 
ambele lucruri – mai ales simultan –, atunci se poate 
vorbi de o stângă. Nici un partid şi nici o mişcare de 
dreapta nu îndeplineşte aceste două criterii. Faptul că 
toată lumea pretinde acum că trece dincolo de clasă 
este, desigur, un fenomen important ce nu trebuie 
negat. Tabăra liberală de stânga apreciază egalitatea 
cu etalonul coeficienţilor de stratificare cu siguranţă 
foarte importanţi ai etnicităţii, rasei, genului, vârstei 
şi stării de sănătate, însă procedând astfel trece cu 
vederea clasa – deşi acest lucru s-a mai schimbat 
oarecum odată cu intrarea în prim-plan a unor oameni 
ca Bernie Sanders şi cu victoriile şi înfrângerile stângii 
în Grecia, Spania şi Portugalia.

Până una alta, dreapta le spune celor din clasa 
muncitoare albă: „Sunteţi mai săraci nu din cauza 
automatizării, robotizării, digitalizării, şi nu din 
cauza exploatării tot mai accentuate, ci din cauza 
tuturor acelor tinere stângiste din universităţi care cer 
drepturi egale pentru femei şi homosexuali.” Aceasta 
e o propagandă mincinoasă, însă, în mod nefiresc, 
a fost luată în serios. Ce spunea Cezar plebeilor 
romani? „Sunteţi într-o situaţie proastă din cauză 
că aristocraţii decadenţi din Senat slujesc interese 
greceşti şi asiatice şi nu mai iubesc Roma, pentru că 
au adoptat năravuri şi obiceiuri străine «nefireşti», 
sunt imorali şi priapici.” Aceasta e cea mai veche 
minciună din istorie! Nicio societate de castă sau de 
clasă nu poate supravieţui fără să încerce să înşele 
majoritatea şi s-o convingă că are un interes legitim în 
menţinerea neîncetată a inegalităţii. Astăzi însă până 
şi progresiştii învinovăţesc indirect clasa muncitoare 
de evoluţiile autoritare şi inegalitare reacţionare. Ceea 
ce-i tragic (fiind totodată ridicol), pentru că înseamnă 
capitulare în faţă opiniei clasei conducătoare. Clasa 
conducătoare crede că proletarii sunt nişte ţărănoi şi, 
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ca atare, nu merită niciun respect – de pildă, nu merită 
să fie educaţi –, condamnându-i la consumul de resturi 
materiale şi spirituale. Aceasta reprezintă concepţia 
conservatoare pe care se presupune că stânga o 
dispreţuieşte şi o combate.

 
– Dar nu cumva argumentul dumneavoastră 

implică o distincţie deloc necesară între clasă şi alte 
tipuri de identitate? Se pot naşte mari neînţelegeri 
dacă esenţa stângii ar consta într-o concentrare 
exclusivă pe conflictul de clasă.

– Nu, nu aş nega că activiştii pentru drepturile 
homosexualilor şi feminiştii din clasa de mijloc sunt 
de partea stângii. Acestea sunt chestiuni autentice şi 
relevante pentru orice politică de stânga. Dacă până 
şi vechii social-democraţi au fost destul de isteţi încât 
să-şi dea seama acum 120 de ani că pensia universală 
şi dreptul de vot pentru femei sunt parte a luptei de 
eliberare, de ce noi ar trebui să fim mai proşti decât ei? 
Toate acestea sunt şi luptele noastre. În unele din aceste 
lupte avem aliaţi liberali, de exemplu în chestiunile 
egalităţii de gen sau în luptele comunităţilor LGBTQ+. 
Dar există lucruri cu privire la care socialiştii nu-şi vor 
găsi niciodată aliaţi. Socialiştii sunt singuri când afirmă 
că conducerea politică nu trebuie întemeiată pe poziţia 
privilegiată a unei clase avute, a unor indivizi bogaţi 
şi cu relaţii, a unor grupuri politice şi profesionale de 
elită, a unor elite aristocrate, clericale sau militare, ori 
chiar a majorităţilor etnice sau confesionale.

Să luăm ca exemplu noile mişcări civice deja 
amintite. Toţi liderii mişcării Momentum au lucrat la 
Bruxelles ca asistenţi şi stagiari în instituţiile Uniunii 
Europene. Ei fac parte din clasa de mijloc managerială, 
cea care în clipa de faţă se presupune că deţine suprema 
măiestrie intelectuală. Aceştia sunt oameni care „ştiu”. 
În timpul monarhiei austro-ungare se spunea mereu că 
e nevoie de conducerea unei clase superioare educate 
(„de calitate”, cum spuneau britanicii), pentru a nu 
ceda instinctelor animalice ale prostimii. În vremea 
monarhiei austro-ungare, „de calitate” ar fi însemnat 
oamenii cu diplomă, care puteau fi ofiţeri în armată, 
sau cei din eşaloanele superioare ale administraţiei 
de stat. Aceştia erau „satisfaktionsfähig”, cei care 
puteau provoca ori puteau fi provocaţi la duel. Se 
presupunea că doar ei dispuneau de „onoare”. Educaţia 
a fost întotdeauna înfăţişată ca unicul fundament al 
superiorităţii.

Uitaţi ce se petrece în ţări atât de moderne 
ca Germania. Ştiţi ce zic unii oameni împotriva lui 
Martin Schulz? Că nu are bacalaureatul. Aceştia 
susţin că nu au nimic împotriva tatălui său, un modest 
poliţist, dar totuşi continuă să spună că fiul ar fi trebuit 
să aibă studii superioare – ca şi cum copiii săracilor 
s-ar bucura de şanse egale cu restul. În privinţa acestor 
lucruri, socialiştii vor rămâne socialişti, iar alţii nu. 

Desigur, trebuie să schimbăm societatea dacă vrem 
într-adevăr să scăpăm de aceste inegalităţi sociale şi 
culturale de care suferim.

 
– Referitor la capitalism şi schimbare 

socială: se poate separa criticarea capitalismului de 
practicarea solidarităţii?

– Nu, şi nici nu ar trebui. E vechea poveste 
a indiferenţei radicalilor faţă de reformele sociale 
treptate. În această privinţă (chiar dacă nu şi în altele), 
sunt un admirator al lui Lenin, căci el a înţeles foarte 
bine că nu trebuie niciodată să pierdem din vedere 
care este poziţia noastră şi care sunt scopurile noastre, 
iar pentru a le atinge trebuie să combinăm munca în 
parlament şi în administraţiile locale, unde e cazul, cu 
activitatea clandestină, conspirativă, şi cu organizarea 
sindicală. Haideţi să vedem cum putem face astăzi mai 
acceptabilă viaţa oamenilor în vârstă: sunt complet 
de partea celor care vor mărirea pensiilor. Viaţa este 
prelungită fără să fie extinsă viaţa bună, iar această 
problemă poate fi rezolvată prin reforme treptate. Voi 
sprijini astfel de reforme, deşi nu cred că acest lucru va 
duce la emanciparea omenirii şi la sfârşitul alienării. 
Dar dacă alină suferinţa, sunt de partea lor.

 
– În ceea ce priveşte solidaritatea, m-am 

întrebat mereu care ar trebui să fie strategia noastră. 
Ar trebui să punem mâna pe stat, să ni-l apropriem, 
ori să construim reţele autonome de solidaritate ce pot 
şunta un sector public disfuncţional?

– Multă lume după ’89 şi-a pus speranţele 
în societatea civilă, în mişcarea Occupy, în 
antiglobalizare… S-o spunem direct: aceste tactici au 
fost înfrânte. Nu ne putem sustrage puterii, întrucât 
puterea este prea puternică. Îmi doresc, dacă vreţi, un 
gen mai vechi de politică. Vechiul stat capitalist opresiv 
are noi aliaţi: reţelele sociale şi diferite alte platforme 
ale societăţii civile. Iar pentru a schimba această stare 
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de fapt, stânga trebuie să încerce să influenţeze, să 
modifice, să transforme puterea. Să înceapă de la „a 
spune adevărul în faţa puterii” şi să încheie cu a pune 
mâna pe putere. Asemenea metode trebuie inventate, 
iar metodele din trecut inventariate şi verificate.

Cu toate acestea, se poate argumenta că 
sistemele parlamentare ar putea deveni irelevante. E 
adevărat că rolul şi raţiunea lor de a fi este pusă serios 
sub semnul întrebării. Chiar şi dacă aş fi liberal, n-aş şti 
cum să mă raportez la problema supravieţuirii statelor 
naţionale parlamentare. Sunt deschis în privinţa 
metodelor de urmat, însă cred că abandonând politica 
reală, care implică puterea şi controlul asupra violenţei 
de stat, nu vom ajunge nicăieri. Evitarea luptei asupra 
puterii, pentru a ne păstra conştiinţa curată şi puritatea 
teoretică, nu este o opţiune. Desigur, mi-aş dori să 
fie adevărat contrariul a ceea ce spun. Cine vrea să 
meargă într-un cătun şi să discute virtuţile democraţiei 
directe cu un bătrân ţăran habotnic? Am fost cândva, 
pentru foarte scurt timp, politician de profesie, şi-mi 
amintesc că lucrul acesta e foarte obositor. Dar nu 
poate fi evitat. Rudimentar spus, dacă eşti de partea 
poporului, trebuie mai întâi să vorbeşti cu poporul, iar 
apoi să faci ceva pentru el.

 
– O ultimă întrebare. După Brexit şi câştigarea 

alegerilor de către Donald Trump, pare că Vestul 
se aliniază Estului, nu invers. Credeţi că experienţa 
regimurilor autocrate ale lui Putin, Orbán, Kaczyński 
sau Fico oferă stângii est-europene posibilitatea 
de a deveni un fel de avangardă a politicii anti-
establishment?

– Acesta este exact lucrul pe care-l credeau 
Lenin şi Troţki în 1905: că datorită naturii extreme a 
autocraţiei ţariste, Rusia era veriga slabă. Sigur, într-
un fel cred că suntem mai moderni decât Vestul; nu 
mai există o aristocraţie ori nobilime autentică, iar 
tradiţia este fără vlagă (acesta fiind motivul pentru care 
intelectualii est-europeni vorbesc atât de mult despre 
ea). Dar există o deosebire între Rusia anului 1905 şi 
situaţia de astăzi: în Rusia, exista o abnegaţie eroică 
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a ilegalismului politic, identificat cu Narodnaia volia. 
Poate că astăzi avem autocraţie, dar ne lipsesc vechii 
nihilişti simpatici, ba chiar şi creştinii dezamăgiţi. Vă 
puteţi închipui mişcările de stânga de astăzi spunând, 
aşa cum afirma Eugen Leviné, marele revoluţionar 
din Bavaria, că sunt moartea-n vacanţă („Wir 
Kommunisten sind alle Tote auf Urlaub”)? Ori că 
sunt viitorii martiri ai mişcării comuniste? Epoca unor 
astfel de oameni a trecut.

Totuşi, chiar dacă pentru scurtă vreme, am fost 
expuşi direct iluziilor capitalismului liberal, iar aceasta 
a fost o lecţie foarte dură. Şi mai există o altă lecţie pe 
care am învăţat-o, căci evenimentele din 1989 au arătat 
cât de uşor se poate schimba un sistem social. Nu au 
existat milioane de morţi, şi cu toate acestea economia 
a fost privatizată brusc, iar Armata Roşie s-a topit în 
aer. Suntem martorii vii ai faptului că schimbările 
bruşte sunt posibile. Prin urmare, nu trebuie să 
disperăm, chiar dacă pe moment forţele noastre sunt 
neînsemnate. Există mulţi oameni care se declară la 
„stânga”, inclusiv unii reacţionari, clovni naţionalişti 
precum d-l Fico, însă problema stângii veritabile ţine 
nu atât de slăbiciune, cât de număr. Există fermitate, 
există seriozitate, însă adevărata stângă este foarte 
mică şi este adesea îngropată în teorie şi în istorie. Nu 
aş numi asta slăbiciune, căci slăbiciunea ar implica 
o neseriozitate. Nu este cazul.

Aşa că, desigur, trebuie să revenim la politică, 
iar asta într-o manieră serioasă. Nu înfiinţând mici 
partide şi obţinând câteva mii de voturi, demers foarte 
respectabil, dar foarte epuizant – şi nu merită. Uneori 
însă gesturile publice cântăresc greu şi trebuie să ne 
afişăm adevăratele convingeri. Acesta e un argument 
cu privire la tactică. Din acest motiv, cred că partide 
ca Razem din Polonia reprezintă demersuri utile, deşi 
prea pe linie pentru gustul meu. Dar asta-i o chestiune 
de detaliu. În ansamblu, vechile probleme ale căii 
reformiste şi căii revoluţionare trebuie rediscutate în 
lumina noilor circumstanţe cu care ne confruntăm. 
Să nu uităm că duşmanul este colosal de puternic. În 
anii 1920 şi 1930, socialismul în Europa a fost înfrânt 
pretutindeni – fără excepţie –, chiar şi acolo unde 
contrarevoluţia fascistă a avut un caracter preventiv, 
lucru foarte bine înţeles de către Ernst Nolte. Azi nu 
ne confruntăm cu fascismului, deşi există asemănări 
izbitoare – în special mobilizarea rasistă a maselor 
populare împotriva propriilor interese. Duşmanul 
de clasă nu s-a schimbat mult şi nu ne va ierta dacă 
demonstrăm că vrem să şi înfăptuim ceea ce spunem.

 
– Lukáš Likavčan este filosof şi activist 

ecologist, colaborator frecvent al platformei A2larm.
cz.

 
Traducere de Andrei State

În China, 1990
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Andrei GORZO

Filmul românesc: mod de folosire 
anticapitalist

Cartea lui Bogdan Popa Sexul şi capitalul 
(Tracus Arte, 2017) se subintitulează O teorie a 
filmului românesc, însă nu propune o teorie propriu-
zisă a filmului românesc. (Printre autorii pe care-i 
citează sau la care face trimitere Bogdan Popa în 
cele peste 300 de pagini ale cărţii nu se numără, 
cu excepţia lui Gilles Deleuze, aproape nici un 
teoretician de film.) Cartea propune mai degrabă o 
serie de exerciţii de rezistenţă la capitalism, exerciţii 
în care sunt folosite filme. Sau, altfel spus, ea propune 
moduri potenţial emancipatoare de a privi o serie de 
filme, majoritatea româneşti. 

Filmele provin atât de după 1989 – şi îndeosebi 
de după Marfa şi banii (Cristi Puiu, 2001), care a dat 
startul unui nou cinema românesc –, cât şi din epoca 
socialistă. Bogdan Popa se autoregizează ca salvator 
al filmelor de dinainte de ’89 – filme despre care spune 
că „sunt tratate ca gunoi istoric”, „un cinematograf 
considerat mort”. Însă această regie a lui Popa e pură 
butaforie. De către cine sunt tratate aceste filme – 
printre care Popa enumeră Proba de microfon (Mircea 
Daneliuc, 1980) – drept „gunoi”? Cine le consideră 
„moarte”? Cu siguranţă nu publicul larg care le 
face rating ori de câte ori sunt difuzate la televizor. 
Atunci, poate critica? Dar care – cea mai nouă sau 
cea mai veche? Adevărul e că, oricât de împărţiţi ar 
fi criticii, filmele de dinainte de 1989 ale lui Daneliuc 
şi (cu una-două excepţii) ale lui Alexandru Tatos sunt 
admirate unanim, iar cineaşti ca Dan Piţa, Mircea 

cronică de film

Veroiu, Sergiu Nicolaescu sau Titus Popovici îşi au 
susţinătorii lor. Sau poate că Popa se referă la cineaştii 
„noului val”? Aşa s-ar zice, pe baza unor declaraţii 
precum aceasta (provenită nu din carte, ci dintr-un 
interviu cu Vasile Ernu): „Dacă s-a născut dintr-un 
gest rebel de a inaugura un nou cinema, cu Marfa şi 
banii (…), atunci Dan Piţa, şi Sergiu Nicolaescu, şi 
Mircea Daneliuc, şi modul lor de a filma, trebuiau 
să moară.” Numai că, invitat în 2012 de către British 
Film Institute să numească cele zece filme – din istoria 
cinematografului universal – pe care le consideră cele 
mai importante pentru el personal, Radu Jude a numit 
şi Proba de microfon, şi Secvenţe (Alexandru Tatos, 
1982). Cristi Puiu o fi vorbit uneori ca şi când ar arunca 
la gunoi majoritatea filmelor româneşti făcute până 
în 2001 (dar şi după aceea), însă chiar şi el e dispus 
să-şi plaseze propria estetică cinematografică într-o 
tradiţie locală – Pintilie, Tatos, Iosif Demian, Stere 
Gulea (cel din Moromeţii, 1987) şi iarăşi Daneliuc. 
Ideea că mijloacele stilistice folosite de Daneliuc, la 
începutul anilor ’80, pentru a da filmelor sale o alură 
de reportaj, ar fi influenţat direct cinemaul lui Puiu 
şi, prin urmare, tot „noul cinema” românesc de după 
2000, e un loc comun – îl găsim nu numai la critici 
profesionişti, ci şi, de pildă, într-un omagiu adresat lui 
Daneliuc de către Mircea Mihăieş. În condiţiile astea, 
de unde până unde afirmaţia lui Bogdan Popa (oricât 
de metaforică ar fi ea) că „modul de a filma” al lui 
Daneliuc a trebuit să moară, să fie dat uitării, ca să se 
nască „noul cinema” românesc? De fapt, la ce se referă 
Bogdan Popa atunci când vorbeşte despre „modul de 
a filma” (al lui Daneliuc sau al oricărui alt regizor)? 
Ca majoritatea intelectualilor români care comentează 
filme, Popa se arată complet indiferent – sau complet 
orb – la chestiuni ce ţin de formă cinematografică, 
de stil cinematografic, la componenta de artă vizuală 
a cinematografului. Obiectele despre care vorbeşte 
ar putea la fel de bine să fie – după cum vorbeşte 
el despre ele – povestiri literare sau piese de teatru. 
Observaţia lui de la pagina 214 despre unghiurile de 
filmare folosite de Corneliu Porumboiu în Poliţist, 
adjectiv (2009) este singura de felul acesta din toată 
cartea. Şi e destul de inexactă: „Unghiurile sunt 
strâmte, limitate de anumite bariere spaţiale, precum 
uşile, ferestrele, casele.” 

Revenind la cinematograful lui Daneliuc – de 
dinainte şi de după 1989 –, acestuia i s-au dedicat 
trei cărţi numai în ultimii cinci ani: o monografie 
de Marilena Ilieşiu, una de Titus Vîjeu şi o carte de 
convorbiri între Daneliuc şi Alexandru Petria. La 
acestea se mai poate adăuga şi broşura dedicată de 
criticul Cătălin Olaru filmului Proba de microfon, un 
material realizat în cadrul programului de educaţie 
cinematografică pentru liceeni „Éducation à l’image”. 
Nu e vorba că n-ar mai fi loc pentru altele; e loc destul. 
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Dar ce e clar este că Proba de microfon e departe de-a 
fi tratat drept „gunoi istoric” sau drept un cinema 
„mort”, e departe de-a se cere salvat sau reabilitat. 
Chiar şi Bogdan Popa aminteşte, în treacăt, că „a 
intrat într-un canon naţional de filme mari”. Atunci 
ce-i cu autoregizarea cabotină în rol de salvator?

Ce-i drept, alte filme de dinainte de 1989 
asupra cărora se apleacă Bogdan Popa sunt relativ 
obscure azi: de pildă, Sfârşitul nopţii (Mircea Veroiu, 
1982), care, prezentând o figură eroică de procuror 
socialist, îi oferă lui Popa un termen de comparaţie 
subversiv pentru cultul de dreapta creat în ultimii ani 
în jurul Codruţei Kövesi; sau serialul de televiziune 
Racheta albă (Cristiana Nicolae, 1984), cu figura sa 
luminoasă de inventator socialist, profesorul Axinte, 
care seduce intelectual doi băieţi adolescenţi într-
un mod care, după cum notează Popa, „cu greu ar 
putea să treacă de o cenzură contemporană”, căci 
surprinde „adevărul că activitatea de cunoaştere 
este mereu legată de vulnerabilitatea emoţională şi, 
poate, de cea corporală”. Acestea fiind zise, cu greu 
se poate spune că Popa îşi respectă angajamentul de 
a „explora aici arhiva filmelor socialiste”: în trei sute 
de pagini nu abordează pe larg mai mult de şapte-opt 
filme româneşti de dinainte de 1989, dintre care cel 
puţin Proba de microfon şi Reconstituirea (Lucian 
Pintilie, 1968), dacă nu şi Răscoala (Mircea Mureşan, 
1965), sunt foarte cunoscute. Ce-i drept, mai are un 
capitol bun în care, urmărind cariera lui Krzysztof 
Kieślowski, de la Amatorul (1979) la Trei culori 
(1993-1994), trasează, într-un spirit elegiac, o linie 
care e de fapt linia morţii socialismului est-european. 
Lipsa de prejudecăţi anticomuniste e de-ajuns pentru 
a asigura o anumită prospeţime unui asemenea 
exerciţiu monografic realizat în limba română, dar 
merită menţionat (de altfel, şi autorul o face) că Popa 
calcă aici pe urmele lui Constantin Pârvulescu, a cărui 
carte din 2015, Orphans of the East: Postwar Eastern 
European Cinema and the Revolutionary Subject, 
publicată în 2015 la Indiana University Press şi încă 
netradusă la noi, este superioară cărţii sale. 

Mai degrabă activism decât teorie, mai degrabă 
beletristică decât literatură academică, cartea lui 
Bogdan Popa abundă în gambituri retorice epatante, 
în sentinţe grandilocvente şi în manevre hermeneutice 
foarte largi. „Kristen Stewart este comunistă”, 
anunţă provocator titlul unui capitol în care de fapt e 
vorba despre personajul ei din Nori peste Sils Maria 
(Olivier Assayas, 2014) şi despre o definiţie destul de 
laxă a „comunistului”. În altă parte, autorul promite 
flamboaiant că, făcând o comparaţie între secvenţa 
violului din Răscoala şi felul în care sunt reprezentate 
actele sexuale în Bacalaureat (Cristian Mungiu, 
2016), o să explice „cum este produsă sexualitatea 
în noul cinema”. Care-i legătura? Potrivit lui Popa, 

relaţia dintre sexualitate şi proprietate, care reiese clar 
din Răscoala, ar fi fost escamotată în „noul cinema”. 
Se ţine demonstraţia lui? Ca demonstraţie, nu; de fapt, 
Popa nici măcar nu demonstrează că felul în care e 
tratată sexualitătea în Bacalaureat ar fi reprezentativ 
pentru tot „noul cinema românesc”. Dar partida se 
joacă nu atât la nivelul rigorii argumentative, cât la 
nivelul farmecului performativ-literar, al mişcărilor 
bătătoare la ochi, al forţei de stimulare şi de sugestie 
pe care o pot atinge legăturile făcute de Popa. (Dacă 
Popa şi-ar fi dat seama că agresorul sexual din 
Bacalaureat e jucat de fiul lui Ilarion Ciobanu, care-l 
jucase pe violatorul din Răscoala, ar fi putut la fel de 
bine să adauge şi această legătură în performance-ul 
lui hermeneutic. Cu ce i-ar fi stricat?) În altă parte, 
el afirmă cu aplomb: „Realismul socialist murea 
în 1979 [din cauza Amatorului lui Kieślowski] şi 
era înlocuit de estetica subiectivităţii afective”. De 
ce abia în 1979 şi abia cu filmul acela? De ce nu 
în 1975, cu Oglinda lui Tarkovski? De ce nu mai 
devreme? Iar utilizarea termenului „realism socialist” 
– başca citarea capodoperei lui Dziga Vertov, Omul 
cu aparatul de filmat (1929), ca titlu reprezentativ 
pentru estetica respectivă – nu face decât să încurce 
lucrurile şi să ridice semne de întrebare asupra 
cunoştinţelor lui Popa în domeniul istoriei filmului. 
Nu e singurul pasaj care justifică asemenea întrebări: 
atunci când laudă Aferim! (Radu Jude, 2015) 
pentru că ar „întoarce pe dos” westernul american, 
reuşind să „problematizeze stilul poveştii în relaţie 
cu conţinutul acesteia”, Popa o face în termeni 
care sugerează că o asemenea subversiune sau 
problematizare a westernului ar fi cu totul nouă, 
dacă nu chiar nemaipomenită, la western acasă, în 
SUA, unde genul a fost şi rămâne rasist, colonial 
etc. De unde întrebarea: cât de bine cunoaşte Popa 
acest gen cinematografic şi literatura critică dedicată 
lui? Afirmaţia că triunghiul alcătuit în California 
Dreamin’ (Cristian Nemescu, 2007) de personajul 
Mariei Dinulescu, tatăl acesteia şi soldatul american 
ar reproduce triunghiul alcătuit în The Searchers 
(John Ford, 1956) de personajul lui Natalie Wood 
cu personajul lui John Wayne, Ethan Edwards, şi 
cu răpitorul indian, e o afirmaţie în cel mai bun 
caz imprecisă: paralelele pur şi simplu nu se lasă 
trasate – de către cineva care cunoaşte filmele – aşa 
cum propune Popa. (Personajul Mariei Dinulescu 
vrea neapărat să scape de tatăl care o ţine prizonieră 
şi îi întâmpină ca pe nişte eliberatori pe soldaţii 
americani nimeriţi acolo din întâmplare; personajul 
lui Natalie Wood a devenit soţia supusă a indianului 
care a răpit-o, iar personajul lui Wayne o caută cu 
încrâncenare nu ca s-o elibereze, ci ca s-o ucidă.) Şi 
nu e singura lui propunere care sună provocator, dar 
care, odată urmată, nu duce nicăieri.
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Într-unul dintre cele mai bune capitole ale sale, 
Popa vorbeşte elocvent despre ceea ce n-a preluat 
Cristi Puiu de la cineaştii americani independenţi 
– John Cassavetes şi Jim Jarmusch – care l-au 
influenţat: cu alte cuvinte, despre angajamentul politic 
evident într-un film de Cassavetes ca A Woman Under 
the Influence (1974), într-un film de Jarmusch ca 
Stranger Than Paradise (1984). Din contră, paginile 
despre opera fostului co-scenarist al lui Puiu, Răzvan 
Rădulescu, se numără printre cele mai slabe din carte. 
„Filmele lui Rădulescu vor să disciplineze sexualitatea 
unei generaţii prin apelul la răul absolut”, scrie Popa. 
Dintre afirmaţiile lui tari, tranşante, bubuitoare, care 
nu o dată îşi şi servesc lor înseşi drept demonstraţii, 
aceasta sună cel mai rizibil – nu în ultimul rând din 
cauză că Popa îl judecă pe Rădulescu pe baza unei 
opere în care a inclus şi scenariul (semnat de Mungiu) 
la 4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile. E adevărat că Rădulescu 
figurează în calitate de consultant la scenariu pe 
genericul lui 4, 3, 2, dar în aceeaşi calitate figurează 
şi pe genericul Autobiografiei lui Nicolae Ceauşescu 
(Andrei Ujică, 2010), un film pe care Popa nu i-l trece 
pe nota de plată. Pe ce baze a evaluat contribuţia lui 
Rădulescu la 4, 3, 2 ca fiind suficient de importantă 
încât să-i câştige un statut de co-autor al filmului? Pe 
baza căror probe, interpretate după ce criterii? Cartea 
include o diatribă împotriva profesionalizării – „[c]
a tactică de luptă anticapitalistă avem nevoie să ne 
opunem profesionalizării, care a devenit principala 
strategie retorică a neocapitalismului” –, dar ar fi cam 
mult dacă, sub acest stindard, judecarea unui artist 
pentru filme care nu sunt ale lui ar deveni justificabilă 
ca exerciţiu de decolonizare. (Apropo de asemenea 
exerciţii, unul bun pentru început ar fi referirea la un 
film polonez cum este Amator al lui Kieślowski prin 
intermediul titlului său original, Amator, sau al celui 
românesc, Amatorul, nu al celui englezesc, Camera 
Buff, pe care-l foloseşte Bogdan Popa.)

Popa este un promotor al luptei anticapitaliste 
purtate pe teritoriul sexualităţii – tocmai pentru că 
aceasta din urmă „este un mod privilegiat de control”. 
Se prezintă ca un avocat al „intrării în pervers”, 
interesat să reabiliteze „anumite acţiuni considerate 
patologice sau rudimentare”, pentru că acestea „se 
opun normalităţii burgheze” şi prin urmare au „ceva 
utopic”, au „puterea specială de a imagina un viitor 
diferit”. Construindu-se pe sine în acest mod, Popa 
are nevoie de un antagonist, pe care şi-l construieşte 
sub chipul (sau mai bine zis sub numele) scenaristului 
Răzvan Rădulescu. După care poate pleca la luptă 
scriind: „Pentru a ne opune noii disciplinări din 
scenariile lui, trebuie să recunoaştem că sexul 
considerat inferior, patologic, poate fi interpretat şi 
într-o cheie pozitivă.” 

Cea mai lungă luptă se dă în jurul filmului 
Boogie (Radu Muntean, 2008; scenariu de Muntean 
în colaborare cu Rădulescu şi cu Alex Baciu). O 
vreme nu se petrece nimic prea interesant: Popa trece 
aproape replică după replică prin lungi secvenţe de 
dialog – mai ales între personajul titular şi soţia lui 
–, mulţumindu-se să sesizeze nuanţe psihologice sau, 
mai exact, să folosească reacţiile personajelor pentru 
a ilustra ideile unor psihanalişti ca Jessica Benjamin şi 
Emmanuel Ghent. Apoi vine tentativa de “deturnare” 
a filmului: împărţirea lucrătoarei sexuale de către cei 
trei bărbaţi este revalorizată ca un moment disruptiv cu 
potenţial benefic. Chiar dacă “intrarea în pervers are 
loc prin jocul capitalist normalizat”, în sensul că băieţii 
„cumpără sex şi folosesc un limbaj în care sexismul 
este normalizat”, acţiunile lor nu sunt condamnabile, 
“pentru că mai toţi suntem implicaţi în producerea 
sexului-marfă”; din contră, un asemenea impas sau 
conflict poate fi creator, căci deschide „forme de 
experienţă care se opun normativităţii capitaliste a 
sexului monogam”. Calea spre emancipare schiţată 
aici rămâne ceţoasă. În ce fel poate fi “creator” impasul 
înfruntat astfel de Boogie pentru soţia lăsată acasă? 
Dar pentru lucrătoarea sexuală folosită? Dar pentru 
Boogie însuşi? Ce-ar fi mai plauzibil – şi totodată mai 
puţin emancipator, mai burghez – decât să rămână 
căsătorit şi să trateze periodicele impasuri conjugale 
din viitor oferindu-şi câte o lucrătoare sexuală „cu 
băieţii”? (Sugestia că actul împărţirii unei femei cu alţi 
doi bărbaţi ar avea el însuşi un potenţial emancipator-
transgresiv, datorită proximităţii homoerotice pe care 
o creează, e prin comparaţie slabă.) Şi chiar dacă ar 
ieşi din impas printr-un divorţ, cu ce l-ar face asta 
mai puternic şi mai liber în relaţia cu capitalismul? 
Ca set de exerciţii vizând emanciparea de capitalism 
şi constând în visarea sau re-visarea subversivă a unor 
filme, cartea lui Bogdan Popa este foarte inegală. 
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Arthur SUCIU

Câteva aspecte ale discursului lui 
Vasile Ernu

 

Cărţile lui Vasile Ernu au fost premiate sau 
nominalizate la premii pentru roman, memorialistică, 
eseu, publicistică. Structura textelor sale este una 
complexă şi variază, desigur, de la o carte la alta, dar 
dificultatea încadrării nu ţine de această structură, 
ci de criteriile de operare. Împărţirea în genuri a 
fost oricum de mult timp contestată, iar Ernu, prin 
ceea ce scrie, nu face decât să confirme acest lucru. 
Oricare le-ar fi factura (literară, jurnalistică, filosofică 
etc.), textele se împart în două mari grupe: cele care 
contribuie la crearea discursului dominant al unei 
societăţi la un moment dat şi cele care se opun acestui 
discurs. În profunzime, cărţile lui Ernu nu sunt altceva 
decât distanţări faţă de discursul dominant, iar forma 
textelor sale corespunde strategiei de distanţare 
(nu dorinţei de a aparţine unui gen). Care este însă 
strategia lui Vasile Ernu?

În 2006, când a apărut Născut în URSS, cartea 
sa de debut, discursul dominat era cel pro-european (şi 
anticomunist). Titlul în sine a şocat şi a creat o serie 
de atribuiri şi ambiguităţi: sunt născut în URSS, ceea 
ce poate fi mai rău (dar şi mai bine sau mai relevant) 
decât să te fi născut în România lui Ceauşescu; sunt 

născut în URSS, deci sunt un străin sau măcar un 
român străin; sunt născut în URSS, dar asta înseamnă 
oare că sunt comunist, că am rămas comunist? sunt 
născut în URSS, nu în Uniunea Europeană; sunt 
născut într-un imperiu, sunt născut în Imperiul Răului 
etc. Când Ernu şi-a scris cartea, URSS nu mai exista, 
dar ea a însemnat ceva pentru autor de vreme ce apare 
chiar în titlul cărţii sale. Acesta este un fapt. Putem 
discuta despre semnificaţiile lui politice (Naşterea 
este un act politic? În ce măsură, acceptând să ne 
nască într-un sistem, părinţii noştri au cauţionat 
acel sistem, noi fiind probele cele mai palpabile ale 
cauţionării?), dar înainte de orice el este un fapt. 
Or, tocmai aceasta a atras atenţia, căci atunci când 
vorbim despre comunism, despre Ceauşescu, despre 
URSS, avem în vedere nu în primul rând o ideologie 
sau un sistem politic, ci viaţa celor care au trăit în 
comunism. În raport cu ideologia anti-comunistă şi 
pro-europeană, Ernu spune o poveste: noi am trăit în 
comunism, copilăria, viaţa noastră este acolo. 

Aşadar, încă de la început, Ernu adoptă o 
poziţie dislocantă, cu multiple consecinţe. Ea permite 
o reconstrucţie a trecutului diferită de a ideologiei 
anti-comuniste (fără a fi pro-comunistă), precum 
şi o redefinire a contractului social, a proiectului 
social, ţinând cont în egală măsură de victimele 
comunismului şi de cele ale căderii comunismului 
(masele pauperizate). Cărţile şi articolele lui Ernu 
(şi mai ales Ultimii eretici ai Imperiului, 2009) sunt, 
în mare parte, o încercare de a dezvolta aceste idei 
cuprinse în cartea sa de debut. Mult timp, el a fost 
identificat cu un marxist pop, iar poziţiile sale publice, 
provocatoare dar nu scandaloase, au şi încurajat, până 
la un punct, această identificare. Marxismul pop şi 
nostalgic este însă doar primul cerc al poziţiei sale. 
Următorul cerc devine vizibil în primele volume 
ale unei trilogii a marginalilor, Sectanţii (2015) şi 
Bandiţii (2016). 

Fără îndoială, trebuia să aflăm din aceste 
cărţi că faptul de-a se fi născut în URSS nu era decât 
semnul contingenţei şi că, dacă e să fim precişi, 
locul naşterii este Bugeacul. Această precizare 
are, la rândul ei, mai multe efecte, dar cel mai 
important este revelarea indeterminării ontologice 
a lumii în care Ernu s-a născut şi a trăit. Sunt deja 
faimoase explicaţiile personajelor din Sectanţii, 
care mărturisesc că, deşi nu şi-au părăsit locurile 
natale, au trăit în mai multe ţări şi, evident, sub mai 
multe regimuri. Bugeacul este simbolul unei lumi 
lipsite de consistenţă ontologică, dar el rămâne, cu 
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toate acestea, centrul acestei lumi, cel puţin al lumii 
lui Vasile Ernu. Paradoxul poziţiei e rezolvat de o 
nostalgie tot mai grea, care umple nefiinţa locului 
cu fiinţa plină a copilăriei. S-a observat prea puţin că 
acţiunea din cele două cărţi ale trilogiei marginalilor 
descrie o poziţie distanţată faţă de URSS. Sectanţii 
şi bandiţii săi se luptă cu sistemul sovietic. La Ernu, 
pro-rusismul nu e nici comunism, nici putinism, ci 
se manifestă printr-un soi de comportament tipic 
european, de ”deschidere a dialogului”. Mai multe 
din cărţile sale (Intelighenţia rusă azi, Intelighenţia 
basarabeană azi, Ucraina live) sunt încercări de a 
crea punţi de înţelegere şi de dialog în spaţiul ex-
sovietic, foarte puţin cunoscut la noi. 

