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Dumitru CHIOARU 
Fără speranţă

Speranţa mi-au ucis-o
clovnii şi saltimbancii ieşiţi
din urne
şi ultima iluzie
că mă pot salva prin poezie –
vorbesc limba lor cînd ar trebui să tac
şi tac atunci cînd ar trebui să-i înjur –
democraţia e o comedie?
 – nici să rîd nu mai pot –
unde eşti ironie?
mai am umor – negru –
întreb cînd se va sfîrşi mascarada
şi primesc acelaşi răspuns: e bine!
ieri mai credeam în viitor
dar azi viitorul nu mai este
ca ieri –
timpul s-a oprit în afişe
iar televizorul face pureci –
cine-i de vină?
ce-i de făcut?
profetul orb din oglindă
m-arată cu degetul.
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Liviu ANTONESEI

Educaţia umanistă, educaţia globală şi 
societatea (2). Reforme fără frontiere!

A doua „crimă fondatoare” – finanţarea pe 
student. Educaţia devine marfă

Dacă prima „crimă fondatoare” – explozia 
necontrolată a învăţămîntului universitar prin înfiinţarea 
de universităţi de stat în toate orăşelele mai răsărite datorită 
presiunilor politrucilor locali şi ciupercăria rezultată din 
înfiinţarea universităţilor private prin Legea 15/ 1990, a 
SRL-urilor – procese nereglementate vreme de zece ani! 
-, au fost mai degrabă factori favorizanţi ai dezastrului, 
schimbarea sistemului de finanţare a pus cireaşa pe tort. 
Trecerea de la finanţare pe post la „finanţarea pe cap de vită 
furajată academic”, cum glumeau amar profesorii, operă a 
ministeriatului reformist Andrei Marga, ministru, Panaite 
Nica, secretar de stat, din anii 1997-2000, a declanşat o 
puzderie de efecte perverse. Să fim atenţi la context – 
eram în plin boom demografic, mulţi studenţi plătitori 
asaltau universităţile de stat, aşa că nici nu mai conta că 
numărul solicitanţilor excedau spaţiile de învăţămînt, 
logistica generală şi numărul cadrelor universitare 
autentice. A urmat diluarea firească a calităţii educaţiei 
universitare însoţită de sporirea veniturilor universităţilor 
şi de mărirea autonomă a salariilor. Bun, un pic de gîndire 
prospectivă n-ar fi stricat celor doi reformişti, pentru că, 
în puţină vreme, boom-ul demografic a luat-o la vale, dar 
sistemul de finanţare a rămas netulburat! Cu efectele pe 
care le trăim şi azi! Cel mai grav este goana neoprită după 
„studenţi cu taxă” a universităţilor de stat, în competiţie 
acerbă cu cele private, cîte au rămas după anul 2000, 
cînd a început în sfîrşit procesul lor de reglementare. 
Interesant este că, în vreme ce universităţi private au mai 
dispărut în jocul pieţei, cele încropite de stat în anii 90 
prin orăşelele patriei sînt netulburate, se tîrîie înainte cu 

banii de la buget, risipind şi aşa insuficientele resurse 
financiare ale educaţiei. E ciudat cum aceste încropeli 
academice sînt reacreditate tot la un cincinal de ARACIS, 
primind calificativele „de încredere”, ba chiar „de foarte 
mare încredere”, chiar şi dacă au fost în centrul unor mari 
scandaluri – plagiate în serie, evaluarea a zeci de mii de 
studenţi, prin computer, pe oră! Şi, pentru că veni vorba de 
bani, în 2014, ultimul an pentru care avem cifre, educaţia 
a beneficiat de cele mai reduse resurse din UE, 2,99% din 
PIB, iar sectorul cercetare-dezvoltare la fel, 0,49% din 
PIB, la o medie europeană de 2,03%! Sigur, Constituţia 
prevede alocarea a 4% din PIB pentru educaţie, dar pe 
cine a interesat asta vreodată? Cifrele din celelalte ţări 
europene pe site-ul INS în raportul România în UE, 
ediţia 2017, dar numai dacă aveţi nervii tari!

1999 – cea mai ambiţioasă reformă începe fără bani!

În acest context, care mie nu mi se pare foarte vesel, 
în care îţi atrag atenţia mai ales dimensiunile cantitative 
ale dezvoltării universităţilor, trebuie să analizăm şi 
efectele produse de cel mai ambiţios plan de reformă a 
educaţiei, cel pus în operă începînd cu 1999. Cum nu 
sînt convins că creşterea cantitativă determină automat 
un salt calitativ, adesea se întîmplă invers, va trebui să 
avem în atenţie aspectele ce ţin de calitate. E nevoie 
acum să vedem ce efecte au avut asupra universităţilor 
procesul de transfer de experienţe academice din lumea 
largă, asociate îndeobşte Procesului Bologna, precum 
sistemul creditelor transferabile, structurarea stadială 
a educaţiei academice – licenţă (3 ani), master (2 ani), 
şcoală doctorală (3 ani), dar şi puzderia de încercări de 
evaluare a performanţelor sistemului universitar.

Dacă nu am fi atît de pudici, am recunoaşte că 
„sistemul Bologna” este, de fapt, transferarea sistemului 
american, fără ca în Europa să existe resursele financiare 
de care dispune educaţia academică de peste Ocean. 
Vorbesc despre Europa în general, că la noi e şi mai trist, 
face parte din povestea noastră atît de plină de originalităţi. 
De altfel, ţările vestice au păstrat o anumită prudenţă în 
momentul entuziasmului general din 1999, anul semnării 
acordului reformist european, la care au aderat între timp 
45 de state. Dar noi am fost printre cei 29 de fruntaşi! 
O anumită prudenţă, spuneam, da, pentru că nici cîmpul 
„marilor şcoli” franceze, nici universităţile catolice, nici 
cele private din Europa, nici universităţile britanice etc. 
n-au trecut la „bolognizare”. Polonezii, care aveau un 
învăţămînt universitar serios de cinci ani, au încercat, la 
început, să „traducă” sistemul pe limba lor, au separat 
formal primii trei ani de ultimii doi, care oricum erau 
de specializare mai strictă, şi au eliberat două diplome, 
după trei ani şi după următorii doi, păstrînd planurile de 
învăţămînt neschimbate. Dar i-au prins!

Despre mersul reformelor radicale din 1999 
încoace s-au scris zeci, poate sute de studii, multe 
extrem de aplicate şi oneste. Dintre acestea, cel cu 
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adevărat remarcabil – şi asta chiar din mai multe motive 
– mi se pare amplul studiu L’Université roumaine, une 
bulle spéculative? ses réformes, de la libéraisation au 
néolibéraisme, „Revue d’étudescomparatives Est-Ouest”, 
2014, volume 45, nr.1. Este în primul rînd exemplar faptul 
că patru profesori de vîrste diferite, de la cele trei mari 
universităţi ale ţării, au putut formula un punct de vedere 
comun în analiza reformelor post-1999: Mihai Dinu 
Gheorghiu şi Adrian Netedu (UAIC, Iaşi), Marius Lazăr 
(UBB, Cluj), Zoltán ROSTÁS (Bucureşti), o analiză care 
este, indirect, şi un manifest academic. Apoi, studiul nu 
evită moştenirea de dinainte de 1989, nici „reformele” mai 
degrabă anarhice din primul deceniu de după revoluţie, 
ceea ce am încercat să fac şi eu aici, pentru că ex nihilo 
nihil. În sfîrşit, pune în lumină efectele pozitive şi pe 
cele perverse ale „bolognizării”, cu accent pe evoluţia 
educaţiei de la liberalizare spre neoliberalismul care a 
condus la „marşandizarea” acesteia, la transformarea 
educaţiei într-o marfă – ca oricare alta! Studiul, în ediţie 
electronică, poate fi accesat de oricine la adresa http://
academica.edu, căutînd după numele oricăruia din autori.

Cîteva lucruri elementare – 1. Educaţia costă, 
ea cheltuie; 2. Educaţia bună costă foarte mult, cheltuie 
enorm; 3. Nu există dezvoltare în afara unei educaţii 
bune. Simplu şi clar, numai că mediocrilor economo-
centraţi de factură neoconservatoare – prefer această 
etichetă celeilalte, neoliberală, utilizată greşit – le-a trecut 
un fel de idee prin cap, o idee care face ravagii, educaţia 
trebuie să producă bani, în orice fel, chiar cu sacrificarea 
specificului său, de a fi o marfă-altfel! În economia 
bunurilor material-financiare, înstrăinarea unei mărfi o 
face să dispară de la deţinător şi să apară la noul proprietar, 
indiferent dacă asta se petrece prin vînzare, furt sau dar. 
În economia bunurilor simbolice, transferul savoir-ului 
prin educaţie nu conduce la dispariţia acestuia de la cel 
care educă, bunurile simbolice se împărtăşesc fără să 
se epuizeze, mai mult, apare şi un fel de plusvaloare la 
deţinător ca efect al relaţiei paidetice însăşi! Din acest 
motiv „marfa” educaţie este o altfel de marfă decît 
toate celelalte. Dar educaţia nu trebuie să producă bani, 
pentru că ea oricum face asta fără a-şi ştirbi specificul. 
În fapt, toate domeniile vieţii sociale, toate componentele 
diviziunii sociale a muncii îşi obţin specialiştii şi-şi 
sporesc capacităţile de expertiză numai datorită faptului 
că există educaţia superioară, care să le furnizeze forţa 
de muncă calificată şi înalt calificată. Pînă şi un cerşetor 
şcolit cîştigă mai bine decît unul analfabet! Şi asta dacă 
rămînem numai la dimensiunea economică, trecînd peste 
celelalte funcţii ale educaţiei, de la integrarea culturală şi 
comunitară la dezvoltarea înaltă a personalităţii! În aceeaşi 
situaţie este, de altfel, şi sănătatea, care recuperează forţa 
de muncă şi iarăşi, trecînd peste concepte mai subtile 
precum împlinirea şi fericirea personală! Să transformi 
educaţia în „forţă direct productivă” este o aberaţie pe 
care o vom plăti, mai devreme sau mai tîrziu, cu toţii, aşa 

cum o vom plăti şi cu alte reverii neoconservatoare! Pînă 
şi marxiştii reformişti de la gruparea iugoslavă Praxis 
încercau să obţină pentru educaţie alt statut decît cel 
conferit de marxismul clasic (muncă neproductivă?!), dar 
la fel de eronat ca şi neoconservatorismul zilelor noastre 
(„marfă ca oricare alta”). Şi dacă un mare economist, 
Gary Becker, n-ar fi luat Premiul Nobel pentru economie 
în urma studiilor sale referitoare la human capital, care 
pun în lumină efectele financiare extraordinare pe care 
le au investiţiile în educaţie făcute de indivizi, firme şi 
state! A propos, cartea sa esenţială în domeniu, Human 
Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with 
Special Reference to Education (2d ed. New York: 
Columbia University Press for NBER, 1975), este tradusă 
de vreo zece ani şi în România, dar asta va fi scăpat 
atenţiei politrucilor şi factorilor de decizie în educaţia de 
pe la noi!

Despre Bologna numai de bine?

Aşa-numitul „proces Bologna” nu este un rău în 
sine. În fond, un sistem similar a funcţionat peste Ocean. 
Numai că este un sistem care are nevoie de foarte mulţi 
bani, or în Europa s-a încercat adaptarea sa cu bani 
insuficienţi, iar la noi cu bani foarte puţini. Cînd a fost 
adoptat, la noi, pe fondul boom-ului demografic însoţit 
de creşterea sumelor obţinute din taxe, inclusiv de 
universităţile de stat, lucrurile păreau în regulă. Numai că 
exact în momentul adoptării, a fost schimbat şi sistemul 
de finanţare a universităţilor, iar la puţină vreme au trecut 
şi efectele boom-ului demografic, după cum scriam 
detaliat mai sus. Repet, în State educaţia dispune de 
foarte mulţi bani – federali, din partea statelor, privaţi, 
din taxe, din cercetare etc. – aşa că sistemul a funcţionat 
destul de bine –, colegiul e practic pentru toţi absolvenţii 
de liceu, nu pune mari probleme de accesibilitate, dar 
masterele şi şcolile doctorale fac o selecţie foarte serioasă 
şi beneficiază de sume uriaşe, care permit angajarea celor 
mai buni profesori şi cercetători din lume. Aproape toţi 
corifeii stîngii academice franceze au făcut averi frumoase 
predînd doi-trei ani în marile universităţi din State, deşi 
nici în ţara lor salariile nu erau modeste, ca să nu mai 
amintesc de poziţia lor de cumularzi în lumea academică, 
editorial, media etc. Şi totuşi, chiar în momentul cînd noi 
preluam sistemul, peste Ocean apăruseră primele critici, 
care între timp s-au amplificat şi intensificat. Sistemul 
produce prea mulţi absolvenţi de colegiu – în fapt, mai 
întîi, de liceu – analfabeţi funcţional sau analfabeţi pur şi 
simplu! Iar criticile au venit – şi vin – nu doar din afara 
sistemului, ci şi dinlăuntru, inclusiv de la glorii are vieţii 
academice americane, de la „stîngistul” Noam Chomsky 
la regretatul George Steiner, liberal. 

Cum observă şi profesorul Septimiu Chelcea, 
sistemul promitea introducerea unei anumite logici în 
educaţia universitară europeană, doar că este extrem de 
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dependent de prosperitate. Or, la noi despre aceasta nu 
putea fi vorba, iar Europa, cu tot cu noi, a dat, după mai 
puţin de zece ani, de puternica criză economică începută 
în 2008 şi, în ciuda optimiştilor, încă neterminată. 
Cheltuielile pentru educaţie s-au redus peste tot în 
Europa, măsurile de austeritate s-au înmulţit, la noi 
adoptîndu-se în 2009 o veritabilă „curbă de sacrificiu”. 
Care a condus la scăderea salariilor din educaţie cu 35-
40%. „Sfertul” oficial e o poveste, pentru că din ianuarie, 
ca un fel de crimă cu premeditare, sporurile fuseseră 
introduse în salariul de bază! Abia la începutul acestui 
an, salariile din educaţie au ajuns la nivelul din 2009, 
iar mărirea promisă în campanie a fost amînată pentru 
anul viitor, dacă nu cumva sine die! Dar austeritatea n-a 
lovit numai în salarii, ci şi în logistică, modernizarea 
echipamentelor de cercetare, posibilităţile de informare-
documentare. În condiţii de pauperitate, raţionalitatea 
promisă a devenit pură iraţionalitate. Cu efecte perverse 
devastatoare, incalculabile. Dacă ar fi numai să amintesc 
molima plagiatului. Fenomenul a existat desigur şi 
înainte de „bolognizare”, dar la proporţii mai modeste 
şi cazurile aveau urmări – cei mai plini de bun simţ 
demisionau, ceilalţi erau eliminaţi din sistem. Acum, 
fenomenul e exploziv, mereu apar noi cazuri, se discută 
la fel de mult, dar nu se face mai nimic. Probabil calitatea 
de plagiator ar trebui înscrisă în fişa postului nu doar 
pentru premieri, miniştri, parlamentari, universitari, ci 
şi în cea a studenţilor! E plin internetul de site-uri de 
genul referate.ro, licenţe.ro, dizertaţii.ro, iar fenomenul 
copy/paste e popular pînă aproape de universalizare! 
Asta deşi universităţile s-au dotat cu soft-uri antiplagiat! 
Aplicarea „românească” a sistemului este însă atît de 
plină de aberaţii, că e zadarnic să mai insist! Aş mai 
adăuga, totuşi, că mobilitatea academică produce şi 
ea pagube uriaşe. Autorităţile sînt pudice în această 
privinţă, însă experienţa mea de 30 de ani îmi arată că 
rata celor întorşi din străinătate după studii „dincolo” 
– studenţi, masteranzi, doctoranzi – este extrem de 
scăzută. După ce eşti pregătit competitiv, nu-ţi prea vine 
să revii într-un pămînt al făgăduinţei atît de problematic!

Publici sau crăpi. Cum am compromis şi 
scientometria…

Întîmplarea face ca exact pe cînd adoptam 
„procesul Bologna”, să devenim preocupaţi şi de 
evaluarea activităţii academice, trecînd în această 
privinţă, în funcţie de guvernul în funcţie şi de 
compoziţia agenţiilor specializate, ca să nu mai vorbim 
despre originalitatea universitarilor înşişi, prin cam 
toate bolile copilăriei – de la criterii mai laxe la altele 
de duritatea diamantului, de la cele unice, indiferent 
de profilurile academic, la cele particularizate etc. 
Am ajuns, fireşte, şi la scientometrie şi la sacrosantele 
ierarhii în funcţie de studiile ISI. Şi, ca şi în cazul 

„bolognizării”, făceam acest lucru exact în momentul în 
care în State universitarii înşişi descopereau că sistemul 
publish or perish distruge activitatea didactică fără 
să asigure mari succese ale cercetării, dar încurajează 
producţia de maculatură poreclită academică. Iar asta 
cînd mai bine de 10 laureaţi Nobel pentru ştiinţe exacte, 
ale naturii şi umane, constatau că nu ar trece prin grilele 
de selecţie în vigoare şi nu ar putea preda în universităţi! 
Bun, după respectivele criterii nici Eisntein n-ar fi putut 
fi professor universitar! Sigur, specificul naţional şi-a 
spus cuvîntul şi aici! Am cerut publicaţii ISI pentru 
domeniile disciplinelor antropologice pentru care nu 
existau, am pretins studii de acest tip doctoranzilor etc. O 
clipă n-am zăbovit, deosebit de colegii din universităţile 
din Europa de Vest, asupra chestiunii că, în fapt, 
aceste clasificări nu sînt rodul unei instanţe academic 
autonome, ci ale unui conglomerat de instituţii editoriale 
şi de evaluare PRIVATE, fiind şi singurul cîştigător real 
din această afacere. De altfel, Universitatea din Oxford 
a suspendat la un moment dat achiziţiile de publicaţii 
ale conglomeratului, care practică preţuri spoliatoare! 
Bună poziţie, tu ierarhizezi, tu publici şi îţi ies bani pe 
toate treptele procesului! Între timp, Europa deşteptată 
a propus şi propriile sale clasificări ale publicaţiilor şi 
criterii mai corecte de evaluare.

Nu, scientometria nu este un rău în sine, după 
cum constată şi profesorul Mihai Dinu Gheorghiu 
într-un alt insert la acest articol, ea poate contribui la 
o anumită ordine în zona producţiei ştiinţifice. Dar aşa 
nevinovată, scientometria a produs o falie profundă în 
lumea academică băştinaşă din pricina modului diferit 
de a privi criteriile stabilite, dar şi a aplicării propriu-
zise. Nu s-a plecat la drum de la constatarea simplă 
de psihologie şi epistemologie – logica cercetării, a 
descoperirii este ceva, iar logica transmiterii savoir-
ului este cu totul altceva. Ele se întîlnesc destul de 
rar în aceeaşi persoană, poate 10-15 cazuri într-o 
mare universitate. Unii sînt savanţi excepţionali, alţii 
profesori la fel de excepţionali, oricum majoritatea se 
învîrt în jurul mediei. „Ştiinţa pentru toţi” e bun ca titlu 
al unei colecţii de popularizare sau ca un îndemn pentru 
„Cîntarea (ştiinţifică) a României”. În fapt, neoperînd 
această distincţie elementară, punînd accentul în 
evaluarea profesorilor pe dimensiunea cercetării, nu am 
făcut altceva decît să scădem drastic calitatea proceselor 
educative şi să obţinem, pe partea „de ştiinţă”, un uriaş 
munte de steril, în care cu dificultate poţi încerca să 
găseşti vreun mărgăritar! Oricum, n-am auzit, de 
vreo 20 de ani încoace, de vreun succes răsunător 
al cercetătorilor români, chiar dacă la cantitatea de 
maculatură pretins ştiinţifică îi batem pe toţi! A cîştigat 
cineva, totuşi: birocraţia – în afara orelor propriu-zise, 
cea mai mare cantitate de timp consumată de profesori 
nu merge spre propria pregătire sau spre cercetare, ci 
spre „raportări”! Dar asta e o poveste fără sfîrşit!
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Ana BLANDIANA 

Fericirea pierdută a comunicării

Cred că atunci când am făcut prima călătorie 
la Bucureşti aveam treisprezece sau paisprezece 
ani. Înainte de această vârstă, singura mea amintire 
legată de oraşul de pe Dâmboviţa datează din clasa 
întâi, când Olaru Aurel, colegul meu de bancă, fiu 
de mecanic de locomotivă, a fost luat de tatăl său în 
cursă de la Oradea până în Gara de Nord şi în triajul 
de la Chitila, iar la întoarcere mi-a povestit, plin 
de admiraţie şi de importanţă, că la Bucureşti toate 
fetele au părul lung şi blond, ceea ce – fiind şatenă şi 
tunsă scurt – m-a jignit şi a determinat mutarea mea 
în altă bancă. În aceeaşi epocă, oarecum mitică, a 
ideilor mele despre Capitală se situează descoperirea 
unui titlu de roman, „Bucureşti, oraşul prăbuşirilor”, 
despre care am auzit vorbind două fete din clasele 
mari şi al cărui misterios şi incitant înţeles mi se 
părea de nedezlegat. Au trecut mulţi ani până să-l 
înţeleg. Între timp, Bucureştiul devenise pentru mine 
– înainte de a fi o realitate pur şi simplu – o realitate 
literară: era cadrul atât de concret încât chiar şi acum, 
când trec pe Calea Victoriei prin dreptul Telefoanelor, 
îmi aduc aminte că acolo mi se păruse că trebuie să 
descopăr amplasarea magazinului de artă modernă al 
Doamnei T., după cum indiferent cât de multe lucruri 
s-au schimbat în jur, la poalele Dealului Mitropoliei 
îmi amintesc de fiecare dată una din scenele cheie 
din „Un om între oameni”. Dar asta, chiar dacă mai 
importantă decât realitatea, nu este decât literatură.

Eram, deci, o adolescentă venită din provincie 
pentru a-şi petrece vacanţa de primăvară (care nu 
era şi de Paşti, căci avea grijă să nu se suprapună 
niciodată sărbătorii) în Capitală. Prietenii părinţilor 

mei, la care venisem, locuiau pe Nerva Traian, 
o stradă lungă, mărginită de arbori, reuşind să 
lege Calea Dudeşti de cheiul Dâmboviţei, într-o 
casă absolut deosebită de cele în care şi între care 
crescusem eu în Transilvania; o casă – aveam să-mi 
dau seama în curând – specific bucureşteană, aşezată 
perpendicular pe stradă de-a lungul unei curţi înguste 
şi pline de flori, cu o marchiză deschisă spre un mic 
peron acoperit semicircular de sticlă şi cu un gărduleţ, 
mai mult teoretic, întrerupt de o portiţă de fier. În 
comparaţie cu masivele clădiri orădene, lipite una de 
alta de-a lungul trotuarelor şi închizând prin propriul 
lor corp curţile ermetice şi secrete, aceste construcţii 
aveau un aer riscant şi mai plin de graţie. Nu ştiu 
dacă acest gând s-a născut în mintea mea de atunci 
sau este – mai probabil – un fel de rezumat ulterior, 
dar îmi amintesc cu precizie surpriza agreabilă pe 
care am încercat-o la descoperirea lumii diferite, al 
cărei hedonism nonşalant şi nepăsător se putea citi 
în transparenţa relaţiilor şi în aproximaţia zăvoarelor.

Am petrecut zilele acelei vacanţe umblând pe 
străzi (Bucureştiul a fost astfel pentru mine primul 
dintr-un şir de oraşe de care m-am îndrăgostit 
cucerindu-le cu pasul), lăsându-mă să rătăcesc la 
întâmplare, forţându-mă să mă pierd, să uit reperele, 
să încurc semnele şi indiciile. Îmi propuneam să ţin 
minte un anumit colţ, un magazin, un turn, un scuar, 
pentru a-mi marca traseul şi a şti să mă întorc, dar 
după ore de mers numărul lor depăşea puterea mea 
de reţinere şi atunci venea momentul pe care, de 
fapt, îl căutam, îl aşteptam, pentru care – într-un fel 
– făceam tot drumul: opream pe cineva la întâmplare 
şi îl întrebam cum aş putea să ajung pe strada Nerva 
Traian. Felul în care mi se răspundea la această 
întrebare a reprezentat pentru mine mult timp, însăşi 
definiţia Bucureştiului.
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Cel întrebat se oprea, dacă avea un bagaj 

în mână îl lăsa jos, se asigura dacă a înţeles bine 
întrebarea mea şi apoi începea să-mi explice, folosind 
multe cuvinte şi o adevărată gimnastică indicatoare. În 
timp ce vorbea, însă, lângă el se opreau alţi trecători, 
care începeau să-i urmărească explicaţiile intervenind 
acolo unde li se păreau neclare, contrazicându-l 
atunci când nu erau de acord, contrazicându-se 
între ei atunci când apăreau în discuţie mai multe 
puncte de vedere. În scurt timp se forma un mic grup 
discutând cu însufleţire şi care continua uneori să 
discute şi după ce eu o apucam în direcţia indicată 
majoritar sau eram condusă de un voluntar dispus să-
şi modifice puţin propriul traseu pentru a mă scoate 
la drumul drept. Acest scurt spectacol de happening, 
care putea să dureze trei, cinci sau chiar zece minute, 
avea pentru mine, obişnuită cu saluturi monosilabice 
şi vorbe economisite, un farmec enorm, spumos şi 
exuberant, un farmec pe care aveam să-l identific 
mai târziu cu însuşi farmecul sudului. Peste ani, când 
Bucureştiul încetase să mai fie acel oraş al plăcerii de 
a vorbi şi de a savura comunicarea (ale cărei ultime 
ecouri le prinsese adolescenţa mea), când adevăraţii 
bucureşteni, fiinţe eminamente colocviale şi destinse, 
erau tot mai greu de descoperit în aglomeraţia de 
navetişti grăbiţi şi de proaspeţi mutaţi la bloc – 
aveam să redescopăr în Italia (care, poate de aceea, 
mi s-a părut din prima clipă nu numai uluitoare, ci 
şi familiară, cunoscută) acelaşi farmec al comunicării 
fericite, existând în sine din plăcerea pură şi simplă 
de a comunica.

Această plăcere, care supravieţuia încă în plin 
deceniu obsedant, destul de vie pentru a mă fermeca 

şi cuceri, a dezamorsat în mine complexele de totală 
inferioritate (provincială) şi de relativă superioritate 
(ardelenească), solidarizându-mă din prima clipă cu 
spiritul deschis şi sufletist, sincer şi candriu al acestei 
cetăţi de câmpie aşezată la răscruce de vânturi, care 
a ştiut să se blindeze cu nastratinism şi să se apere cu 
spiritul comunicării.

Citesc ce-am scris până aici şi mă uit în 
jurul meu cu o uimire care are toate caracteristicile 
spaimei. Mii de oameni grăbiţi, cu urechile acoperite 
de căştile unei muzici bubuitoare sau vorbind la 
telefon, fără să-i privească sau chiar fără să-i vadă 
pe cei din jurul lor, mii de oameni având aerul că au 
înnebunit şi vorbesc singuri cu ochii pierduţi, printre 
maşini gonind nebuneşte şi claxonând isteric, mii de 
oameni căzuţi pradă unui vacarm interior şi exterior 
în care nimeni nu se mai înţelege cu nimeni şi nimeni 
nu mai înţelege nimic. În acelaşi timp, încercând să 
înlocuiască fericirea pierdută a comunicării, se dau 
doctorate în comunicare, manualele nu mai sunt 
„de limba română”, ci „de comunicare” şi fiecare se 
îngrijeşte să aibă, închis în pagina de facebook ca într-
un seif, un depozit de prieteni virtuali şi necunoscuţi, 
economisiţi cu greu prin conversaţii întâmplătoare şi 
spovedanii publice.

Toate aceste realităţi, care sunt nu numai 
aberaţii, ci şi păcate, nu sunt desigur specifice unui 
loc, ci unui timp, dar asta nu mă împiedică să privesc 
– din oraşul, care este acum de multe decenii al meu, 
şi din timpul care simt că nu mai e al meu – spre 
„adevăraţii bucureşteni” care supravieţuiseră până în 
obsedantul deceniu al adolescenţei mele ca spre nişte 
personaje de basm.
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Petru CIMPOEŞU

Între Breban şi Ianuş 

De fiecare dată când îl întâlnesc pe maestrul 
Nicolae Breban la vreo manifestare culturală, nu pierde 
ocazia de a mă certa, de faţă cu cât mai mulţi martori, 
pentru un presupus afront ce i-aş fi făcut în urmă cu mai 
bine de zece ani, pe vremea când era vicepreşedinte al 
Uniunii Scriitorilor. Deşi de fiecare dată îi prezint scuze 
pentru acel presupus afront, pe care el, cu binecunoscuta-i 
generozitate, le primeşte, la următoarea întâlnire o luăm 
de la capăt: el acuzându-mă de ingratitudine şi lipsă de 
respect, eu cerându-mi încă o dată scuze şi promiţându-i 
că nu voi mai greşi. Printre altele, pentru a mă face 
să mă simt şi mai vinovat, domnul Breban crede a-şi 
aminti că afrontul cu pricina a venit la puţină vreme 
după ce el mi-a dat premiul Uniunii Scriitorilor pentru 
romanul „Povestea Marelui Brigand”, iar eu mă văd 
nevoit să-l corectez de fiecare dată, precizându-i că nu 
„Povestea Marelui Brigand” a primit acel premiu, ci 
romanul „Sexagenara şi tânărul” al Norei Iuga. Încât, în 
final, am ajuns să cred că reproşurile domnului Breban 
nu sunt altceva decât manifestarea unei afectivităţi uşor 
exagerate (eventual ulcerate).

Şi acum, iată povestea, în tot crudul ei adevăr. 
La puţină vreme după ce am ieşit şi eu în 

lumea literară, va să zică am început a fi luat în seamă 
ca scriitor – cam la doi ani după ce publicasem „Simion 
liftnicul” – s-a întâmplat să citesc în revista „Vatra” un 
manifest fracturist semnat de Ionuţ Chiva şi Marius 
Ianuş. Dacă e să fiu sincer, nu-mi mai amintesc mare 
lucru din acel manifest. Îmi amintesc în schimb că m-a 
impresionat plăcut îndrăzneala celor doi tineri scriitori 
de a pune în discuţie cam tot ce se scrisese în literatura 
română de până la ei. Poate tocmai din cauză că eu am 
privit dintotdeauna la predecesori cu un respect aproape 

religios. Să luăm chiar exemplul predecesorului Nicolae 
Breban. Când am citit „Bunavestire” – cred că nu mai 
citisem vreo carte de-a lui înainte de asta – am fost atât de 
entuziasmat, încât, săptămâni şi luni la rând, am încercat 
apoi să scriu ca Breban, să-i imit modul de construcţie a 
frazei, cu o sintaxă foarte relaxată şi o circulaţie aleatorie 
a imaginilor, până când, într-un târziu, mi-am dat seama 
că nu voi putea scrie niciodată ca Breban şi m-am 
resemnat să scriu aşa cum pot. Ei bine, cei doi tineri au 
pornit la drum în sens invers: detonând tot ce se scrisese 
bun sau rău înaintea lor şi statuând că singura modalitate 
rezonabilă de a scrie literatură este aceea propusă de ei. 
Cu această ocazie, o parte considerabilă din poezia şi 
proza „optzeciştilor” – mai cu seamă cea textualistă şi 
aşa-zis postmodernistă – a fost trimisă la plimbare, ceea 
ce îmi oferea oarecare consolare, căci, deşi eu însumi 
încercasem în câteva ocazii să scriu „texte” în loc de 
proză, n-am înţeles de fapt niciodată ce vor textualiştii, 
iar strădania de a-i citi pe teoreticienii de la Tel Quel 
îmi producea stres şi un disconfort intelectual vecin 
complexului de inferioritate.

Iată că mai erau şi alţii ca mine! Manifestul 
fracturist îmi dădea dreptate! Bravo lor, că au curajul 
de a spune lucrurilor pe nume, chiar dacă se întâmplă 
ca numele acelea să mai fie şi greşite din când în când! 
I-am scris lui Ianuş, am constatat cu plăcută surpriză că 
îmi citise nu doar „Simion liftnicul”, ci şi „Erou fără 
voie”, am întreţinut corespondenţa asta câteva luni şi am 
stabilit să ne întâlnim neapărat, cu prima ocazie când 
voi ajunge în Bucureşti. Acea ocazie s-a nimerit să fie 
taman pe 1 februarie, când Nicolae Breban împlinea o 
vârstă mai mult sau mai puţin rotundă (mă rog, dincolo 
de o anumită vârstă, orice aniversare e mai mult sau mai 
puţin a unei vârste rotunde). Pe vremea aceea încă mai 
lucram la Petrom. După ce am rezolvat problemele de 
serviciu pentru care venisem în capitală, l-am sunat pe 
Ianuş, ca să convenim la ce oră şi în ce loc să ne întâlnim, 
apoi l-am sunat pe Nicolae Breban, ca să-l felicit cu 
ocazia zilei aniversare. Aveam cumva datoria de a o 
face, fiindcă domnul Breban fusese primul, şi unul din 
puţinii, care îmi remarcase „Povestea Marelui Brigand” 
şi nu numai că în revista „Contemporanul” făcuse loc 
unei recenzii elogioase (semnată de Geo Vasile), dar mă 
mai lăudase şi pe la diverşi amici ai dumisale, scoţându-
mă oarecum din anonimat. Numai că ideea de a-l suna 
nu s-a dovedit foarte fericită. Fiindcă Nicolae (aşa îi 
spun acum, fiindcă el mi-a cerut asta), surprins şi poate 
impresionat peste măsură de gestul meu, a socotit de 
cuviinţă să mă invite acasă la dumnealui şi a insistat atât 
de mult, încât nu l-am putut refuza. Iată-mă sunând la 
uşa apartamentului din Luterană, cu un buchet de flori 



8 ca şi cum

în mână… Pentru doamna Cristina sau pentru doamna 
Olga? Rămâne de văzut. Câteva minute mai târziu, după 
ce a apărut şi Eugen Uricaru, ne-am aşezat la masă, iar 
gazdele ne-au servit cu aperitive şi gustări. În februarie se 
întunecă devreme. Întâlnirea cu Ianuş fusese programată 
pentru ora şase seara. Era deja cinci şi jumătate, iar cele 
două doamne Breban, mama şi soţia, nu conteneau să 
aducă fel de fel de bunătăţi la masă, în vreme ce eu îmi 
consultam din ce în ce mai neliniştit ceasul de la mână, 
punându-mi iar şi iar celebra întrebare a lui Cernîşevski 
(dacă nu o ştiţi, căutaţi pe Google). Eram cumva prins 
între viitorul şi trecutul literaturii române. Acuma, hai 
să fim cinstiţi: voi ce aţi fi ales? Neavând de unde şti 
că peste câţiva ani Ianuş se va duce la mănăstire şi se 
va călugări, dedicându-se exclusiv poezioarelor cu 
Măicuţa Domnului şi dezavuând public tot ce scrisese 
până atunci… Da, la şase fără zece m-am ridicat de la 
masă şi le-am spus gazdelor mele că va trebui să plec. 
Aş fi putut inventa ceva convenţional, bunăoară că pierd 
trenul spre Bacău, dar neavând suficientă imaginaţie, sau 
dintr-o formă oarecare de lene a minţii, am recunoscut 
spăsit că aveam întâlnire cu un poet. 

– Ce poet? vru să ştie maestrul Breban, cu o doză 
precisă de scepticism în glas.

– Un poet tânăr… Nu ştiu dacă aţi auzit de el, 
Marius Ianuş...