Cărţile lui Vasile Ernu sunt definite în fel şi 
chip: naraţiune non-ficţională, studiu antropologic, 
eseu (eseu înseamnă aproape orice) etc. Două aspecte 
sunt foarte rar sau aproape niciodată enunţate: 
caracterul filosofic al textelor lui şi caracterul lor 
literar. Mihai Iovănel apreciază, în Ideologiile 
literaturii în postcomunismul românesc (Editura 
MLR, 2017) că apariţia cărţii Născut în URSS a fost 
”un moment remarcabil al resetării raportului dintre 
stânga şi dreapta” (p. 73), ceea ce cred că e corect, în 
plan ideologic. Totodată, cred că, prin dimensiunea ei 
existenţială, proza lui Vasile Ernu aparţine generaţiei 
2000. Critica literară de la noi are, din păcate, un 
ochi prea puţin filosofic, astfel că producţiile literare 
ale filosofilor sunt, adesea, pur şi simplu ignorate, 
considerându-se că ele nu participă la schimbările 
de limbaj din literatură. La fel de importante ca 
schimbările de limbaj sunt însă schimbările de idei. 
Mizele filosofilor generaţiei 2000, care au adoptat 

discursul literar, sunt invizibile deocamdată criticilor 
literari. În cazul lui Ernu, discursul literar corespunde 
unor necesităţi de natură filosofică (nu sunt o 
schimbare de limbaj, ci o schimbare de poziţie), 
parte a raportării la câmpul filosofic şi la filosofia 
universitară. În acelaşi timp, s-a subliniat prea puţin 
caracterul filosofic al textelor lui Vasile Ernu. Acest 
fapt este de-a dreptul ciudat, căci Vasile Ernu este, 
în primul rând, filosof. E drept, filosofia sa nu are un 
caracter sistematic. Aş spune că are, dimpotrivă, un 
caracter democratic. În fapt, fiind construită pe o serie 
de distanţări, ironizări şi autoironizări, ea nu putea 
lua decât forma pe care a luat-o, fiind un hibrid de 
genuri. Ernu este însă filosof în cele mai elementare 
mişcări ale gândirii sale, punând la îndoială şi 
răsturnând lucrurile deja gândite. Vi se pare că bătaia 
e un lucru rău? Iată ce spune Ernu: „Bătaia e o formă 
de explorare a celuilalt” (Bandiţii, p. 86). Vi se pare 
că a bea alcool e un lucru rău? Ernu: ”... a bea este 
poate forma maximă a comunicării” (p. 146). Vi se 
pare că puşcăria este un lucru rău? Din nou: ”Viaţa 
adevărată începe odată cu puşcăria” (p. 150). Există 
o productivitate conceptuală (dar una de tip ironic), 
la Ernu, bine mascată sub poveşti dintre cele mai 
ciudate. Toate acestea arată predilecţia sa de a vedea 
lumea pe dos, ceea ce, după Hegel, este chiar dovada 
existenţei organului filosofic. Când toate ideologiile 
pe care Ernu le împărtăşeşte sau le combate vor 
deveni desuete, gândirea sa contestatară şi ironică va 
continua să fie vie. 
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Dan UNGUREANU

Istorie, tradiţie, conservatorism

Statul şi tradiţia: absenţa tradiţiei politice

Primul text scris în română apare după două 
sute de ani de existenţă a statelor româneşti, ani în care 
se scriseseră sute de acte slavone. Şi nici măcar nu apare 
în arhive româneşti, ci în arhivele nemţeşti din Braşov. 
Românii n-au avut arhive. Nici măcar mănăstirile n-au 
păstrat manuscrise şi acte vechi. Un oraş occidental 
mărunt, Cremona, are hrisoave mult mai multe şi 
mult mai vechi decât toată România. Există familii 
aristocratice în Europa de vest care au mai multă istorie 
decât întregul popor român. 

Statele româneşti au apărut târziu, şi au apărut 
ca vasali ai coroanei ungare. A urmat o perioadă efemeră 
de independenţă, întreruptă de cucerirea otomană. Evul 
Mediu are instituţii şi cultură slavone, şterse de două 
secole de polei fanariot în veşminte otomane. După 
1830, după Regulamentul Organic, statele româneşti 
elimină toată moştenirea fanariotă: legile, moravurile, 
cultura, educaţia şi limba se europenizează. Reforma 
agrară din 1921 nimiceşte partidul conservator şi 
reaşează definitiv puterea politică în România. 

După 1948, moştenirea perioadei „burghezo-
moşiereşti” e condamnată; se schimbă legile, instituţiile, 
economia şi valorile societăţii. După 1990 e condamnată 
moştenirea comunistă: legile şi instituţiile comuniste 
sunt înlocuite şi condamnate, structura industrială (şi 
cea de cercetare) e distrusă. Istoria românilor e marcată 
de renegări, apostazii, repudieri, 

Între 1995-2000, un grup de bătrânei au încercat 
să reînvie Partidul naţional-ţărănesc interbelic; el a fost 
măturat în alegerile din 2000. Partidul Liberal a trecut 
prin atâtea secesiuni şi fuziuni încât n-a mai încercat să 
invoce nici măcar aparenţele continuităţii. (Sciziunile 
şi fuziunile sunt singura constantă politică românească 

după 1990). Nu există continuitate politică nici tradiţii 
politice în România. 

Fiecare epocă din istoria României e o 
respingere şi o ştergere a celei precedente. 

 
Satul şi tradiţia: butaforie a televiziunii şi 

marketingului

Cântecul popular, dansul popular 
Tradiţional – popular, adică aparţinând 

de Gemeinschaft, comunitatea informală, nu de 
Gesellschaft, în sensul lui Ferdinand Tönnies. Dansuri 
populare = dansuri tradiţionale. Nu mai există nici 
cântec popular, nici dans popular, nici costum popular. 
Nimeni nu mai învaţă cântece în familie: toţi cântăreţii 
populari de azi au trecut prin Şcoala populară de arte 
sau o instituţie asemănătoare. Repertoriile, de asemenea, 
nu mai sunt învăţate din sat, ci din culegeri tipărite. La 
fel stau lucrurile şi cu dansurile populare, învăţate la 
cercul de dans al şcolii sau într-un ansamblu de dansuri 
populare; şi cu costumele populare, produse în serie 
în ateliere mici. (Un membru de ansamblu popular 
către mine: nu mai avem cămăşi de in ca înainte, că 
erau groase, în sălile de spectacol e foarte cald, avem 
nişte cămăşi subţiri de bumbac). Nu ştim exact când a 
dispărut hora de fiecare duminică, dar a dispărut. 

Nu mai există nici o continuitate de transmisie 
orală între generaţii: şcolile populare, ansamblurile 
folclorice au preluat funcţiile de învăţare. Festivalurile 
folclorice au preluat funcţiile de performare. Şi 
dansurile, şi cântecele, şi costumul popular există în 
continuare, dar rupte complet de contextul în care au 
apărut. Snapchat, Instagram, Tinder, selfies, vlogs nu 
mai sunt compatibile cu iia.

În 1950, filaturile, ţesătoriile şi fabricile de 
textile suprimă războaiele de ţesut interbelice; în 1990, 
industria textilă e distrusă de magazinele second-hand. 
Aceasta e durata scurtă a costumului românesc: 50 de 
ani de la războiul de ţesut la hainele second-hand. 

„Fostul bucătar al Spitalului Municipal din 
Sighişoara, Mihai Hegbeli, care locuieşte în satul 
Boiu, a reuşit să obţină până acum singurul atestat de 
producător tradiţional de pâine sau pită cu cartofi din 
judeţul Mureş”. 

Foarte posibil că s-a făcut pâine cu cartofi 
în Transilvania. Dar nici unei săsoaice, unguroaice, 
românce sau femei din Secuime nu i-a trecut prin 
cap că există „atestate de producător tradiţional”. 
Atestatul distruge tradiţia şi o transformă în pitch 
publicitar, specific economiei consumeriste de piaţă. 
Alt sat, Câmpu Mare, judeţul Olt, transformă tradiţia 
ciocnitului de ouă în „concurs” aflat deja la a zecea 
ediţie, cu regulamente şi premii, transformă obiceiul în 
pitch turistic, comercial, mediatic. Prin transformare, 
însuşi conţinutul tradiţiei moare. Vorbim de o tradiţie 
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spectrală. Există o contradicţie internă în conceptul de 
„produs tradiţional”: e ceva încărcat de simboluri locale, 
al căror sens se pierde la distanţă (costumul popular) 
sau de produse fragile, ne-adaptate producţiei de masă 
şi gusturilor de masă. Brânza din Banatul de munte, 
un produs autentic local, e prea sărată, prea uscată ca 
să devină un produs comercial. Brânza de burduf în 
coajă de brad place unui grup mic de foodies. Nu există 
nici o alianţă implicită sau necesară între alimentele 
tradiţionale şi obsesia americană pentru copyright sau 
preocuparea franţuzească pentru „denumirea de origine 
controlată”. 

Agricultura s-a schimbat fundamental. 
Tractoare, combine, pesticide şi ierbicide, soiuri 
perfecţionate, densitate optimă pe hectar, temperatura şi 
umiditatea optime la sol, finanţare din fonduri europene, 
silozuri şi angrosişti – agricultura din România nu 
mai e cea interbelică. Televizorul, maşina, emigraţia 
au schimbat structura satului românesc. Nu putem, în 
aceeaşi frază, condamna înapoierea satului românesc, 
deplânge bordeiele, analfabetismul, porcul care dormea 
sub pat; şi, simultan, să lăudăm tradiţiile strămoşeşti. 

Familia şi tradiţia

Tradiţia este ceea ce am aflat de la bunici că a 
fost, sau ceea ce noi înşine credem că a fost acceptabil 
moral şi social înainte. Instituţia familiei a existat din 
cele mai vechi timpuri. Familia monogamă, alcătuită 
din soţ şi soţie, la fel. Totuşi, familia de azi (România, 
din 1950 încoace) e o instituţie recentă. Până în perioada 
interbelică, femeia se căsătorea devreme, la 14 ani, şi 
pleca să locuiască în casa socrilor, unde începea o lungă 
ucenicie, cu o soacră adesea urâtă. Părinţii erau cei care 
decideau căsătoria. Cântecele populare, proverbele, 
basmele ne vorbesc despre „soacră, soacră, poamă 
acră”. Cântecele de petrecere a miresei sînt practic nişte 
bocete, ele exprimă doar compasiune pentru fata care 
pleacă într-un fel de prizonierat, unde nu va putea merge 
decât „în grădină după ceapă/ la fântână după apă”. „Vai 
sărace sutele/ cum mărită slutele” arată că, în cele mai 
multe cazuri, căsătoriile erau tranzacţii între cuscri: 
părinţii săraci ai unui tânăr frumos acceptau o noră 
urâtă, dar bogată. Romanul Ion, despre acest subiect, e 
de la începutul secolului. Părinţii au mulţi copii. E greu 
să rezolve problema măritişului. A căsători ultima fiică 
se numeşte „a urni piatra din casă”, ceea ce sugerează 
bucurie sau cel puţin un oftat de uşurare. 

Divorţul civil, diferit de divorţul religios, e 
şi el un drept recent, obţinut la sfârşitul sec. XIX. La 
începutul sec. XIX, doar mitropolitul putea acorda 
divorţul, după o procedură lungă şi greoaie. Accesibilă, 
desigur, doar bucureştenilor: pentru cei din provincie, 
costurile de a veni la Bucureşti în repetate rânduri erau 
prohibitive. de la Anton Pann, care se plânge de divorţul 

său încet, la Articolul 214 al lui Caragiale, e mai mult de 
jumătate de secol. 

Ce este, deci, o familie tradiţională? În perioada 
interbelică, e o soţie de 15 ani deja gravidă, cu patru 
clase, care ţese, găteşte, pliveşte, sapă sub ochiul atent 
al soacrei, şi în casa acesteia. 

Familia românească de după 1950 – în 
care soţii se căsătoresc din dragoste, sau, cel puţin, 
consensual, din propria lor decizie, şi uneori (o treime) 
divorţează, civil, nu religios, nu locuiesc cu socrii, după 
vârsta de 20 de ani (vârsta medie la prima căsătorie e de 
27 de ani, în creştere) – e un tip de familie recent. E o 
familie nicidecum tradiţională. Sau, să o spunem sincer: 
cei mai mulţi preferă să uite şi să ignore trăsăturile 
barbare, crude ori arbitrare ale familiei tradiţionale, şi 
să construiască imaginea dulceagă idealizată a ceva ce 
nu a existat. 

Să vedem câteva date seci despre familia reală 
din România: peste 60 000 de copii se nasc anual în 
afara căsătoriei, la o medie de 220 000 de naşteri anuale. 
Aproape un copil din trei se nasc în afara căsătoriei, ceea 
ce sugerează că un cuplu din trei nu se mai căsătoreşte 
religios. La sat, un copil din patru se naşte în afara 
familiei. (În 2010, 33% naşteri în afara căsătoriei în 
mediul rural). Căsătoria mai degrabă urmează naşterea 
decât o precedă; în 2007, putem spune că sarcina sau 
naşterea declanşează căsătoria. Au apus vremurile în 
care miresei i se cerea să fie fecioară, şi în care lipsa 
fecioriei anula nunta. 

 
Promiscuitatea, imprudenţa, sărăcia la sat, 

tânăra independentă care vrea să aibă copil singură, 
agnosticismul sau emanciparea la oraş, toate acestea 
sunt explicaţii insuficiente pentru masivitatea 

fenomenului: România se apropie de media europeană, 
care e de 40 % copii născuţi în afara familiei. O treime 
din familiile româneşti nu mai sunt familii tradiţionale. 
Cât de conservatoare e republica Moldova, cu un nivel 
de 20% copii născuţi în afara familiei? Dar să reţinem: 
în satul patriarhal, cu graiul său, cu pasca, toaca, ouăle 
încondeiate, pîrleazurile, sumanul, iţarii, nojiţele, 
tulnicul, opincile şi sârbele sale – în satul românesc, 
un copil din patru se naşte în afara căsătoriei. Satul 
românesc pe care şi-l imaginează câţiva nostalgici de 
oraş e tăiat cu foarfeca din cărţi poştale de acum o sută 
de ani. Care, şi ele, erau scenografiate, erau regizate, 
erau decor de teatru. 

Aproape jumătate din sarcini se termină cu 
avort – (folosim datele din 1990, ultimul an în care 
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toate avorturile au fost raportate Ministerului Sănătăţii 
– avortul era deja legal, dar încă nu apăruseră cabinetele 
medicale private, care ulterior nu au mai raportat 
Ministerului). 

Susţinătorii familiei tradiţionale susţin o 
entitate care s-a transformat profund în ultimii cinzeci 
de ani şi care e în profundă transformare. După 1948, 
în România, dar şi în restul lumii, salariile au scăzut, 
soţiile, casnice până atunci, au trebuit să se angajeze. O 
treime din căsătorii se termină cu divorţ. (Rata medie 
europeană e mai mare). 

Ce înseamnă atunci căsătorie tradiţională 
şi familie tradiţională? Nu mare lucru. Aventurile 
cântăreţilor pop de 20 de ani umplu paginile tabloidelor, 
ca şi cele ale fotbaliştilor sau animatorilor TV. Orice 
om de afaceri divorţează la cinzeci de ani sau la primul 
milion (whichever comes first) de celulita, vergeturile, 
cearcănele, ridurile şi acreala cu care îşi împarte patul 
conjugal. Fosta îşi va sărbători menopauza cu altcineva 
în altă parte. 

Un alt fenomen absolut invizibil sunt divorţurile 
din străinătate. Se ştie că românii emigrează: tinerii 
preferă să emigreze înainte de căsătorie sau divorţează 
după emigrare. Fiecare soţ învaţă limba cu altă viteză, 
îşi găseşte loc de muncă altfel, socializează altfel. În 
străinătate, soţii divorţează. 

Revenirea la vreo familie tradiţională 
(idealizată sau nu) este imposibilă. Populaţia României 
se urbanizează, lent dar sigur, de un secol. Ţesătoarea 
din 1960 azi lucrează într-un call-center, eleva de la 
postliceala sanitară din 1990 – la video-chat. 

Tradiţie şi conservatorism 

Există o retorică a conservatorilor de 
pretutindeni, care încearcă să echivaleze tradiţia cu 
binele, şi să echivaleze conservatorismul cu tradiţiile. 

Ce cred românii? Sunt românii conservatori 
sau nu, tradiţionalişti, religioşi sau nu? Sondajele 
sunt inutile. E inutil să urmărim votul pentru partide 
conservatoare sau progresiste. Datele concrete, despre 
avorturi şi divorţuri, sunt date clare, incontestabile. 

Conservatorii susţin sanctitatea căsătoriei şi 
se opun avortului. O treime din căsătorii se termină 
cu divorţ, o sarcină din cinci e în afara căsătoriei, o 
jumătate din sarcini se termină cu avort. Datele din 
România intră în mediile europene. Sunt practicile 
unei populaţii laicizate, liberale. În sondaje, românii 
sunt conservatori, tradiţionalişti şi profund ortodocşi. 
În datele reale se comportă ca alte populaţii europene. 
În Rusia ortodoxă, 51% din căsătorii se termină cu 
divorţ, ca în Europa de vest. În Grecia cea ortodoxă, 
în Polonia cea profund catolică, în Italia aflată sub 
umbra papei, divorţurile sunt în jur de 25%, ca în 
România. 

Românii una zic şi alta fac, se declară ortodocşi, 
dar fac cum ştiu. Biserica încurajează această ipocrizie: 
atâta timp cât populaţia se declară ortodoxă, de formă, 
Biserica nu are obiecţii. Relaţia dintre poporul român şi 
Biserica ortodoxă e cea dintre un soţ beţiv afemeiat şi 
nevasta grasă mustăcioasă: soţul se face că nu observă, 
soţia se face că nu observă. 

În aceste condiţii, conservatorismul nu mai poate 
fi definit decât tautologic: conservatorismul e declaraţia 
unui cetăţean că e conservator. Tradiţionalismul e 
declaraţia unui cetăţean că e tradiţionalist. That’s not 
much. 

Femeile au intrat în câmpul muncii în primul 
şi al doilea război mondial, şi au rămas acolo. Femeia 
casnică aproape a dispărut, şi odată cu dispariţia nevestei 
casnice a dispărut şi familia tradiţională. 

Tradiţionalismul şi conservatorismul (folosim 
termenii ca echivalenţi în acest context) e ideea că 
ordinea morală deja existentă a societăţii e legitimă prin 
faptul că deja există, şi că nu e nimic imoral sau ilegitim 
în ea. Conservatorii sunt cei care s-au opus introducerii 
maşinii de ţesut, s-au opus desfiinţării breslelor, s-au 
opus desfiinţării sclaviei, desfiinţării iobăgiei, s-au opus 
dreptului de vot universal, s-au opus dreptului de vot 
acordat femeilor, s-au opus reformelor agrare, s-au opus 
zilei de muncă de opt ore. 

Catolicii, desigur, poartă în spinare tarele 
arderii pe rug a ereticilor, arderii pe rug a evreilor, 
uciderii şi genocidului amerindienilor – crime pe 
care azi le dezavuează. 

Conservatorii în schimb târăsc după sine 
tare mai monstruoase: susţinerea feudalismului, 
susţinerea absolutismului, susţinerea sclaviei, 
susţinerea iobăgiei, susţinerea exploatării 
muncitorilor – pe care nu le-au dezavuat niciodată. 

Conservatorismul e ideologia care îşi 
uită de două ori pe secol istoria. 

Istoria conservatorismului e istoria eşecurilor 
conservatorismului. Istoria conservatorismului scrisă 
de conservatori pentru conservatori e fie o pagină albă, 
fie minciunile lui Joseph de Maistre (Inchiziţia a fost 
o instituţie blajină, gen comitetul de redacţie al unei 
reviste de cuvinte încrucişate, inchizitorii chemau 
diverşi la conversaţii anodine, ca să-şi omoare timpul, 
instrumentele de tortură nu difereau mult de aparatele 
dintr-o sală de culturism). 

Conservatorismul, chiar mai mult decât o 
apologie a statu quo, e o apologie a monstruozităţilor 
trecutului. Erau fetele măritate la 12 ani de părinţi? 
Da, dar erau mai caste. Erau negrii sclavi biciuiţi? Da, 
dar uitaţi-vă la Crips and Bloods şi la gangsta rap, ce 
scârboşenii obscene. Erau exploataţi iobagii? Poate, 
dar ce folclor vioi, autentic au creat! Au fost exploataţi 
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muncitorii? Mă scuzaţi, sună celularul, vorbim al’dată. 
Pentru celelalte ideologii – mai toate – ideea 

de legitimitate a unei structuri politice, economice sau 
sociale – poate fi discutată. Pentru conservatorism, 
structura economică, socială şi politică existentă e bună 
prin simplul fapt că există. 

Conservatorismul practică un legerdemain 
ideologic, o mică escrocherie de tip alba-neagra: 
escamotează relele trecutului, îşi disimulează propriul 
trecut, când a apărat instituţii azi inavuabile, şi 
inventează un trecut idilic decupând cromolitografii 
vechi. 

Politicianul conservator e o persoană care 
preferă soluţiile deja încercate unora noi, pe cele 
familiare unora străine, pe finul Mitică unui necunoscut 
cu MBA de la Yale. Conservatorismul e practicabil în 
lumi tehnic stabile. Or lumea în care trăim nu e stabilă 
tehnic, ci e în plină schimbare. Apariţia Internetului 
şi a telefonului celular a dus la apariţia millenials, 
prima generaţie din umanitate definită prin folosirea 
noilor tehnologii. De la selfies la sexting la Tinder la 
Instagram la Snapchat, generaţia recentă socializează 
altfel, se împrieteneşte altfel. Merg cu Uber, se cazează 
cu AirBnb sau CouchSurfing, caută job cu LinkedIn, 
lucrează pe GetACoder. Lumea nu mai cumpără iaurt de 
la olteanul cu cobiliţa, ci de pe www.caserola.ro. Fetele 
nu mai poartă opreg, ci tanga. Anticoncepţionalele, 
prezervativele au schimbat sexualitatea. Familia 
tradiţională nu mai există fiindcă temeliile ei sociale, 
economice, tehnologice nu mai există. 

Să luăm o comunitate care trăieşte tradiţional, 
romii din România: îşi dau, din obligaţie, fiicele la şcoală 
până în clasa a şasea. La prima menstruaţie sunt retrase 
acasă, şi măritate între 12 ani şi 14 ani. Cele frumoase 
sunt vândute pe bani mulţi unui fiu de bulibaşă. Părinţii 
care n-au bani de bridewealth îşi însoară copilul 
cu o verişoară primară – e mai ieftin, e gratis. La 14 
ani, e mamă pentru prima oară. Soţul o mai bate la 
răstimpuri, preventiv. Bună sau rea, aceasta e rânduiala 
ţigănească. Dar ea e bazată pe o comunitate organică, 
pe o continuitate organică. Conservatorismul e dorinţa 
paseist-păşunistă de a transforma cromolitografii idilice 
în program politic. 

Retorica conservatoare: multe cărţi poştale, 
nici o cifră

Cât de temeinic se construiau casele/ se făceau 
scaunele/ etc. pe vremuri! Ideea că trecutul era mai 
trainic se bazează pe un număr mic de obiecte care 
au supravieţuit. Miile de case şi de scaune şubrede au 
dispărut de mult. Memoria e şi ea selectivă. Conservatorii 
îi acuză pe progresişti de idealism: trecutul la care se 
referă ei e deopotrivă de fictiv. 

Discursul conservator evită cifrele. Evită 
datele istorice concrete, şi comparaţiile cu alte ţări. 

Retorica sa e bazată pe imagini plastice, Kodachrome, 
cu familia Beaver. Conservatorismul „Make America 
great again!” e imposibil. Familia Beaver, tata la 
birou şi mama scoţând biscuiţi calzi din cuptor nu 
mai e posibilă: salariul gras care permitea menţinerea 
unei soţii casnice a scăzut din anii 1950, şi a dispărut 
complet după recesiunea din 1980. Minerii nu mai pot 
fi aduşi înapoi: deşi numărul minerilor a scăzut masiv 
după 1945, producţia de cărbune a crescut. A crescut 
productivitatea muncii. Doar o lege care ar interzice 
maşinile şi ar impune târnăcopul ar mai putea creşte 
numărul minerilor. 

„Conservatism is the blind and fear-filled 
worship of dead radicals.” spune Mark Twain, 
conservatorismul e evlavia smerită faţă de radicalii de 
pe vremuri. 

Conservatorismul se opune celorlalte ideologii 
identificând tradiţia cu experienţa. Experienţa este 
inteligenţa emergentă din activitatea de zi cu zi a întregii 
societăţi. Dar, după 1990, experienţa a devenit caducă, 
pentru prima oară, după patru milenii de progres 
tehnologic. Au dispărut meseriile de dinainte de 1990. 
Economia României (şi a Europei) fusese o economie 
predominant agrară, cu puţină industrie şi foarte puţine 
servicii. Din 1990, ea a devenit una predominant de 
servicii, cu puţină industrie, şi aproape de loc agricultură. 
Şi experienţa profesională, şi experienţa socială a 
generaţiilor de dinainte a devenit caducă. Tâmplarul de 
dinainte a fost înlocuit de adolescentul care lucrează pe 
o maşină digitală laser care foloseşte AutoCAD. Pentru 
prima oară, după patru mii de ani, experienţa a devenit 
irelevantă în toate profesiile. 

Internetul a transformat profund spaţiul public: 
demonstraţiile sunt organizate pe Facebook, petiţiile 
adunate online strâng zeci de mii de semnături. Civismul 
s-a mutat online, e mai reactiv. Conservatorismul, 
totdeauna de ariergardă, nu vede că societatea civilă 
însăşi s-a mutat în alt spaţiu. 
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Ileana Mălăncioiu - portret în palimpsest

Argument

 Ileana Mălăncioiu este, după Nicolae Manolescu, o 
poetă „inconfundabilă, nesupusă modelor sau variaţiilor de 
umoare a cenzurii, una dintre cele mai puternice personalităţi din 
întreaga literatură română”. Poeta a edificat, de altfel, un univers 
poetic de o singularitate frapantă, ca stil, viziune şi atitudine. 
Volumele de poeme (Pasărea tăiată, Către Ieronim, Inima 
reginei, Crini pentru domnişoara mireasă, Ardere de tot, Peste 
zona interzisă, Sora mea de dincolo, Urcarea muntelui, Ardere 
de tot, Linia vieţii) redau relieful unei conştiinţe ultragiate, 
scindate între voinţa clarităţii interioare şi dizarmoniile istoriei. 
Atitudinea lirică preferată presupune reflexul retragerii sub 
zodia intimităţii, într-un univers dominat de solitudine, o astfel 
de atitudine fiind transpusă într-o poetică a traumei, în versuri 
transparente şi agonice, iluminate de palori thanatice, dar tentate, 
de asemenea, de reverii ale originarităţii. 

Solitudinea nu presupune, însă, renunţare radicală la legăturile cu lumea, ci se preschimbă, mai degrabă, într-
un imperativ al clarificării interioare. Eugen Negrici observă, de altfel, că „ceea ce şochează la Ileana Mălăncioiu 
este, desigur, chemarea obsesivă a unui tărîm straniu, atracţia celeilalte lumi, căutate, invocate, evocate în imaginar 
cu o anume crudă, neînduplecată, stridentă îndîrjire. Deprinderea de a bîntui statornic printre himere într-o nesfîrşită 
scaldă în apa înlesnitoare de vedenii a morţilor, capacitatea de a găsi mereu – printr-un fel de dezaxare sacră – o 
poartă de intrare în această lume nălucită presupun iniţierea într-un alt mod de a simţi realitatea”. Erosul se relevă, şi 
el, ca amprentă a înstrăinării ontologice de sine, căci poeta delimitează nuanţele de nedeterminare, vag şi delicateţe 
în care se naşte sentimentul dragostei, spaţiu imprecis delimitat în care dăruirea şi dorinţa de împlinire se întîlnesc, 
reculegerea şi propensiunea spre celălalt se îngână, iar retragerea în sine nu exclude acordul, simpatetic, cu fiinţa 
iubită. Sentimentul iubirii este promisiune a comuniunii, acoladă utopică a desăvârşirii prin eros, în timp ce expresia 
poetică stă sub spectrul invocaţiei idealizante, prin care portretul fiinţei iubite, nedesăvârşit, provizoriu, este retuşat 
şi spiritualizat. S-a spus, de asemenea, că, în poemele Ilenei Mălăncioiu, sentimentele, trăirile se transformă 
în fantasme, sunt transcrise în cheie alegorică, relevând prezenţa unei identităţi onirice, sau a unei investituri 
simbolice. Ieronim, Ierodesa, Regina, Natanael sunt „identităţi” lirice cu aură mitică, alter-egouri difuze prin care 
poeta caută să se elibereze din conturul monadic al eului şi să restaureze comunicarea optimă cu elementele firii. 
Fundamentală pentru poezia Ilenei Mălăncioiu, metafora „reginei moarte” simbolizează imperativul imersiunii în 
abisalitate, atracţia nocturnului, desemnând, totodată, o imagine răsturnată, în oglinzile Thanatos-ului, a eului liric. 
Iubirea şi moartea se contaminează simbolic, în geografia fluctuantă a oniricului şi a unui spectacular fantasmatic, 
ce reuneşte două lumi: o lume a alienării sensurilor, a simbolurilor dezafectate şi a reificării progresive, şi o alta a 
arhetipalului mitic, în care chiar moartea e îmblânzită, are un contur semantic spiritualizat şi eufemizat. Urcarea 
muntelui, de pildă, impune prin relieful agonic şi protestatar al dicţiunii lirice, prin vehemenţa refuzului unei 
realităţi dezagregante, în care individualitatea e anihilată, iar vina colectivă escamotată. Un acut sentiment al 
solitudinii, al urgenţei, al separaţiei e notat în versuri irevocabile. Mitologiile acestui univers poetic sunt alcătuite 
din taine şi culpe arhetipale, din fantasme tulburătoare şi figuri ale umbrei, neantului sau funebrului melancolic, 
sublimat într-o retorică a spaimei, alcătuită din revelaţiile căderii, ale declinului în efemeritatea lucrurilor, sau 
în infernul corporalităţii deposedate de însemnele vieţii şi reprezentate în desenul tragic, tulburător, de maximă 
pregnanţă şi concizie imagistică din Boul jupuit. Geografia sumbră a imaginarului se datorează unei percepţii 
acute a suferinţei, a supliciilor istoriei şi ale degradării existenţei, ale anihilării fiinţei sub presiunea desfigurantă a 
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ideologiilor totalitare. Demontând mecanismul acestei 
poetici, Alexandru Paleologu constată simplitatea 
aparentă, gravitatea tonului şi precizia notaţiei unei lumi 
în care tragicul şi candoarea se întrepătrund: „Poemele 
ei absolut uimitoare încep foarte simplu, cu un fel de 
supunere la obiect; poeta, atentă şi scrupuloasă, face 
întâi un exact raport asupra unei stări de fapt, descrie 
amănunţit o împrejurare. Apoi, cu aceeaşi gravă 
candoare, îşi urmează raportul care, înainte de a se 
epuiza, se încarcă la un moment dat de aprehensiuni şi 
premoniţii”.

Dosarul tematic al revistei „Vatra”, Ileana 
Mălăncioiu – portret în palimpsest, consacrat uneia 
dintre cele mai notabile prezenţe poetice contemporane, 
este alcătuit dintr-o antologie poetică bilingvă, dintr-un 
interviu şi dintr-o sumă de interpretări şi comentarii 
care caută să releve calităţile esenţiale ale operei: 
melancoliile efemerităţii, revelaţiile prăbuşirii în 
infernul unei corporalităţi desfigurate, experimentarea 
visceralului, dar şi scenografia limitei tragice dintre 
imanenţa vitalului şi alienarea thanatică. Acestea sunt, 
fără îndoială, reperele esenţiale ale poeziei Ilenei 
Mălăncioiu, una dintre vocile singulare, intransigente 
şi esenţiale ale literaturii române postbelice. Le 
mulţumim, şi pe această cale, colaboratorilor noştri, 
fără al căror efort apariţia acestui dosar tematic nu ar 
fi fost posibilă.

       
  Iulian BOLDEA

Antologie poetică bilingvă

Ileana MĂLĂNCIOIU
Cîntec de bucurie

Pereche cu îngerul meu de pază
urcasem pe arcă numai perechi
şi trecusem urgia şi eşuasem
în ţinutul acela străvechi
în care oamenii îşi puneau dorinţele
în măruntaiele păsărilor
şi în pămînt ca seminţele.

Acolo tu îmi aduceai pe furiş ouă de vrabie
pentru masa de dimineaţa
şi lapte de cuc pentru seara
şi bucurie pentru toată viaţa
şi mai ales multă tristeţe
pentru ce nu putea ţine
pînă la bătrîneţe.

Totul se petrecea în mare taină
ne trezeam că peste noapte au înflorit gutuii
vrăbiile nu ştiau cînd le furai ouăle
noi nu ştiam că răpitoarele îşi scoteau puii
pe-acoperişul nostru, ne bucuram
de pămîntul pe care eşuasem
şi de cerul sub care-aşteptam.

 Song of Joy 

Paired with my guardian angel 
we were only couples boarding the ark
and we lived through the curse and we came ashore
in that ancient country
where the people place their wishes
in the entrails of birds
and in the land as seeds.

There you brought me secretly sparrows’ eggs
for my meal in the morning 
and cuckoo’ s milk in the evening
and joy for all my life
and one intense grief
bicause it could not last
until old age.

All passed in a great secret 
we woke and the quince had flowered overnight
the sparrows never knew when you stole their eggs
we did not know the hawks had hatched their brood
on our own roof, we rejoiced 
in the land where we had come ashore
and the sky under which we waited.

Translated by Eiléan Ní Chuilleanáin
(After the Raising of Lazarus, Southword 

Editions  - Kork, Ireland, 2005)
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Coşmar

Întreg oraşul era plin de morţi,
Ieşiseră pe strada principală,
Aşa-mbrăcaţi în hainele de gală
Pe care cît eşti viu nu prea le porţi.

Treceau rîzînd şi nu-i puteam opri,
Păreau că nu mai înţeleg deloc
Că sunt prea mulţi şi nu mai este loc
Şi pentru cei care mai suntem vii

Ne-nfricoşa grozav fantasticul delir,
Dar stam şi ne uitam uimiţi, ca la paradă, 
Căci fiecare-aveam pe cineva pe stradă
Şi n-am fi vrut să fie închis în cimitir.

Nightmare

The city square was filling up with dead
Thei crowded out the street, walking asunder
Dressed in their finest clothes, as a reminder
That we, the quick, don ordinary thread.

They passed us laughing loud, with no reserve
As if they didn’t understand one bit
That they were quite a crowd, and didn’t fit
Along with us, the living, losing nerve.

We were all frightened by such strange, fantastic script
And stunned,we stopped to witness this perplexing 
show,
For all of us had someone in the street below
And wouldn’t want to leave them locked inside a crypt.

 Translated by Daniel Ioniţă  with Eva Foster 
& Daniel Reynaud
  (Antologie de poezie română modernă
    Editura Minerva, 2012)

Rugă

Să mi se ia pentru o vreme trupul,
să rămân suflet şi atât,
să plâng cum plâng sufletele singure
când li se face urât.

Să mi se lase amintirea că am fost
trup şi suflet odată,
să mi se lase chinul vinei mele
şi dreptul de-a fi judecată.

Să-not în marea Lui cea mare
şi să mă-nfricoşeze înotul,
din când în când să fii şi tu alături
şi-apoi să cred că ai pierit cu totul.

Să nu îmi fie clar cuvântul Lui,
să-ncerc să-l aflu şi să mă-nspăimânt,
să mi se lase toată îndoiala
pe care am avut-o pe pământ.

Prière

Que l’on me prenne pour un temps mon corps,
qu’il ne rest de moi qu’une âme,
et que je pleure comme les âmes seules pleurent
durant leurs sombres heures.

Qu’il me soit laissé souvenir d’avoir été
corps et âme autrefois,
qu’’il me soit laissé le tourment de ma faute
et d’être jugée le droit.

Qu’en Son grand océan je nage
et que la peur gagne mon geste,
qu’il arrive que toi aussi tu m’accompagnes
et qu’ensuite je croie t’avoir perdu comme le reste.

Que Sa parole ne me soit pas claire,
que je m’afforce d’entendre et m’épouvante,
qu’il me soit laissé l’incertitude entière
que j’ai connue vivante.

  Traduits par Nicolas Cavaillés
 (Trois poètes roumains, le murmure, 2013)

Nu pot să mă plâng

Nu pot să mă plâng de foame,
Hrana mea din ceruri vine,
Dar mi-e teamă pentru zeul
Ce se va hrăni cu mine.

Sunt prea neagră, sunt prea tristă,
Jertfa mea poate să-i pară
Şi mai slabă decît este,
Şi mai rea, şi mai amară.

Sîngele-ar putea să-l verse
Într-un câmp frumos cu maci,
Carnea ar putea rămâne
Să se-mpartă la săraci.

I make no complaint

Of hunger I make no complaint;
My food is heaven - sent.
I pity, though, the god
To whom I’ ll be nourishment.

I’m far too dark, too sad;
As sacrifice I’d be
Even more paltry than I am,
Thin-tasting, unsavory.
May he, through some lovely field
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Of poppies, let me bleed,
And save my flesh to be
Shared out to those in need.

 Translated by Kathleen Snodgrass
 with Dona Roşu & Luciana Costea
 (International Poetry Review. SUA, 2001)  
 

Şi totuşi cât aş vrea 

ci iarăşi sufletul desprins de trup
acea adiere nespus de uşoară pe care
uneori în nopţile foarte lungi
începem s-o vedem cum apare

ca prima jumătate a unui guştere
care speră că îi va creşte iarăşi cândva
coada în care încă mai simte când şi când
o lovitură de pe când era

o, ce trist trebuie să fie atunci când te doare
chiar partea pe care nu o mai ai şi când
rănile-adânci care se simt în ea
pot să se vindece numai în gând

şi totuşi cât aş vrea să văd o dată un suflet
să-l ţin în palmă ca pe o pasăre şi să zic:
e sufletul omului acela care sta lângă noi sub soare
şi din care mă temeam că n-a mai rămas nimic

Et cependant combien j’aimerais

À nouveau l’âme détachée du corps
cette brise indiciblement fine
qui parfois dans les très longues nuits 
lentement sous nos yeux se dessine

telle la première moitiè d’un lézard
se figurant que déjà reparait
la queue où il lui arrive encore de sentir 
le coup reçu du temps qu’elle existait 

ce doit être bien triste de souffrir
dans la part de vous-même qui manque, sachant
que ses blessures profondes
en esprit seulement se laisseront guérir

et cependant combien j’aimerais voir une âme
et dire, en la tenant comme un oiseau dans ma maine:
c’est l’âme de cet homme qui se chauffait près de nous

 au soleil
et dont je craignais tant qu’il ne rest plus rien.

  Traducere de Annie Bentoiu
(peste zona interzisă/ à travers la 

zone interdite, Ed. Eminescu, 1984, La Revue 
de Belles-Lettres, Elveţia,1985)

In memoriam

Lui Virgil Mazilescu

Plouă, acum Virgil începe să bea apă
Şi face teorii că apa nu e rea,
Ştia el foarte bine ce băutură este
Şi câtă vreme va avea s-o bea.

Şi totuşi se grăbea să-şi ia tainul său,
Poate i-era mai sete decât ne este nouă,
Poate văzând cum totul se duce s-a temut
Că va veni o vreme când nici n-o să mai plouă.

Poate c-a prins chiar ceasul pe care-l aştepta
Poate că în sfârşit se răcoreşte
Şi urlă tot ce-i trece prin cap, ca la beţie,
Sau poate-acolo tace ca un peşte

Fără a fi silit, şi este mîndru,
Cum nu a mai fost nimeni niciodată,
Că lui numai aşa i s-a turnat pe gît
Apa de ploaie care ne-a fost dată.

In memoriam

   A Virgil Mazilescu

Il pleut, Virgil se met maintenant à boire de l’eau 
Et a theoriser que l’eau n’est pas mauvaise; 
Il savait très bien ce qu’il en était de l’eau 
Et combien de temps il devrait en boire.
 
Il se hâtait pourtant de prendre sa part; 
Peut-être avait-il plus soif que nous autres,? 
Peut-être a-t-il craint, voyant comme tout disparaît; 
Qu’un jour prochain jamais plus il ne pleuvrait.
 
Peut-être a-t-il saisi son heure, son occasion; 
Peut-être se refraîchit-il enfin; 
Et hurle là-bas tout ce qui lui vient 
Comme soûl, ou bien se tait comme poisson.
 
Sans y être contraint, et peut-être est-il fié; 
Comme jamais nul ne l’a été; 
Lui qui n’a jamais bu autrement 
L’eau de la pluie qui nous a été donne. 

Traducere în franceză de Nicolas 
Cavailles

(comme pleurent les ames seules, 
editions hochroth-Paris 2016)
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Vatra-dialog cu

Ileana MĂLĂNCIOIU

„Pentru mine, poezia nu e doar un text, 
mai bun sau mai rău, 

ci şi un mod de existenţă”

– Stimată doamnă Ileana Mălăncioiu, aş vrea 
să vă întreb, pentru început, dacă există o reţetă a 
fericirii? În ce ar consta aceasta, în opinia dvs.?

– Nu mă încumet să dau astfel de reţete. Pentru 
că eu n-am reuşit să-i fac fericiţi nici măcar pe părinţii 
mei. Întâi din cauză că s-a întâmplat să fiu a doua fată, şi 
nu băiatul care era aşteptat. Apoi pentru că, după părerea 
lor, am învăţat bine degeaba, dacă n-am făcut medicina 
sau politehnica. Fiindcă, a fi doctor în filozofie înseamnă 
a nu avea, de fapt, nici o meserie. Mama nutrea totuşi un 
fel de mândrie secretă pentru că public nişte cărţi despre 
care se vorbeşte de bine. Dar nu îndrăznea să spună 
nimănui că aş fi poetă. Pentru ea, poet era Eminescu... 
Veţi zice că ocolesc întrebarea pe care mi-aţi pus-o. Dar 
eu cred că a fi fericit înseamnă a fi în acord cu tine însuţi, 
cu condiţia de a nu-i leza pe cei dragi, ori de a încremeni 
în acea împăcare cu sine ca şi cum totul s-a sfârşit şi 
nu mai e nimic de făcut. Când spun asta, mă gândesc 
că adepţii cei mai convinşi ai lui Cioran se întrebau 
de ce nu s-a sinucis, totuşi, acest gânditor sceptic care 
făcea teoria sinuciderii. Şi au aflat, cu stupoare, că spre 
sfârşitul vieţii el se îndrăgostise şi era fericit. Asta mă 
face să mă întreb dacă nu cumva fericirea stă în acea 
iubire care te face să trăieşti suspendat între rai şi iad, 
trecând peste toate barierele care îţi stau în cale. Implicit, 
şi peste cea dintre viaţă şi moarte. 

– Care sunt foloasele privirii, ale vizualului, 
pentru poezie?

– Depinde şi de poet şi de cel care-l citeşte. Când 
Bacovia spune: „Amurg de iarnă, sumbru, de metal,/ 
Câmpia albă – un imens rotund –/ Vâslind, un corb încet 
vine din fund/ Tăind orizontul, diametral”, vizualul 
înseamnă pentru mine imens, pentru că astfel este pus în 
lumină ceva foarte important, care se află dincolo de el. 
Dar un poem ca Îndoirea luminii, de Nichita Stănescu, 
nu-mi mai spune nimic, nici prin vizualul forţat să 
ajungă unde ar fi vrut autorul, nici prin filozofările de 
prisos. În schimb, imaginea mişcătoare din versurile: 
„Ea mergea printr-un culoar de păsări înghesuite./ Ea 
mergea mândru, uşor împiedicat timid./ – Unde te duci 
tu, am întrebat-o, unde/ te duci tu?/ – Unde să mă duc, nu 
vezi că stau/ În braţele tale, orbule?!” îmi spune foarte 
mult nu doar despre dragoste, ci chiar despre mine şi 
despre cineva, în ochii căruia merg şi acum mândru, 
uşor împiedicat, timid, aşa cum mergea Gabriela în ochii 
lui Nichita, pe vremea când a scris superba ei baladă 
Şaisprezece ani ochinegri, în care se ruga: „Rai al meu, 

nu te mişca,/ spune-mi dacă este-n lume alta decât mine/ 
mai frumoasă şi mai va?”.

– V-a adus ceva frecventarea scriitorilor? Cum 
vi se pare lumea în care trăiesc aceştia, faţă de lumea, 
atotputernică, a ficţiunii pe care o creează?

– Fără îndoială că mi-a adus ceva. Mai întâi în 
anii de ucenicie, pe care mi-am făcut-o alături de poeţii 
din generaţia mea, dar am comunicat şi cu personalităţi 
de seamă din alte generaţii, de la care aveam ce învăţa. 
Spun asta fiindcă eu ştiu că poezia se scrie în singurătate, 
dar că are şi nişte secrete la care e greu să ajungi dacă 
faci totul ca un amator, care nu are curiozitatea de a afla 
şi de la altcineva cum poate fi descoperit Cuvântul, şi 
se pierde punând pe hârtie la întâmplare tot ce-i trece 
prin cap. În această privinţă, cel mai mult am învăţat 
de la criticul Lucian Raicu, care spunea că, la cele 
zece porunci, el ar mai adăuga una: să nu-l plictiseşti 
pe aproapele tău. Din cele spuse până acum se poate 
constata că fac parte dintre cei care cred că odată cu 
lumea reală se schimbă ceva şi în cea a ficţiunii. Dar 
n-aş miza pe atotputernicia acesteia. Între altele, pentru 
că sunt plictisită, până peste cap, de faptul că se face 
un tam-tam greu de suportat în jurul unor autori bine 
plasaţi, nu atât datorită textului publicat, cât datorită 
contextului. Ca şi în alte vremuri de tristă amintire. Din 
păcate, cred că bătăliile duse acum în lumea scriitorilor 
sunt mai meschine decât cele de altădată, când nu-i 
trecea nimănui prin cap că Uniunea ar putea să fie 
privatizată. 

– Aţi avut, de-a lungul timpului, momente de 
iluminare, de ieşire din timpul obişnuit? Dar momente 
de cumpănă?

– Orice om care crede în Dumnezeu are momente 
de iluminare, dar iluminările noastre ne seamănă 
fiecăruia, pentru că fac parte din noi. O călugăriţă care 
a renunţat la lumea în care s-a născut, pentru a deveni 
mireasa lui Hristos, ajunsă la limita dintre viaţă şi moarte, 
poate să-şi urmeze Mirele Sfânt, ori să se întoarcă de 
la jumătatea drumului, iluminată de miracolul care 
s-a petrecut. Un creator autentic reia, la nivel uman, 
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încercarea de a pune ordine în haosul premergător 
Creaţiei. El ştie că Dumnezeu nu există decât pentru 
omul care crede în existenţa Lui. În ultimă instanţă, că 
e o prostie să scrii versuri despre „Dumnezeul muştelor, 
ori al gândacilor de bucătărie”, pentru a rupe inima unor 
admiratoare care nu citesc poezie. În ce mă priveşte, nu 
pot să spun nici măcar „Dumnezeul meu, Dumnezeul 
meu”. Fiindcă nu am atâta credinţă încât să-l pot 
invoca, asemenea Fiului Său, pe Cel Ce a făcut cerul şi 
pământul. Dar atunci când am ajuns în faţa limitei, nu 
m-am temut că am să mor. Nu fiindcă nu aş iubi viaţa, 
ci dimpotrivă. Poate chiar pentru asta nu am putut să 
ies din trupul meu şi să vorbesc din afara lui despre ce 
am văzut. În schimb, după o clipă de extaz, pot ieşi din 
timpul care mi-a fost dat pentru a mărturisi: „Ştiam că 
n-am să mai ajung nicicând/ Pe pământul de pe care 
urcam foarte lin,/ Luată de cineva de sus şi dusă de vie/ 
În lumea celor care nu mai vin”. 

– Amintirea vă ajută în vreun fel? Ce este 
memoria pentru dvs.? Un obstacol, un privilegiu sau o 
instanţă identitară?

– În general, amintirea mă ajută. Dar au existat 
în viaţa mea şi lucruri pe care aş fi vrut să le pot uita. 
În acest sens, m-aş opri asupra zilei de coşmar în care 
am văzut-o murind pe cea mai mică dintre surorile mele 
şi am simţit că a doua moarte nu va mai fi. În interviul 
acordat Simonei Sora, care dă titlul volumului meu „am 
reuşit să rămân eu însămi”, apărut anul trecut la Editura 
Polirom, am afirmat că îi mulţumesc lui Dumnezeu şi 
pentru ce m-a ajutat să fac, şi pentru ce m-a ajutat să 
nu fac. Prin asta am spus, de fapt, că a reuşi să rămâi 
tu însuţi, în pofida a tot şi a toate, înseamnă a vedea în 
memorie şi o instanţă identitară. 

– Vă place compania tinerilor scriitori? Cum 
citiţi poezia celor de azi?

– Când eram colegă de redacţie cu ea la „Viaţa 
Românească”, Sânziana Pop a spus odată că am 
îmbătrânit scriitoare tinere. Pe vremea aceea, a fi scriitor 
tânăr însemna a nu fi chiar scriitor. Nu întâmplător, ca 
să intri în Uniune, trebuia să fii în câmpul muncii. Am 
combătut această măsură aberantă, până când au fost 
interzise şedinţele de Consiliu, în care luau cuvântul câte 
şapte, opt scriitori importanţi, în favoarea optzeciştilor, 
ţinuţi în mod nedrept în afară. Atunci eram redactor la 
„Viaţa Românească” şi urmăream tot ce se publica. Am 
mizat pe Mariana Marin şi m-am bucurat foarte mult 
când am convins juriul să-i dea premiu pentru volumul 
Un război de o sută de ani, despre care cred şi acum că a 
fost unul dintre cele mai bune debuturi în poezie din anii 
’80. Din păcate, cei care duceam bătăliile cu puterea de 
altă dată, am fost trecuţi în rezervă de Laurenţiu Ulici, 
după ce s-a trezit peste noapte preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor, aşa cum avea să se trezească ulterior 
plutonierul major Gabriel Oprea general cu patru stele. 
Dat fiind că nu mai există nici Casa Scriitorilor, nici 
grădina de la Muzeul Literaturii, unde ne mai puteam 
întâlni, mă văd foarte rar cu unii dintre poeţii afirmaţi 
după optzecişti. Le citesc cu interes cărţile care îmi cad 

în mână, dar, pentru că nu am o vedere de ansamblu 
asupra lor, mă feresc să fac ierarhii. Pentru cei care 
sunteţi universitari, problema comunicării dintre 
generaţii se rezolvă de la sine şi vă invidiez pentru asta. 
Fiindcă, în perioada de formare, am învăţat atât de la 
Eugen Jebeleanu, care a mizat pe mine înaintea criticii 
literare, cât şi de la Lucian Raicu, care vorbea ca de la 
egal la egal şi cu ultimul debutant, dacă îi spunea lui 
ceva, cât de important este să fii contemporan în spirit 
cu scriitorii tineri care au efectiv ceva de spus.

– Există oare o şansă de mântuire prin 
literatură?

– Când am început să scriu, eram la o vârstă la 
care nu mă preocupa ideea mântuirii. Nici prin scris, 
nici prin altceva. Dacă atunci ar fi fost prea devreme 
pentru asta, acum mă tem că ar fi prea târziu. Fac parte 
dintre cei ce cred că sensul vieţii stă în bucuria simplă 
de a trăi, care nu ţi se dă odată pentru totdeauna, şi în 
regăsirea acesteia, atunci când este pierdută. Aşa cum 
am mai spus, pentru mine, poezia nu e doar un text, mai 
bun sau mai rău, ci şi un mod de existenţă. El presupune 
atingerea limitei omeneşti, îndoiala de pe cruce, căderea 
în braţele lui Dumnezeu sau ale Morţii, Învierea spirituală 
şi extazul, care te face să atingi limita de sus şi să treci 
de viu peste ea. Dar poate că şi acesta constituie un fel 
de a te mântui. Spre surprinderea mea, în mai 1985, după 
ce am publicat în „Viaţa Românească” poezia Nu pot 
să mă plâng, reluată în acest număr al revistei „Vatra”, 
am primit o scrisoare de la Rohia în care monahul N. 
Steinhardt îmi spunea: „Ca şi în tabloul lui Dali, unde 
răstignirea e văzută de sus, aici euharistia e văzută din 
perspectiva divinităţii. Noi mâncăm şi bem trupul şi 
sângele Domnului, El materialitatea noastră tot lumii o 
dăruieşte. Imaginea prefacerii sângelui nostru în flori roşii 
şi a trupului nostru în pâine este întru totul evanghelică”. 

– Care au fost cele mai importante întâlniri din 
viaţa dvs.?

– Am răspuns de multe ori la această întrebare, în 
interviurile date de-a lungul a peste 20 de ani. Inclusiv 
în cel realizat de dumneavoastră pentru revista „Vatra”, 
reluat în volumul pe care l-am intitulat Am reuşit să 
rămân eu însămi. Nu întâmplător, ci pentru că, în 
contextul în care asistăm la atâtea schimbări întristătoare 
ale celor ce vor cu orice preţ să iasă încă o dată în faţă, 
mi se pare o minimă chestiune de onoare să nu uiţi ce 
ţi s-a întâmplat de-a lungul vieţii şi să-ţi inventezi o 
biografie mai convenabilă. Dar poate că nu e un păcat 
doar să uiţi cine te-a ajutat să ajungi unde ai ajuns, ci şi 
să-ţi faci un merit din faptul că un scriitor important ţi-a 
întins cândva o mână şi să-l treci automat în pomelnicul 
celor care ar fi făcut parte din familia ta spirituală.

– Cum sunt visele dvs.? Transpare în ele ceva din 
cărţile citite, din poezia scrisă, din cultura asimilată? 
Încercaţi să regăsiţi un vis pierdut în meandrele 
memoriei?

–Visele mele nu sunt colorate. Uneori imaginile 
din ele se văd ca prin ceaţă. În adolescenţă, am visat de 
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multe ori că merg pe marginea acoperişului unei case 
şi că sunt gata, gata să cad de pe el. Dar mă trezeam la 
vreme şi eram foarte bucuroasă că am scăpat. Am avut, 
ca toată lumea, vise pe care le-am uitat şi am încercat 
să le recuperez din memorie. Am avut şi vise care au 
persistat, ori au fost reluate după o vreme. Unul dintre 
ele prevestea moartea lui Ovidiu Cotruş, şi moartea 
surorii mele Dorina, care, în realitate, nu s-au întâlnit 
niciodată. Despre sfârşitul lui Cotruş (care era un fel 
de a doua conştiinţă a mea, în sensul că, atunci când 
nu eram sigură dacă e bine să fac ori să nu fac ceva, 
mă întrebam cum ar fi procedat el în situaţia dată) am 
scris câteva tablete publicate în volumul Călătorie 
spre mine însămi. După moartea surorii mele Dorina, 
am visat de multe ori că eram la Spitalul Filantropia, 
stam lângă patul ei, pe un scăunel cu trei picioare, şi 
mă temeam să nu adorm şi să scap din mână tubul 
de oxigen. Abia când mă trezeam îmi dădeam seama 
că degeaba mai vegheam, fiindcă se întâmplase deja 
ce era să se-ntâmple. Volumul Sora mea de dincolo, 
scris între aceste coşmaruri, a fost un exerciţiu de 
supravieţuire. Nu mă gândeam nici măcar dacă ţine sau 
nu de poezie. Spre uimirea mea, după ce l-am predat la 
Cartea Românească, m-a chemat la el Marin Preda şi 
mi-a spus: „Eu nu prea citesc versuri, dar cartea asta 
am citit-o şi eu. Şi cred că ea nu e doar pentru cititorii 
de poezie. Aşa că aş vrea să cer să ţi se dea un tiraj 
mai mare”. După apariţia cărţii am primit o scrisoare 
de la Constantin Noica, în care îmi spunea: „Am 
găsit aici, la Păltiniş, volumul dumitale Sora mea de 
dincolo. Nu pot înţelege jalea poetului decât ca o jale 
a noastră, omenească: am pierdut eu însumi un frate şi 
o soră în anii lor tineri (...). Lasă-mă să-ţi mulţumesc 
pentru felul nespus de blând şi de frumos cum ştii să 
dai lucrurilor nume. «Va veni o vreme...», te vei gândi 
atunci din care parte băteau vântul şi soarele, şi sora de 
dincolo va reapărea şi ea.Te-am invidiat înainte ca D-ta 
să scrii o carte atât de adevărată”. Visele prevestitoare 
şi coşmarurile aveau să mă influenţeze şi atunci când 
mă gândeam la lucruri care nu mă priveau doar pe 
mine. Un poem din volumul Urcarea muntelui, apărut 
în 1985, transcrie un coşmar care prevestea ceea ce 
avea să se întâmple în 1989. El a fost reprodus ca atare 
în poemul care începe aşa: „Întreg oraşul era plin de 
morţi/ Ieşiseră pe strada principală,/ Aşa-mbrăcaţi în 
hainele de gală,/ Pe care cât eşti viu nu prea le porţi“.

– Ce raport există între poezie şi tăcere?
– Nu ştiu ce să vă mai spun. Mi-aţi pus o mulţime 

de întrebări la care nu se poate răspunde concis decât în 
glumă. Poate că ar trebui să existe un raport de respect 
reciproc. Aşa cum ne sugerează Virgil Mazilescu în 
poemul Prefaţă (cuprins în volumul antologic intitulat 
Va fi linişte, va fi seară) din care citez: „şi după ce am 
inventat poezia într-o încăpere clandestină din adâncul 
pământurilor sterpe – curajul şi puterea (omenească) 
s-au topit ca aburul// şi altceva în afară de faptul că 
m-am născut şi că trăiesc şi că probabil voi muri 
cutremurându-mă (ceea ce de altfel am vrut să spun şi 
acum doi ani şi acum trei ani) deocamdată vai nu pot 
spune”.

– Ce este posteritatea, pentru dvs.?
– Ceva în legătură cu care nu-mi fac griji. Fiindcă 

ştiu că nu depinde de mine. Un critic literar mai orgolios 
decât se cuvine a spus cândva că dacă nu eşti pe lista 
sa nu exişti şi, implicit, că nu ai nici o şansă de a exista 
nici în viitor. El se baza pe faptul că, dacă nu ai intrat în 
canon în timpul vieţii, e puţin probabil că vei mai intra 
după aceea. În această privinţă se poate să aibă dreptate. 
Cred însă că, dacă intrarea în canon depinde de domnia 
sa, ori de altcineva, ieşirea din el este liberă. În cele din 
urmă, stăpânul obsedantului canon va fi timpul care 
creşte în urma noastră.

– Vă place singurătatea? De ce?
– Îmi place. Dar numai atunci când trebuie să 

scriu ori să citesc. Nici când eram copil, nu intram în 
casă decât pentru a-mi face lecţiile. În restul timpului 
mergeam împreună cu cei mari la toate muncile 
câmpului, ori mă uita Dumnezeu stând la joacă şi la 
sfadă cu ceilalţi copii de pe uliţă. Oraşul nu m-a schimbat 
structural, ci dimpotrivă. Golul lăsat de moartea 
părinţilor, a două dintre surorile mele şi a unora dintre 
cei mai buni prieteni nu mă determină să stau retrasă 
între cei patru pereţi ai mei. Bat în neştire drumurile care 
mă duc către ei şi uneori aş putea să spun, asemenea lui 
Bacovia, „pe-un arbore plâng ca pe-un umăr”, alteori 
mi-aş dori să mă pierd în lume, neştiută de nimeni.

– Care e, dintre toate, cartea care v-a marcat cel 
mai mult? 

– Nu m-aş putea opri la o singură carte, ci mai 
curând la un autor, şi anume la Dostoievski. Pentru că a 
fost o vreme în care, dacă reciteam o carte a lui, simţeam 
nevoia să le recitesc încă o dată pe toate.

– V-aţi simţit vreodată intoxicată de literatură, 
de livresc?

– Da. Atunci când mi-am făcut lucrarea de 
doctorat. Tema a fost aleasă în inconştienţa tinereţii, fără 
să-mi dau seama câte mii de pagini trebuia să parcurg. 
Nu mi-a fost greu să citesc tot ce era de citit, nici să ajung 
la nişte idei noi şi să-mi fac un plan cu ceea ce aveam 
de spus, dar nu am structura unui cercetător. Scriam aşa 
cum aş scrie poezie, stând pe un text ore în şir, pentru a-l 
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face să sune aşa cum aş fi vrut eu. Dar ideile îmi veneau 
în cap mai repede decât puteam să le aştern pe hârtie. 
Când terminam un capitol, eram epuizată. Îl reciteam de 
câteva ori cu disperare, fiindcă avea un fel de neaşezare 
care mă făcea să nu pot pleca mai departe. Cred că, până 
la urmă, ceea ce a făcut cartea aceea să fie vie şi să fie 
privită ca atare, a fost tocmai acea neaşezare. Faptul 
că un specialist în teoria literaturii cu credibilitatea de 
care se bucură d-l profesor Ion Vlad a scris pe tonul 
cel mai elogios despre Vina tragică (Tragicii greci, 
Shakespeare, Dostoievski, Kafka) a contat foarte mult 
pentru destinul de excepţie al acelei teze de doctorat. 
Dar nu m-am încumetat să repet experienţa unei lucrări 
de proporţii pe o idee care poate depăşi pe oricine. De 
aceea mă uimeşte faptul că Marta Petreu a putut să o ia 
de atâtea ori de la capăt, reuşind să rămână ea însăşi în 
tot ce face şi să nu se intoxice ori să-i intoxice de livresc 
pe cei care o citesc.

 
– Vă place viaţa la ţară? Mai mult decât cea de 

la oraş?
– Datorez foarte mult vieţii la ţară. Întâi pentru 

că am fost un copil liber şi stăpân pe sine, care a prins 
de mic gustul libertăţii şi al bucuriei de a nu renunţa 
la ea pentru nimic în lume. Apoi datorită faptului că 
am trăit într-o comunitate organică reală, în care erau 
respectate legile firii, obiceiurile de sărbători, de nuntă 
şi de înmormântare, iar asta m-a făcut să înţeleg pe 
cont propriu că viaţa şi moartea sunt consubstanţiale. 
Lucru care s-a dovedit a fi esenţial pentru poezia mea. 
Cu toate că trăiesc în Bucureşti de o jumătate de veac, 
atunci când merg în satul meu nu spun că mă duc la ţară, 
ci acasă. Dar nimic nu mi se pare mai trist decât casa 
părintească rămasă fără părinţi. Mă bucur să-i revăd pe 
verii mei, care trec zilnic prin curtea şi prin grădina ei, 
ca să ştie hoţii că nu e o casă părăsită, mai stau de vorbă 
cu vecinii, ca în Poiana lui Iocan, să punem ţara la cale, 
mai petrec o zi în familia unor prieteni, stând ore în şir 
în jurul mesei îmbelşugate, aşezate la umbra unui nuc 
bătrân, şi cam atât. Lumea aceea este şi nu mai este a 
mea: „Astăzi chiar de m-aş întoarce/ A-nţelege nu mai 
pot.../ Unde eşti, copilărie,/ Cu pădurea ta cu tot?”. 

– Cum aţi descrie farmecul Bucureştiului, de 
acum şi de altădată?

– În 1968, când am terminat studiile universitare, 
Bucureştiul fusese declarat oraş închis, şi era aproape 
imposibil să te stabileşti în el, dacă veneai din altă parte. 
Fără buletin de Bucureşti nu primeai locuinţă, iar fără 
locuinţă în Bucureşti nu primeai buletin şi nu te puteai 
angaja nicăieri. Repartiţia guvernamentală la TVR mi-
ar fi putut facilita ieşirea din acest cerc vicios. Numai 
că, înainte de a depune actele la serviciul de cadre, am 
fost obligată să dau o declaraţie în care să spun că nu cer 
locuinţă. Ca să primesc o viză de flotant, am fost luată în 
spaţiu de cineva, la mansarda părăsită a unui bloc vechi 
din apropiere de Piaţa Amzei, care se clătina de parcă ar 
fi stat să cadă. În cei trei ani de stagiatură aveam dreptul 
să locuiesc în Capitală şi cu viză de flotant. Riscul era ca 
după aceea să nu pot fi angajată definitiv şi să rămân, la 

propriu, în aer. Cu ajutorul lui Laurenţiu Fulga, care era 
vicepreşedinte al Uniunii, am reuşit să obţin repartiţie 
pentru camera eliberată de Florenţa Albu – după ce a 
reuşit să-şi cumpere un apartament în rate – şi să-mi 
fac buletin de Bucureşti. Acea cameră era pe strada 
Nuferilor nr. 32, avea 40 m², stucaturi cu îngeraşi în 
jurul lustrei şi în cele patru colţuri, şi o nişă încercuită 
de ferestre înalte, în care bătea soarele astfel încât aveai 
sentimentul că te afli afară. Într-un colţ al ei se afla un 
baldachin, moştenit de Florenţa de la Corneliu Leu, 
care locuise acolo înaintea ei, iar în celălalt o pianină 
abandonată acolo de ea, pentru că nu a putut să o ducă la 
ultimul etaj de la bloc. Pianina era plină de greieri, care 
uneori cântau toată noaptea şi nu mă lăsau să adorm. 
Deasupra camerei mele locuia un actor amator, care îl 
picta pe Ceauşescu în mărime naturală, de dimineaţa 
până seara, şi a doua zi iar. În camera similară cu a 
mea, de la parter, locuia sculptorul Vasile Blendea, care 
mi-a făcut nenumărate portrete în cărbune, până când a 
orbit. Acolo am avut ocazia să gust atât farmecul discret 
al Bucureştiului de altă dată, cît şi pe cel indiscret al 
împărţirii dependinţelor comune cu nişte oameni cu 
care nu aveam nimic comun. Treptat, aproape fără să-mi 
dau seama cum, Bucureştiul acesta amestecat, în care 
putea fi alăturat orice cu orice, a devenit şi oraşul meu. 
Am simţit asta atât după cutremurul din 4 martie 1977, 
când am umblat cu disperare pe străzile lui să văd ce 
s-a dărâmat şi ce a rămas în picioare, cât şi după cel 
din decembrie 1989, care s-a soldat cu acelaşi număr de 
morţi, sacrificaţi ca să poată fi instalaţi la putere emanaţii. 
Singura amintire plăcută de la vremea aceea este că nu 
am participat la adunarea Consiliului din 22 decembrie, 
în care a fost preluată în mod revoluţionar Uniunea 
Scriitorilor şi s-au împărţit posturile de conducere ale 
revistelor literare, în vreme ce erau împuşcaţi în faţa 
Palatului nişte copii naivi, chemaţi de TVRL să apere ei 
instituţiile Statului, fiindcă armata nu face faţă. Atunci, 
Casa Scriitorilor, cu mult discutata ei masă din colţ, era 
considerată un privilegiu, care trebuia să dispară. Slavă 
Domnului că, între timp, totul s-a rezolvat. Nu mai există 
nici masa aceea, nici Casa şi salonul ei cu oglinzi, în 
care s-au dus atâtea bătălii împotriva vechiului sistem, 
aflat la putere şi în ziua de astăzi. 

– Cum se simte un poet printre academicieni? 
Participaţi cu plăcere la întâlnirile/ şedinţele 
academice?

– Lumea literară este, într-un fel, şi a mea. Mi-
am dorit să fac parte din ea, am depus cerere de intrare 
în Uniune după ce publicasem trei cărţi şi am fost 
tristă când am aflat că urma să fiu primită ca membru 
stagiar. Întâmplarea a făcut ca Geo Dumitrescu, care 
era în comisie, să se enerveze şi să spună că el nu vrea 
să gireze cu numele său intrarea în Uniune a soţiilor 
ori rudelor unor scriitori; că, după opinia sa, singura 
poetă adevărată dintre cele puse în discuţie la şedinţa 
aceea aş fi eu. Aşa s-a făcut că, până la urmă, numele 
meu a fost mutat pe lista membrilor titulari. Lucru 
care s-a dovedit mai important decât părea. Pentru că, 
ulterior, pentru a fi primit în Uniune, era obligatoriu 

țintă fixă ileana mălăncioiu



67

să fii în câmpul muncii, iar după tezele lui Ceauşescu 
eu plecasem din Televiziune şi devenisem şomer. 
Propunerea de a fi primită ca membru corespondent al 
Academiei m-a luat oarecum prin surprindere. Presa 
literară făcea presiuni să fie ocupate locurile rămase 
libere după moartea unor scriitori care au făcut parte 
dintre nemuritori, propunând zeci de nume, printre care 
figura şi al meu. După ce membrii Secţiei de filologie şi 
literatură au ajuns la o înţelegere asupra primirii mele, 
am fost invitată de către d-l profesor Eugen Simion la 
sediul Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă să mă 
întrebe dacă aş fi interesată de intrarea în Academie. 
I-am spus (cinstit) că eu nu m-am gândit niciodată la 
asta, dar sunt onorată dacă s-au gândit alţii. Apoi mi-am 
făcut dosarul, aşa cum mi-a cerut dumnealui, am trecut 
de şedinţa Secţiei, cu unanimitate, iar la supunerea 
propunerii în plen, am obţinut 96 de voturi. Acest 
eveniment a avut pentru mine o semnificaţie mai mare 
decât mi-aş fi putut imagina. Pentru că, dacă la Uniunea 
Scriitorilor ajunsesem să fac parte dintre cei trecuţi 
în rezervă de către înlocuitorul lui Mircea Dinescu, 
ca membru corespondent al Academiei am intrat în 
rezerva de cadre a înaltului for cultural al ţării. Or, asta 
îmi dă sentimentul îmbucurător că nu s-a sfârşit totul. 
Peste o vreme, statutul meu s-ar putea schimba, ca şi 
al criticului literar Nicolae Manolescu, care, după ce 
a fost ţinut în rezervă vreme de 13 ani, a intrat şi el 
în rândul adevăraţilor nemuritori. Nu aş fi spus aceste 
lucruri, dar recent, la şedinţa de discutare a statutului, 
d-l profesor Eugen Simion a ţinut să ne aducă aminte, 
de mai multe ori, că membrii corespondenţi şi cei de 
onoare nu suntem academicieni. Pentru a fi şi mai 
convingător decât dânsul, domnul acad. Dan Berindei 
a ţinut să adauge că, pe vremuri, aceştia nici nu aveau 
voie să pătrundă în stal, fiindcă spaţiul acela le era 
destinat în exclusivitate membrilor titulari. În ce mă 
priveşte, am ştiut de la bun început că locul meu este 
la galerie, unde, de altfel, mă simt foarte bine. Fiindcă, 
de-a dreapta mea stau două doamne (adevărate), iar pe 
rândul din spate se aşază Dl profesor Grigore Brâncuş 

(de care mă apropie faptul că a fost prieten cu Emil 
Botta) şi D. R. Popescu (care nu şi-a pierdut umorul 
şi comentează cu glas tare afirmaţiile hilare făcute 
cu o seriozitate demnă de o cauză mai înaltă). Asta 
nu înseamnă că iau în glumă tot ce se face acolo, ci 
dimpotrivă. M-a interesat întotdeauna şi altceva decât 
literatura şi urmăresc cu interes conferinţele ţinute de 
cei care au efectiv ceva de spus în domeniul lor. Iar la 
şedinţele de lucru ale Secţiei noastre fac tot ce ţine de 
mine pentru a mai fi premiaţi şi nişte scriitori adevăraţi, 
care nu au şansele băieţilor deştepţi, afiliaţi pe lângă 
cine trebuie, din fragedă tinereţe. Dar, dacă mă pot 
mândri efectiv cu ceva, este că mi-am făcut o datorie 
de onoare din revenirea asupra lui Bacovia, până când 
am convins cinstita adunare că trebuie să fie inclus şi el 
printre nemuritori, alături de ceilalţi poeţi mari dintre 
cele două războaie. Chiar dacă asta nu-i mai foloseşte 
la nimic. 

– Care dintre cărţile dvs. vă este cea mai dragă? 
Există o „poveste” în spatele apariţiei cărţilor dvs?

– De obicei se spune că ultima. Eu ţin la fiecare 
dintre cărţile mele pentru altceva, fiindcă nu există nici 
una care să nu fi avut în spate o poveste a ei, demnă 
de a fi spusă şi altora. Cât am reuşit, ori n-am reuşit 
să-i conving şi pe cititorii mei de acest lucru e greu de 
spus. Ce pot să zic este că sunt mai legată de volumul de 
debut, intitulat Pasărea tăiată, fiindcă a rezistat, peste 
50 de ani, fără sprijinul criticii literare a vremii, acordat 
cu asupra de măsură unor cărţi din care nu a rămas 
absolut nimic. 

– Vă lipseşte ceva, acum?
– Da. Îmi lipseşte ceva – sau cineva – pentru care 

să mai pot să mă implic şi acum într-o luptă dusă pe 
viaţă şi pe moarte. Fiindcă, altfel, nu ştiu cum să mă 
eliberez de sentimentul apăsător al zădărniciei, care a 
pus stăpânire pe mine de la o vreme. 

  Interviu realizat de Iulian BOLDEA

țintă fixă ileana mălăncioiu

Cu Nicolae Manolescu și Mircea Martin
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Interpretări critice

Eugen NEGRICI

Ileana Mălăncioiu

Ileana Mălăncioiu contrazice, prin ţinuta 
intelectuală, prin felul de a fi şi prin biografia ei literară, 
binecunoscuta, blestemata teorie a supremaţiei absolute 
a aranjamentelor la români.

Nu cunosc, în lumea noastră a literelor, o altă 
fiinţă care să-şi întemeieze viaţa şi destinul literar numai 
pe adevăr şi pe refuzul compromisului, pe veghe, curaj 
civic şi curaj estetic (un curaj care ţine de autenticitatea 
trăirii şi nu de nevoia de glorie). 

În timp ce barzii ţării galopau optimist pe câmpiile 
pline de roade ale patriei socialiste şi literatura oficială 
glorifica viaţa (care era viaţa Cârmaciului), Ileana 
Mălăncioiu aduna, în poezia ei, suferinţa lumii şi ne 
propunea o temă prezentă în marea literatură a Europei 
– tema morţii. O temă pe care o dezvoltă, din aproape 
în aproape, cu o înfrigurare stranie, până acolo încât 
reuşeşte să plăsmuiască o lume a ei, un regat al umbrelor 
şi al sufletelor neliniştite, reactualizând vechile credinţe 
ale lumii ţărăneşti. Aşa cum sentimentul dureros al unei 
erori tulbură imaginaţia lui Dante, tot astfel fantezia 
ei sângerează de o vină misterioasă. Dar nici starea 
de beatitudine nu lipseşte când sufletul ei devine uşor, 
mântuit şi călăuzit de lumină. În timp ce totul, în poezia 
de azi, se preface în efect ieftin şi parodie, e reconfortant 
să descoperi la Ileana Mălăncioiu o tensiune a ideii, 
o nobleţe a tonului, un control uimitor al delirului 
imaginativ. Pentru toată această tentativă de recuperare 
a unei specii literare de prestigiu şi pentru faptul că a 
readus în literatură ceea ce, de la Eminescu încoace, 
părea că se pierduse – gravitatea lirică – socotim că 
Ileana Mălăncioiu aparţine castei marilor poeţi iviţi în 
vremurile tulburi, de neputinţă şi violenţă, ale ultimei 
jumătăţi a secolului XX.
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Ion POP

Un caracter exemplar

Am reuşit să rămân eu însămi, titlul înscris pe 
coperta recent publicatei cărţi de interviuri a Ilenei 
Mălăncioiu (Ed. Polirom, 2016) ce cuprinde răspunsuri 
date în perioada 1994-2016, sună ca un fel concluzie la 
suitele de confesiuni pe care poeta le-a făcut de-a lungul 
anilor unor interlocutori interesaţi să descopere, prin operă 
şi dincolo de ea, pe omul care a scris-o. O „Călătorie 
spre mine însămi” trasa şi un volum tipărit în 1987, iar 
Recursul la memorie – o culegere de dialoguri cu Daniel 
Cristea-Enache (2003) recapitula amplu şi mai profund 
analitic itinerarul unei personalităţi accentuate, deopotrivă 
ca poetă de mare format şi conştiinţă etic-civică vibrantă, 
impunătoare ca fermitate şi consecvenţă a reflecţiilor, 
mereu exigente în gravitatea lor, despre lumea din jur. 
Poeta fascinată de esenţial, de marile teme ce asociază 
osmotic viaţa şi moartea, modelate într-un ritual dureros de 
rafinată stilizare sub aparenţa celei mai simple comunicări, 
s-a dezvăluit, iată, paralel, şi ca observator intransigent al 
„vieţii imediate”, fără să lase niciun moment impresia că 
cedează întâmplătorului şi insignifianţei. Autoarea Vinei 
tragice, cu care debuta ca eseistă pe teme literar-filosofice 
în 1978, n-a ezitat să „coboare” în comentariul faptului 
cotidian, politic, social, literar, oferind un model de 
conştiinţă interogativă a unui intelectual autentic, ce simte 
nevoia de a reacţiona la viaţa Cetăţii, cum se spune, nu fără 
o notă retorică, de obicei. Titlurile acestora sunt grăitoare 
prin ele însele – de la Crimă şi moralitate (1993) şi Cronica 
melancoliei (1998), la A vorbi într-un pustiu (2002) -, iar 
autoarea lor a avut ce întreba examinând o lume pe care 
o consideră în mai multe rânduri „neaşezată”, pornită pe 
căi greşite, după atâtea speranţe înşelate. Poeta care a scris 
câteva dintre textele cele mai dure la adresa regimului 
comunist, care a criticat „tezele din iulie” ale lui Ceauşescu 
din 1971, pierzându-şi imediat postul de redactor de la 
Televiziune, şi despre care ştiam că nu ezitase să ia curajos 
cuvântul în societatea mai restrânsă a Consiliului Uniunii 
Scriitorilor, mica oază de libertate intelectuală şi de 
nonconformism din epoca tuturor cenzurilor din anii ’80, 
a putut, după tragicele evenimente din Decembrie 1989, să 
se exprime în sfârşit fără obstacole, şi a profitat din plin de 
această libertate.