– N-am auzit.
– Îl ştiu, interveni Eugen Uricaru, e unul din ăştia 

mizerabilişti, a publicat prin reviste nişte poezii în care 
înjură România… 

Ah, academicianul Nicolae Breban, fiu de popă 
greco-catolic, poate îngădui multe, dar nu şi să i se 
înjure ţara! Am plecat repede, fiindcă asocierea mea cu 
un poet care spune că îşi bagă sexul lung şi negru în gura 
României nu anunţa nimic bun.

Iar de atunci, de fiecare dată când îl întâlnesc pe 
academician la vreo reuniune de scriitori, îşi aminteşte 
cu amărăciune, şi îmi aminteşte şi mie, povestindu-le 
celor din preajmă cum l-am lăsat singur de ziua lui, 
pentru a mă întâlni cu poetul acela..., na, că a şi uitat cum 
îl cheamă, obligându-mă, adică, să-i spun eu numele. 

La Piatra Neamţ, apoi la Târgu Neamţ, unde 
ne-am întâlnit anul acesta, Nicolae Breban venise 
pentru a primi Premiul Naţional pentru proză „Ion 
Creangă”. O mulţime de bani, vreo cinci mii de euro, 
pe care în cele din urmă i-a luat Dumitru Radu Popescu. 
Peste măsură de afectat, dar demn, domnul Breban 
şi-a felicitat colegul de la Academie, apoi am pornit 
împreună spre Bacău. Am oprit la Hanu Ancuţei şi am 
luat prânzul acolo, după care am sunat-o pe soţia mea, 
rugând-o să măture niţel prin casă, fiindcă voi veni cu un 
musafir. În noaptea care a urmat, până spre dimineaţă, 
Nicolae (atunci m-a rugat să folosesc acest apelativ şi 
de atunci îmi permit să îi spun aşa) mi-a povestit cam 
tot ce scrisese în cartea „Viaţa mea”, recent apărută la 
Polirom. Încât, când am început să o citesc, mi s-a părut 
că îi auzeam vocea dindărătul paginilor. Multe pagini de 
mare virtuozitate, ca în vremurile bune, altele mai puţin 
izbutite, ceva neglijenţe stilistice – dar judecăţile prea 
aspre exprimate în cele câteva recenzii pe care le-am 
citit după aceea sunt şi nedrepte, şi tendenţioase. Orice 
ar zice unii şi alţii, mie mi se pare că Nicolae, la cei 
peste optzeci de ani ai săi, încă are o inimă de copil. 
Năzuros, egotist, incomod, dar adesea ingenuu şi dispus 
la gesturi de mare generozitate.
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Ion MUREŞAN

Structura gunoiului
Azi am dus la gunoi două tastaturi de computer. 

Fiica mea mi le-a livrat la pungă. O pungă albastră. Am 
mai dus eu la gunoi tot felul de lucruri: ţevi de calorifer 
cu calorifer cu tot, geamurile vechi ale casei, radiouri, 
casetofoane. Dar, azi, am tăiat cu foarfeca de-a lungul 
punga albastră, ca să i se vadă conţinutul şi am coborât 
pe scări, foarte mândru. Am coborât cu tastaturile „la 
vedere”. De obicei, vecinii apar în calea ta în momentele 
cele mai nepotrivite. Şi fac observaţii de genul: „Ce mai 
face doamna?”, „Sunteţi un om harnic!”, „Sunteţi, după 
cum se vede, un stâlp de bază al Asociaţiei noastre de 
locatari!” etc. Azi, când eram mândru că s-a schimbat 
structura, ca atare şi compoziţia gunoiului, nici un vecin 
nu mi-a ieşit înainte.
 
 * * *

Mama are în şură şapte televizoare, un radio-
casetofon, un magnetofon „Tesla” şi un aparat de radio 
„Select 2”. Sigur, televizoare alb-negru, pe radiocasetofon 
e o găleată cu grăunţe, iar din magnetofon nu a mai rămas 
decît carcasa, în care ouă găinile. Şi, ca să fiu sincer până 
la capăt, săptămâna trecută i-am dus şi un televizor color, 
Sony, unul despre care fiică-mea spunea că, dacă am avea 
puţină răbdare, l-am putea vinde la extratereştri, întrucât 
la el apar numai oameni verzi. În plus, era atât de greu 
că nu-l puteam muta dintr-un loc în altul decât cu pătura. 
Azi nu mai există nici măcar reparatori de radiouri şi 
televizoare interesaţi de piese. Debaraua s-a mutat de la 
oraş la ţară. Acolo se adună, cum se adună paiele în spatele 
batozei, resturile progresului. Sunt pline şurile de la ţară 
de ele, căci copiii le-au făcut cadou părinţilor cu gândul 
subliminal că le fac o favoare. 

* * *

Ne putem privi în gunoi ca într-o oglindă. Până 
la urmă, el e pielea noastră de care am năpârlit. E coaja 
mărului. El, gunoiul, e dovada că lumea e făcută din 
bucăţi detaşabile. Că lumea e demontabilă. Prin resturi se 

întrevede întregul. Căci întregul este producător de resturi. 
O dată la şapte ani până şi ultima celulă din pielea omului 
e înlocuită cu una nouă. Cea veche – la gunoi. 

O dată am încercat să reconstitui un portret 
pornind de la un container de gunoi. Acum câţiva ani a 
murit un vecin de bloc. Era un omuleţ tăcut. Şi pe stradă, 
şi pe scara blocului părea că „se strecoară”. Părea că se 
mişcă nu pentru că are de mers undeva, ci doar ca să-şi 
schimbe locul în spaţiu ca să nu fie văzut, să nu poată fi 
identificat. Purta chiar o bască, din acelea cu „antenuţă”, 
cu „ţâmburuş”, cu „buric”, în sfârşit, nu ştiu cum i se zice. 
O bască bleumarin pe care nu o pot descrie decât prin 
cuvintele „bască din copilărie”. 

La o zi după înmormântare au apărut nepoţii 
moştenitori. Primul lucrul pe care l-au scos afară din 
garsoniera omuleţului au fost cărţile. Le-au pus în câţiva 
saci şi le-au dus la tomberon. Am stat la pândă şi când nu au 
mai apărut oameni cu saci, m-am repezit la ei. Am găsit un 
amestec bizar de cărţi: Istoriile lui Herodot lângă romanele 
poliţiste ale Rodicăi Ojog-Braşoveanu şi Raymond 
Chandler, câteva almanahuri Ştiinţă şi Tehnică, dar şi 
câteva cărţi bisericeşti, un Ceaslov şi Taina Spovedaniei. 
Dar partea cea mai consistentă a containerului era alcătuită 
din monografiile a numeroase masive muntoase: Suhard, 
Rodna, Gurghiu, Apuseni, Retezat, Făgăraş. Am despăturit 
câteva hărţi şi am găsit trasee marcate cu pix roşu, trasee 
pe care omul le străbătuse sau visase să le străbată? 

Am luat cu mine câteva cărţi turistice şi de 
istorie. După harta munţilor Suhard, am făcut împreună 
cu Alexandru Vlad, Dumnezeu să-l odihnească, un lung 
traseu. 

Niciodată nu pot să vorbesc prea mult despre 
episodul cărţilor aruncate la container, pentru că eu cred 
că nepoţii i-au aruncat o dată cu biblioteca aceea mică 
sufletul unchiului lor, i-au aruncat portretul. Şi mă întristez 
peste măsură.

În Dej, a venit Poliţia economică la un magazin 
mic, de cartier. „De cartier” e prea mult spus. E un 
magazin „de uliţă”, căci toţi locuitorii din zonă se cunosc, 
sunt, cei mai mulţi, pensionari cu pensii mici. Copiii au 
crescut împreună, fiecare îl ştie pe celălalt de trei generaţii. 
Fiecare ştie ce are celălalt în pivniţă, în pod, în blid. Strada 
aceea e o comunitate de orăşel de provincie. Şi să-ţi baţi 
capul trei zile nu ai putea să ghiceşti care a fost „obiectivul 
controlului”. Ei bine, marea instituţie a statului român s-a 
pus în mişcare pentru că a fost sesizată (de un gunoi de 
om!) că patroana „dă produse pe caiet”. Nu ştiu dacă mai 
e cazul să explic ce înseamnă asta. Totuşi, asta înseamnă 
că pensionarul îşi ia pâinea, orezul, chibritele şi o roagă pe 
vânzătoare să-l „treacă în caiet”, să-l păsuiască două-trei 
zile, până vine pensia. Acolo nu e cazul să te temi că vei fi 
fentat, căci pensia trece „mai străveziu ca o părere”, cum 
ar zice poetul Teofil Răchiţeanu. Concluzia competentului 
control, înregistrată, desigur, în calculator, a fost drastică 
şi meritată: „evaziune fiscală”. 

Şi eu, naivul, care credeam că dau o „lovitură de 
imagine” ducând la gunoi două tastaturi de computer. Eu, 
naivul, care credeam că particip la schimbarea compoziţiei 
gunoiului.

de rerum natura
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Alexandru VLAD

De ce ne pierdem în pădure?
 
Până la urmă tot trebuia să mi se întîmple, parcă mi-o 

căutasem cu lumînarea: m-am rătăcit în pădurile acestea care 
nu că ar fi ele foarte mari, dar sunt complicate asemenea unei 
elaborate litere chinezeşti. Abia privite din avion, sau pe 
Google Earth, îţi dai seama de asta. Dacă te depărtezi de zona 
de vreo zece kilometri pe care ai învăţat s-o ştii precum îţi ştii 
buzunarele, cu mult ghinion şi puţină neatenţie poţi umbla 
toată ziua, rămînînd cu convingerea că ai de-a face cu nişte 
codri compacţi care au supravieţuit ca prin minune în această 
epocă a defrişărilor aleatorii.

Ştiu ce este aceea a te rătăci, pentru că nu mi se întîmplă 
chiar prima oară: rătăcirea este un eşec speculativ de cea mai 
pură sorginte intelectuală. Impunem o logică care este greşită 
tocmai în virtutea consecvenţei sale, considerăm persistenţa 
în greşeală drept o dovadă a tăriei noastre de caracter. Şi 
nu vorbesc aici despre ideologii, despre comunism sau alte 
asemenea forme de rătăcire, vorbesc despre actul de-a pierde 
drumul bun într-un oraş străin, sau pur şi simplu în pădure. 
Dar pentru că veni vorba, nu degeaba comunismul însuşi e 
considerat a fi de fapt o rătăcire, nu doar pentru că a dus cu 
totul altundeva decît unde promisese, cît pentru că abaterea de 
la firesc s-a făcut în urma unor intense şi dedicate speculaţii 
intelectuale, dacă bine îmi amintesc eu din „originile (iată!) 
intelectuale ale comunismului”. Cel puţin în teren, instinctele 
ne-ar servi poate mai bine! 

Deci fiecare se pierde conform propriilor lui speculaţii. 
Modul cum am apreciat secvenţial drumul, toate semnele pe 
care cu inteligenţă le-am interpretat, aparţin modului meu 
de-a gîndi, şi m-au adus aici. Îmi spune asta ceva despre mine 
însumi oare, ceva ce încă s-ar putea să-mi scape?

Aşa cum marea te atrage în larg, te atrage şi pădurea 
în profunzimile ei. E un labirint atrăgător. Nu suntem neutri 
în timp ce-i parcurgem potecile, drumurile umblate sau 
neumblate, orice urme şi semne sunt mai recente sau mai puţin 
recente şi ni se oferă treptat o evanescenţă aproape hipnotică. 
La început parcă-i o joacă, o repetiţie pentru o expediţie 
viitoare mai mare. Suntem călători medievali. Descoperim 
în noi înşine nuanţe ale unei curiozităţi primare. Ca să 
facem descoperiri, tărîmul nu trebuie să fie neapărat virgin, 
ajunge ca noi să fim prima oară acolo, fără martori. Rutina şi 
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sentimentul prevederii dispar, lăsînd loc unor puseuri de curaj 
de-o factură nouă. Şi cînd toate acestea pălesc apar umbrele 
serii care le potenţează. Inhalăm nesocotinţa (imprudenţa) 
în doze mici şi suportabile, uitînd să facem suma, efectul 
cumulativ, ca un cheltuitor care amînă socotelile, bilanţul 
trimestrial, deşi presimte vag că va ieşi în pierdere şi va trebui 
pînă la urmă să înfrunte neplăcerile finale. Un pic prea tîrziu. 

Aşa că de la un moment dat toată pădurea mi se păru 
a fi o multiplicare absurdă de copaci, de stejari şi goruni nu 
prea diferenţiaţi între ei, indiferent în ce direcţie te uitai şi, 
mă rog, dacă existau diferenţe, acestea, în situaţia dată, erau 
irelevante. Dacă pădurile au fiinţe supranaturale, acestea 
nu şi-au făcut văzută prezenţa. Dar lipsa lor părea oarecum 
neliniştitor de concretă, deci nu mă mir că au fost inventate 
de cei aflaţi în circumstanţe asemănătoare. Cineva trebuie 
să îmi fi vegheat evoluţia şi să se fi amuzat în secret. Omul 
are probleme în a percepe singurătatea totală, o umple cu 
aprehensiuni şi suspiciuni, se crede victima unei conjuraţii 
elfice. 

Am văzut o vreme urmele liniştitoare ale trecerii 
omului, copacii însemnaţi cu ciocanul de marcaj al 
pădurarului, încă un pachet gol de ţigări, pantofi scîlciaţi 
abandonaţi de ţiganii care au cules pe-aici ciuperci, sticle 
din plastic abandonate, şi pe toate le-am interpretat, probabil, 
ca fiind ale unor oameni din satul meu. Urmele de căruţă 
puteau duce ele altundeva decît în satul din care pornisem 
azi-dimineaţă? Şi, ca pentru a complica şi mai mult lucrurile, 
sensibilitatea mea s-a amplificat şi am început să recunosc, 
după semne, şi alte elemente – o buturugă mai ciudată, un 
copac răsucit ca suferind de reumatisme. Mai mult ca sigur le 
mai văzusem. Mă gîndeam cu mîndrie că altora le-ar fi scăpat. 
La început am crezut că sunt (cum altfel?) semne că eram pe 
drumul cel bun, mai apoi mi-am dat seama că, din păcate, nu 
erau nimic mai mult decît dovezi că mă aflam cel puţin a doua 
oară exact în acelaşi loc.

Şi să te pierzi în pădure este una din spaimele 
ancestrale ale omului. Alta fiind, probabil, să te îneci în iazul 
morii. 

În astfel de momente mai există o singură şansă: 
norocul. Doar că pentru a avea noroc trebuie să ieşi din lanţul 
regulilor, din mecanica raţionamentelor. Migdala trebuie să 
dezactiveze fără întîrziere raţiunea. Pentru că, în caz de mare 
alarmă, de panică, o anume porţiune a creierului, numită 
„migdală”, se pare că dă instrucţiuni pentru blocarea tuturor 
proceselor raţionale, şi de ce pentru altceva dacă nu tocmai 
pentru a lăsa instinctele, flerul, să acţioneze? S-a constatat, 
pînă şi statistic, că oamenii greşesc într-o măsură mai mare 
atunci cînd au destul timp să judece situaţia şi mai puţin 
atunci cînd lipsa de timp îi obligă să reacţioneze instantaneu. 
Asta explică intervenţiile salvatoare şi iraţionale ale piloţilor. 
Doar că eu mă rătăcisem metodic, cum spuneam, pas cu pas, 
adîncindu-mă în necunoscut cu fiecare oră de drum. 

De câteva ori am deranjat căprioare, parcă 
întotdeauna aceleaşi, şi după spaima şi surpriza lor, după 
salturile lor enorme prin care parcă obţineau o secundă de 
imponderabilitate, mi-am dat seama că nu sunt tot atît de 
obişnuite cu prezenţa omului ca acelea care ies la lizieră sau 
dau iama prin grădinile oamenilor în vecinătatea satului. 
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Acelea au deja comportamentul pervertit al animalelor din 
grădina zoologică. Doi ţapi se băteau într-o seară în apropierea 
locului unde pescuiam, şi auzeam de-o vreme bufniturile 
şi icnetele lor. I-am rugat să facă linişte – pescuiam -, dar 
nu după multă vreme au luat-o de la capăt, în diferendul lor 
de-mperechere. După dispariţia căprioarelor n-am mai dat 
peste nici un semn de viaţă, pînă cînd am ajuns într-o zonă 
în care pămîntul reavăn şi negru din luminişuri era răscolit de 
mistreţi, despre care ştiam că se retrăseseră tot mai departe de 
drumurile umblate. Suspect de puţine păsări – nici acestea nu 
sunt proaste, preferă lizierele

Am început iarăşi să fac calcule, trigonometrie fără 
instrumente, cartografie fără hartă, încurcînd fără îndoială 
şi mai mult, dacă se putea, lucrurile. Am zărit în dreapta un 
luminiş, în sfîrşit ieşeam afară din pădure. Drumul acela 
nu părea prea folosit, dar afară urma să beneficiez de alte 
elemente de orientare. Dispăreau copacii şi puteam vedea 
pădurea. Un uliu uriaş, tulburat în recluziunea lui cea mai 
sigură, după ştiinţa şi experienţa lui, se ridică de undeva şi îşi 
întinse aripile cafenii ocupînd aproape tot drumul. Evident, nu 
eram într-o zonă prea umblată. Dar ieşeam afară. Ceea ce pînă 
la urmă nu mi-a folosit la nimic. Am văzut o vale mărginită 
de dealuri aride şi pustii, fără cirezi şi fără turme. Nu se auzea 
nici un zgomot, nu se vedea nici un fir de fum, aşa că am 
intrat înapoi în pădure, refăcînd după cîte mi-a fost în puteri 
metodic şi în sens invers drumul parcurs în ultima oră. Cînd 
am văzut iarăşi blestematul pachet de ţigări m-am aşezat pe 
o cioată şi am mîncat, înghiţind fără grabă pîinea şi brînza 
care se făcuse deja un soi de pastă în buzunare, amestecată cu 
seminţe verzi de plante. 

Am încercat să-mi amintesc situaţii asemănătoare din 
literatură, panica instaurată peste orfanii pierduţi noaptea în 
pădure. Din fraţii Grimm – unde spaima rătăcirii se află în 
starea cea mai acută şi mai pură. De exemplu, „Căsuţa din 
pădure”: O porni la întîmplare şi merse aşa pînă amurgi 
şi se întunecă de-a binelea. Copacii foşneau în întunericul 
nopţii, bufinţele scoteau tot felul de ţipete şi pe fată începu 
s-o prindă frica. Deodată zări în depărtare o rază de lumină 
scînteind printre copaci. Să fim serioşi, nu era nici o luminiţă 
şi exerciţiul acesta nu-mi folosea la nimic. Sau Dante? Într-o 
pădure-ntunecoasă mă rătăcii pierzînd dreapta cărare. Prea 
livresc. Nu versul în sine, ci trimiterile pe care le presupune: 
Spre amiaza vieţii noastre muritoare etc. Ori Henry David 
Thoreau, care susţine că a te pierde în pădure este o experienţă 
surprinzătoare, memorabilă şi valoroasă. Pînă cînd nu te 
pierzi de-a-ndevăratelea, nu poţi aprecia cît de vastă şi stranie 
e natura. Robert Frost ezitînd în faţa celor două drumuri care 
se despart, luîndu-l intenţionat pe cel mai puţin umblat. 

Cînd m-am ridicat de pe buturugă, picioarele au refuzat 
o vreme să-şi reia mecanica lor activitate. Se înmuiaseră şi mă 
dureau. Şi ele considerau că sunt puse la treabă abuziv, şi fără 
instrucţiuni precise, încurajate iresponsabil să ia iniţiativa. 
Şi apoi, dacă se poate spune că mai lipsea ceva, m-a prins 
o ploaie ca un potop, altfel de ploaie (mi se părea) decît cea 
care m-ar fi putut prinde acasă, sau undeva prin apropiere. 
Mai ostilă, mai lungă şi mai nepăsătoare. A început să tune 
şi să fulgere, apoi în pădure parcă s-au stins luminile. Şi în 
tăcerea care s-a lăsat am auzit-o cum vine, de la distanţă – 
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silvestră distanţă, şi am ciulit urechea. Părea că vin lăcustele, 
o cavalerie invizibilă, un sunet ca un bruiaj universal şi apoi o 
cascadă rece îşi făcu loc din înalturi. Pădurea sorbea apa ca un 
burete, mirosea a putred ca într-o turbărie, solul negru deveni 
clisă, făgaşele drumului deveniră torente. Mi-era sete, dar nu 
mai avea rost să caut nici un izvor.

Mă gîndeam, fără să mă opresc, la toţi rătăciţii prin 
pădure din cărţile copilăriei, robinsonii din Polesia, „Gazeta 
pădurii” răsfoită pe masa de lemn din fundul grădinii, din 
care aflam ce tărîm fabulos e codrul, cîte vieţuitoare se 
organizează aici. Sincer, acum mi se părea aproape pustiu, 
un tărîm cu prea mulţi copaci, înghiţind ploaia ca o sugativă, 
părăsit de orice prezenţă. Cu excepţia mea. Semnele trecerii 
omului, puţine – derutantul pachet gol de ţigări pe care abia se 
mai cunoştea tiparul, o cîrpă sfîşiată într-un ciot, amplificau 
această senzaţie de tărîm părăsit. Fără păsări, fără fiare, fără 
zîne – un anacronism vegetal. Dacă m-aş fi putut vedea de 
undeva de sus, eram probabil ca un şoarece într-un labirint.

Abia spre seară am putut vedea, în sfîrşit, soarele, 
palid printre norii păstoşi şi gata să se scufunde după valurile 
verzi ale altei păduri, şi am constatat, ca Ahab, că nu era în 
direcţia care trebuia. Mă duceam direct spre el, adică spre 
apus, şi ar fi trebuit să merg spre răsărit, să-l am în spate. Nu 
mai sunt destul de tînăr şi nici destul de sănătos pentru prostia 
asta, mi-am spus aproape cu voce tare. Ud pînă la piele, cu 
apa clefăindu-mi în cizme, aveam senzaţia că sunt uscat pe 
dinăuntru, saliva îmi devenise lipicioasă.

Şi brusc am ieşit din pădure, de parcă aceasta m-ar 
fi scuipat afară. O vale cu iarbă enormă ce-mi venea pînă la 
umeri, şi undeva în faţă, pe un deal, cineva păzea nişte cai. Se 
vedea şi fum – era seară, oamenii din nişte case deocamdată 
invizibile probabil că-şi găteau cina. Prin iarba aceasta mai 
greu de înfruntat decît pădurea, am ajuns la un drum şi apoi 
într-un sat în care nu mai călcasem în viaţa mea, dar de a 
cărei existenţă ştiam din copilărie. De-acolo m-a adus acasă 
cu maşina un bărbat tuciuriu ca un zulus şi cu zale de argint 
la gît, pe un drum prăpăstios şi ocolitor care făcea maşina 
să zdrăngăne şi să geamă parşivă, ca apoi, cînd am ajuns în 
şoseaua naţională, să accelereze cu prudenţă şi neîncredere, 
fără chef şi cu probleme la aprindere. Omul clătina din cînd 
în cînd din cap cu uimire şi-şi ştergea fruntea, îşi aprindea 
cîte-o ţigară trăgînd cu ochiul la pantalonii mei uzi şi lipiţi 
de coapse, la braţele mele bronzate pe care pielea se făcuse 
ca de gîscă. Cînd am mai avut un sfert de oră pînă la mine a 
trebuit să aprindă farurile. Mi-a luat pentru oboseala lui cam 
atîta cît cîştig eu într-o săptămînă. Probabil socotea, el care 
era învăţător în satul pe care tocmai îl descoperisem, că altfel 
nu se realizează partea pedagogică a lucrurilor. 

Şi dacă stau şi mă gîndesc bine, ce anume căutam 
eu în pădure? Parcă m-aş fi dus special ca să mă rătăcesc. 
Nu era sezon de ciuperci, vremea nu era stabilă. De ce mi-
am luat totuşi mîncare şi nu mi-am luat mai degrabă apă de 
băut, sau şi apă de băut? Ce m-a făcut ca de cîte ori am ieşit 
în locuri cunoscute să intru înapoi în pădure ca să fac acolo 
corecţiile necesare, convins undeva în sinea mea că prin 
pădure distanţele sunt mai scurte şi drumurile mai drepte?
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 Dan CULCER 

Capcană tragică sau pasul pe loc? 

„De data asta eu sunt acela care-ţi spune, 
împreună cu tine: avem de-a face cu o capcană tragică 
din care nici nu ştiu dacă există vreo scăpare.” Cseke 
Gabor

«En vous parlant comme je l’ai fait ce soir, je 
ne sais si j’ai plus froissé les préjugés des membres des 
minorités ou ceux des Roumains d’origine. Cependant, 
depuis longtemps, je suis habitué à ne pas tenir compte 
de ces réactions. J’aime manifester ouvertement une 
opinion dont je suis convaincu et qui, j’en suis sûr, 
n’ira jamais à l’encontre des vrais intérêts de la nation 
à laquelle j’appartiens.» Nicolas Iorga, 1936

Dragă Prietene,
Nu pot accepta pesimismul tău recent. E adevărat 

că iraţionalitatea domină multe dintre deciziile, deci şi 
dintre acţiunile umane. Dar în majoritatea cazurilor 
există soluţii de reducere a impactului iraţionalului, 
nu de eliminare desigur, poate din fericire. Altfel am fi 
nişte roboţi fără alte disfuncţii posibile decât pierderea 
autonomiei, dacă suntem scoşi din priză. Pentru 
oameni, scoaterea din priză este moartea. Noi doi 
suntem vii, încă. Sugerezi, prin titlul textului tău, din 
Ardealul nostru, că ar trebui să ne temem de reacţiile 
conaţionalilor. Nu le putem ignora, desigur. Dar nici nu 
sunt dispus să joc pe ritmul vreunui ţambalagiu politic 
român sau maghiar, a vreunui gurist reciclat din activişti 
de partid, securişti sau (in)telectuali rataţi.

Tocmai de aceea am recurs la citarea lui Aurel 
C. Popovici în intervenţia intitulată Încremenirea în 
proiect. E o provocare, desigur. E vorba de un autor 
interzis vreme de o jumătate de secol în România şi 
discreditat de naţionaliştii tâmpiţi, de care nu ducem 
lipsă nici tu, nici eu, nici noi. A. C. Popovici a fost un 
patriot român curajos, cu o gândire autonomă şi s-ar 
putea ca proiectul său să se dovedească acum, la un secol 
de la expunerea lui, mai inteligent, mai realist şi mai 
durabil decât alte proiecte comunitariste egocentrice, 
inclusiv cele despre care vorbim aici, adică, de pildă, 

autonomia administrativă şi culturală a „Secuimii”.
Această structură administrativă bazată pe 

etnism, pe etnocentrism, mi se pare expresia tipică a 
încremenirii în proiect. Proiectul este moştenitorul 
Regiunii Autonome Maghiare, construit acum pe 
ceea ce nu putea fi evocat argumentativ în vremea 
comunismului cominternist, adică privilegiile medievale 
ale unei comunităţi care se află în situaţia struţo-cămilei 
lui Dimitrie Cantemir, din Istoria ieroglifică. Nici struţ, 
nici cămilă. Aşa „animal” nu există, cum zicea un banc 
de pe vremea comunismului. 

Comunitate respectabilă, ca toate comunităţile 
omeneşti, Secuii nu se încadrează în nici o definiţie a 
naţiunii, deşi unii utilizează expresia „székely nemzet” 
şi susţin că ar fi una. Nu putem inventa ad-hoc o definiţie 
a naţiunii doar pentru ca ea să se potrivească cu istoria 
acestei comunităţi de vechi „colonişti” stabilizaţi, 
trimişi să apere o graniţă ameninţată.

Cum ştii, asta este una din explicaţiile istorice ale 
prezenţei secuieşti pe aceste meleaguri ale Ardealului 
de Est, de la începutul secolului al XIV-lea. Secuii au 
dreptul să se considere o comunitate aparte. E dreptul 
lor cel mai sfânt dar această logică comunitară ar fi 
corect, util şi normal să fie integrată în logica istorică 
generală a Europei de Est. Ea nu mai poate funcţiona în 
acest mod anacronic, al unei diferenţe etnice fără etnie.

Dacă am considera acordarea unor privilegii 
speciale pentru a determina acceptarea unei funcţii 
periculoase, ca fiind constitutivă pentru o „naţiune” 
sau un „neam” aparte, cum a fost cazul secuilor, ar 
trebui să acceptăm şi ideea că „grăniţerii” instalaţi la 
nord de secuime, pe teritoriile judeţului actual Bistriţa-
Năsăud, ar fi un neam aparte, cu acelaşi potenţial drept 
la autonomie, fireşte că nu în devălmăşie cu coloniştii 
de origine germanică din aceleaşi zone. Ar fi avut şi 
„grăniţerii” români dreptul la o regiune autonomă, mai 
mică dar nu mai puţin întemeiată istoric, moral, chiar 
dacă nu şi etnic, grăniţerii fiind tot români, cum secuii 
sunt unguri. 

Faptul că evenimentele şi statutul grăniţeresc 
năsăudean, la care mă refer, sunt mai recente, nu le 
schimbă natura. 

Secuii nu mai au de mult o limbă proprie, pe 
care poate au avut-o, nici tradiţii care să-i diferenţieze 
suficient de maghiari, doar o aşezare excentrică faţă de 
aşa-zisul „magyar tömb”. Dacă au avut o limbă, atunci 
au pierdut-o, prin maghiarizare, şi atunci, supoziţie 
aproape ridicolă, ar trebui să se teamă de asimilarea 
prin maghiarizare, care, cum se vede, ar fi avut efecte 
ireversibile.

Tu presupui că această vânzoleală politică 
etnicistă mi-ar sta în gât (begyemben), adică m-ar 
enerva, m-ar deranja profund. Nu e vorba de asta. 
Eu nu mă tem de apariţia sau reapariţia unei structuri 
administrative de acest gen, a cărei existenţă nu va 

sociograme
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aduce nimic util secuilor sau maghiarilor. Fiindcă am 
trăit în Regiunea Autonomă Maghiară. Şi nu am văzut 
semnele unei specifice prosperităţi debordante, care ar 
fi putut să se manifeste chiar şi sub comunişti, dacă era 
determinată etnic.

Să zicem că etnismul nu era practicat fără 
reticenţe de comuniştii unguri sau secui din RAM. 
Poate că etnismul post-comunist, al Restauraţiei, ar fi 
mai favorabil comunităţii.

Să fie oare restituirea bunurilor confiscate sau 
naţionalizate de comunişti unor foşti conţi şi baroni 
unguri sau secui, latifundiari îmbogăţiţi pe spinarea 
iobagilor fără deosebire de etnie, semnul eliberării 
sociale şi etnice al ungurilor ardeleni nelatifundiari, 
mare cucerire a libertăţii mult râvnite? 

Ce cucerire culturală sau morală reprezintă 
pentru tine restituirea Palatului Banffy, de pildă, 
descendenţilor emigraţi ai familiei, a căror legătură cu 
Ardealul este strict simbolică? Aşa cum nu văd în ce 
măsură a câştigat ceva comunitatea românească prin 
restauraţia capitalistă a drepturilor de proprietate ale lui 
Max Auschnit, Malaxa, Karmitz şi altor „mari piraţi”, 
care au părăsit România cu paşaport în regulă, semnat 
de Teohari Georgescu, ministrul de interne al României, 
cum scrie bine informatul Petre Pandrea, fostul avocat 
al comuniştilor înainte de 1940, încarcerat zece ani de 
aceştia după 1944. (Petre Pandrea, Soarele melancoliei, 
memorii, editura Vremea, Buc., 2005, p. 194)

Fiindcă etnismul sau etnocraţia nu rezolvă 
problemele economice ale României. Cetăţenii 
României, mai specific românii adică, nu au intrat în 
Paradis după 1919, prin constituirea statului naţional.

Ştiu că existenţa unui asemenea proiect 
„secuiesc” enervează mulţi români, care cred ar fi 
vorba de o contrazicere insuportabilă a conceptului 
constituţional de stat naţional, unitar şi indivizibil.

Ceea ce mă îngrijorează este ilogismul vizibil al 
susţinătorilor acestui proiect autonomist. Or, ungurii şi 
secuii sunt acelaşi neam, şi atunci, întrucât între aceste 
două entităţi cordonul ombilical nu poate fi tăiat, nu 
trebuie tăiat, se va ajunge, mai devreme sau mai târziu 
la formula coridorului, care a dus la tăierea Ardealului 
în două. Sau la transfer de populaţie, cum se propusese 
şi pentru secui în 1940 (vezi cartea de memorialistică 
din 1947, despre Dictat, a lui Mihail Manoilescu, 
fost ministru de externe în guvernul Gigurtu, care a 
participat la negocieri – Mihail Manoilescu, Memorii 
iulie-august 1940, Dictatul de la Viena, Editura 
Enciclopedică, 1991). Sau este vorba de o entitate 
specifică, supravieţuind dificil etnic şi demografic, 
ca enclavă, care se teme de asimilare, de contact, 
de influenţe şi vede în etnism soluţia salvatoare de 
supravieţuire comunitară. Descrierea istorică realistă 
arată că mişcările de du-te-vino, adică de asimilare, 
deznaţionalizare bidirecţională au afectat, în această 
zonă, ambele comunităţi în contact, dar că nici una nu 

a pierit. (A se consulta capitolul din Wikipedia, ca şi 
lucrarea lui Ioan I. Russu, Les roumains et les sicules, 
Centre d’Etudes Transylvaines - Fondation Culturelle 
Roumaine, Cluj-Napoca, 1998. ISBN 973-577-185-3). 

Secuii nu corespund acestei imagini de locuitori 
ai unei enclave potenţiale. Dintre maghiari au fost şi 
sunt cei mai deprinşi cu contactul, cu alteritatea, au 
lucrat în Moldova, s-au refugiat în Bucovina, au lucrat la 
Bucureşti. Németh László descrie exact situaţia din anii 
’30, în reportajul său eseistic Magyarok Romániában, 
pe care l-am tradus în 1984 dar nu l-am publicat încă.

Acest ilogism poate, de fapt, ascunde proiecte 
al căror scop nemărturisit este modificarea graniţelor 
României. Nici un vis nu este exclus şi interzis. Doar 
că sunt vise care erau realizabile şi altele care nu mai 
sunt. Nu cred că ar fi vorba un proiect secuiesc, deşi nu 
este exclus să fie aşa, ci mai degrabă de unul pritocit în 
minţile înfierbântate de glorii străbune şi superiorităţi 
civilizatoare, de tipul celor „teroretizate” şi practicate de 
Rongyos Gárda sau Turul Társaság, ale unor formaţiuni 
paramilitare de pe teritoriul Ungariei actuale.

Îţi reamintesc că părinţii noştri au fost victimele 
acestei logici a despărţirii, a coridorului. Acum, 
teoreticienii autonomiei fac referinţe la existenţa unei 
mobilităţi şi a unei permeabilităţi a frontierelor care, 
deci, nu ar mai impune coridoare de legătură. Poate. 
Dar atunci nici construcţia administrativă etnistă nu mai 
are rost, nu are vreo şansă să rezolve prin protecţionism 
etno-economic, comercial temerile de asimilare ale 
secuilor, ca să nu vorbim de temerile restului populaţiei 
maghiare din Ardeal, care nu se poate enclaviza 
nicicum. Orice hartă etnică o probează, chiar şi cele 
mai manipulate dintre ele, în favoarea românilor sau 
ungurilor.

După cedarea Ardealului, ai mei, care nu aveau 
nici un motiv să plece, bilingvismul şi deschiderea lor 
spirituală, starea specială a Mamei, care era însărcinată 
cu mine în septembrie 1940, dificultatea trambalării în 
aceste momente a mobilelor şi a bibliotecii deja imense 
a tatălui meu, nu-i îndemna să se precipite pentru a 
deveni „persoane deplasate”.

Totuşi ai mei au fost obligaţi să părăsească 
Ardealul de Nord, expulzaţi prin intrigile unor confraţi 
maghiari ai medicului Alexandru Culcer, născut 
Lenghel, considerat poate de unii ca fiind un ungur 
românizat, cu atât mai de dispreţuit sau periculos, cu cât 
bunicul, Sigismund Lenghel, zis Zsiga, descendent al 
unei familii poloneze din secolul al XVI-lea, a fost popă 
greco-catolic şi secretarul (e drept, doar consistorial, 
nu politic) al unui militant naţionalist român, Vasile 
Lucaciu.

Tata făcuse şcoală ungurească, începuse 
medicina la Budapesta, înainte de 1919, urmase 
cursurile Şcolii de pictură de la Baia Mare ca elev de 
liceu la Dej, premiant la desen, fusese trimis pe front 
în Serbia, apoi se pare în Volhinia, căzuse prizonier, se 
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eliberase şi revenise în Ardeal, la o unitate din Cristuru-
Secuiesc, cred. Dar în 1919 a fost unul dintre românii 
care au mers la Alba Iulia să proclame Unirea.

Toate astea nu l-au împiedicat să lucreze, uneori 
în cadrul unor proiecte naive, pentru prietenia româno-
maghiară, să iniţieze cercetările comune, concretizate 
prin săpături arheologice pe Valea Târnavei, pe câmpul 
de bătaie de la Albeşti (Fehéregyháza) şi în jurul 
locului numit Ispánkút, unde se presupunea că ar fi 
fost înmormântat, într-o groapă comună, poetul (vostru 
naţional) Petőfi Sándor.

Tata a militat atâta pe această temă, încât în 
Clujul anilor ’56-’60 era caricaturizat ca descoperitorul 
craniilor poetului maghiar de la 6 la 23 de ani. 
În legătură cu această perioadă, tata îmi relata cu 
amărăciune dezamăgirea pe care o trăise atunci când 
poetul, pe care l-ai citat şi tu, cu o întâmplare cât se 
poate de simbolică pentru epoca de după 1940, Szabédi 
László, i-ar fi spus, la insistenţele tatei, care îl aştepta să 
vină la Sighişoara, ca membru al Comisiei de cercetări: 
„Doktor Úr, maga igazán hisz a román-magyar 
barátságban?” E drept că suntem în vara lui 1956. 
În toamna căruia speranţa redobândirii Ardealului a 
strălucit câteva minute pe cerul tragic şi însângerat al 
maghiarimii. Al acelei maghiarimi care a fost evocată la 
congresul de constituire a UDMR-lui de la Cluj, în sala 
Teatrului Maghiar, unde mă întâlneam cu vechea mea 
cunoştinţă, Kőtő József, secretarul literar al teatrului 
pe care îl frecventam în anii 1966-1969 în calitate de 
cronicar teatral en titre al revistei Tribuna, specializat 
pe spectacolele în limba maghiară. Acolo am auzit, 
în ianuarie 1990, expresia „Most vagy soha”, ca şi 
sloganul „Nem kell elfelejtenünk, hogy mindennek 
ellött magyarok vagyunk!” Aş fi vrut să te conving, 
şi sper să reuşesc cândva, că ambele lozinci au fost şi 
sunt contra-productive. Ca şi varianta lor românească. 
Ele sunt expresia unui viziuni de o miopie demnă de 
milă. Ele pot fi eventual folosite la ananghie, când o 
comunitate este atacată şi când e vorba de un genocid, 
pe baze etnice. Aşa cum s-a întâmplat în Kosovo sau cu 
ocazia dezmembrării Iugoslaviei.

Maghiarii din România nu erau ameninţaţi de 
nici un genocid, o ştim amândoi, în ciuda afirmaţiilor 
dramatice şi exagerate ale scriitorului Illyés Gyula, în 
numărul de Crăciun al cotidianului Magyar Nemzet, 
cu cîteva zile înainte de a-i fi solicitat eu interviul pe 
care îl cunoşti (publicat atât la Budapesta, cât şi la Tîrgu 
Mureş), fiind eu bursier al Uniunii scriitorilor maghiari, 
la Budapesta. Acum deznaţionalizarea ne ameninţă 
pe toţi, prin efectele uniformizatoare şi dizolvante 
ale globalizării. Suntem oare atât de orbiţi de vetero-
proiectele (expresia mea e construită pe baza celei 
existente despre textele veterotestamentare, texte din 
Testamentul Vechi) noastre şi nu mai vedem, nu mai 
suntem capabili să definim inamicul real?

Situaţia socială a populaţiei maghiare din 
Ardeal nu se va îmbunătăţi ca urmare a unei eventuale 
restructurări administrative în direcţia autonomiei, 
atât de des invocate ca o soluţie-miracol. Nici prin 
recuperarea Ardealului şi integrarea lui în Ungaria. 
Materiile prime ale Ardealului, de care Ungaria este 
lipsită din 1920, pot fi obţinute prin comerţ, dacă nu 
suntem în preajma unui conflict armat ci construim 
împreună ceva, dacă acel ceva n-ar fi decât o autostradă 
funcţională, de care ambele ţări ar avea acută şi urgentă 
nevoie. Dar în loc să ne punem resursele naţionale 
şi forţele de muncă împreună, cedăm sume imense 
unor transnaţionale de tip Bechtel, care devalizează 
fondurile obţinute de noi din finanţări europene, prin 
matrapazlâcuri demne de cele mai balcanice tradiţii, 
sau acceptăm proiectul Roşia Montană, cu distrugerile, 
dislocările şi efectele ecologice dezastruoase implicite.

E prea târziu acum să mai ducem până la capăt 
logica naţionalismelor pe linia secolului al XIX-lea. 
Am ratat ocazia, imperialismul rus, mascat sub cel 
sovietic, ne-a blocat, după 1945, tuturor desăvârşirea 
naţională. Câtă naivitate au manifestat ungurii aceia 
care sperau că Uniunea Sovietică le va oferi Ardealul 
de Nord, cadou pentru nu ştiu ce promisiuni sau acţiuni 
de supunere şi afiliere comunistă.

Trenul acesta nu mai se opreşte în staţiile 
noastre, din „câmpiile dezordinii”. Iar dacă s-ar opri, 
rezultatul ar fi un masacru. Cei care sunt în tren sau cei 
care păzesc staţiile s-ar bate pentru controlul căii ferate.

Calea ferată nu poate fi subiect de bătălie, cum 
nu a fost nici în Siberia descrisă de Markovits Rodion, 
pe vremea Republicii ceheşti a Trans-siberianului (dacă 
nu îţi aminteşti evenimentul, îl voi povesti), fiindcă 
blocarea ei ar însemna sufocarea populaţiilor care 
trăiesc pe traiectul ei, singura cale de aprovizionare cu 
alimente, energie etc. 

Nu ştiu dacă această metaforă geostrategică 
oarecum ieşită necontrolat de sub condei, ar putea fi 
conceptualizată. Deşi ideea că pe traiectele oleoductelor 
din Asia Mică, sau pe liniile proiectatelor oleoducte 
sau gazoducte din Europa de Sud, din Bulgaria, din 
Kosovo, din Ucraina şi Belarus, Turcia sau Armenia, se 
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desenează conflicte geopolitice în care se implică ruşii, 
americanii şi alţi occidentali, care se simt ameninţaţi 
de eventuale penurii de energie pentru energivorele lor 
industrii şi habitate, a căror funcţionare ar fi imediat 
blocată, mi se pare evidentă, dacă cercetăm cauzele 
conflictului din Kosovo, în care etnia participanţilor a 
fost cârpa roşie fluturată de cei interesaţi să găsească 
pretextul pentru a controla militar zona prin care va 
trece un eventual mare oleoduct din Asia spre Europa 
occidentală.

Jocurile se fac la alt nivel. E nevoie să criticăm 
argumentat şi temeinic pentru a ieşi din acest nou 
dogmatism care ne împiedică să analizăm situaţia 
noastră cu uneltele sociologiei, economiei politice, prin 
recuperarea nedogmatică a conceptelor economice şi 
politice marxiste, prin adaptarea unei metode analitice 
care nu a fost şi nu este greşită.

Manipularea şi deformarea stupidă de către 
practicienii dogmatismului comunist a acestor concepte 
nu le descalifică intelectual. Nu e vorba de relansarea 
tezei revoluţiei proletare sau comuniste. Internaţionala 
comunistă nu se poate reconstitui. Problemele lumii 
sunt prea complicate ca să fie rezolvate prin tabula 
rasa. Soluţiile se află în proiectele care echilibrează 
naţionalismele, triontic, şi le depăşesc în spiritul logicii 
contradictorii a faptelor, fără a le nega capacitatea de 
mobilizare comunitară şi eficienţa socială, fără a nega 
etnia, tradiţia, dimpotrivă, bazându-se pe ele, dar nu prin 
stârpirea alterităţii, prin etnocid. Cum se poate face asta? 
Păi, inventând soluţii sociale, prin „brainstormingul” 
care se practică în orice întreprindere care vrea să se 
dezvolte şi să supravieţuiască crizelor.

Trimiterile la textele lui Ştefan Lupaşcu 
despre trionticitate, despre logica non-contradictorie, 
la socialitatea bazată pe trionticitate definită de 
Eduard Pamfil şi Doru Ogodescu, psihiatri români, 
la creştinism ca o religie triontică, cu ale lui trei 
Persoane implicate, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Eu, Tu 
şi El, implică o discuţie pe care voi încerca să o anim 
o vreme singur, dându-ţi posibilitatea de a te orienta 
eventual, dacă te-ar interesa, în nişte domenii pe care 
le-am parcurs înaintea ta.

Ceea ce vreau să sugerez este că nu putem să 
rămânem într-un câmp referenţial strict istoric, etnic, 
demografic, cu privirea îndreptată spre ce a fost, ce am 
greşit, cu ce au greşit, cu ce ne-au greşit nouă şi cui i-am 
greşit noi, nouă, lor. Nici să discutăm mereu pe seama 
declaraţiilor mai mult dar adesea mai puţin inteligente 
şi inteligibile, ale unor politicieni de viţă nouă care îşi 
ascund interesele personale, singurele care le determină 
deciziile, sub frazeologia democratică sau economică, 
contabilă.

Ar fi ciudat dacă am crede că nu există nici o 
legătură între antropologie, epistemologie şi politică. 
Ca şi cum analiza proiectelor politice s-ar putea 
dispensa de analiza limbajului, a logicii politice, a 
capacităţii intelectuale a oamenilor politici, obligaţi să 
lucreze acum, mai mult ca niciodată, cu un material 
tot atât de mobil, lunecos şi complex ca mâlurile. Iar 
„fezabilitatea” acestor proiecte nu ar depinde decât de 
un grup de decidenţi, adunaţi undeva într-o sală unde 
e cald, se vorbeşte confuz, se strigă stupid, se fac şi 
desfac fraze populiste, se practică oportunismul şi 
şmecheria. Vorbesc despre deputaţii din adunările la 
care se fac fraze mari, care chipurile reprezintă voinţa 
poporului, adică a electoratului. Indiferent de etnie, cu 
mici excepţii naturale, oamenii politici care ne-au fost şi 
ne sunt contemporani, corespund acestei descrieri. „Ai 
mei” nu mă reprezintă. Tu te simţi reprezentat de ai tăi?

O internaţională eficientă şi atotputernică există. 
Ea se sprijină şi este reprezentată de imperialismul 
financiar transetnic, de internaţionalismul globalizării 
care e instrumentul intereselor băncilor, ale confreriilor 
de „guvernanţă” mondială, de tipul Comisiei Trilaterale 
sau a Grupului Bilderberg, despre care se ştiu prea 
puţine şi despre care, îndată ce li se evocă rolul 
nedemocratic, naivii sunt catalogaţi de dulăii de pază, 
de agenţii de influenţă diseminaţi în presă, în mai toate 
instituţiile de cercetare pe teme istorice sau sociale, 
finanţate de Soros et comp, ca fiind nişte aiuriţi, adepţi 
ai teoriei complotului, antisemiţi notorii, lipsiţi de 
simţul realităţii şi de capacitatea de cuprindere a ei etc.

E semnificativ că, până mai deunăzi, singurul 
intelectual român care a avut curajul să-l editeze şi 
comenteze pe Aurel C. Popovici, înainte de războiul 
al doilea, a fost Petre Pandrea, unul dintre românii 
cu o reală gândire independentă şi originală. (vezi A. 
C. Popovici, Stat şi naţiune, traducere din germană 
de Petre Pandrea, Editura Fundaţiei Regale pentru 
Literatură şi Artă, 1939. Republicare la Editura 
Albatros, Bucureşti, 1997)

Dacă m-aş teme de reacţiile conaţionalilor mei 
sau ai tăi, fiindcă discutăm, liber sau aproape liber, 
chestiuni asupra cărora, nu mai departe de o generaţie, 
conaţionalii noştri s-au ucis reciproc, ar trebui să accept 
că nu există nici o speranţă. De aceea găsesc prea 
dramatic şi exagerat titlul tău, chiar dacă e interogativ, 
Sfatul trădătorilor?
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Nu aş mai fi realizat nimic dacă mă temeam de 
opinia sau de blocajele majorităţii. Nici revista online 
Asymetria, după 1989, nici fundarea revistei Vatra, 
împreună cu Romulus Guga şi Mihai Sin, în 1971, 
în centrul fostei Regiuni Autonome Maghiare, unde 
nu fuseseră tipărite reviste de cultură româneşti de la 
1940 încoace. Vatra a fost şi este o realizare pentru 
cultură, dar şi împotriva inerţiilor şi opoziţiei tuturor 
acelora care ar fi dorit cel mult, eventual, o publicaţie 
provincială, cuminte şi mediocră, opozanţii proiectului 
fiind atât mediocrii români provinciali, cât şi mediocrii 
maghiari localnici, pe al căror teren de vânătoare, 
delimitat şi păzit, am intrat în 1971, fără să le cerem 
voie.

Nici proiectul primei antologii a eseului 
românesc pentru publicul unguresc, înainte de 1987, 
la care am lucrat cu Borsi Kálmán Béa, dar mai ales 
cu Zirkuli Péter, câţiva ani, carte apărută până la urmă 
sub numele de „válogatás” a lui Kántor Lajos, nu ar fi 
existat, dacă mă luam după alţii.

Nu ar fi existat nici traducerea unei selecţii 
substanţiale din eseistica lui Németh László, care ar 
fi trebuit să iasă la editura Univers, sub titlul Homo 
experimentator, înainte de 1987, care nu şi-a găsit 
editor la 25 de ani de la realizarea ei. Din pricina 
textului care se intitulează Magyarok Romániában a 
avut loc ruperea contractului meu cu editura Univers, 
motivată de politrucul adjunct, Alexa, cu argumentul 
că volumul, care conţinea acest text, nu corespunde 
ideologic. Un redactor de la Humanitas a respins recent 
propunerea din principiu, cultura maghiară fiindu-i 
străină. Magyarok Romániában nu a plăcut multora, 
din pricini diverse, cum o probează lunga serie de texte 
polemice apărute după publicarea lui în Ungaria, şi 
antologate de Nagy Pál.

Ţinând seama de toate aceste întâmplări, 
semnificative pentru mine, îţi propun să ne bazăm pe 
minţile şi pe putinţele noastre, aşa cum, de altfel, mi-ai 
zis chiar tu să facem cu câteva luni mai înainte.

Cei care au ceva de zis, dacă ne citesc, să zică, în 
scris. Îi vom publica alături de textele noastre. Nu pledez 
pentru un nonconformism în sine ci pentru libertatea 
opiniei, care ar putea fi cenzurată doar dacă am fi în 
război, civil sau clasic. Poate că nu suntem (încă!). 
Cred că putem să ne asumăm şi tolerăm diferenţa şi în 
acest fel.

Ai notat un adevăr important privitor la 
chestiunea naţională. Procesul de constituire a naţiunii 
moderne, post-paşoptiste, nu a decurs în acelaşi fel în 
seria istorică ungurească şi în seria românească. El nu 
s-a încheiat, nu doar din pricina acestei diferenţe, nici la 
români, nici la unguri. A trecut peste noi comunismul.

Îmi vine în minte o metodă de lucru pe care 
politica o dispreţuieşte, presupunând că nu ar avea 

relevanţă analitică. Ipoteza istorică, adică rescrierea 
unei serii istorice sub semnul lui „Ce-ar fi fost dacă?” 

Putem accepta ca joc cu miză tragică o astfel de 
uchronie, variantă de timp nu aşa cum a fost, ci cum ar 
fi putut să fie .

Uchronia este o evocare imaginară în timp, 
nu neapărat şi în spaţiu. E vorba de un neologism din 
secolul al XIX-lea bazat pe termenul Utopie, cu un U 
negativ şi chronos (timp), etimologic termenul invocă 
un non-timp, un timp care nu există. În literatură 
e vorba de un format care se bazează pe principiul 
rescrierii unei serii istorice, nu neapărat a ISTORIEI, de 
la un punct încolo, prin modificarea unui eveniment din 
trecut şi descrierea consecinţelor plauzibile ale acestei 
modificări. Am putea deci construi o uchronie pe baza 
unei supoziţii. Supoziţia unei Ungarii Mari, rămasă 
în picioare după 1919, şi consecinţele acestei forme 
politice asupra destinului ungurilor din Ardeal, care 
ar fi trăit sub regimul lui Kun Béla, apoi a lui Rákosi 
Mátyás, ar fi făcut Revoluţia din 1956 şi ar fi acceptat 
„socialismul gulaşului”, propus de Kádár János, soluţia 
de temporizare, de suspendare a istoriei propusă de 
cel care şi-a ucis colegul de partid, concurentul, poate 
prietenul.

Finalizarea construirii naţiunii s-a blocat la 
unguri în 1870, mai devreme decât la români, fiindcă 
dualismul, deşi părea tocmai ideea salvatoare, era 
prin natura sa o soluţie de compromis, venită de sus, 
reprezentând ceea ce s-ar putea numi, cu o formulă din 
istoria românilor, o „monstruoasă coaliţie”, o alianţă 
la vârf între burghezia in statu nascendi ungurească, o 
nobilime transetnică moştenită din feudalism, şi casta 
imperială austriacă, ambele de fapt transetnice în bună 
măsură, fiindcă fuseseră constituite prin înglobarea 
în castă a unor grupuri al căror arbore genealogic 
dovedeşte recrutarea lor din toate etniile locuitoare ale 
imperiului habsburgic şi ale regatului Ungariei feudale. 
Formaţiuni statale constituite astfel, ca mai toate aceste 
formaţiuni statale feudale, pe baza cuceririi militare şi 
a forţei armate de lefegii, nu erau formaţiuni de stat 
naţional. România, ca stat modern, nu s-a creat aşa. 
Oricât s-ar strădui istoricii unguri, profesioniştii serioşi 
sau compilatorii de genul lui Henri Bogdan. Voi reveni 
asupra cărţii acestuia, „Histoire de Pays de l’Europe de 
l’Est”, o carte scrisă cu atâta tenacitate deformatoare, 
încât devine ridicolă. Bogdan, francez descendent din 
unguri, îi transformă pe valahi în cel mai expansionist 
neam din Europa. Plecaţi din Pind şi ajunşi în Caucaz, 
ei sunt migranţi insidioşi, cu o trenă de turme, o 
comunitate fără discontinuitate care cucereşte un spaţiu 
vital enorm. Asta doar ca autorul să poată declara senin 
că Ardealul fusese, la venirea ungurilor, un teritoriu vid, 
depopulat. Aş vrea să aflu un al doilea asemenea teritoriu 
european, unde locuitorii dispar ca să lase loc liber unor 
năvălitori, în loc să se pună la adăpost în munţi, cum au 
făcut toate neamurile, inclusiv secuii, când au fost în 
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pericol. Demografia descriptivă, notele de călătorie ale 
străinilor mărturisesc caracterul compact al populaţiei 
majoritare româneşti în mai toate zonele din care este 
constituit azi statul român. Ce importanţă are că au 
venit din Pind sau de aiurea? Sunt aici, de veacuri. 
Mai discutăm şi acum în numele dreptului primului 
ocupant? Nu e destul? Am inserat pe blog trimiterile la 
Pallas Lexikon pentru că, din acele pagini, oricine poate 
extrage datele demografice specifice Austro-Ungariei 
şi poate observa această realitate, descrisă obiectiv de 
savanţii unguri, într-un moment, la finele secolului al 
XIX-lea, când nimic nu părea să ameninţe stabilitatea 
sistemului, când, deci, nu era nevoie de nici un efort 
de propagandă şi de demonstraţii pro-domo sua. Să 
adunăm deci greco-catolicii cu ortodocşii din judeţele 
ardelene, şi este deja destul.

Ai pomenit de demografia Dobrogei. Ai aici 
dreptate să evoci cucerirea demografică de către români 
a Dobrogei. Totuşi imaginea ta despre acest teritoriu 
este cam schematică. Platourile Dobrogei au fost teren 
de păşune pentru turmele ardeleneşti de la Răşinari, 
cu mult mai înainte de integrarea politică a acestui 
teritoriu în statul român. Deci o prezenţă discontinuă 
chiar dacă nu stabilă şi masivă poate fi acceptată. Spun 
asta doar pentru a fi precis. Nu asta este baza românităţii 
dobrogene care a fost negociată pe baza unui schimb 
teritorial, sudul Basarabiei contra Dobrogei, între două 
imperii. Aş vrea totuşi să cădem de acord că istoria nu 
se face pe bază de percepte morale ci pe bază de situaţii 
geopolitice, dintre care sursele de materii prime, apa, 
sarea, controlul resurselor energetice, a căilor maritime 
sau de uscat, căutarea ieşirii la mare au desigur un 
caracter ineluctabil combinat uneori cu demersuri 
invazive, care adesea sunt direct războaie. Strămoşii tăi 
au practicat asemenea acţiuni de geopolitică invazivă. 
Până şi-au cucerit un teritoriu pe care de atunci îl 
păstrează cu grijă. Ai mei, la fel.

Îţi reamintesc că Ungaria suferă şi acum că nu 
are ieşire la Adriatică, pierdută cu ocazia dezmembrării 
Austro-Ungariei.

Despre identitate. Limite, ziduri, case, 
drumuri, dragomani

Mariana Şora, traducătoare şi eseistă remarcabilă, 
afirma, într-un interviu acordat lui Leonid Dragomir, că 
fraza lui Nae Ionescu: „Între naţiuni există ziduri care 
merg de la pământ şi până la Dumnezeu”, pronunţată 
de acesta în cadrul unui curs din 1937 sau 1938, a fost 
resimţită de studenta care era dânsa pe atunci ca „o frază 
memorabilă şi dărâmătoare”, şi a marcat îndepărtarea 
tinerei, inteligentei şi studioasei evreice timişorene de 
Nae Ionescu, care probabil i se arătase şi ei tot atât de 
fascinant ca şi altor studenţi până la acea vreme.

Nae Ionescu va fi fost genial? Nu ştiu. Dacă 
Goethe a fost un geniu, atunci Nae Ionescu nu a fost 
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unul. Mai degrabă văd în Nae Ionescu un antrenor în 
filosofie, în genul, poate, în care Noica dorea să fie el 
însuşi antrenor, pentru tineri, sub comunişti. Adică să 
îi facă pe cei care, sub presiunea dogmei şi cenzurii, 
uitaseră să gândească, să devină oameni liberi, gânditori 
cu propriul lor cap, pe proprii lor umeri. Drepţi, în 
picioare.

În privinţa frazei lui Nae Ionescu, tot ce 
ştiu despre naţiuni mi se pare o confirmare a acestei 
memorabile fraze, a cărei formă probabilă mi se pare 
mai degrabă: „Între naţiuni există ziduri care se-nalţă de 
la pământ şi până la Dumnezeu”. Dar zidurile sunt nu 
doar despărţitoare ci şi protectoare. [Iar toate zidurile 
au porţi. Toate membranele biologice şi sociale sunt 
permeabile, câtă vreme nu sunt atinse de necroze.]

Dacă nu ar fi aşa, nu ar exista fiinţe, corpuri 
geometrice, nu ar exista naţiuni, dar nici contacte şi 
schimburi între ele. Este o problemă de biologie, de 
viaţă, de matematică, de geometrie şi nu de politică 
sau etică. Nu ar putea exista „corpuri” diferenţiate, 
fără delimitări, iar limitele, deşi permeabile, în aceste 
domenii, sunt o necesitate, nu doar o convenţie sau un 
mit fondator.

Pentru a convinge o evreică, primul exemplu care 
ar putea să fie dat este chiar cel care permite definirea 
evreităţii. O limită pe care cei care se definesc drept 
evrei o înalţă de la pământ şi până la Dumnezeu. Fără 
persistenţa acestui zid, menţinut cu imense sacrificii şi 
cu extraordinară tenacitate, comunitatea ebree nu ar fi 
putut supravieţui. Şi tocmai pentru supravieţuirea ei se 
înalţă şi acum ziduri, de la pământ şi până la Dumnezeu. 
Ziduri reale pentru a apăra zidurile simbolice, cele 
despre care vorbea Nae Ionescu.

Nu trag de aici concluzia că separaţia este 
etanşă, că ar putea fi etanşă vreodată, doar că ea este 
necesară, fiindcă devălmăşia este entropică. Adică 
mortală. Asta trebuie să li se răspundă propagandiştilor 
dereglementării, globalizării şi altor universalisme, 
cum sunt capitalismul şi comunismul. Pentru a exista, 
trebuie să ne diferenţiem, specializăm. Aşa a apărut 
şi viaţa pe pământ. Prin zidurile celulare. Prin ieşirea 
din devălmăşie. Casele se construiesc cu ziduri. Ele ne 
adăpostesc de rele. Că în contextul crizei antebelice, cu 
mişcările sale antisemite, Mariana Şora a înţeles greşit 
sau, mai exact, nu a înţeles această frază, e aproape 
normal. Că acum nu şi-a amendat neînţelegerea, este 
neliniştitor. Fiindcă suntem în faţa unei confuzii de 
planuri. Zidurile casei lui Israel au ferit de pieire neamul 
acesta, spre norocul său.

Ca traducător şi vorbitor trilingv, sunt destul de 
bine plasat pentru a simţi pe unde trec zidurile şi cât 
de nete, fluide, transparente sau opace sunt limitele. Şi 
mai ales cât de periculos şi fascinant este să traversezi 
membrane, să treci de pe o orbită pe alta. [Ca dragoman, 
interpret, traducător, ştiu că risc să fiu decapitat, cum se 
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întâmpla cu unii greci din fanar, la curtea Sultanului, ca 
ştiutor al prea multor secrete împărăteşti. Sau repudiat 
de ai mei, ca trădător, fiindcă prea dau semne că nu îi 
urăsc pe trimişii împăratului, pe vecini. Sufăr poate 
de un soi de nou sindrom Stockholm. De complicitate 
şi simpatie pentru adversarul potenţial sau real. Sau, 
în fine, suspectat de ambele părţi, agent de influenţă, 
informator, spion. Poate că sunt toate acestea, că aş fi 
pe cale să îmi pierd sufletul, să îmi pierd identitatea. 
Sunt bolnav de înţelegerea Celuilalt? Pentru a te linişti, 
declar că sunt gata să iau arma în mână, dacă va fi 
nevoie, pentru apărarea independenţei Maramureşului 
şi identităţii mele de ardelean român expatriat.]

Acestea fiind scrise, nu sunt deloc atât de pesimist 
şi spenglerian ca Mariana Şora. Venirea barbarilor care 
au destrămat Imperiul a fost ocazia noii diferenţieri din 
care s-a născut naţiunea căreia îi aparţin şi limba în 
care scriu. Deşi îmi place latina, deşi vorbesc franceza 
şi maghiara, prefer să scriu în limba română. Nu din 
orgoliu sau paranoia naţională ci pentru că nu vreau să 
fiu altceva decât sunt. Asemenea celor din care mă trag. 
Pruncii mei din Franţa sunt barbari ajunşi la Paris. Eu 
i-am ajutat să intre în Cetate. Ce neam se va naşte din 
aceste noi amestecuri? Unul puternic care îşi va înălţa 
zidurile noii sale case până la Dumnezeu. Unul.

Bibliografie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entropie

http://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-organisation#Auto-
organisation_en_physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Néguentropie
  (Vezi şi Vatra, nr. 1-2/ 2010)

Acestea fiind zise, vei înţelege că admit şi 
pricep natura eforturilor comunităţii maghiare, în 
ansamblul ei, de a supravieţui prin delimitare. Dar 
solicit reciprocitatea şi buna credinţă. Şi mai ales, incit 
la ieşirea din carcasa izolaţionismului, a acestei pseudo-
soluţii administrative. Prin măsuri pozitive, printre care 
cele privitoare la educaţie mi se par esenţiale pentru 
ambele părţi. Am scris asta de multe ori: sunt profund 
nemulţumit de incapacitatea sistemului de învăţământ 
din România de a răspunde pozitiv şi constructiv 
naturalei dorinţe de apărare a identităţii pe baza căreia 
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îşi construieşte sistemul de revendicări comunitatea 
maghiară din România. 

Nu au românii a se îngriji de ce se va întâmpla 
cu maghiarii care nu cunosc limba română. Treaba lor. 
Nu vor găsi de lucru decât în viitoarea RAM, varianta 
secolului al XXI-lea, ei şi? Vor să îngroaşe rândurile 
şomerilor? Ce treabă am eu cu asta? Nu vor avea drept 
la şomaj, dacă refuză să lucreze în zone neprotejate 
etnic?

Critic dezinteresul românilor pentru un 
bilingvism natural, precum şi pentru unul educat, în toate 
zonele de contact cu vecinătăţile interioare de orice fel. 
Este o poziţie leneşă, depăşită şi dăunătoare. În zonele 
respective, dar şi altundeva, acolo unde se manifestă 
o cerere, statul trebuie să încurajeze bilingvismul sau 
trilingvismul vecinătăţilor. Nu multiculturalismul la 
modă, care nu duce decât spre disoluţia identităţii 
specifice, prin asimilare în cultura unificatoare anglo-
saxonă. Multiculturalismul, concept importat din 
sociologia meltingpotului american, stat de imigranţi, 
nu este dăunător în sine ci prin conţinutul concret care 
i se atribuie şi prin sensul politic global care subîntinde 
această ideologie entropică, uniformizarea, egalizarea, 
globalizarea. Precizez însă că nu e treaba învăţământului 
de stat din România să finanţeze şcoli care nu reprezintă 
un interes pentru comunitatea globală. O finanţare 
a învăţământului de stat trebuie să fie proporţională 
cu prezenţa proporţională a comunităţii în raport cu 
totalul populaţiei, cu contribuţia ei proporţională la 
bugetul comun. Din acest unghi de vedere, actuala 
reprezentare etno-politică mi se pare o erezie care 
trebuie să fie criticată şi înlocuită cu o reprezentare 
politică democratică, bazată pe votul individual şi nu 
pe cel comunitar. Pentru toate cazurile. Aşa cum am 
mai spus, interesele unei comunităţi nu sunt trans-
sociale în numele etnismului, ci sociale. Proiectele 
sociale capitaliste nu pot reprezenta o comunitate ci 
doar interesele unor pături şi grupuri. Dacă ar fi altfel, 
ar însemna că trăim în comunism unde clasele sociale 
au fost desfiinţate. Nu trăim în comunism. Dimpotrivă, 
un capitalism sălbatic, fără nici o regulă, al Restauraţiei 
brutale, s-a instalat pe fondul unei propagande despre 
liberalism şi autoreglarea pieţii, care nu este decât 
o mască pentru voracitatea unor grupuri de interese 
minoritare, nu etnic ci social. Aş vrea să explic, înainte 
de a continua, titlul blogului nostru, fiindcă este dat de 
mine, deci am avut o idee atunci când i-am zis Ardealul 
Nostru, revistă culturală triontică (şi eu, şi tu, şi el, şi 
noi, şi voi, şi ei). E un bloc geopolitic care nu se poate 
sparge. Un bloc eratic, adică devenit din mobil-imobil, 
după ce a fost depus, aici unde se află, de gheţarii 
războiului aproape rece care durează de o mie de ani.

28 ianuarie 2011 — 30 decembrie 2016
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Nicoleta SĂLCUDEANU

Radu Petrescu inedit. Povestea 
manuscrisului din caietul cenuşiu

 
Poate din egoism de colecţionar sezonier, poate 

din superstiţie, am ţinut acest manuscris îngropat 
într-un sertar, timp de şapte ani, înfăşat în plicul ce-
mi fusese destinat. Obiectul, în întregul lui, cuprinde 
două cercuri concentrice, amprenta a doi scriitori 
importanţi ai literaturii române, cel dintâi prozator şi 
diarist de un rar rafinament, al doilea un critic literar 
cu minte ascuţită şi un condei aşijderea, ce îmblânzea 
cele mai nărăvaşe verbe ale celei mai frumoase limbi 
româneşti. Dar din dar se face. Învelişul primului 
plic menţionează pe primul destinatar al darului. Este 
Mircea Iorgulescu, criticul ce a ştiut să desluşească 
adevăratele intenţii ale prozatorului Radu Petrescu 
privind romanul Ce se vede, „ele ducând cu ceva mai 
departe încercările francezilor (pe urma lui Joyce) de 
a smulge proza din vecinătatea (prea tentantă pentru 
cititor) a referirii, a reportajului”. În scrisoarea ce 
însoţeşte manuscrisul de 112 pagini ale capitolului 
În Efes, din romanul menţionat, Radu Petrescu 
apreciază agerimea lecturii lui Mircea Iorgulescu, 
materializată într-un articol din „Convorbiri literare”. 
„Vă închipuiţi, deci, – scrie Radu Petrescu – mult 
stimate domnule Mircea Iorgulescu, mirarea mea 
când am citit în unele cronici literare că În Efes ar fi o 
scriere autobiografică. Eu pretind că autobiografice, 
în sensul adevărat, nu sunt nici Didactica nova, nici 
chiar Jurnalul. În aceste două scrieri am utilizat date 
de biografie doar pentru că în momentul acela îmi 
erau mai la îndemână, iar persoana întâi e şi ea o 
convenţie. Accentul, în orice caz, e cu totul în altă 
parte, acolo unde l-aţi văzut Dumneavoastră.” 