Convorbirile adunate acum în carte sunt, cum 
era şi de aşteptat, în deplin acord cu reflecţiile scriitoarei 
tipărite mai devreme şi oferă în câteva episoade reflecţii 
preţioase ce anunţă ori vin în prelungirea altora, de sub 
titlurile menţionate. „Am spus întotdeauna ce cred”, „am 
mers împotriva curentului” – afirmă într-un loc poeta 
– continuând cu o propoziţie ce nu are nevoie de prea 
multe comentarii: „cea mai mare grijă a mea de acum 
este să nu fac în libertate ceea ce nu am acceptat să fac 
sub teroare”. Şi nici nu a făcut, căci de la zisa Revoluţie 
încoace n-a ezitat să-şi spună părerile fără ocol despre 
chestiuni care altor confraţi le-ar fi părut delicate şi dificil 
de comentat, din conformism, din partizanat politic, din 
laşitate. Rectitudinea morală este cea care dă coerenţă 
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tuturor atitudinilor sale de ieri şi de azi, şi nu e întâmplător 
că efortul de „a nu muri înainte de a fi murit”, de a nu 
muri psihic, e invocat în câteva rânduri, ecou semnificativ 
în memorie al unor versuri de puternică rezonanţă ale lui 
Nicolae Labiş: „Cine din noi va muri/ înainte ca trupul să-i 
moară?”. 

Pe drept cuvânt, Ileana Mălăncioiu consideră că 
criza societăţii româneşti post-decembriste e în primul 
rând una morală, generată tocmai de lipsa de curaj, de 
voinţă politică de a recunoaşte nişte adevăruri capitale 
pentru însănătoşirea ei spirituală, – condamnarea oarecum 
silnică şi formală a comunismului la nivelul conducerii 
ţării, amânarea sine die a „adevărului despre Revoluţie”, 
despre „mineriade”, continuarea tendinţelor de compromis 
cu puternicii zilei, corupţia ca şi generalizată, lipsa 
strădaniilor adevărate pentru promovarea „interesului 
naţional”... Omul de atitudine nu ezită să critice sever 
chiar mărimi ale lumii politice din aceşti ani, începând cu 
„emanaţii” din decembrie ’89 şi continuând cu urmaşii 
„neo”. O dezolează şi lipsa solidarităţii la nivelul întregii 
societăţi româneşti, dar şi a scriitorilor, care nu mai deţin 
locul însemnat ocupat sub vechiul regim şi care şi-au 
compromis adeseori singuri statutul, din nepăsare ori din 
simplă neglijenţă, deopotrivă culpabile. Nu uită însă să 
elogieze, şi are dreptate, ceea ce alţii au tot hulit în ultimii 
ani, adică aşa-numita „rezistenţă prin cultură”, evocând nu 
doar reacţiile critice contra regimului comunist din cadrul 
Uniunii Scriitorilor, ci şi efortul dificil de „supravieţuire” 
prin scris, în replică exemplară la incultura şi impostura 
întotdeauna comode. Are grijă, totodată, să judece, 
cumpătat şi comprehensiv, şi „dublul joc” pe care unii 
dintre confraţi au fost obligaţi să-l joace pentru se salva ca 
scriitori, şi nu în ultimul rând e elocventă evocarea critică 
a „dosariadei”, adică a acţiunii numite de deconspirare 
a colaboratorilor cu organele de represiune comuniste, 
invitând la analize şi judecăţi nuanţate şi atrăgând atenţia 
asupra deturnărilor periculoase la care poate duce (şi 
chiar a dus) o astfel de campanie, dacă nu se ţine seama 
de presiunile enorme ale regimului asupra multor scriitori 
şantajaţi sau şantajabili. O probă de obiectivitate dă 
poeta şi în răspunsurile privind „cenzura exilului”, adică 
critica la fel de lipsită de nuanţe a unor scriitori români 
din afara ţării la adresa realităţilor culturale din România. 
Frumoase pagini de evocare oferă răspunsurile poetei la 
întrebările despre relaţiile sale cu câţiva dintre poeţii cei 
mai reprezentativi, de vârste diferite, ai momentului – de 
pildă Emil Botta, care i-a admirat debutul şi a continuat 
s-o încurajeze, Gellu Naum, Eugen Jebeleanu, apoi, dintre 
colegii de generaţie, – Nichita Stănescu, Cezar Baltag, 
Gabriela Melinescu (pentru care a avut şi are o luminoasă 
prietenie), Ana Blandiana, Virgil Mazilescu... Sunt schiţe 
de portret şi evocări exigente, şi ele, căci nu sunt trecute 
sub tăcere nici slăbiciunile, multe conjuncturale, ale unora 
dintre ei. Întâmpinarea acestui mediu are însă o cotă 
însemnată de generozitate, foarte rară în aceste vremuri. 
Ocolite nu sunt nici micile asperităţi în raporturile cu 
alţi intelectuali, de la Gabriel Liiceanu la Andrei Pleşu, 
bunăoară, astfel încât toate aprecierile de ordin uman şi 
literar făcute de poetă sunt, fără excepţie creditabile – şi 
datorită eleganţei cu care aceste relaţii sunt creionate, fără 
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pasiuni partizane sau resentimente. Marea sa admiraţie, 
mărturisită în mai multe locuri, rămâne Bacovia, poetul 
de la început „adoptat” şi care i-a marcat în profunzime 
scrisul. Referinţele la numele şi opera sa, dintre cele mai 
instructive, se concentrează în jurul momentului în care 
scria Urcarea muntelui, volum de vârf al creaţiei sale, dar 
şi cel care a atras cele mai grave interdicţii ale cenzurii 
politice.

Un interes aparte prezintă evocarea copilăriei de 
la ţară, în casa fără cărţi, însă în mijlocul unei lumi de 
oameni de treabă, încă bine aşezate în tiparele şi tradiţiile 
ei, cu munci şi zile la care copila şi adolescenta a luat 
parte în chip firesc, cum o va face şi mai târziu, cu o 
firească simplitate. Reamintirea anilor de studii, cu saltul 
de la Şcoala Tehnică Financiară la Facultatea de Filosofie 
(unde propune, curajos, o teză de licenţă despre filosofia 
culturii a lui Blaga, pentru a se consacra apoi, în teza de 
doctorat, asupra complexei problematici a „vinei tragice”, 
la scriitori ca Shakespeare, Dostoievski şi Kafka), cu 
primele încercări poetice şi debutul nu îndeajuns remarcat 
cu Pasărea tăiată (admirată, în schimb, cum spuneam, 
de Emil Botta), apoi cu înregistrarea altor momente 
biografice, ale unei cariere profesionale nespectaculoase, 
cu discontinuităţi şi accidente, însă victorioase, în fine, 
prin scrisul liric, salvator completează expresiv câteva 
dintre cele mai dense pagini ale volumului. Căci, aşa cum 
ne spune, într-o formulare care se ţine minte, cu o aluzie 
ironică la o poezie proletcultistă din anii ’50, „mergând 
din eşec în eşec, am ajuns totuşi unde trebuie”... Adică – e 
limpede – la o poezie de mare relief, în care a văzut mereu 
un mod de existenţă, de vieţuire demnă şi de supravieţuire. 

Despre practicarea publicisticii, Ileana Mălăncioiu 
se exprimă, cum era de aşteptat, tot în termenii imperativului 
etic. „Tranziţia asta care nu se mai termină – spune undeva 
– m-a obligat să fiu atentă la evenimentele social-politice 
şi să mă pronunţ asupra lor înainte de a fi prea târziu”. Iar 
în alt loc: „Cred că, atunci când faci publicistică, nu trebuie 
să pleci la drum cu ideea că textele tale vor fi nemuritoare, 
ci să spui, cât poţi de bine, ce ai de spus”. Şi adevărul este 
că poeta în ipostază de publicistă n-a întârziat niciodată 
să se exprime, cu un curaj constant, despre harta cu mari 
alunecări de teren a politicii româneşti de după 1989, 
aflându-se mereu într-o stare de urgenţă, definitorie, cum 
spuneam şi la începutul acestor însemnări, pentru o înaltă 
conştiinţă intelectuală, fundamentată etic. A simţit afectiv 
nevoia să „spună ce avea de spus”, a simţit ca pe o datorie 
reacţia la derapajele de toate felurile pe care le înfăţişa 
peisajul socio-cultural românesc al anilor din urmă. S-a 
pronunţat – se simte acest lucru în fiecare răspuns – cu 
o mare gravitate, fără să cadă vreodată în emfază ori să 
împrumute ipostaza dizgraţioasă a „pedagogului” rigid şi 
sec, ce izbeşte cu rigla ori cu nuiaua palma elevului leneş 
sau neascultător. E, în toate aceste spuse, o demnitate 
sobră, o modestie frumoasă, o generozitate a mustrării şi 
a bunelor îndemnuri, care impune. Da, Ileana Mălăncioiu, 
scriitorul în toate manifestările sale, a ajuns, fie şi din eşec 
în eşec, acolo unde trebuia să ajungă. A izbândit în cele din 
urmă, reuşind, într-adevăr, să rămână ea însăşi.
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Gheorghe GRIGURCU 

Acum aproape o jumătate de veac 

Înfăţişez mai jos cronica literară 
pe care am publicat-o în revista Familia, cu 
aproape o jumătate de veac în urmă (1968), 
la volumul de debut al Ilenei Mălăncioiu şi 
totodată unul dintre cele mai reprezentative 
ale poetei, Pasărea tăiată.

Poezia Ilenei Mălăncioiu se distinge printr-un 
demonism rustic. Formula sa e cutezătoare în substanţă mai 
mult decît în aparenţă, aşa încît se cuvine să te laşi cuprins 
treptat de cîmpul său de sensibilitate pentru a o putea gusta. 
La prima vedere inspiraţia tinerei poete pare coşbuciană. 
Apare astfel autoanaliza lacrimogenă a fetei în criză nubilă: 

 „Nu mă cunosc decît atunci cînd plîng 
 Ştergîndu-mi lacrimile pe furiş…
De parcă-mi şade inima pieziş 
De teamă că mă-ndepărtez prea mult”, 
convertirea la graţie a ocupaţiilor domestice: 
„Caut făina răspîndită anume
să-mi ştie dorul drumul înapoi”,
conştiinţa unei „legi” oculte care dictează vieţii 

tuturor: 
„Şi legea să şi-o poarte pînă mor”.
Iar pentru a nu mai exista nici un dubiu, iată-l pe 

autorul Firelor de tort parafrazat de-a dreptul: 
„La ce poartă să bat? Nu ştiu încă pe nimeni 
Care să mă cunoască după boi”. 
Este aşadar Ileana Mălăncioiu o descendentă, 

fie şi foarte onorabilă prin conştiinţă artistică modernă, a 
bardului năsăudean? Răspunsul la o asemenea întrebare 
trebuie să fie categoric negativ şi se poate obţine interogînd 
nu versuri răzleţe, nu evocarea unei anume lumi concrete, ci 
structura lirică precumpănitoare. Departe de a fi echilibrată, 
satisfăcută de bucolic ca de o experienţă autonomă, creaţia 
tinerei autoare mărturiseşte un dramatism acut, o ardoare 
a nimicirii şi-a autonimicirii. Destrămarea psihică existînd 
tot timpul în subtext şi zăgăzuită doar de actul creator, ne 
duce gîndul mai degrabă la Bacovia. Ceea ce era la poetul 
Plumbului tîrgul macerat de ploi, e aici satul stăpînit de 
forţe concret-malefice. Neputînd nici domina această lume 
prin contemplaţie, nici a o explica pe de-a-ntregul (adică 
recrea), Ileana Mălăncioiu o rezumă, o reduce la aspecte 
caracteristice. În primul rînd la o fascinaţie a morbidului, 
la o figurare stăruitoare a cadavericului ori, cu predilecţie, 
a zbaterii agonice. Secţionate în două şi strînse în lăzile din 
cherhana, „broaştele din Jurilovca” emit un cîntec „pe viaţă 
şi pe moarte”: 

„Jumătatea care-a cîntat va rămîne
cu gura-ncleştată şi ochii deschişi.
Ne vor căta o vreme fix şi neîndurător, 
o zi la pescuit ne vor privi.
Numai cine-a luptat cu moartea o zi, 
ar mai putea citi în ochii lor”.
Coasele bătute de către ţărani par o ameninţare pentru 

guşterii care „fug speriaţi să se ascundă-n ulcior sau în fîn”.

Poeta străpunge migălos ouăle de cioară „cu paie 
lungi şi drepte”, pentru a urmări ieşirea prematură a puilor. 
O atracţie specială o prezintă păsările, căutate băieţeşte prin 
scorburi, cu preţul voluptuos al unei lupte cu pasărea-mamă: 

„Şi simt ciocul şi ghiarele umblîndu-mi prin carne,
O prind de-o aripă şi-ncerc s-o scot
Şi-mi scapă şi mă lasă cu penele în mînă
Cînd am ieşit din scorbură pînă la cot”. 
Sîngele e oprit cu frunză de salcie şi cu ţărînă, iar 

puii sunt îndelung purtaţi la sîn: 
„Mi-i pun în sîn şi ocolesc grădina 
Fără să ştiu de ce cu capu-n jos”. 
În repetate rînduri, Ileana Mălăncioiu înregistrează 

senzaţia ce i-o dă o pasăre zbătîndu-i-se în palme: 
„Apoi îmi intră-n mîini fără să ştie
şi se mai zbate-o vreme şi se lasă…”
Torturile fizice se află în centrul atenţiei şi într-o 

perspectivă istorică. Doja este evocat în martiriul său cu o 
rece precizie a detaliului material: 

„Şi-atunci veni şi Doja şi s-a urcat pe tron
şi toţi au rămas muţi de-ndurare.
Că tîmplele-i erau înfierbîntate
şi fierul roşu se-nroşea mai tare”. 
La fel apare moartea lui Horia, prilejuind poetei o 

invocaţie adresată propriului suflet: 
„Doamne de ce mai umblă prin mine
Sufletul însîngerat…”
Altădată, 
„Sîngele de suflet îngroşat 
ca de pămînt începe să se facă”. 
În contextul acestei viziuni a instinctualităţii 

primitive, descîntecele şi exorcizările n-au o funcţionalitate 
proprie. Ele derivă din aceeaşi magie a morbidităţii care 
(liric) reprezintă o modalitate de-a menţine lucrurile la 
nivelul unei stări paroxistice. O teroare surdă a ţesuturilor, un 
dramatism al cărnii cu atît mai amar cu cît e inavuabil altfel 
decît prin sine, răzbat în aceste versuri cadenţate suspect de 
exact, rece, precum o tentativă (totuşi) de salvare dintr-un 
coşmar, de limitare a unei obsesii. Cine e pasărea tăiată? 
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Părinții
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„M-au ascuns bătrînii după obicei 
Să nu uit frica pasării tăiate,
Şi ascult prin uşa încuiată
Cum se tăvăleşte şi se zbate. 

Strîmb zăvorul şubrezit de vreme 
Ca să uit ce-am auzit, să scap
De această zbatere în care 
Trupul mai aleargă după cap. 

Şi tresar cînd ochii, împietrind de groază,
I se-ntorc pe dos ca să albească
Şi părînd că-s boabe de porumb
Alte păsări vin să-i ciugulească

Iau c-o mînă capul, cu cealaltă restul
Şi le schimb cînd mi se pare greu,
Pînă nu sunt moarte să mai stea legate
Cel puţin aşa, prin trupul meu. 

Însă capul moare mai devreme 
Ca şi cum n-a fost tăiată bine
Şi să nu se zbată trupul singur
Stau să treacă moartea-n el prin mine”. 

Poeta se sfieşte să se identifice direct cu simbolurile 
sale, dar mai toate poeziile îi sunt pătate de sîngele acestei 
zburătoare. E un sacrificiu păgîn, pe care nu-l primeşte 
nici un cer. Zeii s-au retras în templele în care sunt numiţi, 
autoarea înfruntîndu-se aşadar cu o viaţă elementară, 
nedeterminabilă altminteri decît prin esenţa sa anonimă, 
implacabilă. 

Zona cea mai înaltă a acestei creaţii este cea 
a acceptării unor situaţii-limită, deci fatal simbolice. 
Autoarea Păsării tăiate îşi imaginează basme, povestindu-
şi-le singură (căci nu le-ar putea povesti altcuiva), nişte 
bizar-profunde întîmplări cu zîne şi vraci. Fabulosul se 
dizolvă în transparenţa semnificaţiei. Un demonism organic 
(pentru că nu e declarativ, ci arătat cum străbate mediile 
palpabile ale cunoaşterii) duce inclusiv la un transsexism 
aproape ingenuu: 

„Nu-mi amintesc decît că am intrat într-o pădure,
Iar o zeiţă tînără aduna zilele de la noi
Şi ne-nsemna pe-un copac după lumina din ochi
Ca la plecare să ni le dea înapoi 

Şi n-am aflat dacă zeiţa a fost de vină
Sau copacul a ars de lumină,
Dar ştiu că semnele ni s-au amestecat
Şi-am luat şapte zile din viaţa unui bărbat”.
Virilitatea astfel cîştigată e o translaţie de la instinct 

la magia care creează bolta poeziei. 
Lirica Ilenei Mălăncioiu se desparte de orice 

convenţionalism ruralist printr-un maniheism sui generis. E 
cîntecul unei fete care se îndrăgosteşte de zmeu:

„O toate fetele acelea din poveste 
Care de teamă v-au urmat mereu 
Cînd e atît de simplu şi de omeneşte 
Să-ncerci odată să iubeşti un zmeu”, 
care tînjeşte după puritate, înfăţişînd cruzimea. 
       

  

Al. Cistelecan

Poetica doliului

Nu se poate scrie – în orice caz, nu cu inima ușoară 
– despre cărțile de doliu. E ca și cum ai umbla prin suferința 
– aproape materială – a cuiva, ca și cum ai răscoli cu 
indiferență o durere concretă. Acestea sunt teritorii pe unde 
au drept să umble doar salvatorii, nu și glosatorii. 

Firește, de vreme ce doliul se transformă – și 
se transformă adesea – în substanță literară, o oarecare 
îndreptățire capătă și lectura lui. Dar ea nu va scăpa 
niciodată de un complex al vinovăției, de sentimentul că 
face o violență, de nu de-a dreptul o necuviință. Poemul de 
doliu e, desigur, un poem cathartic, o exorcizare, dar starea 
din care curge e prea implicată în versuri pentru ca lectura, 
oricît de rece, să nu se lovească de ea. Critica ar trebui să 
folosească un limbaj de compasiune, nu unul analitic. Și 
asta pentru că, în cele din urmă, nu e vorba de un comentariu 
de poezie, ci de un comentariu de durere. Și nu ”de”, ci doar 
”despre”, așadar din afară, un fel de expertiză a suferinței, 
o dare de seamă despre ”estetica” unei dureri. Nu cred să 
existe ceva mai cinic (de nu-i cumva chiar ceva odios).

Pe de altă parte, un asemenea exces de scrupule de 
sensibilitate ar scoate din cauza literară una din componentele 
esențiale – și ca productivitate – ale poeziei (și românești, 
nu doar în general). Doliul și cortegiul lui – uneori foarte 
lung, atît biografic vorbind, cît și creativ – reprezintă una 
din resursele imediat existențiale ale poeziei. De multe 
ori el a constituit chiar punctul originar – și originant – al 
unor cariere (nu totdeauna relevante, ce-i drept) poetice. 
A fost factorul declanșator, trauma creativă fondatoare 
și motivația existențială a multor volume de poeme. Ba 
chiar mai mult, destule poetese – mai puțin, de nu deloc, 
poeți – și-au început drumul prin volume de doliu. Femei 
nefericite, mame care și-au pierdut copiii la vîrste fragede, 
n-au găsit altă consolare decît cîntarea de doliu. Firește, cu 
vremea s-au alinat și au perseverat în cîntări de natură și 
chiar în cîntări domestice. Dar geneza acestor poeme – să 
nu zic vocații - se datorează șocului devastator inițial. La 
noi cel puțin nu s-au produs mari performanțe estetice prin 
această procesare a suferinței și prin transformarea doliului 
în incantație anamnetică, dar faptul în sine dovedește 
ce limbaj puternic, consolator și salvific, poate fi poezia. 
Intensitatea ei salvatoare o egalează, în astfel de cazuri, pe 
cea a rugăciunii, relevînd poezia ca limbaj eficient imediat, 
ca limbaj eminent taumaturgic.

Primul model de poezie îndoliată a fost doar o 
revărsare de jelanii, o poezie-bocet, cu lacrimi, gemete și 
imputări aduse sorții; dureri pe strună, cu multă gesticulație 
sentimentală și cu efuziuni lacrimale din belșug. Firește 
că această retorică de jeluială (mereu contopită în cea de 
invocații și folosind consolarea poetică de intermediar 
pentru cea divină) a ținut doar cît a ținut perioada de 
naivitate și candoare confesivă a poeziei. Modernitatea a 
adus cu sine eliminarea gesticulației, sublimarea durerii și 
interiozarea ei. Dar diferența dintre poemele care înfruntă 
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moartea la modul ipotetic și și-o asumă doar ca temă 
ori vector vizionar și cele care se confruntă cu o moarte 
concretă a rămas una remarcabilă, de nu decisivă. Una 
e joaca imaginației cu moartea și cu totul altceva jocul 
morții cu imaginația. Ruptura se vede numaidecît în 
asceza imaginativă, în ”realismul” himerei și-n sporul de 
autenticitate ”existențială” a poeziei. Lucruri evidente, 
bunăoară, în Elegie pentru floarea secerată a lui Eugen 
Jebeleanu și-n Recviem-ul Ninei Cassian, ca să amintesc 
doar două dintre volumele în care moartea e un eveniment 
concret, nu o obsesie ori doar o temă de reflecție. Evidente 
numaidecît și-n Sora mea de dincolo  a Ilenei Mălăncioiu. 

Nu e moartea o noutate în poezia Ilenei. Din contră, 
e o himeră care s-a strecurat de la bun început peste tot, 
insinuîndu-se în toate și contaminînd tot: nu doar iubirea, 
ca scenariu deopotrivă de devoțiune și de expiere, ci și 
senzualitatea, extatică pînă la fiorul de pierdere. E un duh 
care plutește peste toate, dar și un virus care a intrat în 
carnea ”personajelor”, făcîndu-le să treacă mereu dintr-o 
parte în alta, într-o continuă peripeție himerică. Ieronim, 
Ierodesa, Domnișoara Mireasă și tot alaiul lor de spectre 
sunt cînd aici, cînd dincolo – și cel mai adesea în ambele 
locuri deodată. Numai că acum, nefiind o noutate, moartea 
e o realitate. Și din șocul acestei realități iese acest jurnal 
de doliu, parcurgînd etapele unui scenariu fatal, decupat în 
secvențe de traumă muzicalizată. E un scenariu ”realist” 
(fiindcă fusese unul real), cu urme concrete și detaliate ale 
fiecărui moment de supliciu. Un scenariu care începe cu o 
”rea vestire” și cu reverberațiile spastice ale acesteia: ”Întîi 
n-am putut să cred că erai acolo/ pe urmă n-am vrut să cred 
că numele bolii era cel bănuit/ pe urmă m-am mulțumit să 
sper că abia începuse/ pe urmă am sperat că vei fi totuși 
un caz fericit.// În cele din urmă a trebuit să accept/ ceea 
ce nu credeam că-am să pot accepta/ numai timpul care 
aproape că se oprise/ nu-l mai puteam îndura” etc. (Întîi 
n-am putut să cred). Dar tocmai acest timp al agoniei 
– timp dilatat suplicial, tăiat în clipe și felii de tortură – 
trebuie să-l îndure și să-l străbată poeta, participînd la un 
supliciu și mai crunt și urmărind graficul morții pas cu pas. 
Compasiunea impregnează durerea, dar ambele constituie 
doar fondul stărilor, temelia lor, fără a fi niciodată etalate în 
prim-plan. Acesta e ocupat de parada detaliilor și scenelor 
traumatizante, cît mai concret și mai ”direct” reînviate, 
ca și cum Ileana n-ar vrea să exocizeze memoria acestui 
calvar, ci să-l resuscite. Compasiunea se încarcă de un 
sentiment de vinovăție a neputinței de a-și salva sora, de 
un imperativ participativ: neputînd participa (decît asista) la 
moartea acesteia, memoria retrăiește supliciul ca substitut 
participativ. Jurnalul de agonie, cu multe pagini de spital, 
rememorează întreg peisajul și climatul acelor zile terifiante, 
recompunînd chiar și paroxismul disperat al dragostei de 
viață din ultimele clipe ale femeilor condamnate la moarte. 
Veselia paradoxală din acest salon funebru, un simplu limb 
al morții, e reînviată în scene cu adevărat terifice - o cîntare 
de viață în pragul morții, o exorcizare disperată a condiției 
de muribund: ”Ce vesele cîntece cîntau/ cele zece femei din 
spital/ în acea duminică de lăsata secului/ ce carnaval// cu 
măștile lipite de obrajii supți/ și tu ce voce aveai cînd mi-ai 
spus:/ uite, mă țin de cuvînt, nu mai plîng/ uite, tristețea s-a 
dus” etc. (Ce vesele cîntece). Același exercițiu de exorcizare, 
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de sublimare a morții în contrariul ei, se continuă și în 
scenele în care muribunda pare mai interesată de amănuntele 
de ”estetică” ale surorii decît de soarta proprie: ”M-ai privit 
îndelung, bănuitoare:/ de ce nu ți-ai făcut ochii azi, mi-ai 
spus/ o dată și a doua oară/ și cea de lîngă patul tău a zis:/ fă-
ți ochii, domnișoară” etc. (M-ai privit îndelung). E unul din 
momentele cele mai dramatice ale supliciului, cel în care 
cea care moare are grijă de aspectul celei care a venit doar 
în vizită. E un transfer protectiv relevant și cutremurător 
în sine. Nu mai puțin acut dramatică e și secvența în care 
Ileana prinde - aproape brutal de autentic - momentul în 
care iubirea devine un fel de egoism, de cinism ”umanitar”: 
”Din nou acea zi de pe urmă/ și acel salon înfricoșător/ în 
care rudele bolnavilor încă se bucurau/ că mortul nu era al 
lor.// Atunci mi-am amintit întîia oară/ cum eu însămi am 
apărut/ cu zîmbetul pe buze în fața ta/ cînd primul mort 
pe lîngă mine a trecut” etc. (Din nou acea zi). Substanța 
întregii cărți și a fiecărei secvențe în parte e pathos-ul, în 
sensul său originar, fără nici un efect de retorică.   

Memorial de supliciu, Sora mea de dincolo e și o 
monografie de supliciu, cu secvențe dispuse aproape riguros 
cronologic: de la ”vestire” la evanescența anamnetică, 
punctînd ritualic fiecare moment al trecerii și al îndolierii 
lăsate în urmă: ”Nu te mai pot vedea așa cum erai/ în gol 
văd fața ta luminoasă și mîinile tale/ trupul din care durerea 
s-a stins dispărut este/ să te mai pot vedea ar fi o singură 
cale” etc. (Nu te mai pot vedea). Devoțiunea de memorie 
se concretizează în cîteva reportaje epifanice, prelungind 
și ele agonic prezența celei definitiv absente: ”Am văzut 
rochia ta roz pe o fată tînără/ pe care venea foarte bine/ 
și-am văzut-o pe mama o clipă/ uitîndu-se la ea ca la tine.// 
Trebuie să-i mai dau ceva, mi-a spus,/ azi-noapte am visat 
că-i era frig/ și-am vrut s-o strig să ia ceva pe ea/ și n-am 
putut s-o strig” etc. (Rochia ta roz). Absențele sunt însă, 
în poezia Ilenei, prezențe mai pregnante decît simplele 
prezențe. Căci Ileana nu se desparte de morții ei – și nici 
morții ei de ea. Toposul fundamental al poeziei ei e chiar 
granița aceea dintre viață și moarte, o graniță liberă, fără 
viză, trecută mereu dintr-o parte într-alta, atît de ființele 
himerice, cît și de cele foarte reale.  
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Mircea BRAGA 

Ileana Mălăncioiu citeşte o 
singură carte

Cînd Eugen Negrici întîmpină poezia Ilenei 
Mălăncioiu cu afirmaţia că poeta descoperise motivul 
esenţial al „consubstanţialităţii vieţii şi morţii”, iar autoarea 
Păsării tăiate se retranşează, precizînd că, de fapt, un 
asemenea lucru extraordinar a fost doar „preluat de la ai 
mei”, ca astfel „să-l duc, în felul meu, mai departe”, întrucît 
„vin de undeva de unde oamenii nu cred că mor, ci că 
trec în lumea cealaltă” – ambii caută să depăşească, prin 
coborîrea în semnificaţii, linia simplei comunicabilităţi a 
poeziei. Şi aceasta fiindcă atît criticul, cît şi poeta ştiu foarte 
bine că, pînă şi în jocul fragil al aparenţelor, tonurile grave, 
decisive sînt cele care vin dinspre înţelesuri, că – aşa cum 
precizase în clar Nietzsche şi, pe urmele acestuia, Heidegger 
– cuvintele, cu deosebire înşirate ca vers, nu sînt destinate 
în primul rînd comunicării, ci ascunderii. Altfel spus, că 
esteticul nu se împlineşte ca informaţie, ci ca drum aparte al 
descoperirii, prin asumare simţită şi trăită, a unui sens care 
se şi te deschide.

Chiar şi aşa, însă, aburul confuziei şi al îndoielii 
persistă, nesiguranţa cuvîntului fiind doar un element al 
graniţei care ne spune că venim în atingere cu necunoscutul, 
acolo unde, de fapt, se află şi viaţa, şi moartea, pe care le 
exprimăm, concentrat, ca existenţă, deci oarecum asemeni 
fizicianului care, într-o singularitate cuantică, caută toate 
reperele universului. Dar intuiţia fizicianului, asemeni simţirii 
şi trăirii poetului, deşi cea dintîi desfăşoară externalizarea, 
iar cea de a doua adînceşte interioritatea, şi una, şi alta, 
captive obsesiei de a descifra întregul, mai degrabă propun 
decît certifică: adevărul, nici în cazul de faţă, nu pierde marca 
singularităţii. Acceptînd amintita supoziţie desprinsă din 
înţelegerea cuantică a realităţii universului, putem să-i dăm 
crezare şi poetei cînd consideră că „influenţa cea mai mare 
asupra mea au avut-o Shakespeare şi Dostoievski, de la care 
am învăţat să citesc altfel şi cartea vieţii sau a lumii (subl. 
aut. – n.n.)” – altfel decît în mod obişnuit, evident. Doar că 
rămîne înconjurată şi de alte singularităţi cărora, implicit, 
le recunoaşte o aceeaşi putere, în consens de exercitare pe 
o aceeaşi direcţie: Rilke, Poe, Bacovia, Emil Botta, Mircea 
Ivănescu, Esenin ş.a. Şi, poate, ascunzîndu-ne şi noi într-o 
metaforă, putem spune că fiecare poet (cine îl mai contestă, 
astăzi, pe Aristotel după ce, absorbind confruntările de 
veacuri între specific poetic şi specific prozastic, s-a căzut, 
cum i s-a întîmplat lui Tzvetan Todorov, în Poétique de 
la prose?), fiecare poet, deci, „citeşte”, dintr-o neputinţă 
funciară, mereu şi mereu o aceeaşi carte care reia întregul 
necunoscut din fiinţa sa, cel al vieţii şi al morţii.

Pînă la urmă, nici alte domenii, prin care sînt 
convocate spiritul şi raţiunea, nu ne comunică mai mult 
decît literatura. Pe de o parte, definind existenţa ca drum 
imprescriptibil al fiinţei către moarte, după formularea 
lui Heidegger, reducţia filozofică nu încearcă, nici nu ar 

putea, să desprindă necunoscutul de fiinţă, obiectul ei 
fiind existenţialul, astfel încît, de la Platon pînă la Hegel, 
„necunoscutul” nu este altceva decît ideea care coboară 
în formă şi, doar în felul acesta, poate fi exprimat. Pe de 
altă parte, a crede în ceva înseamnă a-ţi contura adevărul 
tău şi a-l integra într-un întreg care te cuprinde, afirmînd 
un circuit în care cauza este şi efect sau, mai bine zis, a 
trăi devine starea inferioară (singularizată) a existenţei 
(generalizatoare). În metafizică vom întîlni şi acea aporie-
hibrid care aliniază fatumul şi hybrisul: primul termen 
aparţine stării de normalitate şi, oarecum subteran, stabileşte 
unitatea vieţii şi a morţii; cel de al doilea nu se îndepărtează 
de iluzia, asumată cu orgolioasa conştiinţă a dreptului de 
a-ţi revendica opţiunea, a afirmării vieţii în faţa morţii. 
Diferenţa se face, pentru observator, între vibraţiile acute ale 
interiorităţii care are perspectiva, în gama fricii şi a durerii, a 
ceva ce nu cunoaşte (un „altceva”) şi vibraţiile exteriorităţii, 
în gama admiraţiei însoţitoare de catharsis, faţă de opoziţia 
la necunoscut în numele cunoscutului. Aici întîlnim şi 
„vina tragică” (nu uităm titlul tezei de doctorat a Ilenei 
Mălăncioiu), situată undeva în preexistenţă, cu metastaze 
fiinţiale în prezent, deschise dreptului de a o plăti sau nu şi, 
astfel, de a iniţia o lucrare asupra viitorului hrănit de trecut.

Într-un fel aparte, poezia este o sinteză mereu 
descompusă, dar care nu uită sau n-ar trebui să-şi uite de 
unde se ridică: deconstrucţia nu ratează principiul, pe care 
lirica îl cufundă în propriul ei mister, în timp ce epicul îl 
aruncă în expozitiv. Nu altfel procedează Thomas Mann 
cînd îl aduce în scenă pe Settembrini cu prima „lecţie” 
majoră oferită lui Hans Castorp: „... singurul fel pios de a 
contempla moartea în chip esenţial şi fără înflorituri constă 
în a o înţelege, a o percepe ca pe o parte, ca pe o împlinire 
şi ca pe o condiţie sacră a vieţii, dar nu (sublinierile aut. – 
n.n.) – ceea ce ar fi contrarul sănătăţii, nobleţii, raţiunii şi 
fidelităţii – nu s-o separi de viaţă, să i-o opui sau chiar s-o 
transformi într-un argument împotriva ei”. Este poziţia unui 
raţionalist ireductibil, căruia umanismul i se înfăţişează prin 
indicii nobilităţii ce „sălăşluieşte în spirit, în raţiune”, care 
identifică spiritualitatea cu raţionalitatea, plasate împreună 
dincolo de acea „urzeală şi fantomă de clar de lună, numită 
«suflet»”. Principiul, deci, afirmă echilibrul vital pentru 
personaj al logicii, la adăpostul şi prin constrîngerea căreia 
fatumul se poate exprima şi el ca întindere a firescului în 
care durata e evidenţa armoniei, anulînd imprevizibilul, 
echivocul, spargerea cursivităţii şi imixtiunea aleatoriului. 
De aceea, spaţiul şi timpul dizarmoniei sînt regentate 
de incriminatul „suflet”, cînd ritmurile naturale se arată 
perturbate şi încălcate, determinînd trăirea observatorului să 
se raporteze la un hybris de neînţeles.

Ecranarea raţiunii debutează cu afirmarea posibililor 
acolo unde suverană s-ar cuveni să fie certitudinea. Or, 
poezia se naşte din acele „urzeli” şi nelinişti ale „clarului de 
lună” care permit, atrag ezitările şi facilitează transformarea 
– prin inversare – a răspunsurilor în întrebări. „Ceea ce mă 
fascinează – mărturiseşte şi Ileana Mălăncioiu – nu e totuşi 
moartea, pe care o socotesc răul suprem, ci, dimpotrivă, 
misterul vieţii”. Dar, din punerea în context a „răului suprem” 
(şi avem în vedere suita de interviuri apărute sub titlul Am 
reuşit să rămîn eu însămi), desprindem că anormalitatea 
– pe care trăirea şi sensibilitatea, gardate de emoţie, o 
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ataşează, în situaţii existenţiale, convulsiilor durerii – e 
consecinţa perturbării ordinii: durata firescului este spartă, 
suferind intruziunea unui dat care nu-i aparţine, nu se află 
în interiorul, ci dincolo de el – semn al necunoscutului. 
Declanşarea vieţii, parcursul acesteia şi, apoi, moartea, ca 
structuri ale conştiinţei generate de contactul cu normalitatea 
realului (accidentul este parte a realului, dar nu-l defineşte) 
sînt percepute în consecutivitate, într-un peisaj liniar, un 
continuum în care „consubstanţialitatea” este altceva decît 
mixajul, ruperea, încălcarea de teritorii. Chiar dacă vom 
declina respectivul tip de dizarmonie ca deficit al înţelegerii, 
respingerea anomaliei îşi va reclama, în cele din urmă, 
şi calitatea de a-ţi armoniza palierele propriului proiect 
destinal. Împletit cu spaţiul, timpul conţine conjuncturalul, 
loc al accidentului şi al prezenţei acestuia în destin. Sau, 
cum scrie Mircea Eliade în Noaptea de Sînziene: „Destinul 
este acea parte din Timp în care istoria îşi imprimă voinţa 
ei asupra noastră. De aceea trebuie să-i rezistăm, să fugim 
de el, să ne refugiem în Spectacol. Eu am o întreagă teorie a 
Spectacolului, pe care-l definesc: Timpul concentrat. Într-un 
cuvînt, Spectacolul sileşte Timpul să se manifeste sub formă 
de Destin – ca să poată fi, să spun? ca să poată fi exorcizat”.