  
Plicul mai conţine, alături de caietul cenuşiu cu 

capitolul În Efes, şpaltul unui articol din „România 
literară”, intitulat Schiţa unei deveniri, document 
ce aduce mărturie despre imensa meticulozitate 
şi perfecţionismul de care făcea dovadă Radu 
Petrescu. De altfel, manuscrisul În Efes nu este decât 
un ecorşeu al chinuitorului travaliu al scrisului. 
Biografia romanului începe în anul 1954, când 
Radu Petrescu începe să-l scrie, urmează o perioadă 
de blocaj pe care scriitorul o foloseşte transcriind 
şi şlefuind alte texte, iar în 1971 publică textul În 
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Efes în volumul intitulat Proze. Este reluat în 1967. 
Scrisoarea adresată lui Mircea Iorgulescu desluşeşte 
o mică parte din poetica romanului pe care prozatorul 
o gândea în termenii spaţiului şi timpului în subtilă 
anamorfoză, redefinind mimetica şi „relaţia spaţială 
dintre carte şi cititorul ei”. Problematică este şi 
situarea prozatorului Radu Petrescu în contextul 
epocii, dat fiind decalajul dintre timpul scrierii 
(îndelungat şi chinuit de demonul şlefuirii) şi acela 
al publicării. Manuscrisul de faţă reprezintă cele 86 
de pagini din prima ediţie (1979) a romanului Ce 
se vede, diferenţele dintre textul manuscris şi ediţia 
tipărită fiind minuscule, cu excepţia personajului 
Mihai, căruia schimbarea numelui în Eliade îi 
permite lui R. P. aluzii subtile la Mircea Eliade şi 
mansarda adolescenţei sale. Dacă primele pagini 
sunt scrise dintr-o răsuflare, următoarele devin din 
ce în ce mai accidentate, cu tăieturi din ce în ce mai 
ample, cu adăugiri pe foiţe de hârtie, care mai înguste, 
care de-a dreptul minuscule, fâşii-palimpsest. 
Pe chenarul paginilor, în stânga sau în dreapta, e 
menţionată data fiecărei intervenţii în parcursul 
scrierii acestui capitol, şi se întinde pe cuprinderea 
a patru ani (1967-1970). Sunt pauze semnificative, 
de câteva luni, apoi reveniri. Romanul se lasă greu 
scris, cum reiese şi din scrisoarea adresată lui Mircea 
Iorgulescu. Sunt şi perioade faste, când manuscrisul 
creşte spectaculos în intervalul câtorva zile sau luni. 
Cel mai intens interval pare să fie cel cuprins între 
14 iulie 1969 şi 26 decembrie 1969. Urmează apoi 
câteva zile fructuoase, în luna iulie a anului 1970 (16-
27), apoi din nou pauză, iar la 14 septembrie 1970, 
capitolul este isprăvit. Nu în ultimul rând se remarcă 
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frumuseţea, limpezimea caligrafiei ce trădează un 
estet rafinat.

 

 

Al doilea cerc. Acela este darul lui Mircea 
Iorgulescu către mine. Prietenia lui mi-a fost extrem 
de preţioasă. Ca semn al acestei prietenii, plicul cu 
manuscrisul lui Radu Petrescu a poposit în cutia 
mea poştală. De altfel, am în spate un corp întreg 
de bibliotecă ticsit cu colecţii de reviste şi cărţi 
minunate pe care, presimţindu-şi sfârşitul aproape, 
mi le-a expediat, pachet după pachet. Felul în care 
mi-a făcut aceste daruri spune foarte multe despre 
discreţia şi eleganţa lui Mircea Iorgulescu. Ştiind că 
fetele sale nu vor simţi imboldul de a se scufunda 
în maldăre de pagini colbuite (ele având cu totul 
altă pregătire decât cea literară), m-a întrebat cu 
delicateţe ce facultate urmează fiul meu, pasămite 
lui i-ar fi prins bine aceste cărţi şi reviste. De fapt, 
am înţeles că eu eram „adrisantul”, iar toate aceste 
volume reprezentau o suavă şi simbolică moştenire, 
dar în felul acesta mă făcea să accept mai uşor darul. 
Fabulos dar. Bibliotecii de lângă biroul unde scriu 
îi spun acum biblioteca Mircea Iorgulescu şi stă 
aici, în spatele meu, amintindu-mi cum mi-a fost el 
călăuză şi profesor, dar un profesor dezbărat de orice 
didacticisme. O Didactica magna fără nici o morgă, 
cu glumiţe subţiri şi flexibile ca floreta, cu remarci 
savuroase şi observaţii cu tăiş de stilet, toate învelite 
în trăncăneli simpatice, spumoase. Dacă spuneam-
făceam ceva ne pe placul lui, din tăcerea „marca” 
Mircea Iorgulescu înţelegeam rapid şi mă corectam. 
Spre exemplu, îmi spunea mereu că am o problemă cu 
începuturile la articolele mele. Îmi spunea: „încearcă 
să intri direct, să «ataci» fulgerător subiectul. Dacă 
se poate cu o frază scurtă. Izbitoare. Altfel privirea 
cititorului va aluneca plictisită. Nu începe niciodată 
cu «consideraţii generale». Bagă-le în burta textului, 
cum pui umplutura în diverse bucate (de la sarmale 
la ciuperci şi la alte bunătăţi”. Nu ştiu nici azi dacă 
m-am corectat cu adevărat, dar încerc să mă ţin cu 
dinţii de sfat. 

În amintirea acestei prietenii şi pedagogii 
diafane fac astăzi publice, în revista mea de suflet, 
aceste documente ce vor ajunge, dacă va fi nevoie de 
ele, la Muzeul Literaturii Române.

***
Radu Petrescu:

Bucureşti
10 octombrie, 1972
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 Mult stimate Domnule Mircea Iorgulescu.1

 Faceţi-mi vă rog plăcerea de a primi 
din parte-mi, ca un semn de prietenie întru Idei, 
manuscrisul unuia dintre textele la care v-aţi referit 
cu atâta înţelegere în articolul din Convorbiri 
literare. Din martie până în septembrie 1956 am 
scris un roman, Ce se vede, de care mai apoi am 
fost atât de nemulţumit încât nu am mai putut scrie 
nimic până în 1961 când am început Matei Iliescu 
pentru a-l termina în 1963. Însă reluând Ce se vede, 
nu am putut scrie în cei patru ani de lucru (1967-
1970) decât primul capitol, intitulat, cum s-a şi 
tipărit, În Efes şi care utilizează materia primelor 
douăzeci de foi din textul din 1956. Am abandonat şi 
acum, pentru că intenţionam să realizez prin această 
carte o inversare a relaţiei spaţiale dintre carte şi 
cititorul ei, idee primitivă, care nu spune nimic 
enunţată aşa ori poate spune chiar lucruri jenante 
despre cel care a conceput-o dar care, realizată, ar fi 
fost un lucru foarte important, şi energia mea nu s-a 
arătat suficientă. Mi-e teamă chiar că lucrurile vor 
rămâne definitiv aşa, cu acest În Efes fără urmare. 
Mă mângâe (sic!) însă că procedeele folosite pentru 
construcţie, aceleaşi din Matei Iliescu dar într-un 
context simplificat, sunt interesante, ele ducând cu 
ceva mai departe încercările francezilor (pe urma 
lui Joyce) de a smulge proza din vecinătatea (prea 
tentantă pentru cititor) a referirii, a reportajului. 
Vorbesc despre lucruri de atelier, pentru că despre 
fiinţa poetică a textului meu subiectivitatea mea nu 

mă lasă să ştiu sigur ceva. Vă închipuiţi, deci, mult 
stimate domnule Mircea Iorgulescu, mirarea mea 
când am citit în unele cronici literare că În Efes ar fi o 
scriere autobiografică. Eu pretind că autobiografice, 
în sensul adevărat, nu sunt nici Didactica nova, nici 
chiar Jurnalul. În aceste două scrieri am utilizat date 
de biografie doar pentru că în momentul acela îmi 
erau mai la îndemână, iar persoana întâi e şi ea o 
convenţie. Accentul, în orice caz, e cu totul în altă 
parte, acolo unde l-aţi văzut Dumneavoastră.

    Cu infinită 
recunoştinţă şi prietenie,

       
Radu Petrescu

_________
 Am respectat, în transcriere, semnele de punctuaţie 

aşa cum au fost ele folosite de autor, cu excepţia cratimei 
căreia prozatorul îi prefera apostroful. Se remarcă faptul că 
acesta prefera scrierea cu â din a, pe principiul etimologic.



22 carmen saeculare

George VULTURESCU

Duminica fricii

E o târfă de seară în Nord
care-ţi lasă voalurile ei sordide în ochi
precum lasă şişurile cicatrici prin ungherele urbei.
Asta faci în duminica fricii tale din Nord
stai cu o târfă de carte –
lectura e un lupanar

„Matca se-mperechează şi moare.
Stupul e doar pentru cuvintele-albinuţe
Care fac ceara lumânărilor plăcută pentru biserici?”

Asta îi întreb pe bătrânii Barzi în duminica fricii
mele din Nord
care se hrăneşte cu hula hieroglifelor din alte cărţi.
Sunt cărpănoşi cu toţii, tari în definiţii
„Poemul are o glorie, iar poetul o moarte...
Nu eşti într-un cuib pe pagina lui la care barza
aduce puilor în guşă broaşte din mlaştini...”

Mai bine vezi la sclipirea unui cuţit
alunecând pe alt cuţit
decât în duminica fricii când nu-ţi dibuieşti
propria pagină. Îţi faci torţe din paginile
altor cărţi despre frică –
scrumul lor cade pe coala ta albă
ca o urnă răsturnată într-un osuar
nu mai ştii care fir de pulbere a fost un os de 
tibie, care o aortă a inimii, care din lobul urechii.
E duminica fricii tale în mijlocul paginii
o târfă de frică ce te urmează în toate nopţile din Nord
când poţi să-i spui cenuşii
„Frate Borges,

frate Eminescu,
frate Kafka,
ceea ce arde continuă să viseze adierea vânturilor?”

Cenuşă e acum întreaga ta pagină pe care scrii
pe care ai vrea să scrii
dar în cenuşă firele de pulbere nu se aliniază
precum planetele pe ceruri
ci se grămădesc „fără cap şi coadă”
ca şi cuvintele de târfă
în urechea fricii tale din Nord

nu găseşti nici o piatră în care să poţi săpa o literă
nu găseşti nici un lemn de cruce pe care să
însemni un nume
lemnele se chircesc în lut şi-n sămânţă
căci barda e acolo
pe structura de rezistenţă a clarităţii din creier
claritate de târfă răbdătoare
barda e seară de seară acolo
şi frica ta pe coada ei
ca o mână de rege care face semn bufonului
să râdă în locul său

cine ar şovăi lângă curva asta de bardă
într-o noapte a fricii din mijlocul paginilor?...

Îţi trebuie un rege ca să fii bufon

Îl vezi
nu este un bufon cel care-mi poartă, stângaci,
cârja de orb pe străzile unui vechi oraş de pe Someş.

Acum a ricoşat cu ea într-o monedă de metal –
sunt forţe ascunse care lucrează pentru a ridica
o monedă din praful drumului.
Îngerii privesc din muşchiul de pe ziduri
„Va îngenunchea în faţa stemei şi a chipului regelui?...”
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„Ar putea fi pedestraşul care a murit sub flamurile sale
fără să-şi poată ridica solda pentru mama din sat...”

Sunt forţe ascunse în monedele de pe drumuri –
sunt muşuroaie deteriorate ale stemelor
cu termite care întreţin frica bufonului
că regele nu se va recunoaşte în râsul lui.
Asta pot gândi acum când îl văd cu ochii lor
cum ridică moneda de pe jos şi 
intră într-un bar. O aruncă pe tejghea pentru un 
pahar de alcool.
O pajură s-a ridicat din desenul stemei umbrind sala.

Unul o vede. Poate doi.
Barmanul întoarce banul pe ambele feţe şi
nu găseşte nici o inscripţie.
Râde provocând mesenii
„– Cine împrumută un chip de rege
pentru această monedă?...”

Sandalele poetului laureat

Cânt sandalele tale, poezie.
Unii spun că au 99 oca de fier şi 99 oca de oţel.
Ele îmi sunt de-ajuns ca să mă-ntorc
până sub cruce. Argentinianul Borges se întreba
dacă atunci ţi-a fugit gândul la împărăţia
care te aştepta în ceruri sau la
o femeie care n-a fost a ta.
Acum Golgota e pustie, Nazarineanule.

În piaţa oraşului se recită psalmi despre rănile
Tale. La chioşcuri se vând suliţe drept suveniruri
precum a centurionului care ţi-a împuns coastele.

Eu intru la o votcă, unul predică între mese
„Cel Înviat a urcat la ceruri. Credeţi că era drept

să mai stea cu noi pe pământ aşteptând-o pe
Ioana d’Arc, cruciadele şi lungul şir de mucenici?...”
Altul îi răspunde
„Am fost putregaiul de iască... Când izbeşti piatra
cu amnarul, îţi trebuie rumeguş, iască, paie uscate
ca să prinzi scânteia pentru foc...”

În larma de afară se conferă diplome, coroniţe cu
frunze de laur.
Eu ies cu sandalele tale, poezie,
şi rătăcesc până la floarea de mac de pe câmp.
– Nici o suliţă nu trebuie să rănească pentru
sângeriul tău, floare de mac.
A văzut cineva sânge pe sandalele
poetului laureat?

Poem fără moaşă

Eşti mereu în alt vers – spic al lui Dumnezeu
pentru pâinea zilei de mâine –
pe firimiturile celei date nouă astăzi
stau aşezaţi heralzii pândind o zi de joi cu o ploaie 
mare
crainicii negri vin numai când cinezi
singur cu poemul zilei de azi

nu ai moaşă la el – te încurajezi cu sfatul unui francez
care a scris despre după-amiezile cu fauni
„poemul are loc de unul singur”
Asta mă pune pe gânduri dacă nu cumva
şi viaţa ta este o firimitură dintr-un alt vers
după cum şi Iisus e doar în epistolele apostolilor

În poemul cu moaşă Ecclesiastul scrie în locul tău
poţi cina cu apostolii
şi poţi înmulţi pâinea şi vinul
dar nu ştii ce vei scrie în versul zilei de mâine
pentru care mănânci pâinea zilei de azi
cum nici moaşa nu va să ştie dacă fătul va avea
două capete lipite unul de altul
sau va avea buze de iepure

Asta mă face să cârtesc
– nimeni nu vorbeşte despre firimiturile de la

masa Cinei de taină
– nimeni nu vorbeşte despre cealaltă mână

care înaintează numele scribului corifeilor Academiei
– nimeni nu ştie dacă s-a născut cel cu mâna

care-i va ciopli numele pe un lemn de cruce 

Nu ai moaşă la naşterea poemului de azi –
mâinile tale îl spală de sânge şi-i taie
cordonul ombilical – 
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literele zburdă o vreme prin striaţiile creierului
precum mieii pe pajişte cu ochii în pământ,
cu gâtul îndoit nătâng
pentru ghearele cu care vulturii şi lupii
îi înşfacă dintre ierburi 

acum ai sânge pe pagină –
sângele nu se-ntoarce niciodată în rană
nici literele pe nămolurile lăptoase ale nopţilor
din creier
o moaşă se poate spăla de sângele fătului
tu nu poţi aduna în jurul poemului de azi
nici doisprezece apostoli, nici doisprezece cerşetori
de pe stradă
doar heralzii lui Vallejo sunt aproape
ei adună oricând doisprezece blajini, doisprezece 
apostaţi,
doisprezece tâlhari
şi te pândesc cum tremuri între litere
ca într-o pădure sinistră care creşte în jurul tău
cu fiecare cuvânt al poemului de mâine

Ulise plătindu-şi călătoria
în bancnote cu chipul lui Brâncuşi

E un smintit de Prinţ:
bea vinul cel mai scump şi ţine pe genunchi
cele mai râvnite târfe ale oraşului
barmanul nu-i recunoaşte monedele de aur
cu stemele şterse lăsate pe tejghea

de la masa din colţ (unde scriu aşteptându-l pe
Buck Mulligan) mă ofer să plătesc în locul lui
cu bancnote pe care e chipul lui Brâncuşi
plecat de mult din oraş

spirala aceea, James Joyce, pe care ţi-a desenat-o
în Montparnasse, relativement tel que moi,
nu e decât un semn al fricii
de-a ne privi în ochi, le sens du pousser
pe străzile unde n-au călcat niciodată prinţi

„Frica e o colivie”, completă Prinţul
fără să se întoarcă spre mine.
– Tocmai am plătit în locul tău, dau să strig
dar jandarmii îmi pun întrebări despre monedele
cu steme şterse care nu figurează în Nomenclatorul
Monetăriei din oraş.

„Da, l-am văzut”, le declar. Dar nu ştiu niciodată
unde şi când îl pot întâlni. Eram la 
Priveghiul nocturn al Finneganilor şi l-am auzit 

strigând:
– Ieşi puţin afară, Lazăre! Judecata din urmă!

Cineva a început să cânte nazal:
„– Şi atunci fiecare din ei apucându-se să amuşine...
– ... care după ficat...
– ... care după părţile lui moi...
– ... şi după restul organelor!...”

Nu e nici un Prinţ în oraş, mă ironizară jandarmii.
E cazul să pleci acasă: barmanul te-a iertat
pentru că i-ai vorbit despre moartea mamei,
studentele acostate la bar şi-au retras plângerile
pentru că le-ai povestit despre
furia lui Caliban care nu-şi găsea chipul în oglinzi

Am ieşit afară, pe străzi, cu sinele meu, oarecum,
terci, J.J. I-am făcut semn taximetristului
şi i-am dat o bancnotă cu chipul lui Brâncuşi.

„Eşti sigur, Domnule Bloom, că tăietorii de lemne
din codru vorbesc la crâşme despre
cercurile desfăşurării enigmatice din trunchiul 
copacilor?...”

Se întoarse spre mine şi-i desluşii chipul de Prinţ şters
de pe monedele de aur.
„Spirala este o mare libertate: ea împrumută
invizibilul direct de la Domnul”. Aşa grăit-a
Prinţul, J.J. Şi eu eram acolo...



25epica magna

Constantin ARCU

Prin lumea largă. Însemnare a călătoriei 
mele în America de Sud

(Fragment dintr-un jurnal de voiaj în contratimpi)
 
24.03. 2017 – Pe Titicaca şi mult mai departe

Titicaca este lacul navigabil situat la cea mai mare 
altitudine din lume, asta o spun toate ghidurile turistice. 
Despre Lacul Titicaca elevii află încă din şcoala primară, 
dar nu mai reţin în ce context, probabil în legătură cu 
civilizaţia Inca. Mai încoace, televiziunile au transmis că 
oceanologul francez Jacques-Yves Cousteau a descoperit 
sub apele lacului urme ale unor vechi civilizaţii. Suficiente 
elemente pentru ca perspectiva unei croaziere pe Titicaca 
să însemne un eveniment.

 Totuşi, chiar la prima oră, în timp ce mă 
bărbieream, am simţit cum mă cuprinde iar părerea 
de rău pentru că săvîrşisem, eufemistic vorbind, o faptă 
lipsită de delicateţe. Nu-mi puteam lua gîndul de la gafa 
din ajun, nici vorbă să mă gîndesc la croazieră. Erau 50 
de dolari, doamnă!, mă auzeam spunînd. Deşi nu reuşeam 
să mă dumiresc pe deplin, exista ceva brutal în propoziţia 
aceasta. Luate separat, cuvintele îşi păstrau inocenţa, însă 
alăturarea dădea naştere unei compoziţii parşive. În fond, 
nu mi s-au pretins bani pentru sex (asta trebuie să fie o 
lucrare liber consimţită şi gratuită!) şi nici nu se punea 
problema, Doamne fereşte. Foarte probabil, la mijloc a fost 
o eroare: Suzana a confundat bancnota. Dar, odată rostită, 
propoziţia producea o explozie semantică tare nefericită.

Cred că nu-i nevoie să insist. Pentru a simplifica 
lucrurile, repet că mă simţeam aiurea în timp ce-mi 
priveam figura în oglinda din baie, reproşîndu-mi, 
printr-o extensie ce-mi este caracteristică, gafele de care 
era presărată întreaga mea existenţă. Am răspuns grosolan 
unui gest elegant la care nu mă aşteptasem şi nici nu 
aveam motive să mă aştept. În fond, Suzana practicase 
un serviciu ireproşabil, presupunînd cunoaşterea unor 
limbi străine, o expunere elegantă şi un stil impecabil de 
a însoţi un bărbat. Or serviciile astea rafinate costă bani. 
Iar eu, cică, erau 50 de dolari, doamnă! Aiurea, erau 50 
de rahaţi, mama mă-si! 

Cuprins de dezamăgire şi de o stare de… Titicaca 
(vedeţi ce glume îmi puteau trece prin cap?), am coborît 

la micul dejun. Suzana se afla acolo şi mi s-a părut că e un 
semn bun. Ne-am salutat în treacăt, în timp ce examinam 
din priviri felurile de mîncare expuse în galantare. Tipa 
avea o farfurie în mînă şi m-am gîndit că existau mari 
şanse să ne aşezăm la aceeaşi masă. Cu intuiţia mea 
ascuţită, mi-am spus că nu trebuie să mă arăt insistent. 
Situaţia trebuia să pară firească, presupunînd că şi ea îşi 
dorea acelaşi lucru. Mi-am turnat un pahar cu iaurt şi, 
căutînd-o din priviri, am descoperit că deja luase loc la 
o masă. O masă de două persoane. Şi cum se întîmplă 
întotdeauna, celălalt scaun era ocupat de singurul om de 
pe faţa pămîntului care, în opinia mea, n-ar fi trebuit să 
se găsească acolo. Cu toate astea, se afla chiar în acel loc. 
Cu faţa pătrată, ochii mici, căprui, buze subţiri şi un nas 
ascuţit înfipt în mijlocul acestui portret deprimant. 

În timp ce mă deplasam către o masă liberă, creierul 
meu lucra la turaţie maximă. Primele estimări, înaintea 
unor rezultate cît de cît sigure, mă duceau spre concluzii 
jalnice. Computerul strict personal (c.s.p.) părea s-o ia 
razna. Lucrurile stăteau prost. Reieşea că avocatul se afla 
la masă în momentul în care am ajuns eu acolo. Şi Suzana 
intrase în restaurant înaintea mea şi tocmai îşi punea 
mîncare în farfurie cînd am salutat-o. Imediat după acest 
moment cordial, Suzana face o alegere fermă şi preferă 
să se îndrepte spre masa „rivalului” meu. Cam aşa s-au 
petrecut faptele, am dedus eu. Dar poate că… De fiecare 
dată se întîmplă la fel, apare o mică îndoială care îşi bagă 
coada, numai să nu existe certitudini pe pămînt. Fireşte, 
dacă nu cumva ei s-au aşezat, întîmplător, la aceeaşi masă 
mai înainte, iar Suzana tocmai se ridicase cînd am ajuns 
eu pentru a-şi lua desert sau aşa ceva. Asta însemna că 
n-a existat o alegere. Iată o chestie minusculă care poate 
da peste cap lucruri importante pentru omenire. 

Scufundat în calcule interminabile, am trecut 
absent pe lîngă masa lor, făcînd un semn din cap care 
putea să însemne un salut sau orice altceva. În treacăt, 
am zărit nasul domnului avocat ridicîndu-se din farfurie 
şi am simţit cum amărăciunea se transformă într-o stare 
de derută. Nu reuşeam să-mi duc gîndul pînă la capăt, 
rotiţele c.s.p. se roteau în gol. Cînd au loc avarii de felul 
acesta, pentru repunere în funcţiune, trebuie să îmbib în 
alcooluri întreg agregatul. Însă acum nu era nici ora şi 
nici timp pentru aşa ceva. La orizont, în faţa noastră se 
întindea… Titicaca. 

Am luat loc la o masă şi numaidecît mi-am dat 
seama că mă aşezasem cu faţa spre Suzana. Din fericire, 
am reuşit să mă abţin la vreme şi n-am răspuns primului 
impuls de-a mă muta pe celălalt scaun. Întorcîndu-i 
ostentativ spatele, aş fi săvîrşit altă neghiobie. În fond, nu 
remarcasem nimic deosebit între ei şi speram că lucrurile 
erau în ordine. O atitudine optimistă alimentată la limita 
de avarie de c.s.p., care o ferea pe Suzana de orice 
bănuială. Într-o traducere destul de exactă, asta însemna 
că întîlnirea lor la micul dejun a fost întîmplătoare şi 
deci nu existau complicaţii care să facă imposibile alte 
complicaţii la care visam eu. 

În sens contrar, acţiona ca un ciclon devastator 
imaginaţia mea, o forţă capabilă să şteargă podelile cu 
tot ce înseamnă raţiune şi bun simţ. Personal, sînt într-un 
dezacord flagrant cu fanteziile, bănuielile şi sugestiile pe 
care le propune de obicei această bestie. De aceea nu am 
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reţineri să dezvălui scenariile pe care mi le vîntura prin 
faţa ochilor, versiuni filmice în care cei doi protagonişti 
cu camere single ajung totuşi într-un singur culcuş. 
Existau variaţii legate doar de încheierea unei convenţii 
în stil avocăţesc, prin intermediul unei matroane blonde, 
înaintea plecării din ţară, sau în legătură cu tariful şi 
modalitatea de plată pentru serviciile damei de companie, 
aspecte lipsite de importanţă pentru mine, însă imaginea 
cu performanţele sexuale ridicole ale domnului avocat se 
repeta de fiecare dată, parcă pentru a mă răzbuna. 

Este greu să umbli prin lume însoţit de o 
imaginaţie atît de ticăloasă. Această beţie de închipuiri 
rupte cu totul de realitate mă pune uneori în situaţii 
penibile. Oricît ai încerca să ascunzi de ceilalţi, ceva 
tot răzbate la suprafaţă. Filmuleţele astea nenorocite te 
fac să reacţionezi imprevizibil şi necivilizat. Din acest 
motiv căutam să mă ţin cît mai departe de cei doi şi mi-
am prelungit micul dejun pînă cînd Suzana a ieşit din 
local pentru ţigara de dimineaţă. Între timp a apărut Vali, 
colegul de cameră, un tip chel şi simpatic, care s-a aşezat 
în faţa mea. Am schimbat cîteva cuvinte despre vremea 
mohorîtă de afară. Un dialog stupid, dar eficient, pentru 
că mă ajută să scap de filmuleţele din mintea mea.

Urcăm în microbuz cu bagaje (astăzi vom trece 
în Bolivia) şi ajungem curînd pe malul lacului. Titicaca 
este o prezenţă mohorîtă, cu ape întunecate. Deasupra 
se agită nori cenuşii, stă să plouă. Nu-i vreme potrivită 
pentru croazieră, dar nu putem schimba programul. 
Ne înghesuim într-o barcă şi pornim pe apele sacre. Pe 
alocuri sînt porţiuni cu stuf, iar pe maluri se văd aşezări 
omeneşti. Urc pe puntea de deasupra şi fac poze. Mai 
vin şi alţii pentru acelaşi lucru. Fac o fotografie cu un 
domn din Tg. Mureş, cu o mustaţă albă şi stufoasă, căruia 
soţia sa îi spune Titi. Florian, avocatul, prinde din zbor 
numele şi completează: Titi-caca! Domnul zîmbeşte cu 
îngăduinţă. Aflu că e director la gaze, un tip agreabil. 

Acostăm pe o insulă şi sîntem întîmpinaţi de 
cîteva localnice îmbrăcate în haine de culori ţipătoare. 
Femeile poartă fuste grosolane, bluze brodate şi pălării. 
Deşi nu mai beneficiez de serviciile unui translator, 
aflu că populaţia Uros s-a refugiat la adăpostul apelor 
din pricina unor triburi duşmane (Inca şi Colla). Insula 
este artificială, construită din stuf de totora. Din acelaşi 
stuf oamenii îşi fac locuinţe, bărci, coşuri, evantaie etc. 
În general, ei trăiesc din pescuit şi turism. Pe insulele 
plutitoare (islas flotantes) au magazine şi, din cîte înţeleg, 
chiar şi şcoli. Localnicii expun „standuri” cu suvenire: 
ţesături, broderii şi alte obiecte de artizanat, însă turiştii 
noştri nu se prea înghesuie. Doar Suzana salvează 
onoarea grupului, cumpărînd nişte ţesături. 

Sînt întors pe dos şi nu iau nimic. Mă simt aiurea, 
deşi observ cu plăcere că Suzana şi avocatul se ţin la 
distanţă unul de celălalt. Constatarea îmi dă nişte speranţe 
de care nu am nici cea mai vagă idee. Fotografiez cîţiva 
localnici, femei şi copii; pe figurile lor se citeşte întipărită 
o stare de linişte şi răbdare. Sînt obişnuiţi cu turiştii. Feţele 
lor seamănă cu apele liniştite şi întunecate ale lacului. 
Sau lacul seamănă cu oamenii săi. Probabil există nişte 
transferuri ciudate de însuşiri, nu-mi dau seama exact. La 
situl de la Raqchi am făcut o poză cu o femeie care ţinea 

de funie o alpaca. Seara, trecînd fotografiile pe laptop, 
am fost uimit de frapanta asemănare dintre peruancă şi 
animalul său. Aceeaşi expresie prietenoasă, răbdătoare, 
tenace, acelaşi vag şi îngîndurat surîs.

Intru într-o casă din stuf cu o singură încăpere şi 
fotografiez interiorul. Prim planul îl ocupă un pat, dar mai 
există o poliţă pe care sînt aşezate nişte haine. Observ 
pe plafon două becuri şi presupun că au un generator 
de curent electric. Nu văd masă, nu văd scaune. Sînt 
probabil nişte case stil Potemkin, făcute special pentru 
ochii turiştilor şi aparatele de fotografiat. 

Pe cînd ieşeam din locuinţă, am observat că Suzana 
tocmai imortaliza, cu aparatul său foto Nikon performant, 
un plod Uros de vreo cinci anişori, care se învîrtea ca un 
stăpîn pe acolo. (E numai începutul, deocamdată îşi face 
ucenicia. Mucosul ăsta cu privire fixă şi nevinovată, prin 
anul 2050, va primi turişti pe aceeaşi insulă plutitoare.) 
Faţa femeii pare congestionată, ochii puţin tulburi. Eşti 
tentat să crezi că Suzana nu doarme noaptea, pentru că are 
alte îndatoriri. Dar noul look se poate datora machiajului, 
ce ştiu eu? Nici nu pare una din alea, ar fi păcat să afirm 
altceva. Şi, peste toate, habar n-am care-i problema mea 
şi de ce-mi bag nasul în treburile altora. 

De altfel, curînd urcăm din nou în barcă şi, după 
vreo jumătate de oră, ne despărţim de legendarul Titicaca. 
E vremea să pornim spre frontiera cu Bolivia. Drumul 
spre vamă, cu gropi în asfalt şi peticit, se înverşunează 
să pătrundă prin localităţi sărăcăcioase; casele compuse 
din două, trei camere, simple adăposturi pentru oameni, 
lipsite de alte pretenţii, sînt împrejmuite de ziduri scunde 
din piatră vulcanică pe care localnicii o adună din 
pămînt. Pe peticul de teren din faţa casei se văd cîteva oi 
sau vreo vită, cu boturile înfipte în smocuri rare de iarbă. 
Nu reuşesc să scap de senzaţia unei sărăcii lucii, dacă mă 
gîndesc la fermele australiene sau neozeelandeze ticsite 
de sute şi sute de animale.

Microbuzul a oprit într-o piaţă pustie şi ghidul 
ne-a anunţat că am ajuns la destinaţie. Turiştii au început 
să coboare fără prea mult entuziasm. Se ştia că trecerea 
prin acest punct presupune formalităţi şi taxe, de care mai 
tîrziu călătorii pomeneau cu dezgust. Nici eu nu simţeam 
nevoia să mă aşez la vreo coadă, aşa că am mai rămas în 
scaun, îngîndurat. Arătam probabil astfel, în realitate nu 
aveam chef de nimic şi nu erau motive să mă grăbesc, 
pentru că frontiera nu putea fi trecută decît împreună. 
Undeva în spate se mai aflau cîţiva turişti şi l-am auzit pe 
Florian spunînd: „probabil suferă în tăcere”. 

Mi-am dat seama că discuta cu Ilona şi, fără 
îndoială, cu intenţie a ridicat vocea accentuînd această 
propoziţie, pentru că imediat conversaţia lor şi-a reluat 
cursul pe tonalitate joasă, imperceptibilă. Blonda n-a 
reacţionat la remarca avocatului sau, dacă a făcut-o, a 
fost prin semne ori în aşa fel, încît eu să nu disting nimic. 
După un moment de derută, am încercat să mă abţin, 
socotind că puteam să mă afund de îndată în ridicol. Nu 
aveam vreo îndoială că vorbeau despre mine, numai că 
Florian o putea da oricînd cotită, pretinzînd că se referea 
la cu totul altele. Un singur risc nu luase în calcul avocatul 
şi puţin a lipsit să-i bag cîţiva pumni în gură, cum ar fi 
făcut orice băiat bine crescut.
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N-am făcut-o şi nu ştiu nici acum de ce; poate 
că îmi era lehamite de un incident cu violenţă sau nu 
aveam chef să-l văd cu ochii vineţi ori de teamă că 
echimozele de pe faţa lui ar fi putut să ne întîrzie trecerea 
prin vamă. Suzana coborîse deja din microbuz, însă ar fi 
fost imposibil să nu afle despre agresiune şi să nu tragă 
concluzia evidentă că, măcar în opinia contemporanilor, 
puteam fi socotit un individ irecuperabil. Oamenii 
civilizaţi pot înţelege o abatere, iertînd-o cu bunăvoinţă, 
dar nu admit deviaţii repetate la tot pasul. După ce abia 
ieri ai dat cu mucii în fasole, pretinzînd să ţi se dea un rest 
de bani, astăzi spargi faţa malacului care îşi rîde de tine. 
Păi, aşa nu se poate.

Am coborît ultimul din maşină, după ce i-am 
petrecut din ochi pe cei doi, fără să disting vreun semn 
nelalocul lui sau care să-mi dea cît de puţin de gîndit. 
N-aveam încotro, am fost nevoit s-o las deocamdată 
baltă. Am pornit în urma celorlalţi, luînd aminte la 
ţinuturile în care îmi fusese dat să ajung. Vama boliviană 
e o chichineaţă mizerabilă unde cîţiva funcţionari 
cuprinşi de un zel neobişnuit te pun să completezi 
hîrtii şi chestionare pînă îţi vine acru. Poate că şi ei sînt 
obligaţi să respecte nişte reguli pe care nu le înţeleg şi 
care probabil nu folosesc la nimic. Şi, drept bonus pentru 
deranj, încasează 98 USD de la fiecare turist, dînd cu 
scrupulozitate doi dolari rest dintr-un maldăr anume 
pregătit şi care scade constant, pe măsură ce teancul de 
100 de dolari de alături se înalţă cu fiecare viză.

 Scăpaţi din chingile birocraţiei boliviene, ne-am 
abătut pe la punctul de schimb valutar de alături, unde 
turistul este nevoit să se lasă jumulit din nou, primind 
cam şase boliviano noi pentru fiecare dolar. Însă nu ai 
încotro şi o accepţi cu uşurare parcă, la gîndul că de aici 
nu mai există nici o piedică în faţă. Însă lucrurile nu sînt 
atît de simple pe cît par, de obicei intervin complicaţii 
pe parcurs. Numai că pe moment nu ai de unde să ştii 
sau măcar să bănuieşti asta şi răsufli uşurat. Eu am fost 
chiar norocos, pentru că individul cu figura de indian de 
la schimb valutar a avut răbdare să-mi calculeze suma în 
bancnote şi monede felurite, din care să reţin şi pentru 
colecţia mea.

 Ne-am continuat traseul printr-un fel de 
peninsulă, dacă pot spune astfel, o fîşie mare de pămînt 
care pătrunde adînc în apele Lacului Titicaca. Primul 
popas bolivian l-am făcut în Copacabana, un tîrg de vreo 
17.000 de locuitori, unde am luat prînzul, carne de lama 
la grătar, destul de aţoasă şi fără gust. 

Se pare că friptura n-a căzut bine la stomac, 
pentru că au început discuţii. Suzana i-a reproşat ghidului 
că nu a vorbit cu oamenii despre posibilitatea de a vizita 
Insula Soarelui, o excursie opţională din programul zilei. 
Răzvan a replicat că vizita era trecută în program, dar 
nimeni nu şi-a manifestat interesul pentru asta. Suzana 
părea afectată şi am crezut că va izbucni în plîns. Acum 
a intervenit energic şi avocatul, un gest cavaleresc, 
într-adevăr, dar care nu mi-a picat bine. Demersul lui 
îmi năruia şi ultimele speranţe. Părea clar că dacă nu 
acţionam, şansele mele deveneau tot mai mici. Dar pe 
moment nu vedeam nici o posibilitate, pentru că n-ar 
fi avut sens să sar şi eu la beregata bietului Răzvan. În 

final, Suzana a spus că n-o interesează excursia, dar i-a 
mai reproşat ghidului că nu comunică şi nu zîmbeşte 
turiştilor, deşi lucrează în domeniul serviciilor şi se cade 
să fie amabil.

Ea şi avocatul Florian făcuseră front comun şi 
se simţeau legaţi prin asta, aşa că, după ce s-au încheiat 
discuţiile, însoţiţi de Ilona, au intrat pe terasa unei 
cafenele din apropiere. Eu nu aveam nici un chef şi nu 
ştiam cum să-mi omor timpul, acea jumătate de oră pînă 
la plecare. Ema ţinea aproape şi mi-am dat seama că nu 
i-ar fi displăcut să facem împreună un tur de recunoaştere 
prin zonă. Ema avea aparat dentar şi părul roşcat în aerul 
aprins al după-amiezii, însă părea simpatică şi-mi dădea 
puteri să trec peste înfrîngere. Năzdrăvanul, deşi deseori 
cu ifose şi mofturi, acum n-ar fi avut nimic împotrivă. 
Doctoriţa i se părea ok. Am trecut pe la mai multe case 
de schimb valutar şi, în cele din urmă, a reuşit să schimbe 
10 dolari uzaţi, de cîte un dolar, pe 60 de boliviano. 
Am întrebat-o dacă pot să-i ofer ceva de băut, însă m-a 
refuzat. Ne-am întors apoi la punctul de întîlnire, iar 
eu mă simţeam cuprins de sentimente confuzeDupă ce 
am trecut şi pe la o biserică mult lăudată pentru Statuia 
Fecioarei din Copacabana, am pornit iar la drum, prilej 
pentru ghidul local să ne vorbească despre Simon Bolivar 
şi multele lui isprăvi prin America de Sud, precum şi 
despre civilizaţiile care s-au succedat pe aceste teritorii 
de-a lungul timpurilor (N.B. - cultura Tiwanaku).

 La Tiquina traversăm cu bacul o porţiune 
îngustă a lacului Titicaca. Nimic spectaculos. Carpe 
diem, mă îndemn, cu o expresie horaţiană. Nu reuşesc să 
mă bucur de clipa prezentă, rămîn în aşteptare. Urmăresc 
încordat reacţiile din jur, căutînd să descopăr vreun semn 
al unei legături dintre Suzana şi domnul avocat. O privire 
strecurată pe furiş, vreo vorbă spusă în şoaptă, chestii 
din astea. Nimic. N-am detectat nimic suspect. Deşi am 
pus la bătaie experienţă detectivistică, fler şi viclenie cît 
încape. Fiecare îşi vede de ale lui, nu pare să existe o 
relaţie ascunsă.

 Eu eram dezamăgit, Năzdrăvanul părea încîntat. 
Dar ce poţi să-i ceri? Atît îl duce capul, şi cu asta basta. 
Din punct de vedere intelectual, drăguţul de el nu-i 
strălucit, mă văd silit să recunosc. Între noi există deseori 
diferenţe de opinii, dar de fiecare dată eu sînt cel care 
aduce argumentele irefutabile. Se întîmplă uneori să 
vină şi Năzdrăvanul cu vreo idee interesantă, dar poţi 
fi sigur că i-a venit în strînsă legătură cu apucăturile lui 
instinctuale (şi uneori de mitocan, adaug eu), nu pentru 
că şi-ar fi pus mintea la contribuţie sau aşa ceva. 

 În legătură cu Suzana, Năzdrăvanul are o idee 
fixă. O ştim cu toţii, la ce bun să dau detalii? Pe scurt, 
el ştie una şi bună, şi o clipă nu-şi pune problema că 
lucrurile ar putea fi ceva mai complicate. Dar eu sînt o 
fiinţă raţională, o trestie gînditoare, ca să mă exprim drept 
şi doct. Şi o trestie gînditoare nu se călăuzeşte în viaţă 
după obsesii. Eu judec situaţiile de fiecare dată şi-am 
să spun deschis cum văd lucrurile. Vă invit să arbitraţi 
disputa şi să hotărîţi cine are dreptate şi merită premiul 
cu coroniţă şi cine nu.

Aşadar, în opinia mea, dacă schema a fost aranjată 
încă din ţară şi drept urmare cei doi şi-au rezervat camere 
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single din acest motiv, ne găsim în faţa unei convenţii pe 
care părţile sînt obligate s-o respecte întocmai. Ca şi cum 
ar fi o lege emisă de parlamentarii români. Poate chiar 
mai interesantă şi, cu siguranţă, mai justă. În această 
situaţie, eu n-am nici o şansă la Suzana, chiar dacă m-aş 
da peste cap. Înseamnă că lucrurile sînt bătute în cuie, 
măcar pentru acest sejur. Bătute în cuie şi vopsite cu lac 
pe deasupra. Nici nu mai are importanţă faptul că ei dau 
pe faţă înţelegerea sau o ţin ascunsă de ochii lumii. În 
definitiv, pe cît posibil, lucrurile de felul acesta se fac cu 
perdea.

Dimpotrivă, dacă n-a existat nici un aranjament 
anterior, în mod normal avocatul ar fi ceva neglijabil 
într-o competiţie cu mine. Am dat jos 30 de kg în numai 
şase luni pentru a fi în formă maximă, sînt o personalitate 
totuşi şi un tip teribil, asta cînd nu sînt de-a dreptul 
genial. Or, un tip galonat cu atîtea calităţi şi merite nu se 
împiedică de tot fleacul în drumul triumfal spre aşternutul 
unei muieri, iar Suzana n-ar trebui să facă un capăt de 
ţară dintr-o nimica toată şi să caute pricină pentru 30 de 
arginţi amărîţi, punînd la inimă un gest făcut fără multă 
chibzuinţă. 

Oricine poate greşi şi nu-i deloc indicat să-i luăm 
de-acum capul. Iertarea greşiţilor noştri e un sport atît de 
atractiv pentru oameni, aceste trestii cugetătoare nobile 
(Blaise Pascal insistă pe această calitate – nobleţea, în 
rest balta e plină de trestii gînditoare), încît nu avem 
dorinţă mai mare decît să-i vedem pe ceilalţi călcînd pe 
bec. Iar dacă n-o fac de bună voie şi nesiliţi de nimeni, 
facem eforturi serioase ca să-i ajutăm noi. 

Cam aşa pun eu problema, mult mai nuanţat, cred, 
decît Năzdrăvanul. Acum judecaţi şi dumneavoastră: 
cine are dreptate, eu sau dumnealui? Amîndoi nădăjduim 
la nurii unei femei frumoase, asta e esenţa problemei, 
fără discuţie. Dar în vreme ce el se dă cu capul de toţi 
pereţii numai să-şi vadă împlinite poftele, eu abordez 
subiectul cu inteligenţă şi diplomaţie, dau dovadă de 
nobleţe, cum ar veni. Şi chiar dacă mi-ar da cineva cu tot 
universul în cap, ipoteză pe care o ia în calcul şi filosoful 
francez, sau chiar şi numai cu o bucată din el, de ce să 
nu ne gîndim şi la varianta asta?, blazonul nobleţei mele 
nu ar fi întinat. 

Totuşi, eu n-aş miza prea mult, aşa cum fac unii 
dintre detractorii mei, pe aceste diferenţe de păreri, 
fireşti la urma urmei într-o societate democratică. Între 
noi există înţelegere şi iubire reciprocă, pot spune că 
ne avem ca fraţii. Sîntem un grup mic şi sudat, ca să 
zic aşa, o mulţime formată din două elemente, dar asta 
nu înseamnă că sîntem exclusivişti şi n-am accepta să 
intre în cercul nostru, una sau, mă rog, chiar două, trei 
doamne, cum erau cele din microbuz. Dacă doamnele 
bat la uşa noastră, noi le deschidem. Dacă ele sînt în 
nevoie, noi le sărim în ajutor. Totul pentru doamne, 
totul pentru clipa de faţă! Asta e deviza de la care nu ne 
abatem sub nici un motiv.

Dezbăteam în sinea mea aceste probleme 
fundamentale şi de actualitate, după ce am pornit iar la 
drum pe întinderile nesfîrşite ale platoului bolivian. Erau 
chestiunile cele mai presante pentru mine şi despre ele 
simt nevoia să scriu. E posibil ca vreun contemporan 
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să-mi reproşeze că pun accent prea mare pe relaţia mea 
cu Năzdrăvanul şi insist excesiv pe trăsăturile lui de 
caracter. Nu-i exclus, te poţi aştepta la orice de la oamenii 
din zilele noastre, degeneraţi şi ipocriţi. Consolarea mea 
stă în convingerea că generaţiile viitoare vor fi mai 
aerisite la minte, iar Năzdrăvanul va fi preţuit cum se 
cuvine. N-am îndoială că va ajunge un faimos personaj 
literar, ceva cam în felul lui Don Quijote, pentru că, în 
fond, există multe asemănări între ei şi mă aştept să se 
elaboreze multe eseuri erudite şi chiar lucrări de doctorat 
pe această temă. 

Dar mai există un aspect al problemei - unul strict 
sentimental. Scriitorii scriu despre ce-i doare şi despre 
ce le acaparează lor interesul. Eu personal aşa procedez, 
alţii n-au decît să scrie despre ce cred ei de cuviinţă. Or 
pe acest domn înscris în registrele de stare civilă drept 
Năzdrăvanul, deşi ne ştim de cîteva decenii, niciodată nu 
l-am preţuit mai mult. Pe măsură ce trece timpul, preţul 
pe care-l pun pe capul lui creşte. E ca un cal de curse, te 
gîndeşti că vei fi nevoit să-l scoţi la bătaie şi vrei să fie la 
înălţime. Competiţiile sînt dure, speranţele mari. Îl mîni 
din spate cu blîndeţe, dii, băiete! De-a lungul anilor se 
înfiripă un sentiment paternal, aş putea spune. Şi cum să 
nu scrii despre o fiinţă care ţi-e dragă?

Ceva mă intrigă şi reuşeşte să mă smulgă din aceste 
sublime gînduri. Nu-mi dau seama imediat, apoi înţeleg 
că mergem de vreo jumătate de oră printr-un şantier fără 
sfîrşit. Blocurile sînt în construcţie, străzile sparte, iar 
pe margini se înşiruie grămezi de pămînt galben, pietriş, 
nisip sau alte materiale de construcţii. Prin perdelele de 
praf care se ridică ici şi colo se disting oameni, copii 
şi mulţi cîini rătăcind printre maşini. E totuşi un oraş, 
pentru că se văd mici magazine, ateliere şi peste toate un 
suflu, o boare care trece peste lucruri şi îţi spune negreşit 
că acela este sufletul unei aşezări omeneşti. Trecem şi 
pe lîngă o piaţă aglomerată, iar ghidul ne informează că 
acolo se practică încă pe scară largă trocul.

Sîntem în El Alto, un oraş situat în apropiere de 
La Paz. Ne interesăm de ce persistă starea de şantier, iar 
ghidul peruan dă o explicaţie aiuritoare. Cică oamenii nu 
prea fac împrumuturi din bănci şi preferă să investească 
doar cîţi bani reuşesc să adune, renunţînd să tencuiască 
sau să-şi finiseze clădirile. În schimb, notez cu mirare, 
există în această urbe patru linii de teleferic (lucrare 
executată de o companie elveţiană) pentru transportul în 
comun. Cum se deplasează la înălţime prin oraş, puţin 
le pasă de starea jalnică a străzilor. Glumesc. E un fel 
de glumă. Pe un stîlp de electricitate se vede o păpuşă 
spînzurată. Asta avertizează că oamenii din cartier au 
format o asociaţie de protecţie a bunurilor şi oricine va fi 
prins furînd va fi spînzurat fără alte formalităţi. Pare ceva 
interesant, pe bune. 

E deja noapte cînd ajungem în La Paz, un oraş 
situat pe înălţimi, mai aerisit decît El Alto şi scăldat în 
lumină. E senzaţia pe care o am după ce am trecut prin 
celălalt oraş. Sîntem cazaţi într-un hotel numit La casona, 
unde ni se repartizează (mie şi colegului) un apartament 
cu camere separate. În această seară nu am chef de unele 
lucruri sau să văd anumite mutre şi nu mai cobor la cină. 
E mai bine. Uneori nu mă suport nici eu singur. 
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cu Luminiţa MARCU

„Virtutea principală a celui care 
îndrăzneşte să scrie despre literatură e 

onestitatea”

Luminiţa Marcu este doctor în Filologie cu o 
lucrare despre revista Gazeta literară (2010, Summa cum 
laude, Universitatea Bucureşti). Este asistent universitar 
în Facultatea de Litere din Bucureşti din 2005 (colaborator 
din 2001), iar în prezent este profesor asociat, lector de 
limbă, literatură şi civilizaţie româneşti la Facultatea 
de Filologie, Universitatea din Salamanca, Spania. 
Între 2010 şi 2014 a fost director adjunct al Institutului 
Cultural Român din Madrid, iar între 2007 şi 2010, 
consilier de presă al Institutului Cervantes din Bucureşti. 
A publicat o carte de non-ficţiune literară, Mansarda cu 
portocale (Polirom, 2006), o carte de istorie literară (teza 
de doctorat revizuită, O revistă culturală în comunism, 
Editura Cartea Românească, 2014), proze în antologii, 
traduceri şi numeroase articole în presa culturală şi 
cotidiană. Este căsătorită cu scriitorul Adrian Buz şi 
trăieşte în Spania din 2010. Publică sporadic, începînd cu 
2014, texte de analiză culturală şi politică, în platforma 
www.contributors.ro şi pe blogul www.luminitamarcu.
wordpress.com. 

Robert Şerban: Distanţa dă o perspectivă rigu-
roasă asupra majorităţii lucrurilor. Trăieşti de 7 ani în 
Spania, care e despărţită de România de vreo 3000 de 
kilometri. E ceva distanţă… Cum se vede ţara ta natală 
din ţara ta adoptivă? Care ar fi tuşele principale ale unui 
portret al României contemporane?

Luminiţa Marcu: Distanţa dă o perspectivă, nu 
ştiu cît de riguroasă, dar ce e sigur e că distanţa te face 
mai patriot. Nefiind nevoit să suporţi zilnic neplăcerile 
traiului în Bucureşti, le uiţi destul de repede şi România 
se transformă într-o chestiune abstractă, care face parte 

indubitabil din identitatea ta şi pe care tinzi chiar să în-
cepi s-o iubeşti. Oricum, începe să te intereseze mult mai 
mult decît atunci cînd trăiai şi afuriseai între graniţele ei, 
dar e un interes inevitabil la fel de abstract ca imaginea 
pe care o ai despre ea din ştiri, comentarii, din ziare sau 
reviste, de pe facebook. Nu e o relaţie reală, de fapt, pen-
tru că e o imagine, atît, o realitate de mîna a doua, filtrată 
şi uneori prost filtrată. România se vede de la 3000 de km 
ca o enigmă. Constaţi, în Spania cel puţin, că lumea nor-
malităţii nu era literatură SF, că ea chiar există, că exis-
tă măturători de stradă care te salută zîmbind, că există 
convieţuire plăcută, că ai drepturi cetăţeneşti, în fine, că 
lucrurile sînt chiar ce par a fi şi că nu e nevoie să fii her-
meneut 24 din 24 ca să ştii pe ce lume trăieşti şi cine ce 
a vrut să spună. Aceste mici minciuni, care merg de la 
politica mare, la obsedanta preocupare pentru aparenţe a 
românilor, sînt cele care fac din România, pentru mine, o 
enigmă. Îţi vine să zici, ca personajul lui Caragiale, de fi-
ecare dată cînd revii în România sau deschizi ziarele: De 
ce, nene Anghelache? Adică de ce atîta efort, atîta ener-
gie risipită, atîta contorsionare? Viaţa e simplă şi poate fi 
chiar agreabilă, cu un pic efort. 

R. Ş.: Am căutat să-ţi găsesc numele într-o revistă 
literară românească. Ori n-am căutat eu unde trebuie, 
ori tu chiar nu colaborezi cu nicio astfel de publicaţie. 
Dacă nu, de ce?

L.M.: Nu prea înţeleg întrebarea. De ce crezi tu că 
ar trebui să colaborez şi de ce ai fost surprins că nu m-ai 
găsit în nici o revistă? De pildă, nu sînt şi nici n-am fost 
vreodată membră a Uniunii Scriitorilor. Ar fi trebuit să 
fiu? E un fel de obligaţie sau de onoare de la sine înţelea-
să, care vine like a horse and carriage cu faptul că te con-
sideri scriitor? Pentru mine scriitorul e scriitor, că scrie 
ficţiune în proză, poezie sau critică, alternativ în timp sau 
simultan, scrisul e unul singur şi ştii fără dubiu, de la o 
vîrstă fragedă de obicei, că nu poţi trăi fără să scrii, e ceva 
aproape visceral, dar niciodată, nici măcar cînd am lucrat 
la Uniunea Scriitorilor prestînd o muncă de redactor-şef 
la o revistă, n-am simţit imboldul de a cere să fiu membră 
USR. Aş zice chiar că m-am ferit, dar sînt poveşti comi-
ce, bune de pus în memorii de bătrîneţe.

 A colabora constant la o revistă literară presupu-
ne mult mai mult decît să ai un loc unde să-ţi deversezi 
cogitaţiile săptămînale ca să nu uite lumea că exişti. Nu 
mă interesează absolut deloc să exist în sensul în care 
cred unii scriitori că trebuie să existe, cu prieteni, relaţii, 
vizibilitate, lansări, tîrguri, agitaţie, în lumea literară ro-
mânească. A fi colaborator constant, plătit sau pro-bono 
al unui mediu de presă, presupune pentru mine un acord, 
cel puţin în valorile esenţiale, cu acel mediu. Presupune şi 
că acea publicaţie îmi asigură suficient confort intelectual 
încît să nu practic auto-cenzura din politeţe, indiferent 
de subiect. Există reviste sau platforme unde, din cînd în 
cînd, mai trimit cîte un text. Sînt locuri absolut onorabile. 
Dar totuşi nu simt că aş putea să scriu constant, săptămîn-
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al, pentru că atunci cînd îţi asumi asta, trebuie să crezi că 
poţi aborda chiar orice subiect şi orice perspectivă şi nu 
vei fi considerat nici extremist de dreapta, nici de stînga 
(ideologic vorbind, dar e valabil şi pentru evaluările strict 
literare). Sînt un om prea liber şi prea imprevizibil pentru 
presa din România. Încă nu m-a contactat nici o publica-
ţie scrisă în româneşte care să promită că mă va suporta 
(eventual că mă va şi plăti) şi pe care eu s-o şi cred pentru 
o perioadă îndelungată şi cu un contract ferm. Deci, dacă 
condiţiile astea nu există, de ce aş insista să scriu? Vorba 
lui Caragiale la Berlin, mă simt foarte bine aici unde sînt. 
Scriu zilnic. Asta nu înseamnă că trebuie să şi public cu 
orice preţ nici zilnic, nici săptămînal, nici măcar o carte 
pe an aşa cum văd că fac unii. Cinste lor. Eu, exact ca 
Ioan Slavici pe vremuri, care îi citea soţiei şi era fericit, 
mă simt bine scriind şi mă simt şi mai bine cînd îmi citesc 
textele cei cîţiva prieteni apropiaţi şi le place ce citesc. 
Cînd îi place şi lui Adrian, mă simt de parcă m-ar fi pu-
blicat Gallimard sau Mondadori.

R. Ş.: Spui într-un interviu acordat lui Cristian 
Pătrăşconiu: „După 1989, compromisul nu iartă”. Eu 
cred că exagerezi şi că, mai mult, el, compromisul, te şi... 
mântuie. Cel puţin în România. 

L.M.: Compromisul e atotcuprinzător în Româ-
nia şi tocmai aici e problema acestei ţări. El înseamnă 
supravieţuire şi acomodare, adică ceva ce toţi trebuie să 
facem, oriunde am trăi şi orice meserie am avea, dar în 
anumite limite. În România nu există limite ale compro-
misului, uitaţi-vă în jur şi veţi vedea un scriitor român la 
fiecare colţ de stradă dispus să îndure umilinţe inutile, 
redundante, care nu ţin de fireasca adaptabilitate, ci de 
un fel de viciu, doar în schimbul senzaţiei că e viitorul 
recipient al Premiului Nobel. N-o face nici măcar pentru 
bani sau pentru avantaje, o face cu speranţa iluzorie cu 
care credincioşii medievali cumpărau iertăciuni. Ei cred 
sincer că îşi cumpără nemurirea. Compromisul de felul 
ăsta, mult peste marginile iertate ale convieţuirii, înseam-
nă într-adevăr mîntuire în stil românesc. Vei fi mîntuit 
cu toate onorurile posibile, vei ajunge chiar academician. 
Dar mîntuire artistică nu vei avea în adevăratul sens al 
cuvîntului, nici măcar în cazul în care, cumva, printr-un 
noroc, chiar te loveşte loteria Nobelului. În acest sens 
compromisul, pentru un artist, e fatal. Mori cu zile şi nici 
măcar nu ştii exact de ce. O soartă tristă, aflată la mîna li-
berului arbitru al fiecăruia, care nu ţine de nici un blestem 
local, ci doar de curajul personal, pe care mai nimeni nu-l 
cultivă în familiile româneşti. E o soartă care pe mine 
nu mă interesează ca proiect de viaţă şi care îmi produce 
milă şi uimire. 

R. Ş.: Ai vrut să faci un doctorat despre proza 
anilor ’60-’70 şi să arăţi că „împăraţii prozei” acelei 
perioade – susţii tu – sunt goi. Chiar aşa să fie sau a fost 
o răbufnire de tânăr critic furios?

L.M.: O să te surprindă, dar eu n-am fost un critic 
furios niciodată, doar că, în peisajul critico-literar în care 
am început eu să scriu în 1997, normalitatea şi spusul 
lucrurilor pe nume păreau o treabă atît de excentrică, încît 
eticheta de „furios” a venit de la sine. Nu mi s-a întîm-
plat doar mie, a fost un şoc produs de mai mulţi tineri 
critici care păreau, brusc, că vorbesc altă limbă. Ce limbă 
vorbeau de fapt? Păi limba pe care o învăţaseră la înce-
putul anilor ’90 de la Monica Lovinescu, Ion Negoiţescu, 
Eugen Ionescu (îţi aminteşti republicarea celebrului Nu 
la tînăra editură Humanitas?). Era libertatea pe care o re-
găsiseră în Jurnalul de la Păltiniş (a fost un fel de carte-
cult în adolescenţa mea şi cred că nu numai a mea), era, 
în momentele, bune, rigoarea pe care o învăţaseră de la 
Tudor Vianu (ştiam pasaje pe dinafară din analizele lui la 
Eminescu), era visul de a scrie o istorie literară după mo-
delul istoriei celor trei (Vianu, Streinu, Cioculescu) din 
care eu am învăţat literatură română tot liceul. Pentru că 
am avut norocul unui profesor extraordinar, pe numele 
lui Nicolae Pîrvulescu, un scriitor rafinat şi un profesor 
cu criterii excelente. Aşadar, eu, cel puţin, n-am venit la 
Bucureşti pusă pe scandal şi pe demolat statui, nici pe de-
parte, nici măcar nu am o structură temperamentală prea 
avangardistă, iar gusturile mele literare private sînt destul 
de conservatoare. Doar că învăţasem, de la cei mai buni 
maeştri, cu ce se mănîncă literatura şi mai ales înţelese-
sem că virtutea principală a celui care îndrăzneşte să scrie 
despre literatură e onestitatea. Nu onestitatea trucată din 
comunism, nu şopîrlele, nu metaforele şi eufemismele pe 
care s-au sprijinit criticii bine-intenţionaţi din comunism 
în calvarul lor zilnic, în încercarea, care pe unii i-a costat 
libertatea, pe alţii, exilul, de a spune ceea ce ei simţeau că 
era de spus. Nu. Mie îmi plăcea onestitatea şi directeţea 
criticilor de dinainte şi am găsit acest tip de onestitate 
informată, uneori spectaculos de informată, de cultă, de 
fină, la doi critici: Ion Negoiţescu şi Monica Lovinescu. 
Sînt, dacă vrei, un fel de zei tutelari a tot ce am reuşit eu 
să fac în critica literară, puţinul pe care l-am făcut, partea 
cea mai bună din acel puţin, de la ei vine. Cînd am scris 
despre deplorabila carte a lui Fănuş Neagu, am scris nu 
doar din instinct critic, din ceva luciditate teoretică căpă-
tată din cărţi de estetică serioase sau din simplu bun gust 
de cititor antrenat, ci şi pentru că am constatat că Monica 
Lovinescu credea la fel. Am verificat, am văzut că nu mă 
înşel, că verdictul meu nu venea doar din dezgustul faţă 
de personajul Fănuş Neagu (e nevoie de precauţia asta 
atunci cînd vorbim de scriitori în viaţă, uneori caracte-
rul omului poate nedreptăţi scriitorul, am încercat mereu 
să mă feresc de asta), am văzut că Monica Lovinescu ar 
fi fost de acord şi de abia atunci am scris. Deci am fost 
departe de a fi un critic furios, am fost unul mai degrabă 
ascultător, precaut, doar că îi ascultam nu pe Eugen Si-
mion sau pe Alex Ştefănescu, ci pe Monica Lovinescu şi 
pe Ion Negoiţescu. Fiecare cu idolii lui. Cartea impecabil 
asamblată de Cristina Cioabă din cronicile radio ale Mo-
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nicăi Lovinescu este, de fapt, cea mai bună istorie literară 
a jumătăţii de secol (Monica Lovinescu, O istorie a lite-
raturii române pe unde scurte, 1960-2000, ed. Cristina 
Cioabă, Humanitas, 2014). Pe locul doi se află cele două 
volume de Ion Negoiţescu, „Scriitori moderni” şi „Scri-
itori contemporani”, şi sper ca Mihai Zamfir să termine 
istoria lui. Primul volum e extraordinar, la ani lumină de 
jongleriile cu cronici de tinereţe sau comentariile rizibile 
pe care alţii le-au publicat cu acest titlu în mod abuziv. 

Am vrut iniţial să fac un doctorat despre proza 
anilor ’60-’70 pentru că acolo era nucleul canonului sta-
bilit în comunism. Atenţie, nu mă refer la canonul con-
trafăcut complet de corifeii Partidului, acela a murit de la 
sine, nu merită să ne mai batem capul cu el decît ca sursă 
de umor. Nicuţă Tănase sau poeţii din antologia făcută de 
Eugen Negrici s-au dus singuri la gunoi şi acolo vor ră-
mîne, de altfel s-au dus încă de dinainte de 1989, încă de 
cînd, la sfîrşitul anilor ’60, s-a pus problema „erorilor”, 
„exagerărilor” din primii 15 ani ai comunismului. Miza 
după 1989 nu e să mai rîdem puţin de ei şi să ne simţim 
revoluţionari. Eu voiam să înţeleg de ce o carte ca „Viaţa 
şi opiniile lui Zacharias Lichter” nu era nici măcar în pro-
grama universitară, în timp ce în aceeaşi programă erau 
trei romane de Nicolae Breban şi două de Petru Dumitriu. 
Ştiu, ne vor explica mulţi că aceşti doi scriitori sînt nişte 
titani, în timp ce Matei Călinescu a scris o cărţulie cu 
oarecare merite, dar în fine, o cărţulie. Iar mie instinctul, 
teoria literară, ceva estetică şi reacţia repetată an de an a 
studenţilor îmi confirmă că aşa-zişii titani, cu miile lor de 
pagini, nu fac nici cît un pasaj din această „cărţulie”. Ori-
ce pasaj, o puteţi deschide la întîmplare. Ştefan Bănules-
cu, de pildă, cu extraordinara lui Carte de la Metopolis, 
încă nu e la fel de preţuit, canonic vorbind, ca singurul 
Eugen Barbu digerabil, cel din Groapa. Încă vorbim şi 
scriem cu un fel de veneraţie despre Zaharia Stancu şi 
rizibilul său Desculţ, o carte de o naivitate tehnică şi psi-
hologică demnă de un elev mediocru de clasa a VIII-a 
seral. Adrian Păunescu, un poet promiţător la începuturi, 
eşuat apoi în cele mai ieftine artificii lacrimogene, rime 
naive de care ar fi rîs şi curcile într-o cultură liberă şi 
matură, are statuie în Parcul Icoanei, inaugurată de Eugen 
Simion. Nu ţi se pare că reflexul ăsta de a încerca dacă nu 
să schimbi acest canon viciat, măcar să-i înţelegi resortu-
rile, e unul firesc pentru un tînăr care visează un doctorat 
în literatura română din a doua jumătate a secolului XX? 

R. Ş.: Ba da, e firesc.
L.M.: Eu aşa am simţit atunci şi la fel simt şi azi. 

Doar că, din fericire, am cugetat vreo doi ani pînă să mă 
apuc efectiv de scris şi mi-am dat seama de un lucru sim-
plu, pe care ar fi trebuit să mi-l spună conducătorul de 
doctorat încă de la început: că era un proiect prea ambiţi-
os, prea vast, prea puţin articulat, prea puţin circumscris, 
riguros, pentru a putea ieşi din el o lucrare de doctorat 
valabilă academic. Era o intuiţie acolo bună, cred şi azi, 

după aproape 17 ani, că această curăţenie trebuie făcută, 
dar era ceva peste puterile unui doctorand. Ar fi ieşit in-
evitabil un obiect dezlînat, cam impresionist, cam riscat, 
cu eventuale capitole spectaculoase numai bune de creat 
polemici prin presa literară, dar n-ar fi fost un doctorat 
pe care să mi-l pot omologa, aşa cum s-a întîmplat apoi, 
într-o mare universitate europeană. Am scris deci o teză 
care descrie pur şi simplu viaţa şi peripeţiile unei reviste. 
Înţelepciunea asta i-o datorez adevăratul meu mentor de 
la Bucureşti, profesorul Paul Cornea. Am schimbat deci 
tema şi am făcut ceva modest, un fel de cercetare de te-
ren, cartea pe care am publicat-o apoi cred că ar putea 
fi cel puţin utilă cuiva interesat să înţeleagă fenomenul 
literar în ansamblu al epocii şi e ceva ce nu s-a mai făcut, 
e o contribuţie, o pietricică. Cartea are însă multe bube, 
pentru că ar fi avut nevoie nu doar de un editor amabil, 
ci de unul tiranic, profesionist şi de o editură cu adevărat 
academică care să mă fi cravaşat bine, să mă fi pus la 
muncă. Lipseşte un indice de nume, lipseşte în continua-
re, în ciuda multelor mele corecturi, o structură mai clară, 
lipseşte o descriere de tip fişă bibliografică a fiecărui nu-
măr, în fine, lipsesc multe lucruri pe care ar fi trebuit să 
le fac. Mai mult, lipsesc vreo cîteva schele eseistice care 
ar putea completa datele de teren, adică alte cărţi care 
ar deriva firesc din această materie destul de brută, de 
descriptivă pe care am încercat eu s-o fac. Poate vor veni 
alţii, cu forţe proaspete, eu am dezertat între timp. 

R. Ş.: Mai afirmi, în dialogul cu Cristi Pătrăş-
coniu, că Nichita Stănescu a rămas în istorie – în dau-
na unor Petre Stoica, Florin Mugur, Leonid Dimov, de 
exemplu – nu fiindcă ar fi avut o poezie mai rafinată, ci 
datorită aurei boeme care ar fi funcţionat ca PR. Fraza 
ta se bate cu mii de pagini elogioase scrise de sute de 
critici literari despre lirica lui Nichita Stănescu. Pe ce te 
bazezi când dai un astfel de verdict, în răspăr cu opinia 
majorităţii? 

L.M.: Păi ar trebui să-ţi răspund, în glumă, ca în 
BD în alertă, că mă bazez pe vocea şi talentul meu. Dar 
îţi voi răspunde serios că tu ştii, cel puţin la fel de bine ca 
mine, că evaluarea poeziei e treabă serioasă, ştiinţifică, 
cuantificabilă, asta dacă cel care o citeşte a auzit măcar 
de Aristotel. Că butada cu de gustibus e bună doar pentru 
săracii cu duhul, pentru oamenii care nu ştiu să desfacă 
un text aşa cum se desface un aparat de radio, pentru oa-
menii care nu ştiu să explice de ce le place ce le place, 
asta dacă au norocul să posede instinct şi să le şi placă 
ceva – adică aşa cum sînt majoritatea criticilor români 
contemporani. Da, toţi cei trei pe care i-ai menţionat sînt 
poeţi categoric superiori lui Nichita Stănescu. Sînt buni, 
extraordinar de buni, chiar şi cînd scriu poezie la coman-
dă politică, iar asta e o probă de foc, să recunoaştem. Au 
profunzime, fineţe stilistică, abilitatea foarte rară de a 
surprinde insolitul în realitatea cea mai banală şi de a-l şi 
traduce în cuvinte, mînuiesc limba română cu o dexteri-
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tate, cu o flexibilitate ce ţine de măiestrie, nu de ucenicie 
voioasă, spectaculoasă şi goală. Nichita Stănescu a fost şi 
a rămas şi după moarte o prezenţă extraordinară, o perso-
nalitate acaparantă, care se reflectă uneori fidel în textele 
lui reuşite, dar e atît, un spectacol, nutreţ perfect pentru 
snobii poeziei, care se îmbată jucînd un fel de şah mental 
cu versurile lui încifrate. Avem în literatura română şah 
de nivel internaţional, dacă asta vrem, la Ion Barbu, şah 
de mare clasă, care, pe alocuri, are şi tresărire inefabi-
lă. Dar Nichita Stănescu e un modernist uşor prăfuit, de 
mîna a doua, onorabil ca poet, dar nu mai mult, perfect 
pentru strungarii care au devenit critici literari în comu-
nism şi începînd cu anii ‘60 au vrut să pară şi esteţi rafi-
naţi. Niciodată tensiunea poeziei lui nu atinge tensiunea 
din aceste patru versuri de Florin Mugur, dintr-o poezie 
anti-război, cu siguranţă un grupaj realizat la comandă: 
„Şi brusc sunetul prelung al sirenei. Guri de puşcă/ ro-
tunde ca nişte pupile îngheţate./ Sînge peste care aluneca 
simplu zăpada,/ peste care pîlpîia vîntul o clipă”. Un po-
litruc în Gazeta literară în 1957 a scăpat o mare vorbă, în 
timp ce-i înfiera pe poeţii sus-amintiţi, pe atunci foarte 
tineri: „cu un asemenea rafinament noi nu avem nimic 
în comun”. 

R. Ş.: Le predai studenţilor spanioli literatură ro-
mână. Mai citesc tinerii iberici? Cum arată viitorul lite-
raturii, Luminiţa?