Asemeni întregii arte, poezia este un spectacol 
şi, ca atare, un act de exorcizare, proces care, prin legile 
sale interne, începe cu denunţarea, aşadar cu decriptarea 
anomaliei insinuate în fisurile timpului. Este, în fond, 
realitatea unei percepţii, a unei condiţionări aferente 
relaţionărilor existenţiale (transcendenţa categorială, dacă 
apelăm la filozofie), deoarece timpul şi spaţiul nu aparţin 
universului, ci fiinţei, care astfel se defineşte şi, prin aceasta, 
îşi „cîştigă” relativa izolare ca mijloc de a se afirma pe sine 
ca particularitate. E o marcă de orgoliu, dar şi de fragilitate, 
fiind, poate, momentul să spunem că defecţiunea pe care 
am introdus-o în discuţie nu aparţine deloc realului, lumii 
în întregul ei, despre care Nietzsche afirma că nu cunosc 
binele şi răul, că natura nu se autoevaluează, ea doar există. 
În schimb, deşi parte a lumii, fiinţa se desprinde, în parte, 
de aceasta, o poate cunoaşte ca exterioritate, situaţie în care, 
la o ultimă limită, este o măsură de a-i acorda şi numai 
statutul de reprezentare a sa (Schopenhauer). În imediată 
consecinţă, mergînd mai departe pe urmele autorului 
Lumii ca voinţă şi reprezentare, idee la care se raliase şi 
Nietzsche, fiinţa nu-şi poate privi propria existenţă din 
exterior, prin detaşare, întrucît, în organicitatea complexului 
trăirii, funcţii de rang superior, la nivelul conştienţei, sînt 
îndeplinite deopotrivă prin simţire şi afect. Acesta este locul 
vulnerabilităţii fiinţei pe drumul autovalorizării trăirii cînd 
– depăşind principiul formulat drept „ceea ce se întîmplă 
se întîmplă şi nimic altceva” – „ceea ce se întîmplă” are 
conotaţiile evaluării prin simţire, iar „neutralitatea” naturii 
e înlocuită de participare: actul natural consumat în sine, 
cu „finalitatea” strict reductibilă la faptul că el are loc, se 
desprinde, în cazul fiinţei, de o atare inerţie, dobîndind 
semnificaţii şi, prin aceasta, finalitate în planul extins al 
trăirii participative afectiv, cu ecouri, uneori puternice, în 
sfera înţelegerii şi atitudinalului, de natura fie a bucurie şi a 
plăcerii, fie a durerii, a suferinţei, a spaimei (ultima detaliată 
şi de teoreticianul fricii, Kirkegaard). Efectele au fost şi sînt 
parţial externalizate; cele mai multe, însă, cu inepuizabilele 
lor expresii motivaţionale, amplifică spaţiul literaturii şi al 

artei, dar şi corelările ştiinţei, de la psihologie şi psihiatrie 
la teoria mentalităţilor şi teologie, de la istorie şi sociologie 
la ideologie şi filozofie, de la morală la jurisprudenţă, de la 
antropologie la învăţămînt etc., de fapt ca loc, timp şi mod 
în care se zămisleşte şi se afirmă umanul.

Lumea din care vine Ileana Mălăncioiu, constitutiv 
liniară ca mai apropiată, mai aliniată stazei naturale, nu a fost 
nici ea scutită de presiunea istoriei (în sensul larg al acesteia, 
aşa cum îl deducem din notificarea lui Mircea Eliade). Faţă 
de mediul urban, mai receptiv şi mai conformist, de unde şi 
suprafaţa mai pregnant dramatică a efectelor, rezistenţa celui 
rural a făcut vizibile ceea ce s-a numit, de cele mai multe ori 
depreciativ, conservatorismul acestei lumi, dar şi prezenţa 
nuanţată a modalităţilor de exorcizare a răului cauzat de 
imixtiunea nenaturalului. În comunităţile rurale tradiţionale, 
moartea care bîntuie nefiresc în raport cu liniaritatea 
existenţială primeşte şi un anumit grad de legitimitate 
oarecum „neutră”, cînd sub învelişul necesităţii, cînd sub 
acela al unui accidental derivat din condiţiile precare ale 
cotidianului, înţelese sub aspectul deteriorării naturalului 
din motive care nu se află sub oameni, ci sub „vremi” şi sub 
voinţe exterioare. Bunăoară, sacrificarea animalelor, atunci 
cînd aceasta se petrece ritmic şi colectiv, apare ca fenomen 
ritualic prin care se manifestă deresponsabilizarea prin 
transfer cu accente mitice, ca în cazul Crăciunului, Paştelui, 
al uciderii păsărilor de curte cu ocazia duminicilor, al altor 
sărbători mai mult sau mai puţin importante, inclusiv al 
evenimentelor legate de naştere, căsătorie, botez, aniversări 
sau comemorări. Dar chiar şi atunci, „vina” nu e cu totul 
eradicată, ci justificată, „liniştind” oarecum raţiunea; o 
exorcizare limitată, asemeni unei refulări instabile, este 
oricând în măsură a fi reactivată pe palierul simţirii, 
experienţa de viaţă a adultului cerînd îndeosebi protecţia 
copilului. „Am un acut sentiment al morţii – declară poeta 
–, care cred că ţine de firea mea...”, care indică nu doar 
faptul că motivaţia cuprinsă în gest e fragilă, ci şi prezenţa 
sedimentului, a pe-trecerii prin veacuri a „vinii colective”. 
De aceea, efortul de a pune între paranteze excesul de 
sensibilitate în prezenţa gestului brutal, încercarea de a fi 
protejat copilul de frica în faţa nefirescului („M-au ascuns 
bătrînii, după obicei...”) eşuează: sacrificarea păsării fiind 
o moarte provocată, prezenteificarea nefirescului aduce cu 
sine un întreg cortegiu de spaime, de teroare a neînţelesului 
şi a trăirilor trecute dincolo de naturalitate.

Or, factorul extern care dislocă naturalitatea introduce, 
în situaţia la care ne-am referit, sentimentul morţii acolo 
unde s-ar fi cuvenit să se afle sentimentul vieţii. Fie desprinsă 
din necesitate, fie din „accident”, moartea în mijlocul vieţii 
nu poate fi trăită altfel decît ca revoltă în faţa anomaliei (ura 
în prezenţa tulburării liniilor normalităţii, cum sună unul din 
versurile lui Baudelaire), întotdeauna conjugată cu suferinţa, 
cu durerea. Din principiul fracturat al armoniei, grotesc şi 
inexplicabil, a rezultat şi volumul Sora mea de dincolo, în 
care absenţa sensului domină, e exponenţială, timpul îşi 
afirmă deruta, existenţialul însuşi pare a-şi schimba ritmurile: 
„La ora şase după amiază ceasul părea oprit/ şi toţi ne-am 
uitat la limbile lui îngroziţi,/ numai ea s-a făcut roz-albă şi 
luminoasă/ şi l-a întors încet, încet pînă la limită/ şi l-a făcut 
deodată să meargă din nou/ întîi în sens invers, cu disperare,/ 
pe urmă fără niciun sens” (Ceasul). Continuitatea – inclusiv 
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cea a spaţiului – se risipeşte în hiatusul care conţine nimicul 
(vezi şi poemul Deşert).

Între misterul vieţii şi misterul morţii, pare a ne 
sugera poeta, nu ar trebui să fie un pasaj de trecere, drumul 
firesc al armoniei ar impune nu un dublu mister, ci unul 
singur, cel al certitudinii sau, mai precis, al incertitudinii: 
pe cît de sigură este moartea, la fel de sigură ar trebui să 
fie şi viaţa. Dacă normalitatea fatumului, în datul liniarităţii 
sale, este acceptată şi, deci, trăită ca atare, iminenţa şi 
prezenţa „trecerii” oferă doar un circuit al traumei oarecum 
cenzurat. Doar anomalia tulbură substanţele pînă la 
aglutinare, semnele devin fluide, trezind chiar sentimentul 
necesităţii recompunerii sub iluzia restituirii echilibrului: 
„În poemul «Pasărea tăiată», capul retezat este ţinut într-o 
mînă şi trupul care se zbate încă în cealaltă, în iluzia 
refacerii legăturii dintre ele şi a readucerii la viaţă a fiinţei 
sortite pieirii”. În faţa ilogicului, raţiunea se blochează, 
nefirescul poate deveni materia unui construct imaginar ca 
proiecţie a simţirii şi, astfel, se impune percepţiei, simultan 
prelungit ca „memorie a viului”, sub auspiciile suferinţei. 
Iar o atare memorie, supusă în parte eului primar, precum 
şi legităţii afective desfăşurate în timp, mai aduce încă o 
dată semnificaţiile în zona durerii dacă (şi cum ar putea fi 
altfel?) „trecerea dincolo” a părinţilor este extrasă din sfera 
liberă a structurii naturalului. Atunci, fibra existenţială a 
copilului care a fost şi care nu se neagă pe sine, instituind 
fiinţarea dependentă şi puternic afectivă faţă de cei care i-au 
dat viaţă, se află ea însăşi în prezenţa rupturii, a insinuării 
nefirescului în firesc, a unui atac la adresa fiinţialului, mult 
în afara adăpostului oferit de trăirea aflată sub controlul 
logicii realului. Şi, din nou, „memoria viului” (a corpului, 
dacă dorim să simplificăm) se repliază dureros în constructul 
imaginar în care tensiunile vor reclama şansa ultimei posibile 
reintegrări în întreg: „A trebuit să ţin cu mîinile mele trupul 
cald încă al mamei, ca să fie spălat, şi îmi luneca printre ele 
ca un peşte lucios care încearcă să scape înapoi în apa din 
care e scos. De atunci a trecut mai mult de un an, dar uneori 
simt încă în mîini curentul acela viu care se scurge încet din 
trupul părăsit cu greu de suflet şi nu mă pot gîndi la nimic 
altceva decît la refacerea alianţei cu Dumnezeu”. Este aici şi 
efortul fiinţei de a sfida hybrisul, în încercarea de a restabili, 
peste crevasa apărută în materie, legăturile întrerupte, gest 
care trădează înţelegerea subterană a viului ca permanenţă 
peste timp între lumi, deşi coloratura sensibilă răsfrînge cu 
precădere actul migraţiei dinspre necunoscut spre cunoscut.

Durerea este, totodată, expresia unei coparticipări, a 
trăirii de către fiinţă a episodului trecerii din real în necunoscut 
a celuilalt, cu diverse nuanţări situaţionale, fiindcă simţirea 
glosează şi despre propria-i devenire, acoperind în parte 
mecanismele gîndirii. Uneori, însă, în orizontul fiinţării, 
gîndirea îşi poate asuma procesele şi efectele simţirii, le 
introduce în acea sinteză prin care se atinge riscul unui 
construct în cadrul căruia anomalia atinge sinele prin 
instalarea simultaneităţii acolo unde, de fapt, naturalul 
există în durată. E un raport inversat, încremenit în această 
postură, creat prin expansiunea simţirii lipsite de obiect 
natural, oferit totuşi prin morfologia raţiunii care legitimează 
posibilul pînă la graniţele realului, de fapt depăşind aceste 
graniţe. Rezultă un amestec hibrid care naşte spaima nu în 
prezenţa cunoscutului, ci a unui necunoscut dat ca posibil 

existent, înfăţişat aproape de iminenţă, tulburînd întregul 
registru al fiinţării. Faţă de o „moarte provocată” sau simţită 
ca atare, aflată efectiv în exterioritate, alunecarea înspre o 
„moarte ce va să fie în ne-timpul ei”, destinată interiorităţii, 
închide trăirea într-o proiecţie în care necunoscutul inundă 
deopotrivă gîndirea şi simţirea, fără a mai lăsa loc nici 
măcar hybrisului. Motivaţia enormă scapă oricărui control. 
Spaima existenţială nu se sprijină, în această situaţie, pe 
„materialitatea” anomaliei, ci pe „demonul” acesteia, pe care 
Ileana Mălăncioiu l-a văzut şi, poate, îl mai vede: „Fiindcă 
nimic nu mi se pare mai cumplit decît gîndul că ai putea să 
fii un om mort înainte de a fi murit”.

Mai mult decît în cazul altor oameni, existenţa 
poetului este marcată de marile remanenţe de gînd şi simţire, 
alimentate mereu şi mereu de riscurile căutării răspunsului 
la fundamentalele şi, în acelaşi timp, imposibilele întrebări. 
Dacă există un sîmbure de adevăr în aserţiunea că orice 
carte se naşte din alte cărţi, la fel de adevărat este şi faptul 
că niciodată, nici o bibliotecă nu-ţi oferă altceva decît o 
provocare de gînd şi simţire, în umbra nici ea de fiecare 
dată sigură a cuvîntului. Cartea adevărată va fi, întotdeauna, 
altundeva, fiindcă numai acolo vei afla un acelaşi şi totuşi 
altceva. Eminescu ţi se destăinuie cum că, risipit în timp, 
a învăţat ceva ce nu credea a fi posibil, respectiv a muri; 
Bacovia ne spune că, în golul istoric, cînd materia plînge, 
piloţii lumii se prăbuşesc; iar în liniştea lui Blaga, atingerea 
razelor lunii de geamuri poate fi auzită. Împrejmuit de cărţi, 
un scriitor canonic se va retrage, în cele din urmă, la singura 
carte pe care, citind-o pentru sine, caută a o repovesti 
şi altora: e ceea ce face şi Ileana Mălăncioiu, reluînd şi 
rescriind o singură carte, cea a propriei fiinţări. Şi, apoi, 
înţelegi că niciodată două trăiri nu pot fi identice, chiar dacă 
paginile lor aparţin aceleiaşi biblioteci.

 
Constantin CUBLEŞAN

Trăind mitologia

Noutatea pe care o aducea Ileana Mălăncioiu 
în poezia românească, la debutul editorial cu volumul 
Pasărea tăiată (1967), avea darul s-o impună dintr-odată 
în prim-planul generaţiei sale, chiar mai mult, într-o 
atenţie şi o apreciere generală. Simplitatea cu care exprima 
liric emoţia asumării prezenţei existenţiale într-un univers 
mitologic era debordantă. Şi această caracteristică a 
versului a rămas nealterată de-a lungul întregii evoluţii 
artistice, chiar dacă pe parcurs tematica abordată s-a 
diversificat, descinderea introspectivă în fondul afectiv, 
dobândind valenţe noi de meditaţie. 

 Poeta trăieşte acut-tensionat într-un prezent 
fabulos. Nu este vorba de un cadru evenimenţial ieşit 
din comun. Dimpotrivă. Realitatea diurnă ambiantă are 
însă, în toate datele ei, însemnele unei mitologii şocante, 
ce se naşte odată cu perceperea semnificaţiilor profunde 
ale factologiei acesteia, transfigurată poetic. Orizontul de 
înţelegere al senzaţiilor contactuale, cuprinde elemente 
proprii unei lumi primordiale, nu neapărat primitive, de 
care ia act la tot pasul. Contemplă sturionii înotând spre 
izvoare, descoperă puii păsărilor în cuibarele din scorburi, 
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stă în preajma morii ce macină mălai, e bulversată de 
sacrificarea păsării în ogradă, se revoltă văzând boul 
jupuit la abator, aşteaptă în iarbă amuşinatul ursului, 
e fascinată de spectacolul apei morţilor pe câmpie etc., 
etc., etc., un univers ce i se relevă în esenţa lui fiinţială 
dincolo de identificarea geografică sau istorică. E o 
lume a veşniciei născută la sat, cum s-ar exprima 
poetul de la Lancrăm, fără nimic însă din eventualele 
edulcorări sămănătoriste de odinioară. Nici n-ar avea 
cum. E un univers pe care îl găsim viguros şi la Ioan 
Alexandru. Numai că dacă la acesta defineşte obârşia 
naţională, la Ileana Mălăncioiu totul devine metaforă 
a universalului. Fiecare din aceste elemente are un 
destin dătător de viaţă şi moarte, întâmplările în care 
sunt angrenate şi în care poeta se implică emoţional, 
e un drum al cunoaşterii sensului împlinirii cosmice. 
Metafizica unei asemenea perspective o va conduce 
treptat, în poeziile desăvârşirii, spre o mitologie biblică, 
universală şi ea, fără să alunece spre terenul tern al 
exprimării unei religiozităţi factuale: „Despre morţi 
numai bine, despre cei înviaţi/ Cu atât mai mult, dar 
eu nu pot să nu mă întreb/ Ce mai e Lazăr, cel de după 
învierea lui Lazăr,/ Căruia i s-a pierdut urma de parcă/ 
Nu ar fi existat niciodată, şi ce mai sunt eu/ După ce 
m-ai scos din liniştea mea soră cu moartea./ Pentru 
câtă vreme, pentru cine şi pentru ce/ M-ai înviat. Pe 
pământul acesta nu se mai vede nimic/ Pe care să mă 
pot sprijini cu adevărat./ În cer nu se întrezăreşte nimic. 
După ce/ S-a dat lespedea la o parte şi m-ai strigat/ Până 
când am ieşit din groapa mea cenuşie,/ Deşi îmi erau 
legate şi mâinile, şi picioarele,/ Ca să nu mi se piardă cu 
totul urma/ Pe drumul pe care l-am străbătut o dată/ Până 
la capăt, cu puterea ta nemărginită/ Asupra mea, pe mine 
morţii mele redă-mă” (După învierea lui Lazăr).

Aproape fără excepţii, poeziile Ilenei Mălăncioiu 
au o insinuare de nucleu epic, devoalând o stare conflictuală 
fundamentală ce ţine de însăşi atitudinea existenţială 
dramatică a autoarei, într-un context eminamente 
metaforic, bunăoară în Cioica: „De două nopţi aud 
cântând cioica/ Şi-aş vrea să dau cu piatra-n ea să fugă,/ 
Dar am aflat că pasărea e sfântă/ Şi nu se poate alunga cu 
pietre/ Şi nu se ştie pentru cine cântă.// Din când în când se 
duce şi se-ntoarce/ Din alte locuri de pe valea noastră/ Şi-
aş vrea să ştiu ce s-antâmplat cu ea,/ Dar zboară în tăcere 
şi n-aud/ Decât când vine iar pe casa mea.// Aprind lumina 
să mă ştie trează/ Şi mă prefac un timp că n-o aud/ Şi se 
preface-o vreme că mă lasă,/ Dar ea a fost făcută ca să 
cânte/ De câte ori coboară pe vreo casă.// ‚Nainte de-a se 
face zi adorm/ Visând păduri şi drumuri neumblate/ Şi-o 
ceaţă albă care mă desparte/ de-aceste locuri unde vreau 
s-ajung/ Şi pasărea îmi cântă mai departe”. 

În volumul din 1970, Către Ieronim, apre un 
personaj alegoric, evident, în jurul căruia se vor coagula 
idei şi stări emoţionale pe care autoarea le investeşte într-o 
realitate ce pare mai degrabă metafizică decât fantastică: 
„Era o noapte aproape albă (Doamne, ce noapte era!)/ 
Stam în faţa lui Ieronim şi trupul lui era luminat/ Până 
la oase. Domnule Ieronim, am strigat,/ (Căci pe vremea 
aceea îl strigam: domnule Ieronim)// Iertaţi-mă, vă rog, 
că vă spun, dar mi-e frică,/ Trupul dumneavoastră nu mai 

este decât/ Un contur de lumină aproape difuz/ Şi prin el vi 
se văd toate oasele frânte.// Căci vă spun, în noaptea aceea 
prin trupul lui/ Se vedeau bine toate oasele frânte,/ Până 
la osul frunţii care sta aplecat/ Şi strălucea în partea de 
argint.// Era o noapte albă, Doamne, ce noapte era/ Şi cât 
de frică mi-a fost că stam singură cu Ieronim/ Şi trupul lui 
era astfel luminat/ Că prin el se vedeau toate oasele frânte” 
(Noapte aproape albă). Ieronim nu este, neapărat, un alter 
ego al autoarei. În persoana lui se revelează mai degrabă 
o călăuză spre lumea de dincolo, o lume de un baroc 
macabru ce reflectă, în pandant, lumea realistă, bulversată 
şi bulversantă de acici, din care poeta este tentată mereu 
a evada („Ieronim, astăzi am umblat prin câmpie/ Şi-am 
văzu prima oară apele morţilor/ Şi-am alergat către ele şi în 
mijlocul lor/ Te-am văzut dezbrăcat pentru scaldă” – Apa 
morţilor). Asumându-şi un asemenea traiect existenţial, 
Ileana Mălăncioiu îşi decantează dramatic, chiar tragic, 
viziunile despre moarte, despre dragoste, despre relaţia 
în cuplu ş.a.m.d., ceea ce nu înseamnă, de fapt, decât 
debordarea unei trăiri esenţializate în mrejele alcătuirii 
universului: „Se pierd în noapte stele sub ochiul meu ce 
urcă/ Încet spre ochiul umbrei din cerul ce se lasă/ Ca un 
păianjen negru şi nesfârşit de mare/ În lumea pământeană 
ca-n propria lui plasă.// Şi alte stele nasc sub ochiul meu 
ce piere/ În noaptea care-n lume îşi face veşnic loc/ Ca 
printr-un ochi de gol ce s-a văzut pre sine/ De apă, de 
pământ, de aer şi de foc” (Ca ochiul moartei tale). Alte 
personaje evocate, aduse şi ele dintr-o mitologie sacră 
– Regina (vezi volumul Inima reginei, 1971), Ierodesa, 
Natanael – prilejuiesc tot atâtea perspective de sondare, 
în asemenea companii, ale propriilor trăiri emoţionale, 
meditând (eminescian) la sensul miracolului lumesc: „Ţinut 
din lumea morţii cu sfinţii-n acultare,/ Aici regina-şi cântă 
cântările regine,/ Tot tânără, iubite, şi tot cu fruntea pală/ 
Încremenită-n palme gândindu-se la tine.// Când stele cad 
la noi în lumea lor se-nalţă,/ La noi un om se pierde, la ei un 
sfânt se naşte,/ Regina stă cu ochii pe steaua răsărită/ Şi nou 
născutu-n moarte încearcă-a-l recunoaşte” (Ţinut). 

Contemplând eternitatea, existenţa thanatică, la 
drept vorbind, poezia Ilenei Mălăncioiu e invadată de o 
tulburătoare melancolie, nu aş zice tristeţe, deşi întreaga 
sa creaţie e una apăsată de un sentiment al renunţărilor, al 
durerilor obscure provocate de realitatea ostilă, terifiantă, 
ce maculează totul, implacabil („Deşert şi deşertăciune e 
totul”), autoarea având revelaţia singurătăţii în aşteptarea 
unei posibile mântuiri: „Singură în noapte, linişte deplină,/ 
Luna doarme-n ceruri, apa în izvoare,/ Gândul meu în craniul 
aruncat în lume/ Şi călcat aiurea în picioare.// Nu mai ştiu 
de nimeni, doar un vis străin/ Bântuie prin noaptea lungă şi 
pustie,/ Căutând un suflet în care să intre/ Să se încălzească 
şi să-nvie.// Îi aprind lumina pe care am stins-o/ Să găsească 
singur uşile deschise/ Ca să nu se piardă şi să-i dea o noimă/ 
Sufletului nostru părăsit de vise” (Singură în noapte). Nu 
altfel vibrează atunci când dragostea e percepută, în cuplu, 
la fel, ca o durere ce-şi întrevede împlinirea doar pe un alt 
orizont existenţial: „Iubitule, şi dacă sufletele noastre/ vor 
sta unul lângă altul în pustie/ Şi dacă în licoarea asta rece/ 
vom şti că nu a fost doar nişte pete/ de apă răsărite din nisip/ 
ca să îi potolim cerească sete.// Dacă vom vrea şi atunci să 
fim noi/ iar sufletul ne va părea blestem/ când nu vom avea 
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ochi pentru a plânge/ şi gură pentru a striga ce vrem// mai ca 
acum, când numai forma gurii/ şi glasul care pare slobozit/ 
ne dau iluzia că plângem încă/ şi că ne este plânsul auzit” 
(Iubitule, şi dacă sufletele noastre). 

Profund dramatică în esenţă, lirica Ilenei 
Mălăncioiu (antologia O sută şi una de poezii – Editura 
Academie Române, Bucureşti, 2015 – probează cu 
prisosinţă acest fapt) e dominată de un acut sentiment al 
înstrăinării, exprimat cu o forţă lăuntrică, paradoxal de o 
mare vitalitate, impunându-se singulară în poezia noastră 
actuală.

Irina PETRAŞ

Ileana Mălăncioiu în trei fişe de lectură

Călătorie spre mine însămi (1987). Se remarca, 
înainte de toate, în Poemele (1980) Ilenei Mălăncioiu 
un „tropot neliniştitor”, o impresie de forţă născută din 
fragilitatea „prea omenească a simţirii”, din tonul de 
„elevată umilinţă fraternă”. Este vorba, într-adevăr, de o 
condiţie lirică aparent paradoxală. Feminitatea, abstrasă, 
funcţionează asemeni unei plasme în care se dezvoltă, 
mişcă, „merg” idei, atitudini, revelaţii. O demonstraţie 
obstinată a adevărului că „rănile se vindecă mergând”, 
că victoria este urmarea legică a faptului că nu te dai 
bătut. Care este preţul unei asemenea filosofii este uşor 
de bănuit şi poeta recunoaşte, bravând: „În treacăt fie 
zis, degetul nu este pe rană/ este pe inima goală”. Gestul 
începe, mai întotdeauna, bărbăteşte pentru a eşua graţios, 
fierbinte, feminin. Poeta nu poate scrie la rece şi nici 
nu intenţionează s-o facă. Tot ce ţine de cultură devine 
problemă personală într-o manieră pătimaş-lucidă. Nu 
calitatea de martor, pe care o admiră la Ana Blandiana, îi 
este la îndemână, ci cea de camarad pe frontul complex, 
himeric, labirintic al cuvântului. Aş apropia secvenţele 
călătoriei spre sine însăşi de Sonatinele lui Radu Cosaşu, 
dacă viaţa pură şi simplă n-ar fi atât de sistematic eludată 
în rostirile eseistice ale poetei. Enunţurile sale se vor 
mereu tăioase, nete, definitive chiar dacă e vorba de 
receptări perfectibile. O lipsă de cumpătare, o nesăbuinţă 
a opiniei atrăgătoare, o supralicitare a instanţei subiective 
ce ţine, poate, de sud. Ileana Mălăncioiu nu are niciun 
strop din ardelenismul pe care i-l reproşează, e adevărat că 
nu drastic, lui Buzura. Aplombul său, iubirea fulgerătoare 
pentru „copacul întreg” care, departe de a menaja frunza, 
o împinge în conul de umbră al frazelor memorabile sunt, 
fără nici o îndoială cuceritoare şi, de cele mai multe ori, 
incitante şi convingătoare. Nu mă pot împiedica să-mi 
imaginez, totuşi, mai solidă angrenarea manifestelor sale 
într-o sintaxă măsurată. Nicio imputare la mijloc. Cartea 
Ilenei Mălăncioiu e una de cea mai arzătoare actualitate 
şi se citeşte cu degetul pe rană. Mă gândeam doar la 
totala contopire cu cadrul care sună, uneori, părtinitor. 
Aşa cum natura nu este pentru autoare o privelişte, ci 
„ceva din care fac parte şi prin care trec”, cultura este 
resimţită consubstanţial, fără detaşare, fără răceala măcar 
uneori necesară. Ileana Mălăncioiu nu-şi ia nici o măsură 
de prevedere – are sensibilitatea şi comportamentul 

locuitorului câmpiei meridionale care ignoră primejdiile 
ce-i pot apărea în cale. Asta nu înseamnă însă şi abolirea 
ambiguităţii limbajului. Fermitatea convingerilor, maniera 
tranşantă a luărilor de cuvânt sunt fericit secondate de o 
remarcabilă artă a cuvântului. Fiecare pagină probează 
nobleţea darului cititului şi al scrisului care „numai 
împreună fac posibilă cultura”. Ne aflăm în faţa unui 
critic avizat, cu gust sigur şi cu stil. Comentariile sale 
sunt, fără excepţie, literatură – fără să înceteze o clipă a fi 
istorie, adică adevăr. Preocupată de „imperiul cuvintelor 
româneşti bine rostite şi al spaţiilor dintre ele care le 
separă şi le leagă depăşind trecătoarele convenţii”, poeta 
cunoaşte valoarea „hârtiei scrisă bine”. Ambiguităţile se 
strălimpezesc de la sine, înţelesurile nu au nevoie de o 
„scară tâlcuitoare”.

Numele reunite în bloc-notesul Ilenei Mălăncioiu 
sunt fie mari clasici precum Eminescu, Bacovia, Caragiale, 
fie mari dispăruţi din contemporaneitate ca Marin Preda, 
Emil Botta, Mircea Eliade, Nicolae Velea, Sorin Titel, 
fie, în fine, scriitori afini într-un fel sau altul scriitoarei: 
Marin Sorescu, Augustin Buzura, George Bălăiţă, Ana 
Blandiana. Selecţia este operată după criteriul pe care 
autoarea îl crede ca aparţinând lui Augustin Buzura, cel din 
Bloc-notes: „Fiecare nume este invocat în acest context în 
măsura în care de la el a plecat sau prin el s-a verificat, 
într-una din ideile sau obsesiile sale, autorul. Uneori 
aceste nume sunt aduse în scenă spre a dovedi că fiecare 
epocă are scriitorii pe care îi merită. Alteori, pentru a ni 
se demonstra că o naţiune reprezintă în cele din urmă atât 
cât reprezintă conştiinţa cetăţenilor ei”. Pe de altă parte nu 
pot crede ceea ce Ileana Mălăncioiu mărturiseşte despre 
„sufletul meu înclinat să nu prea mai creadă în minuni”. 
Menţinerea discursului într-o zonă abstract-metafizică, 
„tropotul neliniştitor” din poeme rezonând în fiecare 
pagină, iritarea fertilă născută din supraînvestirea afectivă 
a teritoriului culturii ţin toate de cea mai autentică credinţă 
în minuni. Mai mult decât atât: sentimentul pur omenesc, 
cu impurităţi patetice – cu totul fireşti de vreme ce multe 
dintre piese sunt scrise pe proaspete pietre de mormânt – 
ţinut în frâu, dar răzbătând mereu dincolo de sobrietatea 
impusă textului asigură forţă şi valabilitate cuvintelor 
sale. Afectată de asonanţe şi disonanţe atinge, şi în cele 
mai bătăioase segmente, armonia în numele rânduielii 
intrinseci, implicite a artei adevărate.

Şi pentru că „ar trebui să începem cu visul”, 
câteva dintre titlurile volumului – Coşmarul, La celălalt 
capăt al firului, Doi metri de cale ferată – acoperă proze 
veritabile, exploatări în registru quasi-fantastic ale unor 
experienţe onirice. Evocările, excelente, argumentează 
o direcţie mai nouă în critică. Se scriu tot mai des şi se 
citesc cu încântare texte în care eseul critic face casă 
bună cu poemul în proză, metafora nuanţează verdictul, 
subiectivitatea, chiar dacă discret reprimată, conferă 
căldură enunţului. Rezultatul este o uluitoare densitate 
contextuală şi subtextuală a frazei şi tentaţia cititorului de 
a cita totul, fiindcă totul sună memorabil. Mă voi mulţumi 
să transcriu câteva rânduri din Eminescu se credea 
Eminescu: „Înclin să cred că el reprezintă mai curând acea 
rază de noroc cu care pământul nostru a fost luminat într-
un moment al lui de cumplită sărăcie”. „Fiindcă imensa 
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lume a postumelor constituie pasul cel mare de după 
Eminescu, pe care, întâmplător, l-a făcut tot Eminescu. 
Nu poetul care cântase ca nimeni altul viaţa şi dragostea şi 
natura, ci acela care deja învăţase să moară”. În Călătoria 
spre sine însăşi, Ileana Mălăncioiu ne obligă cu cele mai 
rafinate mijloace de con-strângere să-i fim însoţitori.

„Ceva simplu şi pătrunzător”. Supraînvestirea 
afectivă a teritoriului politicii, cu impurităţi patetice 
extrem de personale şi expresive, are drept urmare în 
Cronica melancoliei densitatea contextuală şi subtextuală 
a frazei. Cele mai multe pagini sunt memorabile (nu 
neapărat „adevărate”, dar ce-i la urma urmei, Adevărul?!). 
Poţi fi tentat să citezi totul, te simţi constrâns la însoţiri 
şi înrolări şi… te aperi excesiv. Fiindcă autoarea crede 
în minuni şi discursul său se situează într-un teritoriu 
cumva supra-real. Pusă sub semnul rupturii şi al 
melancoliei, ambele atitudini pătimaşe, umorale, cartea 
tulbură imaginea (După Cioran, melancolia conduce 
spre „cunoaştere fulgerată, gust pervers al identităţii şi 
oroare de nou”. La Milton, Satana e melancolic, adică 
ştie să alterneze sau să amestece râsul şi plânsul, să le 
alăture ironia…). Nu e poziţia unui analist imparţial, ci 
spovedania unei „îndrăgostite”. Motivaţiile sale sunt 
subiective, cristalizând (im)previzibil ca celebra creangă 
de la Salzburg stendhaliană. Societatea contemporană nu 
e supusă unei radiografii, ci unei „egografii”. Autoarea 
declară: „nu mă pricep aproape deloc la politică” – pentru 
a emite îndată enunţuri tranşante, categorice, definitive 
(oroare melancolică din nou?!) despre tot ce mişcă (sau stă 
pe loc!) în politica tranziţiei şi post-tranziţiei. Declaraţia e 
contrazisă de insistenţa descrierilor şi disecărilor de iţe şi 
fiţe politice, dar e susţinută de accentul personal şi, iarăşi, 
nesăbuit al „partinităţii” („eu sunt pro…). Intelectualii la 
care referă textele nu sunt nicidecum o clasă omogenă. 
Atacaţi ori apăraţi in corpore, ei nu se supun dorinţei 
ardente de front comun a autoarei. Chiar dacă aparţin 
unui partid, unei grupări ori doar unei „bisericuţe”, îi 
caracterizează excentricitatea şi gesticulaţia obstinat 
centrifugă. Apartenenţa ultimă şi hotărâtoare e la propria 
sensibilitate, la inteligenţă, la orgoliu, diferenţă, unicitate. 
Cuprinderea e diferită, fireşte, iar coloana vertebrală 
câteodată cu accese de maleabilitate. Ileana Mălăncioiu 
pariază pe toate astea „militând” însă, paradoxal, pentru 
uniformitatea înregimentării. Firesc, când „o apariţie 
editorială nu mai are nici pe departe însemnătatea pe 
care o avea când erau cărţi mai puţine însă lumea credea 
mai mult în literatură”, orgoliul, vanitatea îşi caută 
supape. Poate apărea chiar supărarea pe sat a ciobanului. 
Trecătoare.

Ileana Mălăncioiu are abilitatea şi curajul de a pune 
sub ochii cititorului creşterea şi descreşterea iubirii sale. 
Acesta îi simte părtinirile oarbe (sau orbite) din prima parte 
a cărţii. Fiindcă inteligenta, profunda, sensibila autoare 
plăteşte, evident, tributul entuziasmului necenzurat faţă de 
cei hărăziţi (e vorba despre iubire!) a fi „ai noştri” şi al urii 
viscerale, ori măcar al resentimentului nenuanţat, primar 
şi nediferenţiat faţă de „ai lor”, „ai celorlalţi”. Împărţirea 
în tabere subminează intelectualitatea discursului. 
Altminteri nu s-ar înţelege de ce acceptă rafinata poetă 

derogări de la „arta cuvântului”; de ce cade în stereotipii 
aproape supărătoare, în încremeniri denominatoare. De ce 
repetă, stângaci şi încăpăţânat, aceleaşi etichete simpliste 
(albe şi negre), „de gaşcă”, de parcă nimic, dar absolut 
nimic nu s-ar fi schimbat pe lume. De ce sunt atacaţi 
unii după criteriul „nu e cu noi, deci…” şi, dimpotrivă, 
sunt imaculaţi alţii cu o consecvenţă plicticoasă fiindcă 
adulatoare... Ileana Mălăncioiu adoră necondiţionat şi 
îşi apără cu dinţii iubirea. Când „iubitul” o dezamăgeşte, 
are loc ruptura, dar nu e nici ea lucidă, rece, detaşată. 
Autoarea loveşte exagerat, cu patima vindicativă a celei 
părăsite.

Ceea ce stăruie însă ca o pâclă în cartea Ilenei 
Mălăncioiu e „orizontul politic posomorât” de după 
dezlănţuita bucurie de trei zile a românilor, în 1989. 
Poeta are o nevoie aproape obsesivă de comuniune, de 
„fraternitate”. Ar vrea să fie împreună. Atitudinea sa, însă, 
e literară. Pledoaria e literatură. Ar putea fi adevărată, 
chiar este adevărată, însă cumva paralelă cu lumea pură 
şi simplă (sau impură şi complicată). Eseistica sa politică 
e utopică în măsura în care vorbeşte despre o lume 
organizată în imaginaţie, după reguli fantasmatice, la care 
lumea reală răspunde rebel, când răspunde. Interpretată 
atent, poate defini condiţia omului contemporan şi furniza 
date pentru o eventuală terapie. Supusă aceloraşi unităţi 
de măsură, indiferent de …, sub o privire atât de atentă 
şi de pătrunzătoare, lumea românească de azi ar fi putut 
beneficia de o anamneză corectă şi necruţătoare. Aşa, 
diagnosticul se poate citi printre rânduri, dacă eşti dispus 
să diseci firul în patru. Oricum, reţin: „melancolia e un 
pas spre poezie” – aceasta e, poate, cheia. Poeta nu s-ar 
împăca niciodată cu o existenţă „pro” şi cu un „contra” 
subînţeles, tiranic, limitativ. Aşteptarea „schimbării 
adevărate” ar avea lungimea (eternitatea) şi rezistenţa 
aşteptării lui Mesia în lumea creştină. Ar cere unitate de 
ideal prin unitate în ideal, fără delimitări gălăgioase „ai 
noştri”, „ai lor”…

Altminteri, Cronica melancoliei este şi o carte a 
trezirii, a dezmeticirii. O carte necesară care se citeşte cu 
folos. O fişă de observaţie plină de sugestii şi de semne 
de întrebare. Nevoia de „ceva simplu şi pătrunzător” a 
poetei, mărturisită în excelentul interviu acordat Martei 
Petreu (textul cel mai consistent al volumului, în care, 
călătorind spre sine, I.M. ne re-găseşte) e ceea ce rămâne 
dincolo de privirea adesea aburită a celei rătăcite (cum 
altfel) într-ale politicii. „Nu mi-am dorit, deci, niciodată 
să fiu bărbat. Am făcut ce aveam eu de făcut.” Da. Ceva 
simplu şi pătrunzător.