L.M.: Oricine citeşte, nu doar studenţii mei ibe-
rici, dacă altcineva ştie să-i deschidă apetitul cu adevărat. 
Cititul şi extraordinara satisfacţie pe care ţi-o dă literatura 
atunci cînd începi să ştii ce-i cu ea şi cum s-o apuci nu 
e o chestie înnăscută. Şi nici nu cred că unii vin pe lume 
predispuşi la lectură, alţii, nu. Copiii care au norocul să se 
nască sănătoşi, orice copii, de oriunde şi de oricînd, vor 
citi dacă văd adulţi în jurul lor citind şi dacă li se citeşte 
constant, din primul an de viaţă, dacă apoi sînt duşi de 
mînă pe la biblioteci, dacă sînt lăsaţi, mai tîrziu, să aleagă 
exact ce vor, chiar dacă tu ai vrea să citească clasicii pe 
care-i citeai tu cînd erai mic, dacă sînt încurajaţi şi lău-
daţi. Sigur, şcoala spaniolă asigură completa alfabetizare 
de la 5 ani şi obligaţia de a avea carnet de bibliotecă cu 
fotografie de la 6 ani, cred că şi asta contează. Abonamen-
tul la bibliotecă, la reţeaua de biblioteci de stat, excelent 
aprovizionate, e un fel de primul buletin în Spania. Apoi, 
studenţii care vin la Filologie sînt deja captivi ai viciului 
citirii, doar că poate nu le-a dat prin cap să citească, de 
pildă, Max Blecher. Eu sînt acolo ca să vorbesc în aşa fel 
încît studentul să nu mai rabde pînă la pauză ca să se ducă 
să citească Blecher. Dacă nu-mi iese asta, mă simt ca Si-
mona Halep care a pierdut finala. Dar din moment ce anul 
ăsta conduc o teză de licenţă cu o paralelă între Blecher 
şi Cărtărescu, scrisă de o studentă care acum doi ani ştia 
despre România doar că e o ţară din estul Europei, cîteva 
meciuri tot am cîştigat. Viitorul literaturii e chestionat de 
2000 de ani încoace şi va fi chestionat încă cel puţin alţi 

2000. Nu-mi fac nici o grijă în acest sens. Viaţa e imposi-
bilă fără meta-viaţă, o ştiau şi cei din peşteri, în neolitic, 
cum am putea să fim noi azi îngrijoraţi? 

R. Ş.: „Iluzia autorităţii critice e atât, o iluzie, 
probabil o moştenire istorică”. Te-am citat. Şi m-am în-
tristat, fiindcă sunt un om care am crescut cu acest reper, 
al autorităţii critice. Chiar nu mai e nici o şansă ca lu-
mea criticii de specialitate (în muzică, arte vizuale, tea-
tru, film, literatură etc.) să se… reabiliteze? Ce crezi că 
îi produce disoluţia? 

L.M.: Toţi am crescut, mai ales în România, cu 
repere de autoritate, şi nu doar intelectual vorbind, ci şi în 
familie. E o tradiţie înrădăcinată în orice provincie, geo-
grafică sau culturală, e ceva firesc. Şi da, exact cum spui, 
autoritatea e necesară, dar e şi benefică doar dacă e una 
onestă, cinstită şi responsabilă. Altfel, în loc să clarifice 
şi să disciplineze, nu face decît să oprime, să intimideze 
şi să descurajeze. Autoritatea, în România cel puţin, şi 
în particular în lumea literară, nu au distrus-o vremurile 
noi, relativismul postmodernist (deşi a avut un rol), nici 
internetul, nici blogurile, nici aşa-zisa incultură a tineri-
lor sau vreo fatalitate de orice fel, nici vorbă. Autoritatea 
s-a autodistrus prin inconsecvenţă, minciună, prieteşug, 
aranjamente grosolane, pentru că a fost slabă, pentru că 
a intrat în libertatea de după ‘89 cu dorinţe revanşarde şi 
aplicînd, inconştient poate, metodele de impunere pe care 
le practicaseră activiştii de partid înainte. 

Autoritatea la care visezi tu şi la care visez şi eu şi 
orice om care scrie o carte şi aşteaptă să-i fie receptată cu 
inteligenţă şi onestitate, chiar şi cînd receptarea e nega-
tivă, nu există în acest moment în România, eu n-o văd, 
dacă tu o vezi, sînt gata să mă revizuiesc. Ea ar presupune 
consecvenţă, scris de cronici săptămînale în reviste care 
să-i asigure protecţie cronicarului după modelul conform 
căruia un mare ziar european asigură protecţie jurnaliş-
tilor săi de investigaţie, ar presupune tărie de caracter în 
cronicar, suficientă încît să nu facă rabat de la calitate 
de dragul prietenilor, apoi presupune cultură şi cunoaşte-
rea regulilor gramaticale şi ştiinţa de a evita un anacolut, 
pentru că altfel, degeaba scrii în deplină libertate într-un 
blog, dacă ai comis cinci dezacorduri în pagină, pentru 
mine nu mai prezinţi încredere. Un chirurg poate opera 
excelent şi totodată scrie ”mi-ar place”, dar cînd o zice 
unul care se crede îndreptăţit să-mi comenteze mie car-
tea, eu nu mai citesc continuarea, mă opresc la verbul 
ăsta care încă e de conjugarea a doua şi revin la ale mele. 
Deci, decît să ne auto-iluzionăm că există această autori-
tate, şi să fim amabili şi politicoşi cu unii şi cu alţii care 
întrunesc întotdeauna o parte din calităţile de mai sus, 
dar niciodată toate şi niciodată simultan şi consecvent în 
timp, mai bine să recunoaştem că nu prea există şi să spe-
răm că va apărea. 

Dialog realizat de Robert ŞERBAN
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Alex GOLDIŞ

Preda şi efectul bulgărelui de zăpadă

Nu e secret pentru nimeni că Marin Preda a 
fost una dintre personalităţile cele mai incomode ale 
regimului comunist. N-a fost un disident, ba chiar s-a 
retras sistematic din dezbaterile politice propriu-zise, 
evitând să publice lucruri nelegate strict de literatură; în 
acelaşi timp, însă, a avut un proiect constant de lărgire 
a limitelor expresivităţii în totalitarism, atacând – cu o 
ambiţie neegalată de nici un scriitor român postbelic 
– prin fiecare roman subiecte delicate. De aceea, o 
carte care să scoată la iveală felul în care s-a raportat 
regimul însuşi la Preda e cât se poate de interesantă. 
M-aş fi aşteptat ca volumul Ioanei Diaconescu, Marin 
Preda. Un portret în arhivele Securităţii*, să stârnească 
o mică dezbatere în spaţiul public românesc cu privire 
la cazul prozatorului, dar şi cu privire la chestiuni mai 
ample legate de raporturile scriitorilor cu Puterea în 
comunism. La mai bine de doi ani de la apariţie, cartea 
a rămas însă puţin discutată. 

Unul dintre motivele acestei reticenţe – deşi 
nu ştiu dacă principalul – e de regăsit în gestionarea 
lacunară şi stângace a documentelor. Deşi Ioana 
Diaconescu are o anumită experienţă în domeniu – a 
mai publicat Scriitori în arhivele CNSAS (2012) –, 
modalitatea în care alege să comenteze fragmentele puse 
pe masă e cu totul discutabilă. Pe de o parte, pentru că 
unei restituiri ştiinţifice şi neutre i se preferă permanent 
o voce angajată, care nu-şi poate reţine empatia faţă 
de subiectul documentării. Şi n-ar fi, la o adică, nicio 
problemă (în fond, nimeni nu se aşteaptă ca cercetătorul 
comunismului să condamne gesturi demne şi să admire 

delatorii), dacă această abordare nu s-ar materializa 
în comentarii care trădează înţelegerea deficitară a 
contextului: oare se poate afirma despre Preda de-a 
dreptul că e „un adevărat disident cu faimă în Europa”? 
Mai mult: informatorii care reţin pentru raport opiniile 
„pe linie” ale scriitorului sunt taxaţi de către editoare 
drept rău-voitori şi calomnioşi. Or, e evident că în logica 
notelor informative cei care încearcă să demonstreze că 
Preda e un cetăţean de nădejde al statului comunist sunt 
tocmai turnătorii cumsecade, care nu vor să provoace 
probleme scriitorului. A judeca retrospectiv notele 
informative drept probe triumfale ale anticomunismului 
– în care informatorii sunt chemaţi să depună mărturie 
pentru curajul civic al autorilor – înseamnă, practic, 
a le ignora mizele şi a le deforma semnificaţiile. Nici 
polemica la firul ierbii cu inepţiile multor delatori n-ar 
cădea în atribuţiile unui editor profesionist: supărată pe 
unul care denunţă influenţa nefastă a celei de-a doua 
soţii a lui Preda asupra prozatorului, Ioana Diaconescu 
îşi risipeşte energia pentru a demonstra contrariul. La 
capitolul energie risipită pot fi trecute şi micile tablouri 
biobibliografice dedicate tuturor numelor care apar 
în dosare: editoarea se simte nevoită să ne explice, 
pe pagini întregi, cine sunt Heidegger, Proust, Sartre, 
Nichita Stănescu şi alţii... Toate acestea mă fac să mă 
îndoiesc de demersul general al procesului editării, mai 
cu seamă că pe foaia de titlu a cărţii se precizează că şi 
„selecţia textelor” îi aparţine tot editoarei: nu avem de-a 
face, aşadar (şi nici „Argumentul” nu clarifică acest 
aspect) cu totalitatea notelor informative cu privire la 
scriitor, ci doar cu un eşantion. Cât de reprezentativ e 
acest eşantion şi care sunt criteriile care au stat la baza 
selecţiei rămân întrebări pe care cititorul nu le poate 
rezolva decât mergând el însuşi la dosare. Aşa încât 
orice comentator al volumului va trebui să pornească 
de la premisa că observaţiile derivate din analiza 
documentelor puse pe masă nu pot fi decât provizorii şi 
să-şi înceapă, inevitabil, comentariile cu formula „Dacă 
eşantionul e reprezentativ, atunci...”. 

Dacă eşantionul e reprezentativ, atunci reiese 
destul de clar că Marin Preda s-a aflat constant în atenţia 
Securităţii, indiferent de modalităţile de organizare şi de 
reformele interne prin care a trecut aceasta. Mai mult, 
i s-au aplicat toate formele de supraveghere specifice, 
de la nota informativă clasică la montarea aparatelor 
de supravegheat acasă sau la locul de muncă. Sfera de 
colectare a informaţiilor e foarte extinsă: de sus se cere 
insistent racolarea prietenilor, a rudelor, a colegilor 
de şcoală, iar informaţiile adunate trec printr-o serie 
de filtre succesive de la „informatorii primari” până 
la rapoarte întocmite de însuşi Ministrul Afacerilor 
Externe. Cele mai vechi documente datează din plin 
stalinism (1952), când Preda pare să scape ca prin 
urechile acului de măsurile represive ale regimului: 
o notă pune în circulaţie chiar ipoteza încadrării sale 

cronică literară



34

într-o „unitate de muncă”. Cele mai recente, în schimb, 
se opresc în anul 1979 şi aici informaţiile editoarei sunt 
clare: din arhiva CNSAS lipsesc înregistrările ulterioare. 
Fapt cât se poate de bizar, dacă ţinem cont de faptul 
că nici ultimele caiete ale jurnalului intim al lui Preda 
nu sunt de găsit. Or, fără a încuraja neapărat teoriile 
conspiraţiei legate de moartea prozatorului, e foarte 
evident că aceste goluri sunt suspecte: e greu de crezut 
că, după receptarea la nivel internaţional al romanului 
Delirul şi în timpul redactării celei mai ambiţioase cărţi 
a lui Preda, Cel mai iubit dintre pământeni, Securitatea 
îşi pierde brusc interesul faţă de persoana lui. 

Ar fi multe de spus cu privire la aceste rapoarte, 
care, chiar necreditabile în întregime, deţin informaţii 
extrem de preţioase cu privire la contextul politic şi 
cultural al epocii. Lumea literelor româneşti se vede ca 
printr-un „ochean întors”, vorba lui Radu Petrescu, însă 
multe lucruri esenţiale pot fi citite printre rânduri. Poate 
că cel mai interesant e legat de natura reproşurilor care i 
se fac lui Marin Preda de la o epocă la alta: dacă până la 
jumătatea anilor ’60 i se reţine „atitudinea duşmănoasă” 
faţă de exigenţele administrative sau ideologice ale 
stalinismului – rezervele faţă de colectivizare sau faţă 
de schematismul literaturii realist socialiste –, e extrem 
de interesant că după 1965 aproape niciunul dintre 
principiile socialiste care stăteau la baza noului regim 
nu mai sunt invocate. Dimpotrivă: după această dată, 
incriminările se leagă de „lipsa sentimentului patriotic” 
(el părăseşte ţăranul român, pe care-l consideră, zic 
sursele, „leneş şi prost”) sau de pactizarea cu persoane 
care ar trăda idealurile naţionale: „înconjurat fiind 
de unele elemente naţionaliste evreieşti şi fiind sub 
influenţa acestora se manifestă duşmănos faţă de 
regimul socialist din ţara noastră”. Exprimarea, deloc 
singulară, demonstrează negru pe alb că deja în 1966 
virajul dinspre principiile marxist-leniniste spre 
naţionalismul ceauşist nu era doar o idee abstractă, ci 
un adevărat program al statului român, identificabil 
la nivel concret. Cu excepţia refuzului colaborării cu 
articole politice la reviste precum „Lupta de clasă”, 
„Scânteia”, „Munca”, „Scânteia tineretului” – care ar 
denota un comportament evazionist –, scriitorului i se 
reproşează rar lucruri de poziţionare ideologică. În rest, 
conduita lui de zi cu zi e pusă permanent sub semnul 
întrebării – ba chiar Securitatea pare preocupată de a 
construi autorului un adevărat profil psihologic: i se 
constată, astfel, „elitismul”, cupiditatea, nevoie de 
afirmare manifestă în încercarea de a stabili un grup opus 
celui patronat de Eugen Barbu sau în intenţia publicării 
cărţilor în străinătate ş.a.m.d.. Caracteristici nu toate de 
interes imediat pentru securitatea statului. Astfel încât 
se poate spune că e foarte mult zgomot de fond şi o 
mare doză de arbitrar în aceste note, care dovedesc că 
în anii ’70 Securitatea devenise un aparat birocratic în 
care funcţionarii lucrau „la normă”. Multe pagini – mai 

ales cele care consemnează rezumatul înregistrărilor 
de la „Cartea românească” – sunt irelevante, simple 
transcrieri ale unor discuţii de serviciu. Din multe 
reiese, de altfel, că atât Marin Preda, cât şi Mihai Gafiţa 
– „obiectivele” centrale „lucrate” (da, aceştia sunt 
termenii folosiţi în rapoartele oficiale!) – trag subtil cu 
ochiul aparatelor de înregistrat, spunând ceea ce ele vor 
să audă. 

Dacă documentele sunt o fereastră privilegiată 
pentru înţelegerea din interior a sistemului, ce spun ele, 
în schimb, despre Marin Preda? Răspunsul e complex 
şi nu poate fi rezumat în spaţiul unei cronici. În primul 
rând, de niciunde nu reiese că scriitorul ar fi avut, în 
atitudinile personale, gesturi bruşte de violentare a 
sistemului. Nici nu e sigur că personalitatea lui Preda, 
mai degrabă torturată şi introvertită, era predispusă la 
angajări politice deschise. Marea obsesie a biografiei 
lui, aşa cum reiese din jurnale şi din articole, rămâne 
aceea a scrisului. Când nu scrie sau când simte că n-o 
face la nivel înalt, Preda alunecă în stări patologice: 
„Sunt stupefiat că timpul a început să treacă peste viaţa 
mea fără ca eu să am senzaţia că e al meu, cum mi se 
întâmplă întotdeauna când nu lucrez sau sunt departe 
de momentul de a lucra”, mărturiseşte într-o scrisoare 
către Eta, interceptată de Securitate. În acelaşi timp, 
însă, cu excepţia anilor ’50 – când retorica impusă nu 
admitea abateri –, a înţeles să-şi folosească prestigiul 
imens pentru a-şi negocia cu viclenie libertăţile. 
Dacă notele informative nu compun portretul unui 
provocator, în schimb, ele ne fac cunoştinţă cu o 
personalitate histrionică şi capricioasă, care se preface 
că nu ştie ce i se cere şi – poate cea mai interesantă 
atitudine – care dă impresia că nu-şi vinde foarte uşor 
pielea. Şi nu mă refer la exigenţele de tiraj sau de 
remunerare (într-adevăr, impresionante, dacă aceste 
consemnări sunt măcar pe jumătate adevărate), ci la 
amânarea de a se înscrie în Partid: lui Preda îi place 
să fie curtat, rugat, aplică tehnica tergiversărilor doar 
pentru a-şi pregăti riposta, cu inocenţa mimată a unui 
copil răsfăţat. Din notele informative reiese că multă 
vreme a refuzat înscrierea în Partid pe motiv că nu i se 
acorda statutul privilegiat pe care-l merita. Scriitorul îi 
convingea pe ideologi că ar fi intrat, cum să nu, doar că 
nu poate admite în ruptul capului să treacă prin filtrul 
administrativ uzual: să-i fie evaluată, adică, în şedinţele 
Comitetului Central, activitatea şi opera. Un gest 
moromeţian, evident (regret, dar nu pot evita clişeul), 
deloc singular în comportamentul scriitorului, care n-ar 
fi fost posibil însă fără autoritatea pe care şi-o câştigase 
deopotrivă în rândul scriitorilor şi al politrucilor. Preda 
e, cu siguranţă, unul dintre puţinii scriitori pe care-l 
respectau ambele tabere. O notă informativă vorbeşte 
despre aceste mici vedetisme pe care prozatorul şi le 
permite în cadrul unor întâlniri la cel mai înalt nivel. 
Iată relatarea celui care semnează cu numele de cod 
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„Lascăr”: „În ziua de 16 septembrie a.c. Marin Preda, 
fiind unul din invitaţii la vizita de lucru a tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu în judeţele Mehedinţi şi Caraş 
Severin, nu s-a prezentat la aeroport la ora cuvenită. A 
trebuit să i se telefoneze, să i se trimită o maşină ca să 
vină. N-o făcuse din comoditate, ci pentru faptul că nu 
prea voia să meargă. În timpul călătoriei a dat dovadă de 
atitudine incomodă şi s-a mirat că «pe şeful statului pot 
să-l intereseze nişte hale şi nişte şuruburi» (...) Marin 
Preda a rămas la Turnu Severin nesuportând zgomotul 
elicopterului. El mărturiseşte că «niciodată n-ar primi o 
funcţie de partid sau de stat» pentru că asemenea funcţii 
presupun şi vizite chinuitoare”. 

De departe cele mai interesante pasaje din 
arhivele Securităţii sunt cele referitoare la cenzurarea 
operei. Din păcate, şi aici materialul e incomplet, ediţia 
Ioanei Diaconescu cuprinde doar referate cu privire 
la Risipitorii, la piesa de teatru Martin Borman şi la 
Imposibila întoarcere. Referatele sunt extraordinar 
de interesante, însă, întrucât perioada când apare 
prima ediţie a Risipitorilor (1962), dacă nu coincide 
cu o liberalizare de-a dreptul, măcar oferă scriitorului 
speranţa că îşi poate permite mici licenţe: renunţarea 
la dihotomia absolută între activistul bun şi burghezul 
rău, trimiterea la corupţia de fond a societăţii staliniste, 
înfăţişarea unor destine ratate provenite chiar din 
rândul „oamenilor noi”. Fapte care n-ar trece niciodată 
drept acte de curaj pentru cititorul de azi – dar pe care 
scriitorul miza – sunt reperate cu promptitudine de 
lectorii ideologi şi semnalate ca atare: „Se spune, de 
exemplu, că un om care răstoarnă un pahar cu apă pe 
masă, sau sarea, sau scapă o farfurie, dovedeşte că nu 
are nivel ideologic ridicat, că n-a studiat îndeajuns 
marxism-leninismul. (...) Un muncitor ameninţă pe 
altul că are un văr «securist» şi o să-i arate el. În adevăr 
Securitatea îl caută pe acesta. (...) La o muncitoare care 
este angajata spălătoreasă la un inginer şi-i îngrijeşte 
casa, se află «în vizită» un ofiţer. Amănuntul nu are nici 
o importanţă epică, e dar numai ca să fie dat. (...) Se 
menţionează că pe pereţi se află, în 1951, portretele lui 
Marx, Engels, Stalin şi al membrilor biroului politic 
al PMR (...) Se menţine chestiunea cu profesorul de 
marxism care amuţeşte (...) Un pictor este întrebat de 
un inginer despre realismul socialist. Pictorul râde 
ca un apucat şi nu dă nici un răspuns” etc. etc. În 
loc să îndrepte imediat pasajele incorecte ideologic, 
Marin Preda se lasă cu greu convins, le argumentează 
utilitatea în logica prozei, iar supoziţia informatorilor 
rămâne că scriitorul „s-a distrat, s-a amuzat copios prin 
introducerea acestor lucruri şi a rezistat cu încăpăţânare 
când editura i-a cerut scoaterea lor”. Am mai spus-o 
şi altădată: nu cred că se mai poate scrie convingător 
despre literatura postbelică în absenţa „opiniilor” 
Cenzurii, care a detectat şi a pus pe foaie subversiunile 
cum n-ar fi putut-o face niciun alt critic literar la 

suprafaţa discursului public. Aproape toate îndrăznelile 
scriitorilor sunt consemnate în această adevărată istorie 
în negativ a literaturii din Dosarele Securităţii: în 
mod paradoxal, ea îi girează indirect pe cei pe care îi 
persecutase forfecându-le opera. Ca în bancurile cinice, 
după ce într-un final Preda admite să renunţe la multe 
pasaje incriminate, oficialităţile reproşează romanului 
tocmai lipsa coerenţei şi apelul la nenumărate elipse 
narative. E drept, însă, că şi scriitorul avea metodele lui, 
devoalate de Eugen Simion după 1990: „Îmi amintesc 
că Marin Preda avea o strategie eficientă, aproape 
ţărănească, de a păcăli cenzura: planta dinadins câte 
o scenă «tare», de neacceptat de către cenzură, ştiind 
că referatele oficiale se vor concentra asupra ei. După 
negocieri intense se arăta totuşi dispus s-o elimine, 
salvând astfel altele, mult mai importante. Era un plan 
riguros, pe care scriitorul îl gândea până la ultimul 
detaliu”.

Revenind: reiese din portretele în negativ ale 
Securităţii că a fost Preda un disident? Cu siguranţă, nu. 
El n-a fost nici victimă, însă, întrucât şi-a folosit, cum 
puţini au reuşit s-o facă, sagacitatea ieşită din comun 
pentru a-şi negocia libertăţile şi pentru a-şi impune 
autoritatea. Nişte libertăţi destul de mari, dacă ne 
gândim că indiferent de valoarea romanelor – oscilaţii 
există, într-adevăr –, el a reuşit mereu să ridice mizele: 
Moromeţii II deconstruieşte naraţiunea idilizantă a 
colectivizării, Delirul angajează, cu multe ambiguităţi, 
o discuţie despre reevaluarea epocii fasciste, aducând 
o mică notorietate internaţională scriitorului. Notele 
informative puse pe masă de Ioana Diaconescu colcăie 
de ecourile contradictorii ale romanului atât în Uniunea 
Sovietică, cât şi în state occidentale. Cel mai iubit 
dintre pământeni e, în schimb, o sinteză a stalinismului, 
care merge mult mai departe decât orice naraţiune a 
„dezvăluirilor” şi resuscitează formula deja depăşită a 
„romanului obsedantului deceniu”. Aşa încât se poate 
spune încă o dată: Preda n-a fost un disident, însă a fost 
cu siguranţă un scriitor incomod, care n-a ales niciodată 
calea evazionistă în literatură, ci a mizat pe un realism 
gata să erodeze ficţiunea de zi cu zi a propagandei 
totalitare. Nevoia de a aborda teme tot mai sensibile 
politic l-a transformat mai ales în ultima perioadă într-o 
personalitate imprevizibilă, cu puţine lucruri de pierdut, 
de la care regimul s-ar fi putut aştepta la orice. Opoziţia 
niciodată asumată, dar încriptată în texte, devenise 
un bulgăre de zăpadă care ameninţa să se acumuleze 
pe măsură ce autoritatea scriitorului creştea şi cea a 
regimului se subţia.
______________________
* Ioana Diaconescu, Marin Preda. Un portret în arhivele 
Securităţii, prefaţă de Eugen Simion, Editura Muzeul 
Literaturii Române, Bucureşti, 2015.
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Ioana BOŞTENARU

Detectivism autohton

  

Cu un debut înregistrat în anii ’90, Caius 
Dobrescu a continuat să scrie constant, poemele, 
eseurile şi romanele sale fiind sugestive în acest sens. 
„Migraţia” spre un tip de proză mai aparte, cea poliţistă 
a fost înregistrată încă din Minoic (Polirom, 2011) şi 
persistă în cel mai recent roman, „moarte în ţinutul 
secuilor”, un thriller autohton, mélange de tragi-comic, 
politic, multiculturalism, mister, un colaj postmodern, 
în care memoria fragmentară redă drama unei societăţi 
„încercate” de-a dreptul de istorie.
 Moarte în ţinutul secuilor* e un roman cu 
cheie, la fel ca Minoic. Dacă în romanul precedent 
Mircea Eliade sau Ioan Petru Culianu îşi găseau 
corespondenţi la nivelul lumii ficţionale, şi aici asistăm 
la acelaşi procedeu al incursiunii în real, arheologul 
Marius Oprea, „vânătorul de securişti”, fiind transpus 
în Vlad Lupu, cel care a îmbrăţişat această muncă de 
gospodină, „eroul care s-a bătut cu pieptul dezgolit cu 
Ungeheuerii, cu monştrii Securităţii. S-a încăpăţânat 
să scoată toate scheletele din dulap, bun, din gropile 
secrete, de prin munţi şi văi” în viziunea personajului-
narator Egon. Tot ce ştim e filtrat de acesta. Celelalte 
personaje, numeroase de altfel, vorbesc prin el. Pentru 
că romanul nu redă trăirea imediată a acestora, ci 
operează o incursiune neregulată în trecutul „deloc 
roz” al perioadei comuniste, când opresiunea, 
cenzura, securitatea erau la ele acasă şi când o trupă 
de umor de tipul „Parazitul prietenos” era departe 
de conformismul faţă de sistem şi se dorea, evident, 
anihilată, lucru care se şi întâmplă în roman. Unii 
membri precum Pilu sunt supuşi la şocuri electrice, 
în timp ce alţii precum personajul-narator decid să 
emigreze în Germania. 

 Egon, emigrantul jumătate sas-jumătate român 
îşi abandonează studiile de „germanistică încrucişată 
cu română” şi alege calea emigraţiei pentru a se 
întoarce după căderea regimului în România. Acesta 
are o misiune care capătă treptat noi direcţii în ţara de 
baştină. Vine pentru că e trimis să sprijine o asociaţie 
oprimată din punct de vedere etnic de guvern, scopul 
acesteia fiind stăvilirea exploatării forestiere. Nu ştie 
însă că îi va reveni cândva rolul de Seherezadă în faţa 
unui reportofon, mărturiile sale sacadate şi întortocheate 
reprezentând baza unei lucrări de doctorat a Karinei 
sau a Corinei pe alocuri: „Deci, Corina-Karina, primul 
lucru care-mi vine-n minte. Mereu primul lucru care-
mi vine-n minte. Despre Vlad? Sigur ajungem şi acolo. 
Să înţeleg că ţi-ai pierdut răbdarea? că eşti gata-gata să 
încalci protocoalele psihoistoriei orale şi să mă iei de 
guler? Nu? Nici măcar nu ţi-a trecut prin cap? Ce mai 
pot să spun la aşa ceva? Eşti o comoară de fată.”
 Nu sunt 1001 de poveşti în cazul romanului 
de faţă, ci una singură cu ramificaţii, desfăşurată în 17 
părţi, care îl poartă pe cititor de la sanatoriul pentru 
dezalcoolizare în care e internat în prezent Egon până 
în ţinutul morbid din trecut unde, vrând-nevrând, acesta 
e prins în vâltoarea unor evenimente fără precedent. 
Aşadar, lectorului îi este servită o felie consistentă de 
istorie-poveste, amintind de Graham Swift şi de al său 
Waterland. Prin Egon află despre situaţia activiştilor de 
mediu al căror principal obiectiv e să o apere pe Mama 
Geea, despre despăduririle comandate de sus, despre 
exploatarea tinerilor în orfelinate – mască a afacerilor 
necurate – sau în şantiere precum cel de pe canalul 
Dunăre-Marea Neagră, despre conflictele etnice (români 
vs. maghiari), despre crime şi moarte tot pe acest fond 
sau despre oameni ai legii precum procurorul Hliza 
implicaţi în afaceri necurate, care poartă omuciderea din 
azile pentru imigranţi în spate, în acest sens moartea prin 
carbonizare a lui Olaf devenind laitmotivul romanului: 
„Olaf, aşadar. Marele meu prieten din Heimul pentru 
imigranţi, pentru Stammdeutsche recuperaţi pe 
aproximativ 10 000 de mărci bucata de la Ceauşescu.” 
 Toate aceste aspecte sunt redate aleatoriu, 
ca frânturi din benzi desenate, în care totul se petrece 
rapid şi intens. Nu o dată, însuşi personajul-narator 
face trimiteri la reprezentările grafice, invocând o 
autoare imaginară, fostă iubită, Sonja Mireille şi ale 
sale căsuţe în comicsurile negre şi stranii: „Parcă am 
fi secţionaţi în casete de comicsuri, de benzi desenate. 
De parcă Sonja Mireille se gândeşte la noi, de parcă 
am exista în capul ei şi ne-ar desena chiar în clipa 
asta.” De fapt, lui Egon îi revine rolul de grafician, el 
desenează căsuţele din cartea de benzi, ce conduc spre 
rezolvarea misterului crimelor, în compania Mellindei, 
activista maghiară, sau a lui Vlad Lupu, arheologul 
pus pe fapte mari. Chiar şi descrierile personajelor 
evidenţiază referinţe la comics. De pildă, Marin Manta, 
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„supertenismenul de masă, campionul XXL”, aspirant 
la dezvoltarea terenurilor de golf în pădurile secuieşti: 
„semăna cu Snoopy. Dar şi cu una dintre acele creaturi 
cu trăsături umane şi animale abil amestecate care în 
strip-urile fantasy ale Sonjei Mireille aveau rolul să 
conducă persoane speciale în lumi speciale. Mic de 
statură, cu părul parcă electrocutat, cărunt, dar mai puţin 
decât te-ai fi aşteptat la vârsta lui, mustaţa în semicerc.” 
Dincolo de descrierile plastice de acest tip ale locurilor 
şi ale personajelor, există o coloratură multiculturală a 
ţinutului secuilor, pregnantă îndeosebi la nivel lingvistic 
în roman. Naratorul-personaj intercalează constant 
cuvinte în maghiară sau în germană, urmate adeseori de 
traducerea în română: „Ceea ce însemna că e OK, că aşa 
trebuia să fie. Musai. A szerelmemnek, cred că se spune. 
A szerelmem. La Melinda.” Totodată, scriitura capătă 
o doză notabilă de autenticitate prin redarea viului grai 
al secuilor vorbitori de limba română, cazul Melindei 
fiind elocvent: „Toţi la un loc au făcut sume mare şi au 
cumpărat pădure primară ca să lase aşa cum este. Să 
păstreze, să regenereze. Fiindcă pădure este plămân la 
Mama Geea.” Dezacordurile, nearticularea devin un 
must în „moarte în ţinutul secuilor”, ilustrând efectele 
coabitării celor trei naţiuni de saşi, secui şi români în 
materie de limbă şi vorbire.
 Aşadar, romanul lui Caius Dobrescu e un 
thriller autohton presărat nu doar cu stilizare la nivel 
lingvistic, ci cu de toate, în care Egon relatează 
intermitent „până la capăt”, făcând salturi după salturi 
între căsuţele unei comic book macabre, în încercarea 
de a găsi şi de a oferi răspunsuri. Crimele de atunci şi 
cele recente sunt căsuţele mai îngroşate din aceasta, 
intrigi care scot la iveală persistenţa goanei după putere 
şi control a unei societăţi bolnave. Rezultatul relatărilor 
intermitente este un roman antrenant în care suspansul 
face casă bună cu umorul, atenuând măcar la suprafaţă 
drama colectivă. 
________________
*Caius Dobrescu, Moarte în ţinutul secuilor, Crime Scene 
Press, Bucureşti, 2017.

Senida POENARIU

Individuaţie à la Muşina şi obsesia 
centrului

În numărul din Vatra dedicat lui Alexandru 
Muşina, Radu Vancu pleda pentru „capitalizarea unui 
legat de asemenea portanţă”, „unul dintre cei mai 
buni patru-cinci poeţi” ai prolificei generaţii optzeci 
(subscriu la această încadrare valorică), prin trei 
demersuri: o editură poetică să-i publice poezia integral, 
apoi materializarea unei ediţii de eseuri şi epistole (tot 
la o editură puternică), şi implementarea cursurilor de 
scriere creatoare la cât mai multe universităţi din ţară, 
susţinute de scriitori anume angajaţi pentru aceasta. La 
numai un an după aceste observaţii, editura Tracus Arte 
lansează pe piaţă Opera poetică a lui Alexandru Muşina 
în două volume, ediţie realizată de Cristina Vasilică, iar, 
în 2016, Radu Vancu însuşi preia frâiele şi coordonează 
antologia de peste 300 de pagini, Regele dimineţii* la 
editura Cartier. De altfel, tot la Cartier a apărut recent şi o 
reeditare a eseurilor lui Alexandru Muşina, Eseu asupra 
poeziei moderne. Teoria şi practica literaturii. Nu voi 
mai comenta aici afirmaţia de bun simţ a lui Radu Vancu 
despre importanţa cursurilor de scriere creatoare, aşa 
cum nu mai este cazul să insist nici asupra eforturilor 
depuse de Alexandru Muşina, primul profesor de scriere 
creatoare de la noi, în acest sens. Aleg să cred că în 
momentul de faţă necesitatea şi utilitatea acestor cursuri 
este clară pentru toată lumea. 

Cât despre selecţia lui Radu Vancu, antologia 
coordonată de acesta reia poeme din 10 volume 
publicate între 1984 şi 2013, începând cu Strada 
Castelului 104 şi finalizându-se cu Gelatină, mai precis 
o selecţie de poeme ilustrative, demonstrative şi chiar cu 
rol de legitimare, care succedă eseurile despre teoria şi 
practica literaturii din volumul cu acelaşi nume. 

Cum îi stă bine unui coordonator de antologii, 

cronică literară



38

Radu Vancu glosează pe marginea unei triade care 
ar determina individuaţia muşiniană: enantiodromia 
(Jung) sau conjugarea lucrurilor cu opusul lor, apoi ar 
mai fi caracterul „arhicultural”, poundian al poeziei 
„complete” care se încăpăţânează să includă cele trei 
straturi identificate de poetul american, melopoeia, 
logopoeia şi phanopoeia, şi, nu în ultimul rând, iluzia 
accesibilităţii pe care o întreţine programatic Muşina. Nu 
ştiu dacă Muşina chiar e un Joker cu inimă de Batman, 
după cum sugerează Vancu, deşi este, ce-i drept, un bad 
boy sentimental până la lacrimi, aşa cum nu sunt sigură 
nici că cele trei dimensiuni descrise de redactorul ediţiei, 
deşi cu siguranţă identificabile în poezia lui Muşina, 
sunt şi cele care îi conferă ireductibilitatea. 

Alexandru Muşina se declară exponentul unei 
poezii care „redescoperă valoarea propriei biografii, 
a micilor întâmplări cotidiene, a sentimentelor 
nesofisticate, a senzaţiilor «nemediate»”, cu menţiunea 
că, deşi realitatea imediată este punctul de plecare, ea 
nu este şi punctul final. Traseul poetic ia forma unui 
act recuperator şi restaurativ al „fiinţei ca integralitate, 
a coerenţei şi indivizibilităţii animalului divin care 
suntem” prin „angajarea existenţială vizavi de propriul 
text”. Se poate spune că angajarea existenţială pe care o 
revendică Muşina este o sondare a propriului sine împins 
până la epuizare, şi contrazice concepţia lui Danilov din 
Competiţia continuă conform căreia scriitorul este un 
„ochi care înregistrează realitatea. Ochiul şi accesoriile 
sale: aparatul de fotografiat şi camera de luat vederi au 
devenit organul sensibil al artistului. Ochiul vede şi 
selectează aspecte din realitate, nu interpretează”. Am 
putea spune că la această tehnică aderă alţi poeţi din 
proximitatea directă a lui Alexandru Muşina, colegi de 
generaţie (lunedistă) sau modele revendicate, cum ar fi 
Mircea Cărtărescu sau (parţial) Lawrence Ferlinghetti 
care practică totuşi o sensibilizare a realului impusă de 
firea sa afectivă care îl obligă la contemplaţii ce-l mişcă 
şi pe el, şi pe cititor în cele din urmă. De altfel, dacă tot 
am deschis subiectul, ochiul lui Ferlinghetti se umezeşte 
de contemplaţie, al lui Ginsberg se umezeşte şi chiar 
lăcrimează când e în faţa publicului – poezia lui este 
marca unui performer –, ochiul lui Cărtărescu jubilează 
în faţa spectacolului de aglomerări lexicale, un „teribil 
orchestrator al unui fel de «enciclopedism» poetic” cum 
îl numea Lefter, în timp ce Coşovei este – şi rămâne 
– un „cruciat” al simbolurilor americane pe care, prin 
multă perseverenţă, le întâlneşte la colţ de stradă în 
plin comunism. Prin comparaţie, ochiul lui Alexandru 
Muşina este ceva mai greu de „categorisit”, dacă ne este 
permisă exprimarea, nici nu (doar) fotografiază, nici nu 
(doar) filmează. Cu siguranţă, nu avem o (re)prezentare 
a banalităţii vieţii într-o cheie jurnalistic-descriptivă 
(aparat de fotografiat), ci, cotidianul este doar un pretext, 
tangibilitatea lui este singura cale de acces la fărâmele 
de „miraculos” disipate, pierdute aproape definitiv. 

Disecţiile lui Muşina până la nivelul celulei şi al 
micilor zei celulari ne trimit cu gândul la câteva versuri 
din Cântecele lui Berryman: „Nu înţeleg cum Henry, 
despicat/ larg ca să vadă toată lumea, a supravieţuit./ Ce 
are acum de spus e o îndelungă/ uimire că lumea poate să 
suporte&să fie”. Alexandru Muşina îşi numeşte un volum 
Tomografia şi alte explorări, o alternativă semantică a 
„despicării” lui Henry, a cărui expunere excesivă este 
până la urmă o radiografiere publică. Henry, ca şi A. M., 
supravieţuitori ai actului disecării, devin ilustraţii vii ale 
supravieţuitorului, fie el şi unul chinuit, un exponent al 
lumii care este capabilă să încaseze, cum afirma şi Radu 
Vancu în prefaţa antologiei de faţă: „hibridul acesta de 
vitalitate maladivă (şi viceversa) face ca poemele lui 
să se vindece pe măsură ce îşi descriu boala. Şi să te 
vindece şi pe tine deodată cu ele, în timp ce te descriu, 
cu toate ale tale. Adică să te facă şi pe tine, cititorul, un 
învingător”.

 Explorările până la limitele anatomicului, în 
termenii lui Andrei Bodiu, sunt în cazul lui Alexandru 
Muşina centripete. Mereu în căutarea Centrului, al 
Unului indivizibil, al divinului din uman, al metafizicului 
din real, al sacrului din real. Odată cu „pierderea 
paradisurilor imaginare” şi cu primatul biologicului, 
„viaţa viermelui/ E mai puternică decât clavicula 
mea divină”, şi asta deoarece, afirma Muşina în 1981, 
omul nu poate exista în afara sacrului, „are oroare de 
inform, de haos. Sacrul nu dispare, ci se topeşte, se 
ascunde în profan. Sub crusta obişnuinţelor, a rutinei şi 
a cuvintelor uzate, colcăie o lume mirifică de senzaţii şi 
sentimente”. Cum spunea Al. Cistelecan în Pe unde mai 
merge Budila-Express „Muşina e «tentat să recadă în 
metafizică». Şi recade, fireşte […]. Jurnalul Imanenţei 
devine un mod de a reface legătura cu transcendenţa. 
Iar de-o vreme încoace chiar cu Transcendenţa 
[…]. «Noul antropocentrism» regăseşte, fără tapaj 
de fioare, străvechiul «teocentrism»”. Teoreticianul 
noului antropocentrism, nu este, până la urmă, un 
antropocentric sadea, cum ar putea fi când „Stegozaurul 
visează mamiferul, mamiferul/ Visează primatul, acesta 
pe Homo Erectus Erectus;/ De aici înainte totul e o 
mişcare a mâinii/ În sensul acelor de ceasornic, atât./ 
«Dar ce visează fratele tău, femeia, părinţii, prietenii?»/ 
Nimic. Ei se învârt/ În sensul acelor de ceasornic, ei 
ascultă/ Bufnitura bastonului, bocănitul protezei,/ Apoi 
adorm liniştiţi.”?

 Antropocentrismul dezgolit de metafizic 
duce la dezolare şi criză existenţială, în cel mai bun 
caz la un „nedefinit plictis”. „Povestea tatălui şi a 
mamei” nu este decât „o transpiraţie încleştată” prinsă 
în „clipa putreziciunii noastre”, şi „Nimic nu iese din 
plasa subţire-a atomilor,/ Nici măcar acest gând atât de 
amăgitor/ încât se prăbuşeşte în sine, nimic/ Nu arde 
dincolo de gardul sfios/ Al celulelor, nici măcar/ Corpul 
tău desenat pe rulouri fine de ametist”. Muşina este însă 
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un nostalgic al unui „tare, tare demult”, un timp şi spaţiu 
primordial al întoarcerii, al „Minţii care ne-a născut”. 
Când şi nostalgia în cauză este abandonată, registrul 
este unul profund decepţionist şi „Oricum, deasupra 
Maternităţii/ Când ne-am născut nu strălucea nici o rază. 
A diavolului nu. Nici a divinităţii”.

Decrepitudinea n-o avea leac, iar naşterea nu 
o fi decât un „poker stupid”, dar, Muşina, „visător şi 
placid”, tot trage ocheade după gard, poate-poate un 
dincolo se relevă, sau fie şi numai pentru a se convinge 
că „e doar un gol acolo, plin de pietre,/ Mai mari, mai 
mici, de gaze care ard fără de rost./ Nimic nu e adevărat 
din tot ce-a fost:/ Un vis, o-nchipuire a bietelor bipede”. 
Şi dacă inocenţa o pierde şi Paradisul nu se lasă (re)
cunoscut, ezitarea tot rămâne. 

 Îl invocă chiar şi pe Zenon cu ale sale 
Paradoxuri, şi iată că, dacă „toate sunt una”, Zenon 
ar putea să-l înveţe „împărţirea Spaţiului, nesfârşită” 
şi chiar să-i spună că „nu o să moară”. Reductio ab 
absurdum ne trimite la enantiodromia amintită de Vancu, 
iar din dialectica lui Muşina irumpe (cu timiditate 
am putea spune, ca să păstrăm registrul contrariilor 
muşiniene) spulberarea mitului consecvenţei şi al 
prezumtivei evoluţii rectilinii. În cele din urmă sunt 
depăşite limitările temporale dintre atunci şi acum. 

Nostalgia căutării unui Centru (metafizic 
sau nu), al unui Atlas care să oprească dezintegrarea 
irepresibilă conduce atât înspre o recuperare a biografiei 
prin sondarea experienţei cu sine şi cu ceilalţi prin 
tehnica „expunerii”, dar şi prin cea a resemantizării 
cotidianului, a iscodirii tangibilităţii: „Tu strânge din 
dinţi, ţine ochii deschişi/ Ţine aproape! De lucruri, 
de cuvinte./ Doar acolo, acolo mai ies la suprafaţă/ 
Reflexele, vocile, micile daruri/ Ale aerului, ale luminii, 
ale unui Dumnezeu/ Tot mai îndepărtat”. În cele din 
urmă, actul creator, poemul în sine, este un alt Centru 
coagulant al existenţei muşiniene. Aici puterea îi 
aparţine, puterea să „desprindă numele de carnea lui”, 
să „dezlipească senzaţia de senzorii ei”, „să-i pornească 
din degete nevăzute fire”, să organizeze haosul din jur şi 
să învingă până şi tirania „amprentei genetice”. Cu toate 
acestea, poetul nu se poate abţine să se întrebe „Cui îi 
mai pasă?” sau dacă „E de ajuns?”
  Obsesia centrului vine în cazul lui Alexandru 
Muşina la pachet cu un complex al marginalului (socio-
cultural) care l-a urmărit în toată activitatea sa literară şi 
a produs nu doar frustrări sau nevroze, cât şi adevărate 
crize identitare. Subversivitatea poemelor sale are ca 
sâmbure germinativ această poziţie ingrată, marginală, 
iar Budila-Express şi Lecţiile sunt elocvente în acest 
sens. 
_____________
* Alexandru Muşina, Regele dimineţii. Poeme alese de Radu 
Vancu, Cartier, Chişinău, 2016.
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Ovio OLARU

Portocala mecanică ft. Lana del Rey

 
 După publicarea, în 2011, a romanului Poker, 

urmat de volumul de poezii O formă de adăpost primară 
şi de Poker. Black Glass, în 2013, Bogdan Coşa revine în 
2017 cu Ultraviolenţă*. Ar fi o impunitate să vorbim despre 
succesul sau calitatea intrinsecă a primelor două romane 
din aşa-zisa trilogie Poker, la fel cum n-are rost să discutăm 
despre poezia autorului. Cu un titlu catchy, care trimite la 
Anthony Burgess şi Lana del Rey deopotrivă, romanul 
promite violenţă, perversitate, kitsch şi narcisism pop. Cei 
care se lasă influenţaţi de titlu, însă, vor fi dezamăgiţi.

Încercând să scrie povestea unui binom amoros 
intangibil gen Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 
Bogdan Coşa a remixat din greşeală un şlagăr de Vama 
Veche, scriind o carte populară, accesibilă, tânără şi 
optimistă, dar fatalmente superficială şi inconsistentă. 
Fiindcă aştepţi conflictul şi conflictul nu vine. Nu se 
întâmplă nimic. Doi iubiţi aflaţi în vacanţă stau la soare, îşi 
declară dragostea, fac sex, mănâncă şi îşi problematizează 
jucăuş propria nonşalanţă, sărăcia şi boema. Singurul 
lucru pe jumătate notabil este faptul că Tudor, instanţa 
narativă, începe să scrie un roman despre un scriitor pe 
nume Bogdan, în interiorul căruia iubita lui îl înşală cu una 
din prietenele ei lesbiene, Gina. Închidem ochii la artificiul 
romanului în roman, dar trebuie notat că răsturnarea de 
situaţie – reprezentată de momentul în care descoperim că 
proza lui Tudor are un caracter autobiografic, şi că de fapt el 
însuşi e Bogdan, încornoratul – e ultrafacilă şi previzibilă. 
Intersecţia planului ficţional cu naraţiunea centrală 
generează un conflict derizoriu şi subţire reprezentat, iar 
faptul că e schiţat abia din a doua jumătate a romanului, 
după infinite tergiversări şi giugiuleli, dă impresia unei 
improvizaţii. 
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În acest caz, suntem nevoiţi să urmărim docil textul 
şi mizele lui vizibile, aşa cum se recomandă ele la începutul 
romanului. Se urmăreşte o proză fulgurantă, lirică şi 
nostalgică, fără pretenţii absurde de a restructura canonul 
romanesc sau lucruri de acest gen. În astfel de cazuri, însă, 
atmosfera trebuie să compenseze pentru lipsa unui conflict 
sau a unei dinamici narative antrenante. De pildă, un roman 
de atmosferă este Copilăria lui Kaspar Hauser. Un roman 
dinamic, dar lipsit de proiect sau conflicte (fiindcă romanul 
devine o succesiune delirantă de conflicte), este Călătorie 
la capătul nopţii. Diferenţele sunt evidente. 

 Stilistic vorbind, Ultraviolenţă e un compendiu 
de piese siropoase, unde se derapează foarte adesea în non-
sens: „Culcat cuminte în talgerul meu, eram din nou absolut 
indispensabil prezentului. De partea cealaltă, sus, sub 
duşul fierbinte, o fată frumoasă ţinea balanţa în echilibru. 
Sfinţenia juca blurată la orizont”. Porţiuni de un lirism în 
limite admisibile, cum este aceasta, sunt iremediabil ratate 
prin supralicitare: „Aşa greşit cum eram, porţiunea aia de 
mare prindea culoare numai şi numai datorită mie; pentru 
că eu o investisem astfel, era liniştită şi îmbietoare, călduţă, 
plină de surprize şi de pericole. Fără aportul nostru, n-ar 
fi înghiţit în veci Soarele; n-ar fi fost tărâm al tuturor 
dorinţelor, decolorată pe geamul agenţiilor de turism; n-ar 
fi fost decât un stadiu care filtrează o clipă circuitul însuşi 
nenumit ş.a.m.d.” Porţionat atent, romanul are capitole 
foarte scurte, care funcţionează aproape independent în 
platitudinea lor. Conflictul e iluzoriu, ergo cronologia 
devine irelevantă şi capitolele interşanjabile.

E o observaţie ingrată, în cadrul unui astfel de text, 
aceea că autorul nu distinge între declaraţia de dragoste şi 
cerinţele pur pragmatice ale unui roman. Dedicaţia cărţii 
trădează tocmai această componentă biografică. Dar la 
fel cum Beethoven nu l-a salvat pe Alex de el însuşi în 
Portocala mecanică, gestul romantic nu salvează scriitura 
pe care a generat-o: „ne iubeam ca doi adolescenţi orfani 
de părinţi, orfani de prieteni şi, în general, orfani de lume, 
iar în iubirea noastră jumătate fraternă, jumătate străină 
era ceva disperat, ceva ce puteam citi doar unul în ochii 
celuilalt; ceva ce nu putea fi numit şi care era gata să ne 
sfâşie.” De altfel, întreg romanul abundă de secvenţe 
diabetice: „Clipa salvată este adevărata artă a iubirii, 
citisem în romanul ăla de dimineaţă, pe avion, şi-mi intrase 
în cap ca un cui.”

 În rest, foarte multe pasaje descriptive, realizate 
superficial şi care, dacă ar trebui să aibă doar rolul unei 
ornamentaţii, eşuează prin comparaţii facile: „puţine 
construcţii din acea perioadă mai puteau fi salvate; le 
văzusem, erau ca tatuajele din prima tinereţe – executate 
grosolan de escroci ş.a.m.d.”, „văzut dinspre stradă, 
Centrul arăta ca un bunic jovial, care îmbătrânise frumos. 
Când întorcea capul, însă, obrazul celălalt părea ars.” 
Dialogurile, la rândul lor, lasă de dorit. Nenaturale şi 
irelevante pentru poveste, ele se desfăşoară în gol, fiindcă 
nici nu ajută caracterizării personajelor, nici nu anticipează 

în vreun fel acţiunea: „– poate că-i cocos./ –poate./ – chiar, 
în ce creşte nuca de cocos? În cocotier, nu?/ – da./ – şi-n 
palmier ce creşte?/ – nu-s unu’ şi acelaşi lucru?/ – în 
palmier nu creşte nimic... e ... mmm... am zis eu, îngânând 
în gol, neştiind ce să răspund.”, „– tu ştii cât e ceasul?!/ – 
băi, suntem în luna de miere..../ – în a doua lună de miere, 
vrei să zici./ – în luna anuală de miere./ Irina a chicotit şi, 
ridicându-se, şi-a mutat cana de cafea pe cealaltă noptieră. 
Apoi a sărit peste mine şi s-a apucat să mă gâdile:/ – Hai, 
leneşule, scoală şi râde la soare!” 

La nivel de naraţiune pură, domină atributive de 
compunere gimnazială: „holuri strâmte, labirintice”, „scări 
din lemn masiv care scârţâiau – ghiciţi cum – lugubru.” 
Culorile sunt „şterse”, satul „sărăcăcios”, iar întregul 
roman e suprasaturat de clişee şi formule ready-made: 
„Trăisem cea mai mare parte a vieţii chinuit, măcinat de 
pedepsele abuzive ale părinţilor, de batjocura colegilor şi, 
în final, de dispreţul faţă de viaţă şi de propria persoană.” 
Când nu sunt extrem de la îndemână, anumite expresii 
sunt naive de-a dreptul: „vălătucii străvezii de informaţii 
ai Internetului.” Şi fiindcă grămada cere vârf, menţionez 
şi inconsistenţa registrului: la un moment dat Irina, iubita 
instanţei narative, „îl apucă de pulă”, ca patru capitole mai 
târziu el să „urineze”, şi apoi, în partea a doua a romanului, 
„să se uşureze”.

Fie, avem de-a face cu un roman de vacanţă în siajul 
cărţii lui Alex Tocilescu, Imperiul pisicilor, dar lectura cărţii 
lui Bogdan Coşa riscă să-i dezamăgească chiar şi pe cititorii 
cei mai lipsiţi de pretenţii. Sigur, ar fi ideal ca în literatura 
română să apară o nişă literară aflată sub condiţionările 
pieţei de carte şi, complementar fenomenului, să se 
producă o specializare a criticii de întâmpinare, astfel încât 
romanele ocazionale să beneficieze de alt tratament decât 
cele cu bătaie lungă. Dar chiar şi romanele de consum 
posedă o serie de calităţi stilistice care, chiar dacă nu le 
fac valide estetic, măcar le recomandă drept vandabile. 
Revenind la Ultraviolenţă, aceste calităţi lipsesc. Romanul 
nu se încadrează în niciuna dintre ligi şi oricâtă simpatie 
pot genera dinamica celor doi iubiţi şi picanteriile erotice, 
cartea e un eşec sonor pentru colecţia EGOProză. 
_________________
*Bogdan Coşa, Ultraviolenţă, Polirom, Iaşi, 2017.
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Nina CORCINSCHI

Gheorghe Erizanu, „La noi e altfel”

Literatura de blog e mereu suspectată de 
paraliteratură. Nimic de mirare, întrucât nu respectă 
rigorile poeziei sau ale prozei, nici măcar pe-
ale eseului, care are cel puţin exigenţa (relativă) 
a lungimii. Şi totuşi consemnările din anumite 
bloguri se transformă în cărţi. Şi tind să impună 
chiar o specie nouă (literară?) de opinie/atitudine 
aflată la graniţa dintre literatură şi publicistică, un 
„metisaj” în care lirismul, notaţia precisă ca lama 
de cuţit şi reflecţia rece îşi dau mâna într-un banchet 
regal. Blogul permite libertăţile exprimării prompte 
şi subiectiv-asumate, dar câtă valoare literară şi 
culturală e în ele, e altceva. Adunate într-o carte, 
aceste note de blog pot rămâne elemente disparate 
între două coperţi sau pot aduna un puzzle de idei, 
atitudini şi sentimente într-o viziune închegată şi 
pot configura un profil de scriitor sau/şi publicist.

Gheorghe Erizanu publica în 2014 o carte 
de „bookiseli”: Ce spun cărţile. Nu era o carte de 
critică literară. Erau opinii despre cărţi. Unele aveau 
greutatea unei nuvele sau vibraţia unei poezii sau 
timbrul liric al eseului. Altele erau doar consemnări 
aproape reportericeşti: o notă, o informaţie inedită 
despre apariţii editoriale sau evenimente literare. 
Cert e că toate mărturiseau tranşant o atitudine de 
cititor atent şi onest al cărţii. Şi ofereau detaliul, 
nuanţa, cu alte cuvinte, rafinamentul lecturii. 

Anul acesta, Gheorghe Erizanu a mai editat 
o carte, Texte egoiste. Blogograme (Cartier, 2017), 
iarăşi un puzzle de texte adunate de pe blogul 
personal. De data aceasta cu opinii despre întâmplări 
de pe eşichierul social-politic şi cultural basarabean. 
Autorul nu e, aşa cum se exprimă despre Constantin 
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Tănase, „un condamnat la opinie”. Nu e obligat să 
scrie editoriale, să semneze metronomic articole 
în fiecare număr de gazetă. Îşi asumă libertatea de 
a scrie dincolo de orice imperative şi închistări ce 
ar veni din altă parte decât dintr-un imbold lăuntric. 
Materialele lui de pe blog sunt reacţii dezinvolte 
de greaţă sau plăcere, idei şi atitudini prompte, 
provocate de evenimentele vieţii noastre curente, 
purtând amprentele adn-ului personal inconfundabil, 
semnalat şi prin paratextul copertei. Sunt scrieri din 
mers, când autorului îi dă ghes inspiraţia produsă de 
o bucurie editorială sau literară, dar cel mai adesea 
cauzată, în acest volum, de întâmplările asediului 
perpetuu (din interior) al „cetăţii” Republica 
Moldova. Lucrurile s-au degradat atât de rău în acest 
spaţiu geografic, încât malformaţiile sociale par 
nevindecabile, iar deformările grave de sensibilitate 
şi etică umană - fatale. Un spaţiu în care anormalitatea 
nu mai e depistată nici de cei care au simţul 
normalităţii. În curte, în bloc, la spital, la magazin, 
relaţiile între oameni sunt ca pe un teren minat. 
Cum apar moldovenii? e primul articol din cartea 
lui Erizanu. O privire scurtă şi piezişă surprinde 
cum stau lucrurile de la buzunar la buzunar. Pentru 
o naştere în spitalele din Chişinău (şi nu doar în 
capitală), în buzunarul asistentei medicale trebuie 
să lunece 20 de lei, în cel al moaşei - 500 de lei 
şi cel puţin 10 lei deridicătoarei etc. Articolul e 
scris în 2012. Remarc, cu uimire, că, la doar un an 
diferenţă, tarifele au crescut. Îl anunţ pe Gheorghe 
Erizanu că în 2013 a trebuit să plătesc moaşei nu 500 
de lei ci, exact, 3000 de lei. Asta pentru siguranţa 
mamei şi a copilului. Pentru a responsabiliza un 
medic, pe care salariul prea mic nu-l motivează să 
fie profesionist. La fel e şi cu profesorul, filologul şi 
alte categorii de intelectuali plătite nici cât o infimă 
parte din salariul unui parlamentar, al unui procuror 
sau judecător.

Deşi sunt scrise fără patimă şi patos, 
mai degrabă cu o ironie pe unde triste, pe unde 
şfichiuitoare ca o palmă (pe obrazul „patriei”) şi cu 
o undă de ambiguitate, care le propulsează uneori 
direct în literatură, articolele lui Erizanu aduc în 
pagină un gust amar al realităţii văzute dintr-o parte. 
O realitate de care suntem responsabili fiecare dintre 
noi. 

„Unde sunt moldovenii?
O treime sunt peste hotare. La munci. O treime 

sunt la Consulatul României. Pentru paşapoarte 
româneşti. Şi o treime sunt în spitale. Sunt nişte 
cochetări cu moartea. Restul se află în marja de 
eroare”. E un articol/opinie/o blogogramă. Scurtă şi 
concentrată ca o concluzie a concluziilor, la care nu 
mai ai ce adăuga. 
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Cele mai multe dintre textele egoiste sunt ca 
nişte duşuri reci, pentru că denunţă o problemă şi 
lasă cititorul să tragă concluzii. Decalogul. După 
Dodon e o metalectură a programului de guvernare 
a preşedintelui. O lectură de la care ţi se face pielea 
de găină. Sau textul Cinci etaje, 77 de ani şi 09 bani 
– o (aproape) nuvelă amintind de absurdul lumii lui 
Kafka. E povestea reală a unui om (tatăl autorului), 
umilit de un sistem aberant, care frizează toate 
consecinţele penibilului şi stupidităţii. Un text pe 
care l-am citit cu un nod în gât. E despre dividendele 
de 09 bani pe care i le dă statul omului, după ce-l 
umileşte în toate modurile posibile: să treacă prin 
rutina birocratică, să piardă timp şi bani de drum, 
de xerox, şi, în final, să i se spună cât valorează 
dividendele sale de la Fondul Fiduciar: 09 bani. E 
o poveste de nuvelă, poate fi şi de roman despre 
republica absurdului şi a cinismului, unde sistemul 
funcţionează împotriva omului, iar omul îşi pierde 
treptat reperele normalităţii. Expunerea autorului 
e fără explicaţii moralizatoare, fără patetisme 
de prisos. Fraza clară şi exactă nu lasă loc de 
echivocuri: „Îi vorbesc domniţei, care e încă tânără şi 
foarte frumoasă, despre înţelepciunea administraţiei 
fondului, despre xeroxul de 30 de bani şi dividendele 
de 09 bani, despre vecina ei şi viaţa vecinei, dar viaţa 
ei e încă înainte şi e păcat să vadă bătrânii care urcă 
cinci etaje ca să constate că şi-au bătut joc de ei. 
Viaţa, oriunde, e mai frumoasă decât în acest birou 
de la etajul cinci. Mi-a spus că există, totuşi, ascensor 
în clădire. E cu ieşirea în curte. Şi a ieşit din birou. 
Tata a tăcut tot drumul.”

Textele acestea vin cu măsura exactă a 
demnităţii unui intelectual veritabil. Trebuia să le 
scrie cineva. Să-şi asume curajul să denunţe mocirla 
aranjamentelor oculte, a maladiilor de tot soiul din 
viaţa de toate zilele a Republicii Moldova, cum 
ar fi, spre exemplu, Premiul Naţional primit de un 
impostor prins cu plagiatul, un condeier fără operă. Şi 
despre cum acest premiu prestigios a fost validat de 
o comisie de „trişori”, toţi „oameni de bine”, pentru 

care au contat interesele, şi nu elementarul bun simţ. 
Autorul revine de trei ori la acest subiect pentru a 
denunţa fără reţineri impostura. Asemenea luări de 
atitudine fac din Textele egoiste mai mult decât nişte 
scrieri „la zi” despre Basarabia şi basarabenii de azi, 
ele dau marca unui caracter. 

Cele mai multe articole ţin de problemele 
dureroase cotidiene, de strâmbătăţile politicii, de 
corupţie, de lipsa de cultură. Dar un aspect important 
al acestei cărţi sunt punctele sensibile ce ţin de 
politicile cărţii, pe care doar un cunoscător din interior 
al mecanismului editorial le poate oferi. E paradoxal, 
spre exemplu, că toate chiolhanurile care însoţesc 
diferitele acţiuni de „fraternizare” dintre Republica 
Moldova şi România – cu denumiri pompoase de genul 
„poduri de flori” – nu prea au nimic cu colaborările 
reale dintre instituţiile româneşti. Aflăm, din 
experienţa de director de editură a lui Gh. Erizanu, că 
editorii din Republica Moldova lipsesc cu desăvârşire 
în Biblioteca Naţională a României. Iar minimele 
depozite legale din Biblioteca Naţională a României 
nu sunt acceptate decât după numeroase tergiversări 
birocratice. Se ştie bine că „unioniştii” profitori nu 
se plâng. Retorica patriotardă funcţionează la cotă 
maximă, cu festivaluri literare, cu mese rotunde, care 
devin rapid „dezbateri” la pahar. Colaborările corecte 
şi eficiente mai au de aşteptat.

Nu puţine sunt şi „exerciţiile de admiraţie” la 
cărţi importante şi la autori care merită toată atenţia, 
cum ar fi Vladimir Beşleagă, Lică Sainciuc, Grigore 
Vieru, Aureliu Busuioc. Aceştia, din păcate, mai 
sunt eclipsaţi de „curcubeul de inimioare roz”, de 
paraliteratura de duzină. Indiferent de subiectul abordat, 
stilul ironic, tăios, precis în observaţii şi aprecieri face 
din blogogramele lui Gheorghe Erizanu o lectură 
palpitantă, cu efect de trezire bruscă, de resuscitare a 
spiritului critic şi de revigorare a bunului simţ. 

Texte egoiste este o carte de atitudine şi de 
nuanţă. O carte de caracter. Care ne convinge că la 
noi e altfel şi mergem altundeva decât ar trebui. Şi 
totul e anapoda. Anapoda de trist.
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Rita CHIRIAN

Cu smerenie, cu totul

 E firesc ca ierarhiile literare să se consolideze şi 
să supravieţuiască prin centrifugare; de la Bucureşti până 
la Botoşani, distanţa este mult mai mare decât o arată 
hărţile. Doar rareori şi fulgurant se întâmplă ca jocurile 
să-şi mute punctul de interes. Succesele se repurtează 
departe de provincie, aşa cum undele îşi diminuează 
amplitudinea cum te îndepărtezi de epicentru. Cei mai 
mulţi dintre scriitori, dincolo de talent ori criterii valorice, 
sunt condamnaţi la obscuritate ori, poate şi mai rău, să 
poarte panaşul de celebritate locală, cu toate diligenţele 
pe care le presupune: encomioane, boemă, reciprocitate 
în adulare, servilism, sinecuri. Dacă se întâmplă o 
moarte timpurie – deci, ieşită din firesc – memoria lor 
este parazitată de alţi scriitori, editori şi prieteni care 
alimentează aceeaşi reacţie chimică a provincialismului 
şi mediocrităţii, deci a lucrului făcut pe jumătate. Pe de 
altă parte, uşurinţa cu care poate apărea astăzi o carte nu 
face niciun serviciu celui publicat; puzderie de edituri şi 
de editori, constelaţii de festivaluri şi de nesemnificative 
însăilări culturale, cohorte de literaţi wannabe, ca 
membrii unui trib pierdut şi reconstituit prin dovezi 
prea de tot disonante, se adună spre glorificarea unui 
zeu mort. Dacă ar fi să numim festivaluri şi concursuri 
literare care poartă numele câte unui scriitor al ultimelor 
trei-patru decenii am umple lesne jumătate de pagină; 
dacă este să contabilizăm studiile critice relativ serioase 
în jurul aceluiaşi scriitor, abia asta e treabă de arhivar. 
Peste provincie – cu puţine excepţii – începe să scrie, 
din nou, terra incognita. Memoria & posteritatea devin 
o chestiune de oralitate, de vehiculare în cercuri restrânse 
a anumitor nume. Câţi ştiu – fără să-l fi cunoscut direct – 
cine a fost Horaţiu Ioan Laşcu, de pildă? 

 După criteriul generaţionist, HIL ar fi uşor de 
aşezat în zona nouăzeciştilor, deşi nu răspunde la aceleaşi 
imperative ca mai gureşii lui confraţi. Pe harta lui sunt 
punctate Iaşul în care se naşte, în 1964, Stânceştiul de 
Botoşani, unde studiază în primii ani, Botoşaniul unde-şi 
continuă gimnaziul şi o parte a liceului, din nou, Iaşul 
facultăţii de filologie; după studiile universitare, Horaţiu 
Ioan Laşcu este profesor la Todireni, Botoşani, iar după 
’90 îl găsim gazetar, profesor sau funcţionar cultural. 
Moare în octombrie 1997. Antum, publică un singur 
volum, Înălţarea (1995), urmat, postum, de Lacrima 
neagră (Botoşani, 1998), de o antologie, Cartea învierii 
(2004), care reia Înălţarea şi Lacrima neagră, plus un 
ciclu de inedite, şi o ediţie definitivă, Poezii (Botoşani, 
2005 şi 2012). Poate părea surprinzător că o nu prea 
stufoasă operă le va fi creat dificultăţi redactorilor/
tehnoredactorilor care, în notiţa biobibliografică, ba vor 
omite un titlu, ba-l vor stâlci; mai mult decât atât, nu ştim 
cu certitudine nici locul naşterii, sursele indicând Iaşi 
(mai des), Vaslui sau Stânceşti (Botoşani). Fireşte, fără 
Gellu Dorian sau Nicolae Corlat, nici aceste apariţii nu ar 
fi fost posibile; totuşi, în ciuda bunelor intenţii, sunt ediţii 
intruvabile, de tiraj confidenţial şi, implicit, de ecou stins. 

O nouă antologie din textele poetului botoşănean, 
ediţie îngrijită de Nicolae Corlat, a apărut de curând: 
N-am fost niciodată al vostru.* Ea ar putea să limpezească 
puţin destinul acestui poet provincial. Sau nu. Prefaţa, 
semnată de Nicolae Corlat, metaforică şi nostalgică, nu 
oferă niciun detaliu tehnic legat de întocmirea acestei 
ediţii. Cuprinsul indică o selecţie din Înălţarea (1995), 
Lacrima neagră (1998), dar şi din Cartea învierii (2004), 
titlu care nu apare pe clapeta biobibliografică, drept 
pentru care am tinde să credem că este un ciclu inedit: 
nu este. Nici referinţele critice nu răspund la mai multe 
întrebări, părând, cele mai multe, a fi extrase de necrolog, 
ceea ce confirmă o anumită apetenţă a gazetăriei literare 
pentru encomionul post-mortem; tot aici este reţinută 
una dintre primele lecturi publice ale lui Horaţiu Ioan 
Laşcu, în cenaclul ieşean Junimea, rememorată histrionic 
de Lucian Vasiliu în Convorbirile literare din octombrie 
1982: „...tânărul poet abia a împlinit 18 ani, iar în ochii 
lui, albastru-bucovieni, înoată pe spate cele trei graţii...”. 
Demn de notat este şi faptul că niciunul dintre criticii de 
poezie cu greutate nu este prezent aici, pesemne pentru 
că Horaţiu Ioan Laşcu nici nu intrase vreodată în atenţia 
lor. Pe de altă parte, Ovidiu Nimigean (autorul celui 
mai coerent şi mai non-metaforic expozeu) face totuşi 
un portret de decadent & frondeur, teritoriu – poetul 
– de superbe contradicţii: „Poezia sa îmbină într-un 
suflu personal fronda şi dezabuzarea poetului maudit 
cu melancolia moldavă. Volumul de debut, adunând 
poemele unui deceniu, confirmă – şi fixează – vocaţia 
lirică a acestui risipitor incorigibil.// Horaţiu Ioan Laşcu 
este un elegiac scuturat uneori convulsiv de accese de 
mânie şi sarcasm, pe care i le provoacă incompatibilitatea 
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morală cu mediul. Fragilitatea casantă a poetului se simte, 
pe bună dreptate, ameninţată de râsul proştilor. (...)// 
Era inegal, ca un tânăr artist veritabil. Scria imperfect, 
scria perfect, era grotesc, era sublim. Să te încumeţi la 
hotarele artei scrisului e riscant, pentru că acolo nimeni 
şi nimic nu veghează ca să-ţi certifice valoarea.” În rest, 
când se fac notaţii despre Horaţiu Ioan Laşcu este vorba, 
aşadar, mai curând despre mitologia HIL decât despre 
un poet adevărat. La procesul de mitologizare – mai 
curând păgubos – contribuie alandala prieteni, poeţi, 
cronicari – deloc în serviciul său, căci tocmai pompa 
metaforică ce vrea să probeze calitatea genialoidă are 
ea însăşi ceva desuet, necrofag şi lubric. Cu greu am 
putea să ne imaginăm că s-ar putea scrie astfel (gongoric 
şi apoftegmatic) despre – să zicem – Cristian Popescu, 
Iustin Panţa ori Aurel Dumitraşcu, asta ca să numesc 
numai trei nouăzecişti care se înscriu în seria poet-tânăr-
mort.