Poemul-bun-conducător-de-moarte. Ileana 
Mălăncioiu este, în Linia vieţii (antologia din 1999), 
aşadar în toată poezia sa, o poetă a morţii, a descompunerii, 
care îşi extrage forţa indiscutabilă a rostirii poetice 
dintr-o atitudine resentimentară funciară, aşa încât orice 
înregimentare a sa într-o direcţie pro sau contra e, în fond, 
abuzivă. Cârtitoare absolută, în sensul cel mai nobil al 
cuvântului, cel care conferă valoare şi autonomie poemului, 
nu îngăduie instalarea automulţumirii, a conştiinţei 
împăcate. Adevărurile apărate sunt ale momentului şi, 
nu o dată, ale umorii; contrazicerile – semne ale unei 
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personalităţi puternice tocmai prin dezinvoltura cu care 
îşi impune remanieri, imprevizibile la o primă, grăbită 
vedere, însă perfect motivate de acumulări interioare, 
invizibile ochiului comun. Nu este, nu poate fi ostaşul nici 
unei cauze, alta decât cea intimă, şi ea complexă, haotică, 
supusă reconsiderărilor. O singură dimensiune, mereu 
aceeaşi – refuzul bucuriei de a trăi pur şi simplu şi, ca 
urmare, incapacitatea de a surprinde miracolul vieţii. Nici 
o clipă nu este tentată recuperarea firescului co-prezenţei 
morţii şi vieţii. Uniunea lor, miraculoasă şi unică în 
viziunea unui Lucretius, e mai degrabă un divorţ perpetuu, 
un disconfort amănunţit cu, aproape, furie. Obsedată de 
non-experienţele începutului şi sfârşitului („Voi muri şi 
nu voi şti nimic despre moartea mea,/ Aşa cum despre 
naşterea mea nu ştiu absolut nimic”), este opacă la 
moarte ca „linie a vieţii”, la moartea intravitală. Spaimele 
vizează punctualitatea morţii şi accidentul ei, nu însoţirea 
cu fiecare clipă a vieţii. Cămaşa de piele e „întoarsă pe 
dos” într-un „vis de mort” monoton, viaţa nu-i decât „un 
gol nesfârşit şi-o durere amară”, consumată în aşteptarea 
acră a ceva ce este deja. Vocea poetei exersează neîncetat 
fantasme individuale şi colective, comunitare, niciodată 
duale. Altfel spus, moartea este a sa şi, prin luare de 
distanţă, a tuturor, niciodată a sa şi a celuilalt. Nici măcar 
în excepţionalele poeme din Sora mea de dincolo, căci 
în finalul ciclului poeta recunoaşte, aproape fără voia sa, 
rolul de scrib depersonalizat al durerii mute: „Va veni 
o vreme când mă voi gândi/ unde eram eu când scriam 
aceste rânduri…”. Obsedanta apariţie a trupului – pot fi 
numărate pe degetele de la o mână poemele în care trupul 
lipseşte – nu e recurs la calda, trecătoarea securitate a 
visceralului, nici locuire armonică a unui „spaţiu” hărăzit 
prin naştere. Imposibil de evitat, este pândit de gând şi 
de cuvintele ce-l secondează cu o curiozitate lacomă şi 
suspendată. Amănuntele miraculoase, ţinând de palpitul 
vieţii, nu sunt descrise; nici semnalele sale de „dincolo”. E 
numit cu o încăpăţânare descurajând complaceri, amăgiri, 
consolări şi e visată, ca-ntr-un refren lugubru, posibila sa 
separare de spirit, de suflet – mai exact spus „eliberarea” 
sufletului. Arvunită încă de la naştere („Ca pielea ursului 
din pădure a fost vândută/ Pielea mea tăbăcită de ploi şi 
de vânt,/ Moartea mă caută de când m-am născut…”), 
promisă, aşadar, nu co-prezentă, moartea obligă la sensul 
unic şi răsfirat al înaintării poematice: descompunere, 
destrămare (negare a „tramei”), putreziciune. Ţesătura e 
rară, nu îmbracă, nu leagă – haine ude, copaci putrezi, trup 
uscat, noroaie, străbătute de „femeia bătrână”, asexuată, 
înfăţişare tradiţională a morţii. Perfecţiunea inutilă a 

minţii („munte răsturnat, chircit, îngropat”), rotundul 
colţuros al ţestei revin în refrene ale zădărniciei care speră 
să fie contrazisă. „Misterul cumplit” (complet, total, fără 
rest, ne aminteşte etimologia) al vieţii e scormonit cu o 
încrâncenare inconfundabilă şi cu un scrâşnet poticnind 
versurile. Sonorităţile asimfonice, frângerile de ritm, 
cadenţa quasi-nepăsătoare faţă de măsuri completează 
perfect cântecul morţii, al singurătăţii atroce. Cântec 
care îşi ţine sieşi isonul cu o stăruinţă programatică. 
Încă în 1967, poemul Pasărea tăiată, care şi deschide, 
de altminteri, antologia, trasa un itinerar poetic şi indica 
rolul asumat de poetă – acela de bună-conducătoare-de-
moarte. Eul liric îşi părăseşte vremelnic rosturile intime şi 
se propune drept intermediar inutil, naiv, anume refuzând 
adevărata înţelegere şi alunecând strâmb pe deasupra 
Tainei teribile: „Strâmb zăvorul şubrezit de vreme,/ Ca 
să uit ce-am auzit, să scap,/ De această zbatere în care/ 
Trupul mai aleargă după cap.// Iau c-o mână capul, 
cu cealaltă restul,/ Şi le schimb când mi se pare greu,/ 
Până nu sunt moarte, să mai stea legate/ Cel puţin aşa, 
prin trupul meu.// Însă capul moare mai devreme./ Ca şi 
cum n-a fost tăiat bine,/ Şi să nu se zbată trupul singur/ 
Stau să treacă moartea-n el prin mine”. Slujba thanatică 
la care se înhamă e îndeplinită de-a lungul întregului 
volum. Moartea e prezentă, dar tradusă mereu imperfect, 
cu o orbire anume, de o expresivitate remarcabilă („Mă-
ndrept pe drumu-ntunecat anume/ Să nu-mi văd boii 
tineri şchiopătând”; „Se strigă cucul singur a nu ştiu câta 
oară// Şi îl îngân să creadă că nu mai este singur,/ Ci are 
cuibul lui în casa mea”; „Şi e noapte, şi abur de mort 
împrejur/ Şi de frică trebuie să cânt” etc.) Către Ieronim 
şi Inima reginei eminescianizează cu o dexteritate ţinând 
de aceeaşi poveste a morţii spusă de o „străină gură”. 
Melodia împrumutată – şi lucrurile se întâmplă la fel cu 
zvonurile din Bacovia – disimulează. Aşteptarea morţii 
şi toate spaimele ce-o însoţesc se petrec într-o nestare 
permanentă, într-un descântec menit să aducă uitarea, 
„ochiul de gol” ce se vede „pre sine” nerecunoscându-se. 
Plânsul (motiv predilect, alături de trup, gol, moarte) nu 
este nicicând din intermundii, ci se încăpăţânează să fie 
mărunt, monoton, rău; chiar dacă îşi recunoaşte trădarea 
(„Dacă plânsul nostru nu este chiar plâns,/ Ci numai o mare 
derută”, fără acces la „adevărata durere” şi „adevărata 
moarte”?) şi degustă ritualic vestirea unui nou mort în 
oraş. Moartea miresei, de pildă, poate fi citită ca o ars 
poetica, una dintre mai multele presărate în volum. Într-
un haos cenuşiu, vânătoarea e „lăuntrică” şi comunicarea, 
semn de moarte interioară: „Aştept cu frică să-mi spună 
ceva/ Ca de la o moartă la o altă moartă”. Când „lacrima 
de pe urmă” se pune stavilă melodiei, iar cenuşa viitoare 
tulbură deja privirea, cântecul se preface în „bocet frânt 
al sufletului lepădat de trup”. Trupul şi sufletul, viaţa şi 
moartea sunt descrise într-un divorţ întreţinut cu accente 
sfâşietoare, divulgând o carenţă existenţială. Ştiinţa 
excepţională a vieţii şi a morţii şi paradoxala incapacitate 
de a trăi şi de a muri sunt temele paralele ale unei poezii a 
exasperării intonate cu voce albă, rece şi tristă – „cuvintele 
sufletului meu desfăcut de trup”, şi „singurătatea cea fără 
de margini”. Şi o rugă întârziată: „Să mi se lase amintirea 
că am fost/ trup şi suflet odată”.

Între Dorin Tudoran și CTP
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Dumitru CHIOARU

Poezia Ilenei Mălănciou

Am în faţă antologia de autor Linia vieţii, apărută 
la editura Polirom în 1999, totalizînd volumele de poezie 
publicate de Ileana Mălăncioiu, de la debutul editorial cu 
Pasărea tăiată (1967), pînă la Urcarea muntelui (reprodus 
în varianta necenzurată din 1992), cuprinzînd şi texte inedite, 
unele incluse şi în alte antologii de autor. 

Constat că dintre vocile poeziei feminine contemporane, 
Ileana Mălăncioiu este cea mai bine timbrată şi egală cu sine în 
evoluţia ei de la primul la ultimul volum, ca o linie continuă, 
marcată totuşi de trei etape distincte de creaţie. Aceste trei etape 
sunt delimitate de temele dominante: copilăria, în volumul 
Pasărea tăiată, cuplul erotic, cuprinzînd volumele Către 
Ieronim (1970), Inima reginei (1971), Crini pentru domnişoara 
mireasă (1973) şi Ardere de tot (1976), singurătatea, temă 
dominantă în Peste zona interzisă (1979), Sora mea de dincolo 
(1980), Linia vieţii (1982) şi Urcarea muntelui (1985). Toate 
aceste trei teme şi, la rîndul lor, volumele sunt unite, ca de o 
linie continuă, de obsesia morţii, care le dă profunzime.

Cele mai bune poeme din volumul Pasărea tăiată 
rezultă din travestirea epică a lirismului/ emoţiilor şi 
sentimentelor trăite de poetă în copilărie în faţa unor scene din 
viaţa familiei ce dobîndesc caracter de experienţe iniţiatice. 
Astfel, poezia intitulată chiar Pasărea tăiată reprezintă scena 
sacrificiului unei păsări ca o moarte ritualică, dezvăluind trăirea 
empatică a momentului de către copil:

 
„M-au ascuns bătrînii după obicei
Să nu uit de frica păsării tăiate
Şi ascult prin uşa încuiată
Cum se tăvăleşte şi se zbate.

Strîmb zăvorul şubrezit de vreme
Ca să uit ce-am auzit, să scap
De această zbatere în care
Trupul mai aleargă după cap.

Şi tresar cînd ochii, împietrind de groază
I se-ntorc pe dos ca să albească
Şi părînd că-s boabe de porumb
Alte păsări vin să-i ciugulească.

Iau c-o mînă capul, cu cealaltă restul
Şi le schimb cînd mi se pare greu,
Pînă nu sunt moarte, să mai stea legate
Cel puţin aşa, prin trupul meu.

Însă capul moare mai devreme
Ca şi cum n-a fost tăiat bine
Şi să nu se zbată trupul singur
Stau să treacă moartea-n el prin mine”.

Ileana Mălăncioiu este o poetă (neo)expresionistă, care 
cultivă metafora şi mitul pentru a spori misterul existenţei într-o 
formulă epică de baladă cu virtuţi de incantaţie magică sau de 
pictură de gen, precum în alte capodopere ale volumului, ca 
Ursul, o stranie viziune din vremuri arhaice asupra vindecării 
tinerei fete de apariţia iubirii ca boală:

 
 „În iarba-naltă de pe munte, cu trupu-ncolăcit ca şerpii,
Cînd ies de se-ncălzesc la soare şi înlemnită de durere
Aştept să vină iarăşi ursul, să se aplece peste mine
Şi să rămînă-aşa o vreme să mă miroasă în tăcere.

Să vadă că sînt încă vie şi că aş vrea să mă fac bine,
Să-nceapă să mă calce-alene din umeri pînă la picioare,
Să-l simt alunecînd pe coaste şi-ngenunchind fără să vrea
Şi să coboare iar pe iarbă atunci cînd ştie că mă doare.

Să urce-apoi din nou pe şira spinării-ncet pînă la gît,
S-aud vertebrele trosnindu-mi sub dreapta laba lui de fiarå
Şi să nu pot ţipa de teamă că-n timp ce trece peste mine
Ca să mă vindece, strigîndu-l, el ar putea să scoat-o gheară.

Să-mi lepăd forma femeiască de şarpe-ncolăcit la soare
Să afle ursul că se mişcă pămîntul spre care mă-ndrept,
Uşor sub greutatea lui şi tremurînd să se-ncovoaie
Şi să mă-ncolăcesc din nou, să gem tăcută şi s-aştept.

Apoi să vină vindecarea, să ies din iarba tăvălită
Şi să-mi mai simt o vreme trupul înfierbîntat de paşii grei,
Iar ursul să se-ndepărteze călcînd încet peste pămînturi
De parcă-ar merge mai departe pe umerii unei femei.”

În volumele centrate pe tema cuplului erotic, 
expresionismul poetei evoluează spre orfism, realizînd nu 
numai transfigurarea metaforică a realului, ci şi transcenderea 
lui în mit prin cîntec. Ea transpune tainele existenţei: 
iubirea, nunta, maternitatea, moartea etc. într-o atmosferă de 
ceremonial/ ritual magic, care sintetizează mitul grecesc al 
lui Orfeu şi Euridice cu cel egiptean al lui Isis şi Osiris într-o 
viziune creştină. Ileana Mălăncioiu reiterează, mai ales în 
volumul Crini pentru domnişoara mireasă, mitul lui Orfeu, 
îmbogăţindu-l cu un nou episod ulterior morţii legendarului 
cîntăreţ dezmembrat de bacante, în care o bacantă îndrăgostită 
de poetul care se numeşte creştineşte Ieronim, încearcă cu 
pietate de sfîntă faţă de Isus, să-l readucă la viaţă, ca şi zeiţa 
Isis pe Osiris. Unele poeme, ca Nunta, păstrează formula epică 
de baladă, amestecînd realul cu fantasmagoricul/ miraculosul, 
viii cu morţii/ umbrele, substituindu-se în rolurile lor: 

„E ziua sfîntă-a nunţii, mireasa trece blîndă
În carul ei de nuntă cu caii albi în spume
Văd crinii de pe braţul ei şi tremur
Ca un nuntaş din altă lume.

Un joc imens începe, o horă cît pămîntul
Se învîrteşte lină, aproape că a stat,
Eu urmăresc miresa cuprinsă-n ea şi-mi pare
Că voalul ei şi crinul deja au îngheţat.
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Biserica-i deschisă, urmează cununia,
Încremenită pierd altarul din priviri,
Acelaşi trup de miel de două mii de ani
Se mistuie în pieptul perechilor de miri.

E linişte deplină, stau mirii-ngenunchiaţi
Şi parcă lumea piere şi parcă nu mai sunt,
O altă nuntă pare să fie aşteptată
De sufletele strînse la templul din pămînt.

Acelaşi voal subţire s-a scos din vechea ladă
Zâmbesc tăcuţi copiii pe piatra cenuşie,
Aceeaşi horă lină a început dar nimeni
Nu ştie că urmează aceeaşi cununie.

Miros de crini se simte în aerul fierbinte
E singură mireasa în carul ei şi plînsă,
De unde-a venit, Doamne, şi unde este dusă
Şi în cîntarea asta de ce se lasă dusă?”,

altele au accente de imn sau tensiunea lirică sfîşietoare 
a unor bocete ca, de pildă, cel intitulat eminescian Şi dacă:

 „Iubitule, şi dacă eu sînt semnul lunii de pe fruntea ei
Şi cel de pe urechea de tînără mioară
Şi botul berbecului şi cornul de bour
Şi şarpele ce sub ea se-nfăşoară.

Şi dacă eu sînt gheaţa dimprejurul ei
Şi răceala din ea şi lumina care
Asemenea unei stele de naştere şi de moarte
Dintr-o dată răsare.

Şi dacă eu sînt eu şi sînt laptele băut de şarpe,
Şi sînt laptele turnat în fluierul îngropat,
Şi sînt ochiul zeiţei Isis pe o piatră veche
Şi sînt acelaşi ochi pe un os ferecat,

Şi am chiar trupul său care s-a ridicat
Ca Laocoon cu şarpele pe el încolăcit,

Dacă se va da la o parte piatra de pe mormînt
Cum vei striga în faţa golului găsit?”

Începînd cu volumul Peste zona interzisă, poezia Ilenei 
Mălănciou trece de la faza estetică la radicalizarea etică ce 
rezultă din dramatismul confesiunii ca expresie a singurătăţii, 
angoasei şi disperării, dar şi a responsabilităţii morale, 
structurată din notaţii simple care, prin acuitatea percepţiei/ 
trăirii realităţii şi sinceritatea rostirii, amintesc de ultimul 
Bacovia. În atmosfera de tăcere complice şi frică a oamenilor 
faţă de violenţa puterii totalitare, poeta denunţă cu curaj, fără 
artificii retorice, coşmarul vieţii cotidiene, ca în poemul O 
crimă săvîrşită în strada principală: 

„O crimă săvîrşită pe strada principală
În amiaza mare, o crimă oribilă
Şi nimeni nu plînge şi nimeni nu strigă
Şi nimeni nu pune mîna pe criminal.

Eu însămi stau aici şi scriu versuri
Ca şi cum versurile mele ar putea opri
O crimă săvîrşită pe strada principală
În plină zi.

O, cînd voi lăsa totul la o parte
Să ies în stradă şi să strig cît pot
S-a petrecut o crimă, puneţi mîna pe criminal
Puneţi mîna pe mine, complicele.”

unul dintre textele care au dus la interzicerea volumului 
Urcarea muntelui, titlu sugestiv al Golgotei colective în numele 
utopiei comuniste, pentru mesajul său subversiv. Poeta a devenit 
în această etapă de creaţie nu numai o voce, ci şi o conştiinţă 
care, aşa cum dovedesc ineditele de la sfîrşitul antologiei, a 
rămas trează, rostindu-şi la fel de sinceră dezgustul şi protestul 
faţă de mascarada României postrevoluţionare:

 „Au putrezit cele patru scînduri,
Cele patru mîini şi cele patru picioare ale monstrului
Care a înviat a treia zi. Sînt singură
Şi mă gîndesc că noi toţi sîntem fiii
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Aceluiaşi mare dezastru. Sînt singură
Şi mă uit la voi cum vă bateţi pentru întîietate
Peste cei o mie de morţi care nu mai sunt
Avuţi în vedere de nimeni.” (Melancolie),

asumîndu-şi bacovian, „într-o aşteptare apăsătoare”, 
cum se intitulează alt poem inedit, tăcerea:

 „Azi nu mai scriu versuri, nu mai visez
 Nu mai tremur, nu mai plîng, nu mai sînt,
 Într-o aşteptare apăsătoare m-am îngropat
 În mine însumi ca într-un mormînt.”

Autoarea n-a mai publicat – şi, probabil, nici n-a mai 
scris – de la acest volum antologic încoace versuri. Dar poezia 
ei, ca şi lira lui Orfeu dezmembrat, continuă să ne vorbească. 
Cred că, deşi volumele de versuri ale Ilenei Mălăncioiu au fost 
bine comentate la apariţie de critică, receptarea ei ca operă abia 
începe.

Lucian VASILIU

Har şi ţinută morală 

În „Notă asupra ediţiei” Ileana Mălăncioiu 
mărturiseşte că înainte de 1989 i s-a solicitat un singur 
interviu, pentru „România liberă”. Poeta era cunoscută 
mai mult de la radio „Europa liberă”, graţie volumului 
„Urcarea muntelui”, publicat la editura Albatros, în 1985, 
retras din librării la ordinul Securităţii, cu interdicţia de a 
fi comentat.

Intervievata din volumul „Am reuşit să rămîn eu 
însămi” (Polirom, 2016) a renunţat (pe fond de... oralitate 
uneori irelevantă) la convorbirile cu Vartan Arachelian 
(TVR, 1990), cu Mircea Iorgulescu (pentru radio „Europa 
liberă”), la cele de la Radio Basarabia (Chişinău), la 
serialul „Profesioniştii” al Eugeniei Vodă.

Selecţia a presupus un dialog mai puţin cunoscut, 
anterior cărţii „Recursul la memorie” (Polirom, 
2003), cu Daniel Cristea-Enache. De asemenea, a fost 
reluată doar prima parte a volumului „Exerciţii de 
supravieţuire” (cartea cu Lucia Negoiţă, publicată la 
Polirom, în 2010).

Tomul este deschis de convorbirea cu Gabriela 
Adameşteanu, pentru revista 22. Aşa cum o ştim, de 
o francheţe statornică, Ileana Mălăncioiu îşi declară 
nepriceperea la politică, lucru care nu o împiedică să 
mărturisească, uzând de logica normalităţii: „... Ascultam 
cum erau chemaţi tinerii să apere ei televiziunea, că 
armata nu face faţă, şi m-am gândit: cum adică, nu face 
faţă întreaga armata română (care e cu noi) şi fac faţă 
copiii aceştia, care sînt puşi să stea încă o dată cu pieptul 
gol în faţa armelor?” (p. 9).

Se reface traseul scriitoarei, de atitudine civică 
explicită, din redacţia revistei „Viaţa Românească” 
la revista social-politică 22, apoi la editura „Litera” 
(redactor-şef). Ileana Mălăncioiu accentuează constatarea 
că profunda criză morală provine din starea de maculare a 

lunii decembrie 1989, la care au contribuit şi intelectualii, 
care „au avut vina lor pentru ce s-a petrecut în vremea 
dictaturii”.

În chestiunea producţiei de carte, autoarea se 
confesează: „... De teama falimentului, s-au făcut eforturi 
foarte mari şi s-a ajuns la o supraproducţie de carte (...) 
Cînd ajung într-o librărie, sînt la fel de încurcată cum am 
fost cînd am mers prima oară la un FNAC şi am văzut un 
pogon de cărţi care m-ar fi interesat, dar eu nu aveam bani 
decît pentru una” (Revista 22, nr. 10/ 1994).

Dialogul cu Marta Petreu (revista „Apostrof”, nr. 
1/ 1997) este poetic, colocvial, decrispat. Sub semnul... 
eminescianismului şi al bacovianismului, al amintirilor 
natale, al însufleţirii rustice, al experienţelor agrare 
(„N-am încetat niciodată să lucrez la cîmp, împreună 
cu ai mei, atunci cînd mă întorceam acasă”), al şcolilor 
(„Urmînd filozofia, am început să citesc altceva, să mă 
îndepărtez de modelele literare şi să mă descopăr pe mine 
însămi”), al debutului editorial, la 27 de ani, cu volumul 
„Pasărea tăiată”, în 1967, sub influenţa covîrşitoare 
a întîlnirii cu Emil Botta, sub semnul tezei de doctorat 
(îndrumător, Ion Ianoşi), cu titlul „Vina tragică. Tragicii 
greci, Shakespeare, Dostoievski, Kafka”, cu amintiri 
din redacţia revistei „Viaţa Românească”. („Oricum, de 
dragul tău – Marta Petreu, n.n. – şi al revistei «Apostrof», 
mi-am vîndut sufletul. Adică am vorbit despre mine mai 
mult decît în toată viaţa mea de pînă acum”).

Din convorbirea cu Daniel Cristea-Enache, 
publicată iniţial în „Adevărul literar şi artistic”, 22 august, 
2011, reţin cîteva rînduri esenţiale: „... Cred, totuşi, că 
va trebui să depăşim odată faza asta în care literatura 
e discutată tot în funcţie de dosar sau de hotar. Înainte 
de 1989, am spus cît am putut să spun fiindcă simţeam 
nevoia să fac lucrul acesta. Cu orice risc. La ora asta, mi 
se pare important în ce măsură ceea ce am scris fiecare, 
atunci, mai rezistă, nu doar ca mărturie, ci şi ca literatură” 
(p. 52).

Din dialogul cu Laura Albulescu (revista 
„Cuvîntul”, nr. 5/ 2006) desprindem o aşchie confesivă: 
„... poezia din cărţile pe care le-am publicat pînă acum 
este exponenţială pentru biografia mea, în măsura în care 
aceasta e înţeleasă şi ca biografie spirituală” (p. 75).

Substanţialele răspunsuri la întrebările poetei Irina 
Nechit, publicate în „Jurnalul de Chişinău” şi reluate în 
„Viaţa Românească” nr. 11-12/2011, au ca ax România 
de Est: „... Hotarul, impus de undeva de sus, ne-a făcut să 
ne gândim la Moldova de peste Prut ca la lumea cealaltă, 
în care nu putem ajunge decît cu sufletul. Poate că ne-
am imaginat-o mai frumoasă decît e în realitate, aşa cum 
ne imaginăm o soră trecută dincolo. Dar din lene şi din 
nebăgare de seamă am pierdut momentul în care am fi 
putut să facem ce au făcut nemţii cu cele două Germanii” 
(p. 148).

Intens interogativului Iulian Boldea îi răspunde, 
printre altele: „... Despre rezistenţa prin cultură am scris 
de mai multe ori, revoltată de faptul că era batjocorită de 
te miri cine, în vreme ce asupra rezistenţei prin cultură 
şi prin impostură se păstra o tăcere mormîntală, care nu 
prevestea nimic bun” (pag. 187; interviul a apărut în 
revista „Vatra”, sept. 2012).
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Multe alte consistente confesiuni aflăm şi în 
celelalte interviuri care întregesc profilul, ţinuta morală 
con-sacrată a scriitoarei.

Recent, în numărul 14/31 martie din „România 
literară”, infatigabila Ioana Diaconescu publică pagini 
dintr-o viitoare carte, în curs de editare la „Junimea” din 
Iaşi. Este vorba despre „Poezia ca act de insurgenţă. Cezar 
Ivănescu în arhiva C.N.S.A.S.” Într-o notă din data de 22 
XII 1973 (Dosar de urmărire informativă, vol. 1, privind 
pe Cezar Ivănescu) o regăsim pe Ileana Mălăncioiu, care 
„... s-a referit, tot vehement, la schimbul de scrisori, de 
vizite, acuzînd oficialităţile că sabotează vizitele unor 
tineri scriitori în străinătate...”

„Am reuşit să rămîn eu însămi” este cartea care 
procură emoţii ideatice superioare, este volumul care 
grăieşte despre Eminescu, Bacovia, Emil Botta, Gellu 
Naum, Eugen Jebeleanu, Gabriela Melinescu, Nichita 
Stănescu, Alexandru Vona, dar şi despre Baudelaire sau 
Esenin, despre îndîrjire netrucată, despre răzeşie culturală, 
despre verticalitate coerentă, pilduitoare.

Iulian BOLDEA

Memoria arhetipurilor
     
Volumele de poeme ale Ilenei Mălăncioiu – Pasărea 

tăiată (1967), Către Ieronim (1970), Inima reginei (1971), 
Crini pentru domnişoara mireasă (1973), Ardere de tot 
(1976), Peste zona interzisă (1979), Sora mea de dincolo 
(1980), Urcarea muntelui (1986), Ardere de tot (antologie, 
1992), Linia vieţii (antologie, 1999) – mărturisesc traseul 
identitar al unei conştiinţe scindate între voinţa de exprimare 
a contururilor unui univers imprevizibil şi atitudinea de 
retranşare în limitele imaginarului propriei fiinţe. Ovid 
S. Crohmălniceanu remarca apelul poetei la „ungherele 
întunecate ale memoriei anonime”, ca şi recuperarea unor 
amintiri „arhaice” care sugerează prezenţa omului „de 
pretutindeni”, prin resursele unui fond htonic ce „conservă 
în străfundurile lui marile mituri ale umanităţii”. Pecetea 
solitudinii, observată de exegeză, redă starea tensionată a 
versului, cel mai adesea translucid şi agonic, iluminat de 
palori thanatice, dar şi de purităţi adolescentine. Erosul 
sugerează un spaţiu nedeterminat, din speţa promisiunii 
utopice, a nedesăvârşirii invocative, cu rol de provizorat, 
ce suspendă oarecum precarităţile realului, în beneficiul 
idealităţii („Dar oricât mă tem şi oricât te chem/ Tu te-ai 
făcut abur şi m-aştepţi să vin/ Să descânt tot eu pe numele 
tău/ Şi să mai încerc să te scap de chin” sau „Înger luminat, 
duhul i l-ai luat/ Viaţă după moarte, dă-mi-l îndărăt/ Şi-am 
să vin tot eu să ţi-l aduc/ Când o fi cu părul alb ca de omăt// 
Îl cheamă Ion şi-i fecior de om/ Cum n-am cunoscut, cum 
n-am mai văzut,/ Dacă nu-i mai ai trupul să mi-l dai/ Fă-l 
de la început suflând peste lut”).

Alegorice şi simbolice, cu o identitate ambiguă, 
onirică, Ieronim, Ierodesa, Regina, Natanael sunt alter-
egouri difuze, ce trăiesc pe jumătate în lumina realului, pe 
jumătate în aburul fantasmatic al visului, dematerializarea 
elementelor corporale revelând puritate, aspiraţie spre 
ideal, proiecţie în spectrul difuz al luminii („Iertaţi-mă, 
vă rog, că vă spun, dar mi-e frică,/ Trupul dumneavoastră 

nu mai este decât/ Un contur de lumină aproape difuz/ Şi 
prin el vi se văd toate oasele frânte”). „Regina moartă” 
e o metaforă, esenţială, a singularităţii, a desprinderii 
de contingent şi retranşării în limitele interiorităţii, o 
metaforă thanatică, ce rezumă imaginea răsturnată, în 
oglinda sumbră a neantului, a poetei însăşi: „Ci iar regina 
ta colindă peste lume/ Şi ochiul meu născut de trupul ei 
se-arată/ Şi trupul meu e umbra eternului ei trup/ Intrat 
în umbra cea adevărată// Şi cum şi-ntinde mâna se-ntinde 
mâna mea/ Spre umărul tău rece şi aplecat şi mare/ Şi cum 
îşi lasă fruntea se lasă geana mea/ Şi gura mea se lasă spre 
trista-ţi răsuflare”.

Erosul şi Thanatosul sunt toposuri îngemănate, 
în tradiţie romantică, realităţi difuze ale alcătuirilor 
lumii care se întrepătrund, se întâlnesc, se armonizează, 
fapt remarcat de Gheorghe Grigurcu: „înfăţişând atent, 
meticulos, obsesiv, cruzimea morţii, poeta stabileşte un 
numitor comun cu experienţa erotică. Moartea în chip de 
violenţă nu e decât o metaforă criptată a Erosului”. Într-
un spaţiu ontic dezafectat, al alienării, anomiei şi reificării, 
sentimentul dispariţiei pare integrat fluxului firesc al 
existenţei: „Să stai o zi în locuinţa morţilor,/ Să mănânci 
pâinea lor/ Şi să bei din vinul lor curat/ Şi să te-ntorci aici 
nepăsător.// Să fii sigur cu cine-ai mâncat,/ Să fii sigur cu 
cine-ai vorbit,/ Să-ţi aminteşti ce stare aveai/ În clipa când 
te-ai trezit// Tot în lumea asta în care/ Niciodată nu ştiai 
cu-adevărat/ Cu cine stai la masă şi cu cine/ Faci drumul cu 
care-ai plecat// Să nu te temi că ai ajuns la capăt/ Să-ţi fie 
totuna încotro apuci/ Să nu-ţi mai fie frică de moarte/ Mai 
mult decât de viaţa pe care-o duci”. Urcarea muntelui este 
una dintre poemele reprezentative ale Ilenei Mălăncioiu, cu 
versuri protestatare, o tonalitate a refuzului şi a revelaţiilor 
unei culpe neştiute, din care sentimentul solitudinii nu 
absentează nici el: „Ne-am separat, nimeni nu mai este 
cu nimeni/ Cineva a avut grijă să nu mai fim cu adevărat/ 
Nici măcar doi la un loc şi a reuşit/ Şi totul e mai greu de-
ndurat// Mai stăm alături doar din întâmplare/ Şi-n liniştea 
atât de aşteptată/ La care am ajuns fără să vrem/ Eu aud încă 
voci de altădată.// Sună unite-n capul meu şi totuşi/ Ceva 
nedesluşit mă face să mă mir/ Cum pot suna unite vocile 
unor oameni/ Închişi pe rând în ei ca într-un cimitir.// Ştiu 
bine că eu însămi n-aş mai putea acum/ Să mai iau totul de 
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la început/ Şi-nnebunită de durere strig:/ O, vino înapoi, 
măreţ trecut.// Dar nu-i de-ajuns să strig ca el să vină,/ 
Parcă ne-am prăbuşit de undeva de sus,/ Ar trebui ceva 
să-nvie morţii/ Din liniştea care li s-a impus”. Tensiunea 
poemelor derivă din retragerea în sinele adânc, ca formă 
de detaşare, relativă, de un univers al tainelor şi culpelor 
nebănuite, al fantasmelor şi (des)figurărilor thanatice. 

Poemul Pasărea tăiată este cu totul relevant pentru 
capacitatea de simbolizare a poetei, pentru atitudinile 
ontice, pentru viziunea şi stilul Ilenei Mălăncioiu, în 
măsura în care regăsim aici şi o poetică implicită a 
tragicului, cu trăiri liminare, prin care poezia îşi asumă 
o funcţie ritualic-iniţiatică: cunoaşterea se dovedeşte a 
fi jertfă şi expiere, metaforă a transcenderii limitelor şi 
a accederii într-un spaţiu interzis, cu tainele mari, grele 
de sens şi de miracol, ale existenţei. Pasărea tăiată este, 
astfel, o parabolă a iniţierii în taina gravă a morţii, care 
se insinuează în domeniul viului, printr-o experienţă 
traumatică marcată şi de valorificarea polisemantismului 
verbului „a uita”, contaminat semantic şi simbolic cu 
verbul „a se uita”, într-un regim metaforic dominat de o 
vizualitate pregnantă, densă, revelatorie („M-au ascuns 
bătrânii după obicei/ Să nu uit de frica păsării tăiate/ Şi 
ascult prin uşa încuiată/ Cum se tăvăleşte şi se zbate.// 
Strâmb zăvorul şubrezit de vreme/ Ca să uit ce-am auzit, 
să scap/ De această zbatere în care/ Trupul mai aleargă 
după cap.// Şi tresar când ochii, împietrind de groază/ 
I se-ntorc pe dos ca să albească/ Şi părând că-s boabe 
de porumb/ Alte păsări vin să-l ciugulească”). Puritatea, 
inocenţa, registrul delicat al fiinţei se îngemănează cu 
simbolurile dispariţiei, ale răului sau neantului, entităţi 
martore ale unei cunoaşteri culpabile, ce înregistrează, 
cu sensibilitate de oscilograf, fisurile, traumele şi 
neîmplinirile din alcătuirea firii. Fascinat de spectacolul 
existenţei care glisează în teritoriul morţii, copilul resimte 
empatic groaza păsării, traumatizat de această zbatere 
nesfârşită, „în care /Trupul mai aleargă după cap”. 
Pătrunzând în acest spaţiu interzis, copilul, trece deodată 
dintr-un perimetru al beatitudinii şi mitului, într-un locus 
dominat de cunoaşterea tragică a binelui şi a răului, a 
vieţii şi a morţii, în care fiinţa se plasează sub auspiciile 
scindării, prin revelaţia dramatică a temporalităţii 
aducătoare de degradare şi neantizare a fiinţei.

Gestul copilului reface armonia elementelor, 
suplinind golurile din fiinţă şi căutând să redea 
funcţionalitatea viului unei fiinţe trecute în moarte. Vina 
provocată de asimilarea contradicţiilor şi convulsiilor 
existenţei pretinde expierea, după cum dezintegrarea 
viului cheamă cu sine o reintegrare la nivel simbolic, 
reclamând şi o iluzorie renaştere: „Iau c-o mână capul, cu 
cealaltă restul/ Şi le schimb când mi se pare greu,/ Până 
nu sunt moarte, să mai stea legate/ Cel puţin aşa, prin 
trupul meu.// Însă capul moare mai devreme/ Ca şi cum 
n-a fost tăiată bine/ Şi să nu se zbată trupul singur/ Stau 
să treacă moartea-n el prin mine”. Fără îndoială, versurile 
din Pasărea tăiată dovedesc o acută sensibilitate faţă de 
aporiile realului. Rezonanţa tăierii păsării în conştiinţa 
eului e tulburătoare şi tragică, aducătoare de vină şi 
angoasă. Cunoaşterea, ca deschidere a fiinţei perceptive 
spre lume, are conotaţii ale jertfei şi vinovăţiei, fiinţa 

umană abandonând perimetrul protector al sinelui, 
pentru a asista la dramele, neîmplinirile, fisurile şi 
nedesăvârşirile firii. Cunoaşterea presupune astfel, 
pentru Ileana Mălăncioiu, depăşirea limitelor admise 
de percepţia comună, surmontarea hotarelor şi, implicit, 
găsirea căii de acces spre „zona interzisă”. Pasărea 
tăiată denotă un lirism frust şi simbolic, în acelaşi timp, 
încărcat de volute ale alegoriei, într-un stil ce îmbină 
precizia formei şi încifrarea sensuri. 

Tema morţii are, în poemele Ilenei Mălăncioiu, 
o aură auster-expresionistă, relevantă mai ales prin 
scriitura tensionată, crispată, neconcesivă. Eugen Simion 
notează, de altfel, că „parabolele Ilenei Mălăncioiu pun 
totdeauna fiinţa într-o situaţie fără ieşire. Numai poezia 
mai poate aduna fărâmele trupului şi mai poate da un 
sens unei existenţe din care neantul muşcă adânc. Este în 
poezie şi un element de sarcasm, există o fină sensibilitate 
la grotesc, la tenebrosul şi morbidul din viaţă. Privirea 
Ilenei Mălăncioiu descoperă uşor golurile din lucruri, 
inconsistenţa lumii, formele evanescente ale materiei. 
Există o direcţie a imaginarului şi ea indică, mereu, o 
prăbuşire de materii dure, o coborâre a spiritului spre 
limita de jos a suportabilului. Ileana Mălăncioiu pune 
oarecare fervoare în a sugera această neîncetată cădere 
a structurilor, mistuire a fiinţei care vrea să înţeleagă 
cauzalităţile secrete ale unui proces ireversibil”. Boul 
jupuit e o poezie în care tema thanatică e reprezentată 
cu o fervoare agresivă a percepţiei vizuale şi un desen 
halucinant tocmai prin realismul crud al detaliilor, 
ce fixează raportul greu de exprimat dintre fluxul 
vital şi materialitatea trupului căzut, dintre idealitate 
şi realitate. Poeta surprinde infernul corporalităţii 
deposedate de emblema vitalului într-un desen acut şi 
frust, de o tulburătoare concreteţe a liniilor şi culorilor: 
„Boul jupuit atârnă cu picioarele în sus,/ Pielea nu mai 
înveleşte carnea lui cea muritoare/ O lumină dinăuntru 
şi-o lumină dinafară/ Lasă coastele să facă cercuri albe 
de răcoare.// Locul inimii aşteaptă însemnat cu cheag de 
sânge/ Capul cel cu stea în frunte se mai vede numai 
unde/ Ochii umezi daţi pe spate vine cineva să-i scoată/ 
Şi desparte carnea rece de luminile rotunde.// Eu rămân 
tăcută-n preajma trupului ce se lungeşte/ Şi se leagănă 
în aer parcă-anume ca să ştiu/ Că din el se vede doar o 
umbră şi-o lumină/ Dată de acea putere de-a fi fost odată 
viu”. În ultima strofă este redată senzaţia mortificantă 
a imanenţei cărnii, a neantului, a materiei inerte, lipsite 
de însemnele viului: „Dar lumina este rece şi încep să 
mă cutremur/ Că în jur nu văd nimica şi încep să-i dau 
ocol/ Până când se rup în noapte funiile de pe oase/ 
Şi dispare fără urmă trupul atârnat în gol”. Efemer 
şi aparenţă, absenţa oricărui fior de transcendenţă, 
acuitate senzorială şi dramatism dez-iluzionat, tensiunea 
detaliilor visceralului, senzaţie de reificare, inerţia 
corporalităţii deposedate de orice fel de iluzie a vieţii 
– acestea sunt reperele semantice şi simbolice valide 
ale poeziei. De altfel, lirica Ilenei Mălăncioiu este, în 
întregul ei, una a tensiunii tragice, a sfâşierii lăuntrice 
din care izvorăşte o etică a suferinţei transfigurate, prin 
care ultragiile lumii şi voinţa de expiere se regăsesc într-
un fragil, dar incontestabil echilibru. 
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Marian Victor BUCIU

Limbaj şi conştiinţă poetică

Ante-scriptum
După micro-sinteza din Panorama literaturii 

române din secolul XX, vol. I. Poezia, relativă la poezia 
Ilenei Mălăncioiu, voi fi aici analitic, pe cât posibil 
mereu la, sau chiar în, text. Iniţiez o lectură atentă, lentă, 
dinăuntru spre afara operei. A citi şi a comenta orice text 
este un act de o considerabilă încercare. A parcurge totul 
în linie, text cu text, ar putea verifica monotonia (sau 
monodia) vs. diversificarea textuală, de stil şi viziune, a 
întregii opere poetice, ceea ce este, în acest caz, calea nu 
doar prezumată, dar chiar admisă, într-o percepţie critică, 
de altfel, larg acceptată.1 Dacă secţionăm întregul, întâlnim 
neapărat imperativul unor criterii de dispunere analitică: 
cronologie, teme, substanţă poetică ori limbaj. Au rezultat 
următoarele fragmente: 1. Limbaj şi conştiinţă poetică. 2. 
Onirism estetic tangenţial. 3. Poezie şi vis. 4. Poezie cu 
(des)cântec. 5. Pseudo-pasteluri. 6. Măştile (personajele) 
poeziei. 7. Poetica memoriei rurale. 8. Poezia cutumiară. 
9. O lume, două lumi. 10. Pământul şi pământurile. 11. 
„Sentimentul muntelui”. 12. Apa lumilor. 13. Poezie şi 
sacru. 14. Poetic şi carnavalesc. 15. Mituri poetice. 16. 
Trupuri magice. 17. Eros în intermundiu. 18. Viaţămoarte. 
19. Timp, istorie şi lege. 20. Voinţa poetică.

Limbaj şi conştiinţă poetică
Constat că limbajul poetic al Ilenei Mălăncioiu este 

adecvat convenţiei sale de gândire, viziune, imaginaţie.2 
Voi arăta că el emană din universul existenţial lărgit, 
extrem. Iniţiază şi menţine un flux enunţiativ particular. 
Începe de la o limbă aşa-zicând „moartă”, potrivită morţii 
şi morţilor „reînviaţi” prin recurs mentalitar. Se extinde 
în proximitatea unui nihilism şi strigăt expresionist. 
Adoptă şi adaptează simulacrul (ca şi cum, als ob) ori 
metamorfoza şi substituţia. Se foloseşte neobosit de surse, 
intertext (de la hipotext la hipertext, cf. G. Genette), 
metatext, livresc şi se lasă străbătut de largi incidenţe cu 
onirismul estetic. Dincolo de aceste alăturări ori analogii 
categoriale, limbajul poetic al Ilenei Mălăncioiu îşi apără 
cu tărie personalitatea.

Iată ce urmează a fi demonstrat prin lectura, 
selectivă, problematizată, a poeziei. Într-o cronologie de 
bună seamă bazată pe ceea ce este semnificativ pentru 
conştiinţa limbajului, aşadar la nivel metapoetic. De 
aceea încep cu texte poetice din volumul Crini pentru 
domnişoara mireasă, 1973.

În poezia, de citat în întregul ei, cu titlul unui 
verb la persoana întâi, Aştept, perspectiva este condusă 
spre exterior, spre persoana a treia. Cineva, de dincolo de 
viaţa obişnuită, se-ntoarce, în „taină”, la altcineva, de aici, 

care, cu ştiuta şi recurenta „spaimă” a numeroase texte, 
vrea să comunice. Dar iată cum: „Ca de la o moartă la altă 
moartă”. O limbă moartă sau o limbă a morţilor capătă 
darul de a învia. E firesc, aici, unde limba este un vehicul 
între două lumi care au graniţa total spiritualizată şi, de 
bună seamă, dematerializată. 

În Dorinţă citim, într-o perspectivă, filosofic 
vaihingeriană (Als ob), a posibilului: „Să fie ca şi cum (s. 
m.) şi tu ai fost văzut/ Acea lume cu păpuşi din cenuşă de 
morţi.” Privind limbajul, de reţinut este că verbul „ai fost 
văzut” apare aici într-o formă de limbă veche. El păstrează 
o vechime care poartă aceeaşi marcă de spiritualitate. 
Mobilitatea persoanei există pe deplin în proprietatea 
poeziei Ilenei Mălăncioiu. Acum, discursul fatic rămâne 
orientat spre un eu detaşat în tu: „Ai recunoscut-o şi te-ai 
prefăcut că nu o cunoşti.” Noaptea are loc metamorfoza 
sau substituirea fiinţei-obiect dintre lumi: „să schimb/ 
Capul meu cu capul din acel par”, mai citim şi vedem cum 
discursul este acum asumat de persoana întâi.

Într-un text (Vertebra) care curge cu totul 
neprevăzut (face, ca atare, stil), metamorfoza apare la 
final: „Din vertebra ei se face un lanţ/ Pe care îl ţii în mâini 
tremurând.”

Noutatea în volumul din 1976, Ardere de tot, este 
mai întâi una de flux verbal, urmată de lipsa punctuaţiei, a 
majusculei iniţiale a textului şi a enunţului.

Intertextul este adesea un vehicul de producere 
a textului personal. Iată-l în ipostaza literară, livrescă, 
în Restul este tăcere, din volumul amintit, cunoscută 
sintagmă-clişeu, pentru captarea bunăvoinţei cititorului. 
Un citat, „spunea prinţul”, care are „mintea bolnavă” (de 
citit în paralel şi cu poezia lui Florin Mugur), trimite, prin 
amintirea celor patru morţi şi a unui duel, la piesa lui W. 
Shakespeare. Dar şi la acei cititori care l-au răstălmăcit pe 
Montaigne şi se află „pe culmea disperării”.

Undeva, deasupra (Peste zona interzisă, 1979) 
continuă, printr-un procedeu deja observat ca recurent, 
poezia anterioară, Adulmecând lumea. Locutoarea îşi 
priveşte viaţa din înalt ca fiind sfârşită şi totuşi dialoghează 
cu ea şi îi spune, cu reverenţă, că „aţi fost fără speranţă”. 
Viaţa ei a fost o rătăcire a morţii, ori în moarte, în „lumea 
care nu era tocmai reală”. Limbajul rămâne în chip de 
expresie, la suprafaţă, sufletească, iar în adâncime de o 
morbideţe extensivă, de la biologic la cerebral. Faptul 
ajunge recunoscut, iată, în acest fragment metatextual: 
„Dar numai cuvintele sufletului meu/ pierdut în sufletul 
întregului îmi dau ocol/ de parcă s-au rostit într-o celulă 
veche/ a unui craniu îngropat în gol”. 

Ileana Mălăncioiu are o imperioasă nevoie de ceea 
ce G. Genette numeşte palimpsest. Ea îşi ia adesea ca 
referent un hipotext, un text originar, oral sau scris. Fără 
intertextualitate nu există, în bună parte, la ea, poezie. 
Originalitatea îşi are rădăcina în originaritate.

Există şi perspectiva oarecum opusă. O gravitate 
de situaţie este expusă în cel mai simplu limbaj. Atunci, 
locutoarea tace înfricoşată de mâna „de fier” întinsă (Mi 
s-a întins o mână, în vol. Linia vieţii, 1982): „Şi nu mă pot 
decide/ Să mă spânzur de ea”. 
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Turnul Babel, din acelaşi volum, produce o abatere 
de la amestecul limbilor la non-limbaj, însă unul apt să 
asigure comprehensiunea – existenţială, pentru actanţii 
poetici, hermeneutică, pentru cititor. Limbajul apare 
direct sau pur revelator: „Descoperisem un nou mod de 
a ne înţelege”. El este redus totodată la (un) cuvânt şi 
nonsens: „strigam cât puteam acelaşi cuvânt/ Care nu 
însemna absolut nimic”. O limbă a strigătului trasează în 
poezia, naturalmente ori existenţial expresionistă, scrisă 
de Ileana Mălăncioiu, de altfel o admiratoare declarată şi 
neîntâmplătoare a lui Edvard Munch, autorul celebrului 
tablou Der Schrei. 

În ce mod ar fi posibil de comparat mica poezie a 
Ilenei Mălăncioiu cu poemul cu acelaşi titlul al lui Leonid 
Dimov? Apropieri de limbaj şi viziune ori imaginar există, 
dincolo de diferenţele de construcţie poetică.3 

Onirism estetic tangenţial
Tangenţele poeziei Ilenei Mălăncioiu la poetica 

onirismului estetic se cer, pentru a ajunge convingătoare, 
urmărite cu mai multă atenţie. Poeta nu este absolut 
singulară nici în cadrul generaţiei sale, nici în acela al 
poeziei româneşti. Faptul s-a mai observat, dar se cade 
extins. 

De vis biblic, ca la Leonid Dimov, este „pasărea 
divină”, într-un titlu-invocaţie (Doamnă pasăre, din vol. 
Inima reginei, 1971). Ea îi sparge cu nepăsare ochii celei 
care zadarnic se roagă plângând. Pasăre doar cu numele, 
alcătuirea este aşa-zicând zoo-antropologică: „Pasărea cu 
bot de leu/ Şi picioare de copil”. Are un picior „retezat”. O 
falsă maimuţă, „în loc de coadă are/ O femeie/ Fără mâini 
şi fără cap.” Să notez de pe acum: ca şi Leonid Dimov, 
Ileana Mălăncioiu nu renunţă cu nici un chip la rimă.

Hotar (din vol. Crini pentru domnişoara mireasă, 
1973) este tot o „dimoviană”, ludică, joc verbal sonor, 
figuraţie aleatorie, deşi cu elemente proprii poeziei scrise 
de Ileana Mălăncioiu. „Aici împuşcăm albul cal de drum/ 
Cu care am venit până acum,/ Altfel în noaptea asta ni se 
ia/ Sau ni-l omoară cineva sub şa.” Aproape gratuitate, 
deopotrivă şi tragic, moarte. Formal gratuitate, substanţial 
tragic.

Tot de acolo, M-am hotărât, enunţată, firesc, la 
genul feminin, stă pe onirism-ironic-parodic: „Să vă fie 
carnavalul de râs, capra este de gresie/ Şi gresia din cenuşa 
ei şi eu sunt singură iar”. Plânsul este de chihlimbar. Zeiţa 
are doar un ochi (nu va exista mai mult de unul în întreaga 
operă poetică). Organele sunt interşanjabile: „Dau un ochi 
pentru un ochi al ei”. Locutoarea există în transă ori într-
un delir metamorfotic: „M-am hotărât, mă fac capră de 
carnaval,/ Mă fac şarpele, mă fac ochiul din tâmpla sa/ Pe 
care capul tău în pământ aplecat/ Fără să ştie îl va căuta.”

Procedeul de tip als ob, frecvent în poetica 
onirismului estetic, ne întâmpină chiar de la paratext: Pare 
(vol. cit.), unde dominantele sunt aparenţele, simulacrele. 
Pare şi ca şi cum se tot repetă. Iată aceste extrase pentru 
a se putea face o idee despre text: „Pare să aibă o găinuşă 
pe deget…”, „Găinuşa îngheţată”…, „nunta/ Ce se repetă 
în neştire”.

Din Peste zona interzisă, 1979, extrag mai multe 
poezii.

Monumentul, dintr-un titlu, este unul funerar, gol 
(„mai trebuia mortul”), din piatră cărată de locutoarea-
constructoare („Construiam…”) „dintr-o parte în alta/ şi 
înapoi”. L-am amintit pe poetul L. Dimov, dar e necesar 
şi numele lui D. Ţepeneag: vezi proza sa Fuga (fragment 
de roman), publicată în revista „Luceafărul”, la 14 iunie 
1969, cu plecarea la gară de la Maria la Magda şi invers. 

Şi tot de Ţepeneag îmi aminteşte În drumul 
furnicilor. Pe pământul ca un muşuroi, furnicile trec peste 
locutoare, implacabil. Regina furnicilor vorbeşte: „ne ştim 
bine drumul”. Locutoarea admite dialogul, spune „şi noi”, 
oamenii. În fine, ca să ajungem la Ţepeneag (din varii 
texte ale sale), locutoarea, luată-n spatele furnicii, vrea să 
ştie dacă regina furnicilor „creştea atât de înfricoşător/ sau 
eu mă micşoram fără să ştiu”. 

Pentru Bicicliştii, a se vedea D. Ţepeneag, 
Biciclistul (fragmente), 1968-1970. Atmosfera din poezia 
Ilenei Mălăncioiu este cea a oniricilor estetişti: „în jur o 
lume veselă, cochetă”. Dublată de farsa tragică: „fiecare 
dintre noi/ era tras pe o roată de bicicletă”. În fruntea 
bicicliştilor pedalează unul cu o roată „dezumflată”, care 
îşi strigă cu disperare părinţii şi nu se poate opri, doar că-
şi umflă „oasele goale”, iar peste el trec ceilalţi biciclişti.

Pentru Joc, unul cu pietre, în care „oricum voi 
pierde”, sunt obligat să trimit spre Jocul, 1959, al lui D. 
Ţepeneag). „Ce altceva pot să fac?”, iată întrebarea de 
aici, rostită de locutoarea care, după pietre, ne vesteşte că 
va muta munţii. Prin forma credinţei ei poetice, de bună 
seamă.

Acelaşi drum textual (doar că lui Ţepeneag i se 
adaugă Virgil Mazilescu) se potriveşte şi pentru Cucuta: 
când locutoarea va „bea otrava”, „va fi linişte şi va fi 
bine”. Astfel, ea moare neştiută, dar ştie că se va spune că 
„de moarte bună”.

În Bufonul, ea este (aproape?) moartă: „trupul meu 
de durere se tăvălea”, dar totodată i se cercetează tigva. 
Trimite ea însăşi la Hamlet, Ofelia, tatăl ei. Pe când acum, 
aici, regii îi privesc capul „cum şi-ar privi bufonul”. Din 
tot, nici ea nu înţelege nimic. Nu are prejudecata sensului, 
rămâne la derularea faptului. Propensiunea narativă 
rămâne suficientă, de altfel este chiar irepresibilă. De ce ar 
fi, desigur, obligatorie înţelegerea a tot ce (i) se întâmplă? 

țintă fixă ileana mălăncioiu
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Un schimb de identitate apare marcat în Pe când 
călătoream, unde emitenta sau locutoarea actanţială se 
confundă, pe cale livrescă acum, cu căpitanul Ahab. 
Corabia este aici condusă chiar de sufletul ei. Balena 
a muşcat „în mine în visul cel mai curat/ unde totul s-a 
repetat”. Părăsită de corabie, ne dezvăluie cum „căutam 
singură balena albă”. La o lectură suficient de atentă, 
descoperim că ea joacă aici roluri multiple (e modul 
ei obişnuit de expresie a eului), înscenează, face totul, 
dincolo de tot ce e normal: „totul atârna în spatele meu/ 
fiindcă eu ţineam loc şi de corabie şi de ape/ şi de echipajul 
care acceptase nebunia mea/ şi de balena care ne înghiţea”.

Ca-n Kafka, în Pact regăsim complicitatea dintre 
victimă, care este aici poeta, şi călău. Ea îşi admite vina 
doar pentru că acceptase propunerea „să mor/ înainte de a 
fi condamnată”. Călăul este cel tulburat şi nu doarme, iar 
pentru că este şi preot, îi ţine o „cuvântare”. La execuţie, 
uită cuţitele, vine doar cu flori. Final deconcertant, de care 
nu sunt deloc străini oniricii estetişti Dimov şi Ţepeneag, 
deopotrivă şi ei lucrând textual şi imaginând în posibil, 
în simulacru (als ob). Scrie aici poeta Ileana Mălăncioiu: 
„dar o să fie totuşi ca şi cum (s. m.) ai murit”, pe linia unui 
onirism ironic şi nu, cum poate, unii, ne-am fi aşteptat, 
tragic. 

Câteva poezii care se configurează în jurul 
sufletului trec dinspre Dimov spre Cărtărescu. Într-una, cea 
mai puţin realizată, Luasem forma unui fluture, locutoarea 
este pe punctul de-a fi mâncată de fluturi, deşi nu vrea şi 
să se roage. În Adulmecând lumea, se-ntoarce pe pământ, 
pe aripa unui fluture. Iată, am spune, poezia pe care n-o 
scrie, deşi ar fi trebuit, Cărtărescu, prozatorul. Aripa este 
o paraşută, asemănată cu o planetă. Polenu-i cade-n orbită 
şi, dacă s-ar fi mişcat, „prin întuneric m-aş fi învârtit”, 
„adulmecând lumea de care mă desprinsesem/ odată ca 
niciodată”. Ajung la Întunecată zare. E o zare a „tristeţii 
mele”, interioară, unde există trupurile de „fluturi morţi”. 
Într-o floare se află „viaţa veşnică sub formă de fluture”. 
Sunt fluturi ale căror aripi se scutură atunci când ea 
traversează îndărăt „apele moarte”. Un trup vâră fluturele 
„în crisalida albă/ Ca-ntr-un mormânt împărătesc”. Starea 
este apropiată de aceea de la Virgil Mazilescu: „şi a fost 
linişte şi a fost ger”. În această circumstanţă se constată: 
„iar viermele s-a înălţat la cer”. 

Ajung, în sfârşit, la Linia vieţii, din volumul 
omonim, apărut în 1982. Unde, un fluture „îşi terminase 
zborul, atâta tot”. Se petrece totuşi şi altceva: „deodată 
linia vieţii mele/ A început să bată din cele două aripi 
perfecte”. O (z)batere la graniţa dintre nonsens şi parabolă.

Poezie şi vis
Visul există în poezia Ilenei Mălăncioiu, nu doar 

implicit sau extensiv, dar şi explicit sau intensiv. 
Prin procedeul (trucul, ar fi spus G. Călinescu) 

magnificării şi extensiei, în poezia cu titlul Vis (Pasărea 
tăiată, 1967) se realizează o metamorfozare (locutoarea 
devine în conştiinţa comunităţii pasăre), o amplificare a 
realităţii (inima ca frunza din care sau, cum scrie textul, 
pe care cântă cu amploare un cântec obscur – citim exact: 
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„nu-l mai înţeleg” –, iar frunza îi pare „un copac întreg”).
Şi poezia Salvatorul (Peste zona interzisă, 1979) 

pare un vis. Iată o impresie puternică generată şi de alte 
texte similare. Locutoarea este aici scoasă din „prăpastie” 
de un „animal fantastic”, numit de ea câine. Ce-şi doreşte 
mai cu seamă este ca să moară (voinţa de putere este la ea 
voinţa de moarte, iar marea nelinişte este de a reuşi în – ori 
prin – moarte, cel mai mare examen existenţial): „nimic nu 
e mai înfricoşător/ decât această moarte ratată”. Când ea 
se-atinge de el, animalul fantastic sau câinele (călăuzitor, 
psihopomp, ar spune o anume mitanaliză sau critică 
arhetipală, în descendendenţa lui N. Frye4), se afundă, iar 
faptul e asemănat cu „un dar nepreţuit/ primit în schimbul 
ultimelor vise”. În ultimă instanţă, îşi refuză sau amână, 
poate, moartea şi readuce animalul („o piele subţire din 
care/ trupul fusese scos de viu”) la suprafaţă.

Vipera, din acelaşi volum, este indubitabil vis: „Mă 
visez…”, citim, ca viperă cu litera V înscrisă pe cap. Un 
„El” o priveşte tocmai pe litera V şi n-o muşcă, dar nici 
nu se-ntâlnesc: „ai vrea tu/ şi eu aş vrea dar nu se poate/ 
sunt vipera care încă nu se născu”. În acest ludic simulant 
(als ob), poezia Ilenei Mălăncioiu ne dezvăluie şi pre-
existenţa, tot o existenţă, de dinainte a viaţă şi, desigur, 
de moarte. Poeta, cu profunda-i sensibilitate thanatică şi 
spaţială (care o înglobează pe cea temporală) are obsesia 
timpului din afara timpului, a timpului anterior naşterii şi 
posterior morţii strict omeneşti.

Din vis se extrage, iată, cu menţionarea timpului, 
şi Încă un ceas. Visează („visam”) că stă într-o vale cu 
brazi, păsări, furnici „care umblau peste mine” (vezi, În 
drumul furnicilor, din acelaşi volum, Peste zona interzisă, 
1979). Nu intră încă în timpul bun (lipseşte „un ceas): „şi 
m-aş fi bucurat că exist/ şi m-aş fi bucurat că sunt altceva/ 
decât tăcerea aceasta hohotitoare”. Domină o singurătate 
ambiguă, amestecată, de ceea ce, în mod specific, se 
numeşte râsu’-plânsu’. Şi totul se petrece pentru că norul 
acoperă soarele. Iată o limpede explicaţie copilărească, 
dintr-o viziune, şi ea, recurentă, la Ileana Mălăncioiu.

Trec peste somn (nu ştiu cât de frecvent este verbul 
a dormi în poezia aceasta, poate că mie mi-o fi scăpat 
înregistrarea lui) şi mă opresc la Un ceas de insomnie 
(vol. Linia vieţii, 1982): aici reapare o pasăre, neprecizată, 
dezvăluită prin modul în care se comunică. Este o pasăre cu 
„cântecul grotesc”. Probabil rău prevestitoare, deducem, 
din faptul că nu cântă, devenind astfel benefică. „Ce bine 
este totuşi că nu cântă/ Ce bine că nu intru în somnul fără 
vise/ Ce bine că ascult înfricoşată/ Cum scârţâie obloanele 
deschise”. Tăcerea păsării menţine ordinea aşa-zicând 
confortabilă a locutoarei: veghea în stare de frică, dar şi 
visul, cel cu ochii deschişi, mai mult decât cel din somn.

Un coşmar este conţinut în Pradă visului meu, din 
acelaşi volum. Vis individualizat, luat cu totul în posesie, 
mai bine spus de care se lasă cu totul posedată. Agresată 
trupeşte (iar trupul este în poezia Ilenei Mălăncioiu un 
reper, un laitmotiv de forţă): „o gheară înfiptă în carnea 
mea/ Şi nimeni nu mă trezea”. Un vis, un coşmar, din 
exterior, totuşi din interioritatea somnului, iată, existent 
în lirica autoarei. Care, la trezire, constată că „nimeni nu 
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mai era viu”. Vis, într-un fel, apocaliptic, de fapt pe deplin 
acaparat de morbideţe, una, însă, nicidecum purtătoare a 
extincţiei. Aflăm că locutoarea s-a-ntors în somn (un somn 
protector, acum), „Ştiind că numai acest vis de mort/ Mă 
mai poate salva.” Nu extincţie, dar prezervare. Dar iată ce 
salvare! S-ar zice că Ileana Mălăncioiu este o bună poetă 
de vise rele…

Poezie cu (des)cântec
Un Cântec din volumul Inima reginei, 1971, 

este de moarte, frică, sfâşiere deplină, la propriu, dar şi 
de comuniune. Nepotrivirea locutoarei şi a lui Ieronim 
ajunge distrugătoare pentru ea şi mortală pentru el. El 
piere la atingerea ei, iar ea se desface asemenea lui în 
bucăţi, se realcătuieşte anatomic într-un fel straniu, 
având un ochi în ceafă şi un călcâi în creştet. 

În versuri scurte, cvasi-folclorice, este scris un 
alt Cântec, dar şi descântec, din volumul amintit, unul 
aşa zicând de lume vie-lume moartă. În fapt, este un 
(des)cântec de moartă („Prin cătunele cu sfinţi/ Trece 
moarta ochi cuminţi”) şi de moarte, de lume a morţii 
(„Cântec curat/ Numai în lumea morţilor cântat”). 

În fine, din acelaşi volum, un Cântec de păsări, 
către iubit, este în fapt cântecul păsărilor care locuiesc 
într-un copac din prăpastie. Un pretext pentru a reaminti 
identificarea recurentă, mortuară, ceremonială, şi nu 
tocmai morbidă, a locutoarei: „Căci eu ca şi moarta, 
iubite, nu vin/ Decât cu făptura mea rece şi dură/ Aceeaşi 
prăpastie-naltă cu păsări/ Ne lasă un cântec pe gură.”

Pentru Cântec de bucurie, din volumul Ardere de 
tot, 1976, motivul este acela că „duhul tău mă întâmpină 
blând şi îmi spune/ că din el vin şi-n el mă voi întoarce”. 
Mai mult decât la Tudor Arghezi, sufletul este „bucuros 
de moarte”. Moartea, „pasăre galbină”, este amânată. 
Dar locutoarea, în chip de rugăciune, îi cere păsării 
complice ca să-i „presimtă” cântecul de moarte. 

Un alt Cântec de bucurie, din Peste zona 
interzisă, 1979, conduce pe o „arcă” eşuată, într-un ţinut 
„străvechi”, unde oamenii cred în măruntaie de păsări. E 
vârsta aşa zicând magică a omenirii, niciodată încheiată. 
Locutoarea vorbeşte şi de această dată cu cineva doar 
pronominalizat, un „tu” care-i aduce bucurie, da, în 
pofida cântecului, şi tristeţe. „Totul se petrecea în mare 
taină”, suntem asiguraţi, pe când bucuria există pe 
pământ întrucât „eşuasem”. Iar cerul este cel „sub care-
aşteptam”.

O poezie mai lungă, basm, mit, cântec trimiţând 
spre alte, anume, cântece, care împrumută titlul 
volumului, Peste zona interzisă, începe ca o rugăciune 
(„Doamne”). Pentru ca să exprime o „frică” de „un 
cal alb cu pielea scrisă/ cu vechi cântece de moarte”. 
Locutoarea este „legată” de calul care o poartă „peste 
zona interzisă”, iar când răsună o „trâmbiţă de foc”, cere 
calului să fie întoarsă pe mânzul lui, însă „calul nu mă 
mai aude”. Pentru că, doar liber fiind, nu cunoaşte nicio 
interdicţie. Poezia este o alegorie şi totodată o explicaţie 
şi avertisment, privind felul de a fi al Ilenei Mălăncioiu.

Un Cântec de primăvară (Linia vieţii, 1982), 
poem citit de unii politic, de alţii intertextualist, pentru că 
poate aminti de Bacovia („O nouă primăvară pe vechile 
dureri/ O nouă primăvară de visuri şi păreri…”), este 
scris prozaic, amalgam de ironie, sarcasm, disperare şi 
iluzii, toate de esenţă morală, dar o esenţă tulburată. 
„Oricum o să fie bine/ Vine o vreme când totul e bine”. 
Însă stăpânitoare rămâne amânarea în timp şi salvarea 
tocmai prin funcţia amorală a memoriei: „Am plecat la 
munte să mai uit o vreme”.

Pseudo-pasteluri
Câteva poezii ale Ilenei Mălăncioiu sunt 

pasteluri doar cu numele. Ele sunt risipite prin mai 
multe volume. 

În Ardere de tot, 1976, un Pastel este, în 
definitiv, un alt cântec de primăvară, în siajul lui 
Bacovia: „am intrat din nou în primăvară/ cu aceleaşi 
visuri şi cu câţiva morţi”. Gândul dominant este la cei 
plecaţi la cer pe calea vămilor: „sufletele poate au ajuns 
în cer”. A treia strofă, în care emitenta, cu evidentele 
ei particularităţi spirituale şi cutumiare, încă mai caută 
pe cineva pierdut, este tot în urma paradigmaticului 
Bacovia: „aerul e rece, vântul bate-ntruna/ sufletele 
parcă s-au pierdut în frig/ nu văd nicio urmă sigură din 
viaţa/ celui dus pe care cu durere-l strig”.

În alt Pastel, cu brad, foc, boală, uitare totală, 
a vieţii ca şi a morţii, „intrăm dintr-odată în zona/ în 
care uităm să trăim”, „am uitat toată durerea şi tot 
nenorocul”. Moartea sau uitarea, însă, nu-i stăvilesc 
emitentei căutarea şi speranţa de a găsi, în chip, poate, 
de element prim şi ultim, „focul”.

Un Pastel din Peste zona interzisă, 1979, este 
scris la vreme de „vară-n iarnă”, într-o perspectivă 
eminamente morală, întrucât atunci „Nimic nu mai este 
imaculat”. A treia strofă ajunge la o omofonie care l-a 
preocupat şi pe D. Ţepeneag, îndeobşte un autor cu o 
scriitură, între alte moduri, de dezvoltare omofonică. 
Aceea comună celor doi scriitori din aceeaşi generaţie 
este: scriu-sicriu. Dar şi cadrul îi apropie: starea de 
veselie extremă (deşi la „bacoviana” Ileana Mălăncioiu 
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nu tot aşa de extinsă ca la experimentalistul cosmopolit 
D. Ţepeneag). „Acum aş putea să râd în neştire/ acum 
aş putea chiar să scriu/ cuvinte rotunde şi aurite/ ca pe 
capacul unui sicriu”.

Nimic propriu-zis nu este de Pastel, deşi acesta 
este titlul unui alt text din volumul Linia vieţii, 1982. 
Nimic, pentru cititor (doar pentru cenzor!), totul fiind 
o meditaţie, un fel de „glosă”, de un radical scepticism, 
faţă de haosul vieţii şi ineluctabila venire a morţii 
suverane. Cunoaşterea este pentru toţi oprită: „nimeni 
nu poate să afle ce se petrece”. Mântuirea ajunge acum 
o pierdere deplină a vieţii, care este un romantic vis 
al morţii: „Visăm intens o moarte salvatoare”. Timpul 
acela s-a apropiat, e stăpân, a anihilat şi frica: „Acum nu 
ne mai temem, acum aşteptăm/ Dar o să vină totul fără 
să mai visăm.”

_______
 Vezi Marian Victor Buciu, Panorama literaturii 

române din secolul XX. Vol. I. Poezia, Ed. Scrisul Românesc, 
Craiova, 2003: „O biografie şi o poezie de largă deschidere 
existenţială şi artistică, dar şi de o adâncă închidere a 
personalităţii creatoare, poate fi cunoscută prin Ileana 
Mălăncioiu (1940). (…) Diversitatea, disponibilitatea tematică 
nedumereau pe cei cuceriţi de formula poetică manierizată, 
monotonă.” 

1  Vezi şi Marian Victor Buciu, Nicolae Manolescu. 
(Pre)istoria criticului, Ed. Contemporanul, Bucureşti, 2011, 
p. 387, pentru a avea o sugestie în acest sens, prin autorul 
monografiat: „Ileana Mălăncioiu, «poetă inconfundabilă», 
«una din cele mai puternice personalităţi din întreaga literatură 
română», forţase contextul, cu poezia ei de o «puternică 
originalitate», calificată de noul istoric sumbră, după ce 
Grigurcu o numise demonică şi morbidă, Simion macabră, iar 
Negrici mitologic-morbidă. Manolescu o aşază în descendenţa 
vizionarismului lui Eminescu, iar în universal celui al lui 
Blake, înlăturând-o de apropierea critică de Bacovia. Poezia 
se purifică, rămânând la moarte şi violenţă. Parabole uneori 
explicite în Peste zona interzisă. Tragic în Sora mea de 
dincolo. Radicalizare social-politică în Urcarea muntelui. 
Istoricul critic pare că depune armele în faţa poeziilor sale de 
după 1989, dacă nu cumva comite o îndoială oblică: «nu ştiu 
unde să le situez».”

2 „Poezia a ajutat-o pe Ileana Mălăncioiu să străbată 
o existenţă individuală apărată de cuvântul necorupt.” (…) 
„Ileana Mălăncioiu n-a schimbat limbajul poetic, dar s-a 
păstrat pe ea însăşi într-un limbaj aparent reinventat. (…) Arcul 
poetei a săgetat iremediabil zona raţională a confesiei nude, ca 
şi pe cea iraţională, a imaginaţiei halucinante.” (Marian Victor 
Buciu, Panorama literaturii române din secolul XX. Vol. I. 
Poezia)

3 Pentru edificare, iată trei fragmente din volumul meu, 
încă neapărut, Leonid Dimov: noua poezie ca vis: „Poetica 
onirică, supusă legilor autonome ale visului, imaginativă, 
totală, e revelată, de pildă, în versuri din Turnul Babel: 7 
poeme (1968). „Pe-aici se-ncearcă tot şi se-nţelege/ Aici sunt 
întâmplări dispuse-n lege/ Cocoşii: cresc doar negre siluete,/ 
Prietenii: vedenii pe-un burete,/ Livezile: doar muchii de 
vâlcele/ Iar frunzele – livide isoscele.” Sau: „Nu se supune 
legilor curente”. Efectul este unul constructiv, de structurare, 
existenţial şi deopotrivă estetic: „Să ia fiinţă noile etaje”.

(…) În Turnul Babel, limbajul e supus metamorfozei 
dinspre zoologic spre antropologic: „Acum vor învăţa până la 
noapte/ Cum să preschimbe mugetul în şoapte.” El nu exclude 
însă întoarcerea, regresiunea: „Urgoragal, ţi-e teamă, te reduci/ 
La zero roz, la silabe de cuci...”. Dominant ajunge limbajul 
anagramatic, cifrat: „Cocoşi întinşi şi zebre poligame/ Au 
prins a se roti prin anagrame.” Arhaizarea (inime) se potriveşte 
în cuvânt cu inovaţia (ţevuite). Gramatica devine forţată 
firesc. Limba poeziei atrage agramaticalităţile, pluralizarea, 
schimbările de gen etc. Gramatica poetică tinde spre o trans-
gramaticalizare a relaţiei lingvistice. Vom avea, pe lângă 
semnalatele Burgundii, Iberii, Crete, Laponii, şi „kilometre”. 
Enumerarea bric-à-brac face partea din stilistica cea mai vie 
a poetului. „Ostreţe-nşurubate-n osii multe/ Cilindri vineţi, 
faruri, catapulte.” Ea nu rămâne total lipsită de precedenţă, dar 
nici de succesorat.

(…) Materia apare aglomerată, o deşirare din toate, 
un bric-à-brac universal (cosmologic, mitologic, geologic 
etc.) şi în Turnul Babel. Turnul Babel este un centrum mundi: 
„Duceau cu toatele la acel, în ceaţă,/ Turn Babel lins, cu numai 
dimineaţă.” Turnul este născut de timpul unic, auroral: „Părea 
că răsuceşte dimineaţa/ Turn Babel din puzderie ca ceaţa.” E 
vegheat de Urgoragal, care îi este substanţă într-o formă vidă. 
„Turn Babel gol, c-un semn: Urgoragal.” E totul şi nimic. 
Aparenţă şi esenţă deopotrivă, el nu e imaterial, poartă-n 
sine materia, de pildă a cleştarului. E chiar o fiinţă, care-şi 
creşte volumul şi respiră, îmbrăcată în hlamidă împărătească. 
Dar este şi construcţie: unic, dar şi multiplicat („Turnuri 
Babel, multicolore”), „revopsit în violet”, „cu lucarne şi 
etaje”, „înălţat până-n tării.”, „zăvorât în acolade”. Treptele 
sale conduc „(î)n sumbru şi real”, prin urmare la o limită – 
întunecată – a spaţiului imaginar şi trăit. E, apoi, un interregn, 
ca atâtea altele existente în poemele lui Dimov: „Turn Babel 
dur, cu piersice la poale.” E o figurare scrisă în formă obscenă: 
„Turn Babel zmângălit într-o măscară.” Sau o figurare produsă 
iluzoriu: „Turn Babel spart din degetele stranii...” E, poate, 
şi un produs al anamnezei care urcă: „Turn Babel suitor, 
adus aminte.” Ori, în fine, un substitut tocmai acum născut al 
timpului mort: „Turn Babel nou, în vremea care nu e.”

4 Eugen Negrici a sugerat altceva, în treacăt, şi el, 
anume să se caute „punctele de plecare ale unei abordări 
psihocritice a textelor”, în prefaţa Poezia Ilenei Mălăncioiu 
la volumul Peste zona interzisă/ Àtravers la zone interdite, 
traducere de Annie Bentoiu, Ed. Eminescu, 1984.

 (Fragmente din studiul Ileana Mălăncioiu: voinţa 
poetică)
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Dumitru-Mircea BUDA

Vizionarism şi curaj est-etic
 
Două coordonate fundamentale singularizează 

personalitatea şi opera Ilenei Mălăncioiu: o desăvârşită 
consecvenţă etică, desfăşurată de-a lungul unei cariere 
ireproşabile moral şi articulată memorabil în numeroase 
articole, interviuri sau eseuri şi o viziune gravă, fantasmatică, 
a lumii, explorând, într-un imaginar convulsiv, tărâmul 
morţii şi transfigurând imaginile obsedante în poeme de 
o simplitate stilistică şi o capacitate tranzitivă fără egal în 
literatura română. Forţa vizionară a poeziei Ilenei Mălăncioiu, 
autenticitatea ei existenţială, intensitatea şi naturaleţea şocantă 
a scriiturii fac ca versurile din Pasărea tăiată, Către Ieronim, 
Sora mea de dincolo sau Urcarea muntelui să exercite şi 
azi o fascinaţie magnetică asupra cititorilor, livrând căi de 
acces spre o irealitate configurată din flash-uri terifiante, 
fulguraţii senzoriale, apariţii şi viziuni bântuitoare suprapuse 
lumii cotidiene. Biografia şi opera poetei sunt, deopotrivă, 
exemplare: rareori un caracter de o asemenea intransigenţă 
morală, o conştiinţă civică întemeiată pe cultul statornic al 
adevărului, curajului şi pe refuzul oricărui compromis s-a 
întâlnit atât de armonios, în fiinţa unui scriitor, cu o vocaţie 
creatoare atât de radicală, capabilă să construiască un univers 
poetic de acută originalitate, o voce inconfundabilă şi greu 
clasificabilă, situată, asemeni tuturor poeţilor moderni 
adevăraţi, în afara contextelor, a generaţiilor, a modelor şi 
modelelor poetice. Chiar şi filiaţia bacoviană (mărturisită de 
nenumărate ori) pare, mai degrabă, o asumare polemică a unui 
maestru decât un discipolat de poetică şi sensibilitate – dacă 
la nivel sensibil există o afinitate neîndoielnică între cei doi 
poeţi, poetica Ilenei Mălăncioiu e mai degrabă antibacoviană 
iar imaginarul poemelor ei e consubstanţial expresionismului 
reactivat în poezia noastră în anii ’80. Nu e deloc întâmplător, 
de altfel, că, dintre optzecişti, cei mai compatibili cu 
paradigma vizionară a Ilenei Mălăncioiu sunt Ion Mureşan şi 
Aurel Pantea (în special acesta din urmă). 

Traiectoria poetei se desfăşoară într-un fel de plan 
secundar, în subteranul establishment-ului cultural românesc. 
Mai întâi, în anii ’60, când, congeneră lui Nichita Stănescu, 
Ileana Mălăncioiu debutează, cu Pasărea tăiată, abia în 1967, 
cei şapte ani de „întârziere” marcând de fapt refuzul tinerei 
autoare de a adera la strategia tipică de afirmare în acei ani. 

Nici un text pe linia oficială, nici o odă la adresa Partidului, 
nici o luare de poziţie la adresa duşmanului de clasă şi nici 
o glorificare a „omului nou” făurit de comunism nu pătează 
debutul poetei, spre deosebire, din păcate, de cel al majorităţii 
tinerilor scriitori ce se afirmă, cu impetuozitate, la finele 
realismului socialist. Această strategie a detaşării protectoare, 
auto-salvatoare, faţă de „jocurile” de moment ale lumii 
literare va fi o constantă a biografiei Ilenei Mălăncioiu. În 
anii „rezistenţei prin cultură”, când regimul ceauşist devine 
tot mai intolerant cu deraierile de la directivele ideologiei 
oficiale, poeta va prefera, în locul soluţiei evazioniste a 
postmoderniştilor (care asimilează complicatele reţete ale 
textualismului şi construiesc refugii livreşti dintr-o realitate 
irespirabilă, adăpostindu-se sub eşafodaje parabolic-esopice 
şi perfecţionând mecanismele subversivităţii) o radicalizare 
socială lipsită de echivocuri, ce o va supune cenzurii, 
tracasărilor şi interdicţiilor. Impetuozitatea care lipsise din 
anii debutului izbucneşte acum, pe măsură ce poeta scrie şi 
publică, în comunismul cel mai autoritar, versuri antitotalitare, 
în care e cât se poate de vizibilă implicarea civică, absentă 
aproape cu totul în peisajul literar al momentului. Linia 
vieţii (1982), volumul ce urmează uluitorului Sora mea de 
dincolo (1980), descrie, în numeroase poeme, un timp agonic, 
dezabuzat, al unei morţi colective, „pe jumătate”, referinţele 
la descompunerea morală a unei lumi „indecise”, care îşi 
acceptă apocalipsa, fiind cât se poate de evidente: „Ziua are 
trupul despicat în două/ Numai jumătate mai e vie,/ O lumină 
fantastică a-nvăluit/ Tot ce a fost să fie.// Despre morţi numai 
de bine,/ Îngân cu capul pe spate,/ În iarba proaspăt cosită,/ 
Dar despre cei morţi pe jumătate?// Nu mai ştiu ce-aş putea 
să zic,/ E cald, e o zi toridă,/ Să se decidă şi ei, mă gândesc,/ E 
timpul să se decidă.” (Amiază). Desigur, greutatea simbolică 
a poemului provine mai ales din reverberaţia lui intertextuală 
fiindcă, în subtext, rezonează mai vechiul, tulburătorul, poem 
al „păsării tăiate”, o metaforă-obsedantă, în cel mai fidel sens 
mauronian, a universului poetic al Ilenei Mălăncioiu. Şi acum, 
jumătatea „despicată”, încă vie, a unei umanităţi agonizante, 
trăieşte pentru o clipă în iluzia că legătura cu jumătatea 
cealaltă, trecută deja în moarte, ar mai putea fi refăcută, că 
întregul ar mai putea fi readus, cumva, la viaţă. Întocmai ca 
în poemul originar, viziunea e concentrată pe momentul în 
care viaţa se scurge din trup, mutându-se în afara acestuia, 
în lumea cealaltă, a cărei intuiţie frisonantă e transcrisă cu 
fervoare obstinantă: „M-au ascuns bătrînii după obicei/ Să 
nu uit frica pasării tăiate,/ Şi ascult prin uşa încuiată/ Cum 
se tăvăleşte şi se zbate.// Strîmb zăvorul şubrezit de vreme/ 
Ca să uit ce-am auzit, să scap/ De această zbatere în care/
Trupul mai aleargă după cap.// Şi tresar cînd ochii, împietrind 
de groază,/ I se-ntorc pe dos ca să albească/ Şi părînd că-s 
boabe de porumb/ Alte păsări vin să-i ciugulească.// Iau c-o 
mînă capul, cu cealaltă restul/ Şi le schimb cînd mi se pare 
greu,/ Pînă nu sunt moarte să mai stea legate/ Cel puţin aşa, 
prin trupul meu.// Însă capul moare mai devreme/ Ca şi cum 
n-a fost tăiată bine/ Şi să nu se zbată trupul singur/ Stau să 
treacă moartea-n el prin mine” (Pasărea tăiată).

Aproape decimat de cenzură, Urcarea muntelui 
(1985) e, poate, volumul în care concentraţia vizionară a 
scrisului Ilenei Mălăncioiu atinge cota maximă. Un tărâm 
al stihiilor primordiale, al umbrelor şi sufletelor neliniştite e 
spaţiul unde poeta construieşte o veritabilă mitologie a morţii, 
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mizând pe consubstanţialitatea lumilor (de aici şi de dincolo) 
şi pe reactivarea cosmosului simbolic al satului românesc. 
Dar poemele deschid şi surprinzătoare perspective asupra 
prezentului, un timp desvrăjit, abulic, pe care poezia, ea însăşi 
golită de potenţialităţi transfiguratoare, pare să nu-l mai poată 
salva: „Lumea e tot mai tristă şi mai grăbită/ Pîinea e tot 
mai scurtă şi mai turtită/ Fără ca nimeni s-o vadă/ Poezia a 
coborât în stradă.// Se uită-n toate părţile deodată/ Orice drum 
tot acolo duce/ Timpul melancoliei a trecut/ Ea încotro s-o 
apuce.// Poezia a coborît în stradă/ Poezia şade încă o dată pe 
baricade/ Dar lumea e grăbită, dar strada e pustie/ Dar cine să 
mai citească acum poezie?” (Cântec). Mai puţin remarcată de 
comentatorii, numeroşi, ai poeziei Ilenei Mălăncioiu, atraşi de 
elementele de cruzime ale imaginarului, de capacitatea sa de 
a suspenda realitatea şi a invoca lumile şi sufletele de dincolo, 
de proiecţiile onirice şi geografiile mitologice ale poemelor 
ei, e seninătatea dezarmantă a relaţiei sale cu moartea. Nimic 
tensionat, nimic înfricoşător nu e în această tatonare insistentă, 
implacabilă, a metamorfozelor, semnelor şi semnificaţiilor 
în care moartea e mereu explorată, apropiată, asumată drept 
corelativ absolut al vieţii de această poetă ce exorcizează, 
sistematic, tot ceea ce poate fi fobic, angoasant, terifiant în 
relaţia cu lumea de dincolo. Sora mea de dincolo (1980) 
fusese, de altfel, poate cel mai amplu ritual de negociere cu 
moartea (moartea surorii, investită cu tot potenţialul simbolic 
şi percepută cu o autenticitate debordantă) din istoria noastră 
literară, astfel încât avatarurile morţii ajung să fie disciplinate 
într-o viziune serenă, lipsită de orice stridenţe inutile şi 
echilibrând accentele tragice ale efemerităţii aparente cu 
certitudinea subînţeleasă a apartenenţei la un Tot etern, precum 
în acest poem intitulat chiar „Seninătate” din acelaşi Urcarea 
muntelui: „Încă un om îşi duce crucea-n spate/ Senin de 
parcă-ar duce-un sac la moară/ Şi toţi îl urmărim cum intră-n 
cimitir/Şi nimeni nu se-nfioară// Că şi-a scris singur numele 
pe piatră/ Şi că-şi va însemna cu ea pământul verde/ Abia 
plătit de parcă i-ar fi teamă/ Că altfel în curând l-ar putea 
pierde// Deşi acesta pare-atât de sigur,/ Încă un om senin de 
tot apucă/ Spre locul lui ducând în spate crucea/ Pe care toată 
viaţa a învăţat s-o ducă.”

Nu moartea fizică e cea care înspăimântă, aşadar ci, 
după cum mărturiseşte poeta într-unul din generoasele sale 
interviuri (cel din 1998, din Apostrof, acordat Martei Petreu), 
„mai mult decât moartea, mă obsedează moartea psihică, pentru 
că nu pot îndura gândul de a fi morţi înainte de a muri. Ca şi 
credinţa, scrisul mi se pare prin el însuşi un fel de moarte a morţii 
şi de înviere a vieţii”. Este, în aceste rânduri, un adevărat crez 
est-etic, un principiu existenţial şi artistic la fel de valoros, în 
opinia mea, ca întreaga operă literară, de o stranie şi statornică 
originalitate, a Ilenei Mălăncioiu. E greu de crezut, poate, dar 
actualitatea autoarei, ca figură publică şi poetă deopotrivă, în 
vremurile postistorice, post-adevăr, de astăzi, mi se pare mai 
puternică decât oricând. Azi, când conformismul comod e 
adoptat de majoritatea covârşitoare a lumii noastre culturale, 
când intelectualii se feresc să devină voci civice autentice, 
adoptând de cele mai multe ori discursuri prefabricate, lipsite 
de riscuri, când suntem tot mai des tentaţi să relativizăm răul 
recent, să privim înapoi comunismul românesc prin lentile 
edulcorante sau să ne manifestăm „scepticismul” faţă de cei 
care mai cred încă în imperative etice, în constante morale, în 
modele şi formule existenţiale ce nu includ compromisurile de 

tot felul, intelectualii, atât de puţini, de tipul Ilenei Mălăncioiu 
ar trebui valorizaţi cu adevărat, asumaţi şi apăraţi ca repere 
esenţiale. Par, desigur, vorbe mari şi excesiv de retorice, în 
contrast ele însele cu biografia lipsită de orice emfaze, cu 
opţiunile personale asumate discret, fără gesticulaţii teatrale, 
cu naturaleţe şi modestie de una din cele mai autentice 
conştiinţe ale literaturii noastre din ultima jumătate de secol. 
Dar adevărul este că Ileana Mălăncioiu a fost prea mult timp 
marginalizată sau tratată doar cu o condescendenţă comodă de 
critica literară, în ciuda câtorva excepţii notabile. E unul dintre 
cazurile de mari scriitori receptaţi insuficient sau parţial, care 
merită din plin să fie redescoperiţi astăzi, opera lor oferind 
resurse interpretative încă neexplorate şi aparţinând profund, 
tematic şi structural, modernităţii.

Iulia NEDEA

Ileana Mălăncioiu şi modelele din 
poezia rusă

Nu de puţine ori, în interviurile pe care le dă, Ileana 
Mălăncioiu şi-l mărturiseşte ca model pe Esenin. Într-unul 
dintre eseurile sale, poeta face următoarea afirmaţie: „De 
o săptămână citesc poeziile lui Esenin, primul poet pe care 
l-am ştiut pe dinafară la vremea când mi-ar fi fost greu să mă 
apropii de Eminescu sau Bacovia.” Discutând despre poezia 
scriitorului rus, Ileana Mălăncioiu pune sub cupola unui 
„conflict tragic” esenţa liricii lui Esenin. Drama fiinţei ce luptă 
spre a se goli de sine e ceea ce, în fond, leagă viziunile celor 
doi poeţi.

Aşa cum eul esenian apare deseori convertit într-o 
multitudine de fiinţe (ca în unii psalmi, cum e Doamne, tu 
oare, în care, cu o viziune de mistic, Esenin admite ca formă 
de credinţa contopirea eului cu elementarul: „Doamne, 
tu oare/ Ai legănat în vis pământul?/ Pulberea stelelor/ A 
scuturat-o în părul meu vântul.// Răsună cedrii cerului/ 
În văile tristeţii/ Cuvintele se frâng ca spinii.// Cuvintele, 
cuvintele cântă/ Despre ţinuturile îndepartate/ Unde gura 
lumii a muşcat/ Tufele roşcate.// Acolo, în crânguri adânci,/ 
Sar veveriţe, iepuri şi grauri/ Şi joacă sprintenă şi goală,/ 
Ploaia cu genunchii de aur.”), poezia Ilenei Mălăncioiu are 
capacitatea de a înzestra lumea cu suflet, apropiindu-se de 
poezia lui Esenin prin felul în care surprinde miraculosul 
din detalii. Deşi par desprinse de sub un nor apocaliptic, 
poeziile conţin semnul unui paradis salvator care, dacă nu 
poate fi perceput din cuvinte, este apropiat cititorului prin 
imagini ale ingenuităţii. 

Tot mereu, în poeziile scriitoarei, vom regăsi sufletul, 
gândul ori visul care şi-au rătăcit drumul, dar se caută pe ele 
însele în amintiri esenţiale: „Singură în noapte, linişte deplină,/ 
Luna doarme-n ceruri, apa în izvoare,/ Gândul meu în craniul 
aruncat în lume/ Şi călcat aiurea în picioare.// Nu mai ştiu 
de nimeni, doar un vis străin/ Bântuie prin noaptea lungă şi 
pustie,/ Căutând un suflet în care să intre/ Să se încălzească 
şi să-nvie.// Îi aprind lumina pe care am stins-o/ Să găsească 
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singur uşile deschise/ Ca să nu se piardă şi să-i dea o noimă/ 
Sufletului nostru părăsit de vise” (Singură în noapte).

Sentimentul abandonului şi strigătul rătăcitorului, 
care îşi asumă sentinţa naiv, dar lucid, este ceea ce defineşte 
conflictul tragic. Pe fondul lui, raţiunea se aruncă în haos şi 
zgomot. Tragicul fie se multiplică într-un spectacol universal, 
fie e asumat individual, accentuând singurătatea, cum apare, 
de pildă, într-un poem din Învierea lui Lazăr: „Din nou acea 
linişte desăvârşită/ Şi creierul meu îngropat/ Fără scăpare în 
mijlocul ei;/ Ehei, strigă cineva dinlăuntrul lui,/ Ehei, domnilor, 
ehei,/ Unde mai e lumea aia care urla/ Cât o ţinea gura/ Azi-
noapte în somn/ Şi domnul acela care mergea înaintea ei/ Şi 
celălalt domn/ Care mergea înaintea lui/ Cu picioarele înapoi./ 
De ce oare doar ziua asta atâta de lungă/ Şi femeia asta fără 
carne pe oase/ Şi fără un ban în pungă/ Şi spaima asta ca un 
şobolan/ Ce trece drumul în amiaza mare/ Şi cerul senin de 
tot şi aproape nul/ Prin care trece doar uneori/ Câte un înger 
sătul.” (Din nou acea linişte).

În cele din urmă, fiinţa recurge la ceea ce îi cicatrizează 
discontinuităţile: credinţa că dincolo de sinele de nepătruns al 
lumii existenţa îşi regăseşte sensul esenţial. Interesantă este 
şi afirmaţia pe care Ileana Mălăncioiu o face în legătură cu 
poezia Marinei Ţvetaeva: „Dacă aş fi ştiut limba rusă, mi-ar 
fi plăcut să o traduc pe Ţvetaeva şi să-mi însuşesc astfel un 
poem de-al ei ca şi cum ar fi al meu”. Poeta vorbeşte în acelaşi 
interviu despre eul feminin (referindu-se la poetele literaturii 
universale) care devine subiect de mit. Cu alte cuvinte, 
scriitoare precum Sylvia Plath, Emily Dickinson, Anna 
Ahmatova sunt apreciate, susţine poeta, pentru mitul în care 
s-au transformat în urma morţii lor, şi nu atât de mult pentru 
creaţiile lor, care ar trebui reevaluate. Ileana Mălăncioiu 
susţine că mitul ce s-a construit în jurul acestor poete ne 
împiedica, de fapt, să le vedem cu adevărat.

De poezia Annei Ahmatova se apropie Ileana Mălăncioiu 
în dimensiunea erotică a liricii sale, dar şi în cea confesivă. De 
pildă, poemele Annei Ahmatova din Vocea memoriei pun în 
lumină un eu care-şi priveşte cu luciditate, dar şi cu revoltă 
existenţa: „Cu cărbune-am însemnat, pe coapsa stângă,/ Locul 
– tragerea la ţintă exactă să-ţi fie,/ Ca să eliberezi pasărea 
– propria-mi tângă,/ Să pleci iar departe-n noaptea pustie.// 
Dragule! Mâna ta nu va mai tremura/ Şi nu va trebui să mai 
rabd de azi înainte./ Va zbura pasărea – tristeţea mea,/ Aşezându-
se pe ram şi începând să cânte.// Pentru ca cineva, calm, când 
vin zorile,/ Deschizând fereastra, să spună sfios:/ Glasul mi-e 
cunoscut, dar nu-nţeleg cuvintele, -/ Şi să-mi lase ochii-n jos.”

Simplitatea cu care-şi construiesc ambele poete 
parabole ale existenţei regăsim şi în poemele care au în centru 
imagini ale sacrului. De pildă, într-un alt poem al aceluiaşi 
ciclu Anna Ahmatova construieşte o elegie ce cuprinde în 
cuvinte simple un întreg parcurs existenţial: „Mi-ai dat o 
tinereţe grea./ Atâta tristeţe-n cale./ Săracul meu suflet cum 
aş putea/ Bogat să-l aduc în mâinile tale?/ Melodie prelungă, 
linguşitoare,/ Cântă destinul despre slavă./ Doamne! Sunt 
nepăsătoare,/ Eu, zgârcita ta roabă./ În grădinile Tatălui 
Preaînalt/ N-oi fi iarbă, petala trandafirului./ Eu tremur peste 
fiece fir de praf,/ Peste fiece cuvânt al nătângului.”

Atât în poezia Ilenei Mălăncioiu, cât şi în creaţia celor 
doi poeţi ruşi, dorinţa de a ieşi din egocentrismul corporalităţii 

şi de a se cufunda într-o substanţa anonimă, echivalează cu 
absenţa unei identităţi. Această unire are, firesc, ca mijlocitor, 
plânsul. Nu de puţine ori, poeziile Ilenei Mălăncioiu înfaţişează 
imaginea plânsului la trezirea din timpul rugii: „Să mi se 
ia pentru o vreme trupul,/ să rămân suflet şi atât,/ să plâng 
sufletele singure/ Când li se face urât.// Să mi se ia amintirea 
că am fost/ trup şi suflet odată,/ să mi se lase amintirea că am 
fost/ trup şi suflet odată,/ să mi se lase chinul vinei mele/ şi 
dreptul de a fi judecată.” (Rugă)

Poezia ia forma unui ritual atunci când nevoia 
de sens depăşeşte îndoiala. Artele poetice ale celor două 
scriitoare se scriu mereu în jurul aceloraşi simboluri care 
exprimă creşterea spre o permanentă căutare a celui drag: 
„Precum o piatră albă în fântână,/ În mine se află adânc 
o amintire./ Nu pot şi nici nu vreau să o înfrunt:/ Ea – e 
şi veselie, dar şi – căznire// Mi se pare, cel ce va privi-
ndeaproape/ În ochii mei, ar observa-o dintr-odată/ Şi-
ar deveni mai trist şi mai îngândurat/ Ascultând această 
poveste îndurerată.”

La fel apare această obsesie a căutării în 
poemele către Ieronim. Esenţială este, în cele din urmă, 
contemplaţia; fiinţa poetică contemplă un altul care nu mai 
este, conştientizează şi se înspăimântă când are revelaţia 
morţii lui, însă apoi totul revine la firesc, ca într-un scenariu 
realist-magic: mortul face parte din existenţa fiinţei ce îl 
plânge, este parte din lumea celor vii deoarece el numai 
doarme, absenţa lui e una temporară, el lipseşte numai 
atunci când privirea unei alte fiinţe nu se opreşte asupra 
lui: „Era o noapte aproape albă (doamne, ce noapte era!)/ 
Stam în faţa lui Ieronim şi trupul lui era luminat/ Până la 
oase. Domnule Ieronim, am strigat,/ (Căci pe vremea aceea 
îl strigam domnule Ieronim)// Iertaţi-mă vă rog că vă spun 
dar mi-e frică/ Trupul dumneavoastră nu mai este decât/ Un 
contur de lumină aproape difuz/ Şi prin el vi se văd toate 
oasele frânte.”

Starea şi sentimentele faţă de Ieronim devin, în 
cele din urmă, transparente. Privirea l-a transformat într-o 
fiinţa translucidă. Dacă moartea i-a oferit irealitatea, 
privirea i-a readus existenţa, însă l-a esenţializat. Ieronim 
nu mai există acum în trup, el e aer, e materie rarefiată 
prin care se pot întrevedea „oasele frânte”, adică materia 
făcută fărâme. Ceea ce o apropie pe Ileana Mălăncioiu de 
poeţii ruşi este, în esenţă, tocmai năzuinţa către o poetică 
a simplităţii. În căutarea ei, eul îşi consumă revolta, 
transformând conflictul tragic cu alteritatea într-o luptă a 
supunerii cuvintelor.
_______
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Ioan GHEORGHIŞOR

Particularităţi ale construcţiei lirice 

Referindu-se la primele volume ale Ilenei Mălăncioiu, 
Dan Cristea remarcă faptul că acestea generează o „poezie 
cu înfăţişare de scoarţă ţărănească, îmbibată cu substantive şi 
conjuncţii ca de nişte culori tari, naive”, operând cu termeni 
lipsiţi de „orice rafinament calculat”, căci cuvintele sunt parcă 
trimise în voie, libere să se înşiruie, lovindu-se şi scrâşnind între 
ele, pe firul pur al cântecului şi al plânsului.”1 

E de reţinut, în spiritul aceleiaşi idei, şi observaţia unui 
poet, Ion Mircea. „Aspră uneori ca pânza de sac, dar curată ca 
o cămaşă de duminică, poezia Ilenei Mălăncioiu conservă ceva 
primitiv şi ritualic, este esenţializată, austeră, o poezie în alb-
negru.”2

Falsele naraţiuni ale Ilenei Mălăncioiu sunt totuşi 
ridicate pe temelii formate din multe verbe, precum în epic, nu 
din grupuri nominale, adică din ceea ce e caracteristic operei 
lirice. Analizând volumul Sora mea de dincolo, renumitul ziarist 
Cristian Tudor Popescu era de părere că „nu numai verbul şi 
substantivul, dar, mai ales, cuvintele neînsemnate, joantele 
limbii, de obicei nebăgate în seamă, sunt încărcate cu o tensiune 
greu explicabilă (nu sunt folosite nici măcar majusculări 
neaşteptate, ca la Emily Dickinson), ţinând parcă de magie.”3 
Prin versuri „simple”, „aproape copilăreşti”, poeta reuşeşte să 
impresioneze, dar „parcă nicăieri nu se manifestă mai pregnant 
originalitatea şi forţa acestei voci poetice copleşitoare ca în 
tăceri. În sincope. În spaţiile albe”4, adaugă Cristian Tudor 
Popescu.

 „Sub aparenţa maximei simplităţi, a unei sintaxe 
ce se dispensează de rafinamente şi artificii exterioare”, 
observă Ion Pop, poeta creează „deplasări şi interferenţe 
de planuri conferind rostirii o tulburătoare ambiguitate.”5 
Daniel Dimitriu remarcă „aspectul monoton al limbajului 
liric: unui fond speculativ cu exces de subtilităţi i se aplică o 
pecete stilistică voit uniformizatoare. Pecete care derutează, 
dând impresia că poeta se repetă, se autopastişează nu numai 
în ceea ce priveşte limbajul, dar şi în sfera tematicii propriu-
zise.”6 Referindu-se la limbajul poetic al Ilenei Mălăncioiu, 
Daniel Dimitriu remarcă existenţa a trei etape în evoluţia 
acestuia de la un volum la altul. „Descriptiv-expresionist în 
Pasărea tăiată, devine apoi, în Către Ieronim, Inima reginei 
(ambele cicluri) şi, mai ales, în Crini pentru domnişoara 
mireasă, mult dependent de oralitate, de invocaţie şi 
lamentaţie, de bocet, într-un cuvânt de exigenţele ritualice. 
În Ardere de tot revine la descriptivismul iniţial, dar în 
sensul propriu, analog desprinderii, ridicării.”7 Şi, deşi 
„moartea revine obsesiv” în poeme – îşi continuă criticul 
ideea – „textul care o relevă ca obsesie” este altul, dar cu 
aceleaşi „semnificaţii grave, strivitoare.”8

Ileana Mălăncioiu scrie poeme în care monotonia 
mai degrabă aparentă e ruptă parcă din actul existenţial. Un 
act de o gravitate „«naturală»”, tradiţională şi o intensitate 

pe măsură în asumarea integrală a umanului şi experienţelor 
sale esenţiale”, ceea ce aduce în poeme o notă „a armoniei 
integratoare, fără stridenţe şi exhibiţii inutile”9, e de părere 
Paul Cernat. Un poem precum cel pe care îl vom reproduce 
mai jos nu poate fi interpretat decât în registrul grav al 
rezistenţei omului în faţa unor schimbări aparent inofensive, 
dar generatoare de păreri de rău şi de tristeţi nepieritoare:

„Ce tristă era casa mea ieri
Că de mâine nu voi mai sta liniştită în ea
Se clătina încet din temelie,
Aproape să se dărâme,
Şi nimeni n-a vrut să ştie.

Azi dimineaţă când m-am trezit
Cu mormanul de pietre pe mine
Toată lumea a-nceput să mă plângă,
Dar mie mi se părea bine.

Aveam la cap acelaşi tablou,
Aveam sub coaste acelaşi pat,
Numai acoperişul era un pic mai jos,
Încolo nu era nimic schimbat.

Până la prânz au ridicat molozul,
Mai rămăsese doar praful şi pulberea
Şi-un glas care striga aproape senin
Adunaţi pentru mine şi praful şi pulberea,
Tot mie mi se cuvin.
 (Ce tristă era casa mea)
 
Comentând latura stilistică a poemelor autoarei 

Păsării tăiate, Ion Negoiţescu e surprins de cât de puţine 
sunt „mijloacele formale de care dispune poematica Ilenei 
Mălăncioiu. Dacă aceste poeme nu strălucesc prin metafore, 
care, după cum se ştie, mai mult întunecă decât luminează, 
dacă nici metafora muzicală nu le este proprie, (...) puterea 
lor expresivă se explică, desigur, prin intensitatea lirismului, 
a trăirii sensibile ce le dă naştere.”10 Un lirism intens, mai 
spune criticul, care „tulbură totuşi acolo unde ar părea că 
trebuie să limpezească” într-o „poezie de atmosferă.”11 Un 
lirism care, paradoxal, se obiectivează, creând impresia că 
ai de-a face cu poeme epice. 

Mergând în aceeaşi direcţie a prozaismelor pe care 
le induc falsele şi deseori fermecătoarele naraţiuni ale 
poetei, Lucian Raicu lansează o altă ipoteză, ce vizează 
o latură a originalităţii poetei, căci el constată că „din 
alianţa imaginarului cu violenţa terestră a frazei apare 
ireductitibila notă proprie a poemelor Ilenei Mălăncioiu, în 
care tocmai transparenţa şi cursivitatea uneori prozaică a 
vorbirii autorizează neverosimila puritate a evenimentului 
neîmplinit, neconsumat, mereu posibil.”12 Criticul remarcă 
faptul că „poeta nu se dă în lături în faţa aşa-numitelor 
prozaisme, nu se sperie de câte-o expresie curentă”.13 Eugen 
Negrici, analizând efectele „fabulosului voluntar” din lirica 
Ilenei Mălăncioiu, ajunge la concluzia că acesta „impune 
crearea de acţiune sau de descripţie şi aceasta reprezintă, de 
fapt, respectarea unor reguli minime de subcod retoric.”14 
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Se ajunge, astfel, la „viziuni cu caracter narativ (la 
întâmplări, evenimente stranii), dar şi descriptiv (obiecte 
bizare, locuri cu reverberaţii întunecate)”15, mai spune Eugen 
Negrici. El remarcă o anumită, surprinzătoare ordine, o ordine 
«internă», de sistem închis, care decurge chiar din mecanismul 
consecuţiei, a cărui exploatare asigură, în fond, progresia 
textului.” Exemplificăm cele enunţate cu un cântec al poetei:

„Pereche cu îngerul meu de pază
urcasem pe arca numai perechi
şi trecusem urgia şi eşuasem
în timpul acela străvechi
în care oamenii îşi puneau dorinţele
în măruntaiele păsărilor
şi în pământ ca seminţele.

Acolo tu îmi aduceai pe furiş ouă de vrabie
pentru masa de dimineaţă
şi lapte de cuc pentru seara
şi bucurie pentru toată viaţa
şi mai ales multă tristeţe
pentru ce nu putea ţine 
până la bătrâneţe.

Totul se petrecea în mare taină
ne trezeam că peste noapte au înflorit gutuii
vrăbiile nu ştiau când le furai ouăle
noi nu ştiam că răpitoarele îşi scoteau puii
pe-acoperişul nostru, ne bucuram
de pământul pe care eşuasem
şi de cerul sub care-aşteptam.”
 (Cântec de bucurie) 
 
În lumea dominată de umbre şi de proiecţii onirice, 

adaugă Eugen Negrici, „din cuvintele ce li se trezesc pe buze, 
putem reconstitui episoade şi istorii stranii”, creându-li-se 
cititorilor impresia că „asistă la o dezvăluire, la o revelaţie. 
Impune în asemenea «vedenii» poematice tenacitatea cu care se 
menţin poeţii în interiorul cosmoidului lor himeric. Ei au şters 
cu grijă urmele intrării în această lume”16:

„lumină până foarte departe
pe pământul cald peste care pluteşti
se văd femei aducând ramuri de măslin
şi se vede un suflet în care priveşti

stă în faţa ta fără să spună nimic
pare mort foarte de mult şi pare să fie
întors anume să ia sufletul tău
şi să-l ducă peste apa vie

până acolo unde nu se mai vede
decât trupul nemişcat al celor plecaţi
şi umbra corabiei lui uta napiştim
cu idolii de piatră sfărâmaţi

lumină până foarte departe
privesc către tine ca şi cum curând am să mor

undeva după ce am să trec de lumea aceasta
văd încă spaima ta şi-a tuturor”
 (lumină până foarte departe)

Călin Teutişan consideră că „poetica stării la Ileana 
Mălăncioiu ia forme mai puţin comune, căci vocea lirică spune 
poveşti despre sinele inundat de afecte, figurat mereu ca un 
alter”.17 

Interesantă este observaţia lui Iulian Boldea, care 
ajunge la concluzia că „Ileana Mălăncioiu îşi travesteşte 
adesea sentimentele, trăirile şi fantasmele în cheie alegorică, 
acordându-le o identitate onirică, o învestitură simbolică destul 
de evidentă.”18 Şi mai demnă de atenţie este observaţia criticului 
citat mai sus legată de „un efect de palimpsest, în măsura în care 
dedesubtul trăirilor proprii, dedesubtul figuraţiei imaginarului 
propriu se ghicesc alcătuirile mundane, obiectele şi siluetele 
de fiecare zi.”19 O opinie asemănătoare are Dan Cristea, care 
consideră că poeziile Ilenei Mălăncioiu „conţin un ciudat 
amestec de motive livreşti şi folclorice, canonizate, alterându-
se cu un plus de expresivitate, pe chipul unor icoane pe sticlă.”20 

Ileana Mălăncioiu, „preoteasa pentru liturghii negre”, 
cum o numeşte Cornel Regman, are, după părerea acestuia, 
un repertoriu variat: „sepulcralul se întâlneşte cu nuntirea, 
folcloricul cu imaginile onirice, sinistrul cu reprezentările 
festive şi chiar somptuoase.”21 

Există un volum – Ardere de tot – care nu conţine 
niciun semn de punctuaţie, niciun cuvânt scris cu majuscule 
– din considerente stilistice, desigur (acel tot din titlul cărţii 
poate induce ideea de uniformizare, de sfârşit sau de superlativ 
absolut al trăirilor noastre), sau, aşa cum consideră Paul 
Cernat, versurile sunt „transtemporale”, existând un „perfect 
acord între subtilitatea volatilă a gândirii poetice şi precizia 
expresivă a viziunilor, acut senzoriale.”22 Lirismul se naşte şi 
din simplitatea limbajului cu care poeta aduce în faţa cititorului 
situaţii traumatizante din proximitatea morţii care desparte 
sufletul de trup ori bărbatul de femeie. Titlurile celor mai multe 
dintre poeme nu sunt decât începutul acestora (de exemplu: 
Apa de pe valea noastră, Doarme Ieronim, Umblam prin cerul 
gol, Iubitule, şi dacă sufletele noastre, Ci iarăşi cuibul cu pui 
etc.), fapt ce ne aduce aminte de Mihai Eminescu (Somnoroase 
păsărele, Atât de fragedă..., Sara pe deal, Fiind băiet păduri 
cutreieram etc.); există însă şi mai multe poeme intitulate 
identic: Rugă, Pastel (dar şi Pastel I, Pastel II!), Coşmar, 
Cântec de bucurie. N-am fi recurs la aceste constatări dacă nu 
am fi avut în minte inspiratele titluri ale cărţilor de poezie ale 
Ilenei Mălăncioiu (Crini pentru domnişoara mireasă, Ardere de 
tot, Peste zona interzisă, Linia vieţii) sau ale celor de eseistică şi 
publicistică, de exemplu, Călătorie spre mine însămi şi Cronica 
melancoliei. De aici putem înţelege că, uneori, poeta nu era 
preocupată prea mult de forma scrierilor sale din interiorul 
cărţilor, scrieri care făceau trimiterile la text şi prin titlu, ci mai 
degrabă de conţinutul şi de mesajul lor, la înţelegerea acestora 
de către cititori contribuind şi titlurile volumelor. Rima este mai 
mereu semiîncrucişată, potrivindu-se doar versul al doilea cu 
al patrulea:

 
„Eram pregătită să plec la Roma,
Mă urcasem în trenul gata de drum,
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Chiar auzisem şuieratul prelung al unei locomotive
Şi văzusem trei rotocoale de fum.” 
 (Eram pregătită să plec)
 
Rareori, poemele au o tentă folclorică sau coşbuciană, 

nemairespectând şablonizarea impusă de poetă, dar textele nu 
suferă prea mult, întrucât se potrivesc parcă cu ideea exprimată: 

„Se scoală calul alb de sub pământ
Şi botul rece şi-l înalţă-n vânt,
Trece încet prin golul împietrit,
Îl caută pe mirele pierit,
Pe vechea şa a tatălui îl poartă
Pe drumul lui către mireasa moartă.
Şi parcă nu se ştie că nu este chiar ea,
Ci urma de pe botul pe care-l mângâia,
Iar mirele nu-i mirele cel sfânt,
Ci visul calului de sub pământ
Care-n adâncul pietrei îl învie
Şi-l poartă către vechea cununie.”
 (Visul calului alb) 
 
Exceptând parţial „romanul de dragoste” în versuri al 

poetei (care are multe pagini cu o simbolistică complicată!), 
lirica acesteia nu are desfăşurări care solicită cine ştie ce 
abilităţi literare. Decodificarea parabolelor ţine de minima 
cultură literară a fiecărui cititor în parte, chiar dacă unele 
poeme, precum Ursul, Legendă, Arca lui Noe sau chiar Pasărea 
tăiată, au permis interpretări diferite. „Tensiunile zguduitoare” 
pe care le eliberează poemele Ilenei Mălăncioiu i-au permis lui 
Costin Tuchilă să facă o remarcă surprinzătoare, căci el scrie 
că acestea „îşi apropie prin adevărate «tactici de învăluire» 
rostul secret al întâmplării pentru a recepţiona cât mai direct 
forţa loviturii.”23 Versurile poetei sunt „şlefuite imagistic până 
la o graţie a formelor aproape bijuteristică uneori”24, e de părere 
Călin Teutişan.
______
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Nichita DANILOV

Sînt
 

M-am născut instant,
când deasupra lucrurilor ce sunt
nu exista decât neant,
pe care l-am coborât în cuvânt,
ca pe-un fel de liant.

Imediat după apocalipsa de carton,
pe câmpul negru al literaturii,
am socotit de bon-ton,
conform legilor naturii
şi cu muza într-o armonie deplină,
să scriu despre umbră şi lumină.

Azi toată literatura română
ştie că eu exist
şi sper totdeauna aşa să rămână,
ca un mare poet neo-expresionist! 

  în lectura lui Lucian PERŢA

contra-tolle

Câștigătoarea Marelui Premiu  Prometheus 
pentru Opera Omnia (foto Florin Chiriac)