 La drept vorbind, Horaţiu Ioan Laşcu a fost 
poetul unui singur volum, Înălţarea. Fără îndoială că 
titlul însuşi trimite la o anumită percepţie thanatică, dar 
taumaturgică, ba chiar la o torsionată viziune religioasă. 
Un poet de metafizică, pentru care realul este departe 
şi alungat, estompat, ignobil. Poate chiar de aceea, 
poemul care deschide volumul postulează chiar această 
lepădare de real – acelaşi real care făcea să curgă râuri de 
cerneală febricitantă la ceilalţi nouăzecişti. Este clamată 
profesarea singularităţii (şi a solitudinii) no matter what: 
„faceţi ce vreţi eu sunt/ senina tăcere a apei/ nimeni/ 
nu-mi poate lua nimic/ nici tinereţea nici moartea/ între 
talaz şi stelele fixe/ aici sunt negociez cu/ întunericul şi 
întind/ capcane iluziei vă privesc/ nimic nu-mi puteţi lua/ 
moartea mai ales superbă în rest/ faceţi ce vreţi/ n-am fost 
pe de-a-ntregul/ al meu n-am fost/ niciodată al vostru” 
(p. 11). Desigur, nu este greu de remarcat că HIL vine 
mai degrabă din modernismul înalt, din spaţiul în care 
poezia simbolizează, travesteşte, trage cortine de fum, 
sfiindu-se să numească şi să tranzacţioneze cu banalităţi; 
el ţine de transcendent, îşi fixează graniţele în spatele 
concretului, poartă un război lipsit de gravitaţie. Sunt 
poeme de înregistrare alertă, ca sub ameninţare. Cele mai 
multe texte chestionează – tot în cheie modernistă – locul 
& misiunea artistului: „acum ştiu – un poet este un om 
în permanentă primejdie din el/ rămâne ceva asemeni 
prafului din cutia de scrisori/ (numai/ din când în când 
o femeie ca o stea de mare/ tulbură această certitudine 
această nelinişte acceptată)” (Aş fi vrut să fiu erou). 
Peisajul interior este (pretins) simplu, tocmai de aceea 
poezia – parte a ei, „eroică”, deci „de succes” – este văzută 
ca act de mistificare & maculare: „aş fi vrut să fiu erou/ 
un erou adevărat/ şi cât de frumos v-aş fi minţit atunci”. 
Sunt, astfel, arte poetice: puţini mai au curajul nebun să 
se ipostazieze ca poeţi în mijlocul textului şi cu riscul de 
a deveni, cei mai mulţi, ridicoli. Pentru Laşcu, probabil 
ultimul poet de orgolii, poezia e un destin, asumare şi 

corvoadă, în discordanţă aparentă cu disponibilităţile 
individuale; în poezie, Laşcu se poziţionează ca unul 
care a preschimbat, fără să prindă de veste, instrumentele 
tradiţionale ale subzistenţei cu o armă letală: „vin înspre 
cuvinte precum/ un temător băiat de ţară ce/ n-a ştiut 
decât de vite şi cai/ un băiat de la ţară ce/ din căruţă 
descoperă în ceaţa zorilor/ pe rând şi cu luare aminte/ 
turlele bisericilor şi locuinţele sărace/ burjuii şi amărâtele 
fâţe/ şi firmele frumos colorate şi disperarea/ şi câinii 
goniţi/ iar apoi/ piaţa aceea în care se vând de toate” (*** 
vin dinspre cuvinte...). Ce să facă, într-un trup slab, cu 
o astfel de maladie? Democratizează, vulgarizează, ia în 
răspăr, cum se întâmplă în Pardon!: „frecventez pe rând 
toate cuvintele/ ca pe târfele unui bordel cosmic/ toate 
mă-nşeală şi eu nu pot/ să le zic decât să tacă să tacă/ să 
le spun eu ce vreau să aud de la ele// dar curvele-s curve”. 

Antologatorul renunţă la textele cu alonjă 
negru-expresionistă şi favorizează altele, abrazive 
sau colocviale, la fel cum se trec sub tăcere poemele 
ultrametaforizante – după ticuri de generaţie ’70 –, care 
însă nu i-ar face un atât de mare deserviciu lui Laşcu, aşa 
cum este acest poem din Înălţare: „negre mătănii mi-s 
zilele/ într-un pântec apăsător/ mă simt nenăscutul/ copil 
războinic/ ce loveşte pe dinăuntru/ carnea propriei mame// 
de ce nu m-aş trezi/ de-ar fi să-mi dorm somnul/ ca o 
rădăcină/ de nu m-ar fi nuntit lumea/ fără voia mea/ dacă 
sângele meu n-ar fi/ albie de porci pentru alţii// ghemuit 
cu ochii închişi/ mă rog să se facă întuneric”(*** negre 
mătănii mi-s zilele). Poet muzical, pentru care versul 
este psalmodie & incantaţie, atent la topica afectivă de 
pe urma căreia textul îşi sporeşte valenţele, Laşcu este 
departe de verva inovativă ori speculativă, ludică şi 
autopersiflatorie a congenerilor săi. Plânsul lui e încă 
teroare şi stupor, fără căderi de tensiune, fără eliberare 
a strânsorii – şi chiar bine strivit sub tone de întuneric, 
singura inconsistenţă pe care şi-o îngăduie are o astfel de 
formulă: „mi s-a urât cu minele atâta pagubă vor spune/ 
concretizând un minus o pasăre rară pre limba ei/ o tăcere 
sterilă/ perversă deşartă plină de păduchi şi de glorie/ 
inconfundabilă o noutate a murit mandea/ ei şi/ moartea 
era un băiat frumos şi curat/ era de semănat/ de evoluat/ şi 
cules// a fost bine acolo/ (a vomitat în prima lună)/ a fost 
bine în mama/ ţuţ” (Moartea). 

Laşcu vine dintr-un Mazilescu mai puţin stilizat, 
mai intempestiv; e drept că – să nu uităm! – este autorul 
unui singur volum asupra căruia şi-a dat girul, celelalte 
fiind texte de atelier. Un Mazilescu grăbit sau mai 
vorbăreţ sau doar în căutarea formulării exacte, care să nu 
scape despotismului viziunii; de aici se întâmplă să apară 
stringenţa de hiperexplicitare, determinările excesive 
ori paralelismele sintactice redundante, perdelele de 
metafore uneori tocite („vămi iritante printre sentimente 
obscure/ cearcănul dimineţii – un curcubeu/ de întuneric 
sub păsări” etc.) care ţin(eau) de o vârstă depăşită a 
poeziei. Când apasă clapa melancoliei – despre care 
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se tot vorbeşte, cu drept şi fără, în legătură cu poeţii 
moldoveni – îi ies, aşijderea, stridenţe de expresionism: 
„despre poeţi – mai puţin în ziua de azi/ (absolvenţii 
trişti ai iluziei despre care se vorbeşte cu pioşenie/ la 
ora când se-nchid cimitirele)/ numai atât cât să poţi afla 
ceva compromiţător/ numai atât cât să te poţi îndrăgosti 
de o legendă sau/ să înveţi dispreţul suveran («O, râsul 
satisfăcut al proştilor!»)/ numai atât cât în oglindă să-ţi/ 
batjocoreşti chipul cu o imagine// bat clopotele aici în 
singurătatea morţii/ mi-e a pelin şi a sunete deşucheate/ 
pe aceste pământuri târzii peste care noaptea fluieră a 
pagubă// mai e puţin şi va bate o altă înviere a simţurilor/ 
(lămureşte-ţi unghiul adult al naşterii tale!)// în rest 
numai de bine” (Numai de bine). I s-ar putea reclama lui 
Laşcu un anume anacronism (e înmuiat de melancolii, 
are domolişuri de arhaisme, dar e departe de idilic); i s-ar 
putea imputa infuzia spiritualistă, ciuperca mistică, atât 
de repulsivă unora, arcurile de transcendent pe care le 
tensionează cu migala unui inginer de imagini (când îşi 
ratează poemele, Laşcu îşi susţine prea mult nota finală, 
parcă neîncrezător că încărcătura a fost detonată în 
întregime); acolo unde pare să exerseze goliardicul ori un 
oarecare savoir vivre, Laşcu îşi dublează reprezentaţia cu 
sonorităţi tragice, de altfel singurele prevalenţe: „daţi-mi 
răgaz măcar să-mi construiesc o casă/ altminteri nu-mi 
rămâne decât poezia mirosind a mortar proaspăt şi/ toată 
schelăria adiind a pădure ei!/ parfumul bradului parfumul 
ei şi exactitatea scăderii:/ doi minus unu fac nimic/ voi 
mai trece încă o dată munţii/ de tot” (***daţi-mi răgaz 
măcar...). 

Nimic nu e uşurătate, respiraţie limpede, claritate; 
iar frumuseţea, înregistrată fidel de senzorii poetici, e 
respinsă fără drept de apel ori împinsă în cămăruţa himerei 
şi tranzienţei: „te ating ca pe o seară de noiembrie/ roşie 
ca un măcel gura ta murmură/ cuvinte tandre promisiuni 
de sânge/ şi moarte ţinuturi îndepărtate şi crude/ ochii 
tăi// numai trecerea ne aparţine” (***te ating ca pe o 
seară de noiembrie...). Înălţarea nu e un volum unitar, 
cum nici nu se cuvine unui debut, care mai cu seamă 
în stângăcii şi aproximări îşi anunţă viitoarele linii de 
forţă; pentru Laşcu, celelalte volume nu au mai fost cu 
putinţă; lecturile apriorice, în cheia morţii (sinuciderii?) 
timpurii, fac, şi ele, un rău uriaş poeziei de aici, pentru că 
funcţionează implacabil privirea pioasă şi împăciuitoare. 
HIL nu era un poet de nouăzecisme libertine, de 
experiment, locvace şi jemenfichist; nici un impenitent. 
Singura insolenţă căreia i s-a lăsat a fost aceea de a trece 
– cu stilizări, calofilii şi insurecţii metafizice – dincolo de 
cenuşiul existenţei provinciale. De altfel, nicio topografie 
nu transpare din textele lui: dacă e acolo un târg nordic, 
e mai degrabă o Siberie de pustnic – singur, şi ispăşirea.
___________
* Horaţiu Ioan Laşcu, N-am fost niciodată al vostru, Editura 
Junimea, Iaşi, 2017. Ediţie îngrijită de Nicolae Corlat

  

Florina Lircă-Moldovan

Inimi (şi trupuri) cicatrizate în viziunea 
lui Daniel Ilea

Cu şi fără coloană vertebrală. Aşa ar putea fi 
clasificate personajele celor două piese de teatru reunite 
de Daniel Ilea în micul volum apărut la Editura Tracus 
Arte, în 2017.* Prima este o dramatizare a romanului lui 
Max Blecher, intitulată omonim Inimi cicatrizate, cu o 
introducere a traducătoarei Anca-Domnica Ilea. Cealaltă 
e inspirată dintr-o veche legendă babiloniană (cu titlul 
original Răul şi Bunul), denumită de autor Un nume de rău 
augur. Având ca sursă două texte atât de diferite, cartea 
dramaturgului (şi prozatorului) francez, de origine română, 
are la bază totuşi un principiu unificator. Acela este – am 
anticipat deja – metafora omului cu şi fără verticalitate. 
Mai mult fără, să-i zicem, îndrăzneală. Fie că e în joc forţa 
slăbiciunilor individuale, ca în prima piesă de teatru, fie 
că e de vină puterea numelui predestinat, cum se întâmplă 
în a doua, rezultatul e acelaşi: degradarea umană, fizică 
şi spirituală, la umbra neputinţei de a-ţi lua în posesie 
caracterul.

Aparţinând unei lumi acaparatoare, încorsetaţi în 
„ghipsul” cenzurărilor de tot felul, atât bolnavii sanatoriului 
din Berck, Normandia, cât şi protagoniştii legendarei 
povestiri franceze se adaptează mai uşor sau mai greu – unii 
deloc –, în funcţie de câtimea de ascuţime ce îi defineşte 
sau nu ca oameni. Să îi luăm ca exemplu pe clienţii staţiunii 
de recuperare din nordul Franţei. Pe lângă faptul că suferă 
de afecţiuni fizice, ei se aleg în timp (ori aşa i-a născut 
societatea) cu deformări morale, de nu chiar sufleteşti: „– 
Sufăr de mai mulţi ani, dar boala mi s-a descoperit abia 
acum//– Aşa a fost cu noi toţi”. Numai că, dacă vertebrele se 
mai pot îndrepta, încât bolnavii să scape de poziţia orizontală 
la care au fost supuşi pentru o vreme, verticalitatea etică şi 
emoţională, odată pierdute, vor fi greu de recuperat. În caz 
că şi-ar mai dori vreunul ameliorarea. Emanuel, cel puţin – 
protagonistul primei piese, afectat de o tuberculoză osoasă, 
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denumită ştiinţific „morbul lui Pott” –, zice că nu: „mai bine 
un ghips decât o lecţie de morală”. 

Altfel spus, „poziţie” să fie, mai mult sau mai puţin 
înclinată, mai mult sau mai puţin flexibilă, numai să o ai. 
Ce sens ar avea să o refuzi atâta timp cât ea singură îţi 
oferă posibilitatea de a te bucura de avantajele vieţii, fie ea 
şi una compromisă? Ne-o arată azi personalităţile politice, 
ne-a avertizat, la vremea lui, Caragiale. Şi mai ales o află 
Emanuel de la tatăl său. „Vezi, dragule, ce ţi-am zis eu, aici 
toţi bolnavii duc o viaţă normală... Îmbrăcaţi, se plimbă pe 
străzi, atâta doar că stau întinşi... asta-i tot, până se vindecă. 
Să-i vezi pe alţii, cum, tot culcaţi, conduc singuri trăsura!”. 
Cumpără ziare. Dau petreceri. Trag cu puşca. Se îndrăgostesc 
şi se despart. Trădează sau iscă gelozii. Cîntă. Tricotează. Şi 
câte şi mai câte. Plus că, vorba aceea parafrazată, bolnav 
să fii, noroc să ai. Sau invers. Căci nu oricine – nicidecum 
posesorul unei sănătăţi (mai bine zis, voinţe) de fier – ajunge 
să beneficieze de tratament într-un centru special(izat), dotat 
cu servicii complete, izolat de metehnele lumii ce i-ar putea 
perverti reabilitarea. Ca să ajungi aici, se impun, desigur, 
ca în orice demers bine cumpănit şi atent scenarizat – cum 
au fost, de-a lungul timpului, reeducările ideologice, în fine, 
despotismul sub toate chipurile lui – nişte condiţii. Să te 
lepezi de iniţiativa proprie şi să nu ai nimic în comun cu 
stima de sine (de caracter, nici nu poate fi vorba!). Ca mai 
apoi să renunţi la propriul trup, de ce nu şi la suflet („Mă 
îmbracă ca pe un mort”, va constata Emanuel), şi să îmbraci 
haina supunerii („Ţi-au şi dat uniforma! Ai intrat şi tu în 
rang!”) sau, totuna, a depersonalizării. „Când Emanuel se 
priveşte, rămâne uluit: a devenit o fiinţă hibridă, combinaţie 
de piele şi ipsos”. Sau, mai degrabă, pacient... unul aşa cum 
se cere: docil, dependent de boala sa. 

Fără să fie un ins de nealiniat, se mai întâmplă ca 
tânărul student să îşi dezvăluie şi (puţinele, e drept) rezerve: 
„mă chinuie gândul că încet-încet voi deveni un adevărat 
bolnav... că tot ce iau acum drept lenevie şi odihnă va deveni 
un prizonierat”. Deşi se referă aici strict la disfuncţia fizică 
(„mi-e frică de scoborâş... să nu ajung a umbla cu două 
bastoane, sărind ca o broască, ori şi mai rău...”), temerile 
lui vor deveni, din păcate, premoniţie. Aceasta pentru că 
micile probleme medicale vor degenera, în timp, într-o 
afecţiune cu adevărat gravă: regresia ca fiinţă. Confirmată şi 
experimentată deopotrivă de ceilalţi. „Ei! Dragul meu, aici 
e ceva ciudat! Berck nu e un simplu orăşel de bolnavi, e o 
otravă foarte subtilă, perversă, îţi intră în sânge, ca un drog. 
Cine a trăit aici parcă nu-şi mai poate găsi nicăieri locul în 
lume. Vei simţi şi tu asta, într-o bună zi. Toată lumea de 
aici, negustorii, doctorii, farmaciştii, până şi brancardierii, 
cu toţii sunt foşti bolnavi, care n-au mai putut trăi prin alte 
părţi”. Un exemplu de adicţie (a se citi: îndoctrinare) reuşită 
e cel al lui Ernest, tovarăşul de discuţii şi povăţuitorul lui 
Emanuel, care se arată convins că sentimentul corect faţă de 
societate trebuie să fie scârba, iar atitudinea potrivită, fuga. 
„Mai dramatică e situaţia mea, care-s vindecat şi uite că va 
trebui să reintru în viaţa de toate zilele. Voi avea nevoie de 

o sănătate de fier ca să rezist, în timp ce pe pătuţ îmi puteam 
permite luxul să am într-o seară febră, într-alta vărsături! 
(Dă pe gât un alt pahar şi continuă, electrizat:) Ce aş putea 
face extraordinar în viaţa cotidiană? Să mă spăl de două ori 
pe dinţi, să mănânc bine la prânz, să beau cafea cu lapte 
seara. Înţelegeţi ce animal îngrozitor voi deveni? (Încă o 
duşcă.) Dacă cineva a fost scos o dată din viaţa de zi cu 
zi şi a avut timpul şi calmul necesare să îşi pună o singură 
întrebare esenţială, una singură, va rămâne otrăvit, ori 
vaccinat, pentru toată viaţa. Fireşte că lumea merge înainte, 
dar pentru el parcă o mână invizibilă a şters cu buretele 
semnificaţia normală a lucrurilor...”.

S-a scris despre personajele lui Blecher că sunt 
exemplul suferinzilor asumaţi, care îşi trăiesc agonia cu 
demnitate. O fi adevărat, însă nu şi în dramatizarea lui Daniel 
Ilea. Unde resemnarea, dacă există, e cel mult o iluzie. 
Produsul închipuirii lui Emanuel: „îi admir oarecum pe toţi 
cei cărora boala le-a devenit indiferentă, ca o a doua natură. 
Dar eu unul m-aş simţi nenorocit dacă, într-o zi, aş ajunge 
la o asemenea perfecţiune stoică... ori poate resemnare?! 
Eu mă trezesc câteodată noaptea şi scrâşnesc din dinţi, 
gândind: e oare adevărat ce mi se întâmplă?!”. Departe de a 
fi o atitudine semeaţă, aparenta revoltă invocată de personaj 
e mai degrabă o reacţie involuntară de disperare dată ca 
răspuns la forţa cu care boala îl ia prin surprindere. Pus faţă 
în faţă cu pericolul morţii, acesta nu are timp şi nici viteză 
de reacţie, astfel că tot ce îi rămâne de făcut este să devină 
victimă a avalanşei de stări şi de emoţii pe care aflarea unei 
veşti nedorite le implică. 

Iată cum, în timp ce îşi face radiografia la coloană, 
încă dinainte de a i se pune diagnosticul, „pe chipul lui 
Emanuel se citeşte o spaimă de jivină prinsă în capcană”. 
Reacţia ulterioară? În consecinţă. „Gândul de-a se 
spânzura”. Noroc cu vocea interioară care îi aminteşte că, 
pentru asemenea gesturi ferme, e nevoie de tărie de caracter. 
Pe care, dacă e să-i dăm crezare vocii, nu o are: „Eşti mult 
prea slab, prea laş, ca să faci asta trebuie mult curaj!”. Şi, 
din perspectiva comparaţiei pe care el însuşi o face, nici nu 
ar putea-o dobândi („«Prea mulţi nasturi de încheiat şi de 
descheiat, toată viaţa», aşa a zis englezul ăla şi s-a sinucis. 
Câtă luciditate şi ce om curajos!”), deşi de o încurajare, 
chiar dacă autoironică, tot e în stare: „Curaj! Curaj găină 
că te tai!”. Prizonier al unei afecţiuni trupeşti, proaspătul 
student la chimie cade pradă deopotrivă propriei minţi, care, 
puţin impresionată de suferinţele acestuia, îl şicanează cinic: 
„Veţi fi ghilotinat, tinere domn!”. Şi aceasta din cauză că, 
în realitate, focarul de infecţie e mai puternic în interiorul 
trupului decât pe suprafeţele lui. Aşa se face că, îmbolnăviţi 
în propria personalitate şi furaţi de repeziciunea cu care îi 
ameţeşte boala, Emanuel şi cei asemenea lui ajung să dea 
vina pentru destrămarea psihică şi sufletească pe firea vieţii 
de care îşi doresc grabnic să se descotorosească. Pentru ca, 
mai apoi, să se refugieze la sanatoriul din Berck, un loc 
ferit de indiscreţia lumii şi suficient sieşi, unde „bolnavii 
n-au nevoie de sănătate, se simt foarte bine pe pătuţurile 
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lor, dădăciţi, duşi şi aduşi cu trăsura la plimbare... într-
un cuvânt, fericiţi, cu totul fericiţi”. Pentru că au uitat nu 
numai de propria biografie, ci şi de prejudecăţile oamenilor: 
„genunchiul ei s-a vindecat, da, dar a rămas ţeapăn, s-a 
anchilozat. Când umblă, şchiopătează. Ea ar vrea să rămână 
aici, printre bolnavi, unde toţi au câte ceva, decât să fie un 
obiect de curiozitate pentru cei sănătoşi”. Mulţumiţi totodată 
că au sfidat nonsensul vieţii – „un argentinian... şi el vindecat 
de mult, dar care preferă, uite, aerul de sanatoriu celui din 
biroul lui de avocat!”.

Neputincioşi şi lipsiţi de cutezanţă, incapabili 
să înfrunte viaţa, personajelor lui Daniel Ilea nu le mai 
rămâne decât să se „adapteze”. Acceptând compromisuri 
şi consimţind degenerarea, pe care singuri şi-o reprezintă. 
„Ştii cu ce ajungem să semănăm noi? Cu ceea ce se 
numeşte în medicină un «ţesut cicatrizat». Pielea aia 
vânătă şi zbârcită care rămâne când o rană e vindecată. O 
piele aproape normală, atâta doar că e insensibilă la frig, la 
cald ori la atingeri (Câteva secunde de tăcere, apoi ţiuitul 
ceainicului dinspre camera Célinei). Aşa şi inimile noastre, 
dragul meu Emanuel, s-au transformat în ţesut cicatrizat... 
Insensibile la frig, la cald, la durere. Învineţite de duritate. 
Inimi [şi, de ce nu, trupuri] cicatrizate”. Atraşi în colivia 
unei existenţe încremenite, ei preferă, iată, sechestrul în loc 
să lupte pentru eliberare. „De fapt, mie a fi bolnav nu mi 
se pare [mărturiseşte Emanuel] aşa de îngrozitor. Am avut 
întotdeauna în mine un fond de lene, care acum, iată, poate 
fi satisfăcut: îmi întind oasele în cărucior, mă odihnesc, mă 
simt bine; nu simt dorinţa să umblu...”. Bizară alegere, de nu 
chiar absurdă. La fel ca boala însăşi şi – am zice – asemenea 
teatrului pe care Daniel Ilea îl scrie.

Iată cum: în loc de o succesiune de evenimente, 
spaime, nelinişti şi angoase; în loc de personaje cu acte de 
identitate, fiinţe-umbre; dincolo de clasicele indicaţii scenice, 
detalii atent construite. Şi asta nu e tot. Ar mai fi decorurile 
stilizate, un loc şi o atmosferă sufocante prin monotonie, o 
poveste dramatică surprinsă într-o manieră comică, efecte de 
lumină şi sonorităţi muzicale. Plus acţiuni mecanice şi gesturi 
repetitive, stereotipii şi replici cu nonsens, gândiri plate şi 
acte bizare, spaţii închise şi medii sufocante, şi câte şi mai 
câte.... Toate în slujba unui exerciţiu (reuşit) de oglindire a 
literaturii prin teatru, fie el mai mult sau mai puţin absurd.

„Pariu nebunesc de trecere de la o formă romanescă 
la o formă teatrală” (califica traducătoarea reprezentarea pe 
scenă a romanului lui Max Blecher). Treabă de migală, într-
adevăr, nu e pentru oricine pofteşte dramatizarea. Îndeosebi 
când vine vorba de roman, materie amplă, pentru a cărei 
„rescriere” concentrată e nevoie de viziune şi imaginaţie, de 
inspiraţie şi tehnică. De ce nu am zice-o, de creaţie şi stil. 
Din fericire, ele domină în cartea lui Daniel Ilea şi – sperăm 
că se va întâmpla la fel – în jocul scenic pe care probabil tot 
el îl va monta cândva.
________
* Daniel Ilea, Inimi cicatrizate, cu o introducere a 
traducătoarei Anca-Domnica Ilea. Un nume de rău augur, 
Editura Tracus Arte, 2017

Dragoş BUCUR

Zbor deasupra unui Recviem

 După Efectul calmantelor, Liderul grupei mici 
de la grădiniţa de stat nr.2 şi Les jeux paralympiques, 
Omar şi diavolii* reprezintă o mutaţie în evoluţia literară 
a lui Dan Ciupureanu dinspre zona poeziei înspre cea a 
prozei. Publicat în cadrul colecţiei Ego Proză a editurii 
Polirom, acest microroman este o proză autenticistă în 
cadrul căreia se opun două tendinţe. Pe de o parte, există 
o încercare stilistică de simplificare a scriiturii, iar, pe 
de altă parte, o înclinaţie înspre suprarealism şi onirism. 
Aceste tendinţe vor fi rezolvate la nivel metatextual prin 
marcarea unor pasaje cu italice. Proiectul de autoficţiune 
surprinde trecerea unui personaj printr-o adolescenţă 
delirantă, urmată de o tinereţe petrecută în sărăcie, soldată 
cu schimbarea diferitelor locuri de muncă în străinătate. 
Personajul-narator, Ian alias Bibanu, ne relatează într-un 
limbaj lipsit de orice fel de tropi adolescenţa sa violentă 
de punkist în Craiova. Frazele sunt scurte şi redau doar 
acţiuni efective, iar viziunea este tranşantă şi lipsită de 
analiză sau autoscopie. Astfel, relatările lui Ian par puse 
pe fast-forward, după cum a observat Ştefan Baghiu 
într-o cronică din „Cultura”.

Cartea debutează brusc prin refacerea atmosferei 
din apartamentul protagonistului. Mama acestuia este 
internată într-un ospiciu, rămânând ca el să crească 
sub îngrijirea tatălui şi a fratelui mai mare, Marius, 
amândoi împătimiţi de punk şi poezie. Evenimentele 
din adolescenţa lui Ian sunt marcate mai întâi de relaţia 
cu fratele său şi de anturajul de punkişti craioveni, apoi 
acţiunea se mută asupra legăturii cu Roxana. Ian este 
exmatriculat de la liceu, renunţă şi la seral, se angajează 
ca vânzător de ziare, apoi devine editor pentru scurt 
timp, urmând să plece în străinătate în căutarea unui 
loc de muncă. Problemele nu se opresc odată cu exilul, 
însă el reuşeşte, într-un final, să se stabilească împreună 
cu Roxana în Franţa. Sărăcia bolnăvicioasă şi lupta cu 
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viciile, urmate de evenimentul morţii fratelui mai mic, 
Costi, vor determina boala şi internarea lui Ian în spitalul 
de psihiatrie Sainte-Anne din Paris, loc în care personajul 
rămâne până la finalul cărţii.

Naraţiunea accelerată se intersectează cu pasaje 
complet excentrice din punct de vedere stilistic. Vocea 
personajului-narator este scindată de un alt eu confesiv, 
strecurat prin cele 58 de pasaje marcate în roman cu italice. 
Autorul mizează pe ambiguitatea identitară a acestui 
narator complementar. Uneori surprinde ceea ce par a fi 
amintiri ale lui Bibanu, dar alteori pasajele par scrise din 
perspectiva unui eu feminin. Cititorului i se adresează 
un narator care se luptă cu sevrajul, însă intervenţiile lui 
în text sunt deseori scufundate într-o lume suprarealistă 
în care nimic nu mai e discernabil: „Vibraţia trece prin 
părul meu, prin scalpul meu, prin creierul meu – o bilă 
uriaşă cade din apartament în apartament –, mă uit prin 
gaura din podea, îmi văd ceafa un etaj mai jos, apoi 
mă văd la toate etajele. Cerul e roşu – prin gaura dintre 
etaje plouă cu nisip.” Acest eu incert este singurul care 
se va (auto)analiza, pasajele lui sunt lirice, metaforice, 
în opoziţie cu naraţiunea sacadată pe care ne-o prezintă 
băiatul de cartier – Bibanu. Aşadar, acest eu contemplativ 
devine sinele profund al naratorului, el poate fi numit 
„adevăratul Ian”, iar actantul din naraţiunea accelerată a 
peripeţiilor petrecute în Craiova poate fi numit, precum i 
se adresează majoritatea personajelor, Bibanu.

 Moartea fratelui constituie declicul psihologic 
care îl va trimite pe personajul central în ospiciu, unde 
va fi „botezat” de către o altă pacientă, primind numele 
de Omar. Până în momentul morţii lui Costi existau 
delimitări foarte clare între desfăşurarea cronologică a 
aventurilor naratorului şi cea fragmentară, suprarealistă, 
a pasajelor în italice. După acest moment, cele două 
măşti ale naratorului se contopesc, Bibanu devine şi el un 
eu contemplativ: „Mă uit la feţele oamenilor şi nu înţeleg 
de ce sunt fericiţi, unii râd – mi se pare grotesc”. În 
momentul internării, succesiunea clară a evenimentelor 
se deformează complet prin filtrul bolii. Aşadar, Omar 
nebunul reprezintă o fuziune a identităţilor naratorului. 
El este eul complet care are capacitatea să analizeze 
lumea pe care o construieşte în acelaşi timp.

La nivel stilistic, prin acţiunea accelerată, dar 
mai ales prin decupajul scenelor, autorul apelează la 
tehnici cinematografice; există, de asemenea, trimiteri 
intertextuale (atât explicite, cât şi implicite) la romane 
sau la adaptări cinematografice celebre ale acestora. Pe 
coperta a patra, O. Nimigean numeşte pasajele scrise în 
italice „flashuri psihotice care te duc cu gândul la Recviem 
pentru un vis.” De altfel, povestea lui Bibanu aminteşte, 
prin atmosferă şi acţiune, de Trainspotting. Atât Omar şi 
Diavolii, cât şi Trainspotting descriu destinul unui tânăr 
punkist care creşte într-o familie denaturată, completată 
de un anturaj care instigă la violenţă, abuz de alcool şi 
droguri. Chiar şi traseul lui Ian îl dublează pe cel al lui 

Renton (protagonistul romanului şi al peliculei) prin 
momentul detaşării de prieteni, de iubită şi de vechea 
viaţă, urmat de mutarea din oraş în încercarea găsirii unui 
trai mai bun. Renton şi Ian nu se pot bucura de o viaţă 
obişnuită, deoarece caracterul vicios îi conduce mereu 
spre diferite forme de autosabotaj. 

Nu în ultimul rând, Dan Ciupureanu trimite în 
mod explicit la Zbor deasupra unui cuib de cuci. Iniţial, 
într-o vizită la spitalul în care este internată mama 
schizofrenică a lui Ian, apoi în ultimele pagini ale cărţii, 
titlul este amintit într-o discuţie din spitalul de psihiatrie, 
care generează o scenă ironică: „Michel vrea să joace 
şah cu mine. Hai! Parcă suntem în Zbor deasupra unui 
cuib de cuci zice. Ce alegi? mă întreabă. Aş putea juca 
cu oricare, nu e nicio diferenţă între albi şi negri.”. Omar, 
este, în mod paradoxal, ca Randle McMurphy, nebunul 
care reuşeşte – printr-un subtil proces de homeopatie – 
să învingă nebunia. Mama protagonistului îl convinge 
că are puterea de a vedea boala în oameni, iar Nadia 
(colega de ospiciu a lui Ian) îl rebotează Omar fiindcă 
poate alunga diavolii: „Omar era fratele Profetului şi, de 
câte ori mergea pe stradă, diavolul se ţinea la o distanţă 
de câteva străzi de el, îmi spune Nadia la masă, a doua 
zi, aşa că îţi voi zice Omar de acum încolo.” Deşi e 
înţesat de referinţe, Omar şi Diavolii nu e chiar un roman 
metatextual. Stilul simplificat al scriiturii şi caracterul 
mucalit al personajului-narator blochează supralicitarea 
citatelor. Ele apar aproape sub forma unor mesaje 
încriptate, într-un mod asemănător cu tehnica easter egg 
folosită în cinematografie

Tehnica sus-amintită, împreună cu decupajul 
cinematografic şi cu jocul de măşti derivat din alternarea 
naratorilor sunt, de fapt, elemente menite să dinamizeze 
romanul. Prin insistenţa asupra acestor mecanisme, 
proiectul de autoficţiune al lui Dan Ciupureanu reuşeşte să 
gestioneze aproape credibil o formulă improbabilă, care 
mixează suprarealismul, textualismul şi mizerabilismul.
__________
* Dan Ciupureanu, Omar şi diavolii, Cartea românească, 
Bucureşti, 2017.
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Andreea POP

Fantezismul organic

Efuziunea sentimentală e cea mai evidentă notă a 
poeziei Elenei Mihalachi din Locuieşte-mă (Charmides, 
2016). Registrul afectiv funcţionează aici în exces, 
suprasaturând versurile de exaltări aproape ritualice; 
în bună parte, el suprapune zona de „circulaţie” a 
poemelor la desenul amoros, care astfel derulează 
nostalgii romantico-suave şi piruete graţioase pe fondul 
unei senzualităţi luxuriante.

Extazul acesta al poetei vizează o gamă largă 
de modulaţii, de la „delicii” de cuplu (Matinală), la 
sărbătoarea simţurilor (Tentaţie), interogaţia dramatică 
(Testare) şi lamentaţia post-break-up (Eu te iubeam...). 
Impresia generală e că, dincolo de radiografia 
sentimentului, primează aici tentaţia „exorcizării” lui 
publice: „Te-am iubit până când poezia/ s-a transformat 
în jungher/ te-am iubit până când/ cuvintele/ mi-
au sfârtecat carnea inconsistentă/ dacă aş mai putea 
vedea/ dacă ai şti să mă auzi/ ţi-aş povesti/ cum ţi-am 
cioplit numele/ pe braţe verzi de ocean/ l-am scrijelit/ 
cu ultima dorinţă/ pe podelele mării” (Dacă ai şti). Nu 
e deloc surprinzătoare această tendinţă de propulsie a 
poemelor, cu atât mai mult cu cât frazarea excesivă e 
preluată, în a doua jumătate a volumului, şi pentru a bifa 
câteva teme ceva mai grave, „arondate” unui portofoliu 
universal (timpul, moartea etc.); ele sunt supuse nu 
odată unui regim candid-eminescian ce trimite spre un 
scenariu copleşit de reverii melancolice: „Şi a plouat şi 
azi, iubite,/ Cu îngeri limpezi, fel de fel,/ Iubirii noastre 
neadormite/ Doinindu-i despre-o ea şi-un el,/ Iar lunii îi 
luceşte faţa/ Ne-a prins în barcă pe amândoi/ Îmbrăţişaţi 
cu mii de şoapte/ Doi îngeri rătăciţi şi goi.” (Şi a plouat 
şi azi) vs. „Iar eu, stând pe piatra rece,/ În rochia croită 
de vorbele lumii,/ Aştept sărutul laş al unei nopţi,/ Ca să 
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primesc în braţele mele-Luceafărul” (Vorbe de mătase). 
Astfel de finaluri dramatizate, suspendate în secvenţe de 
langoare şi abandon senzual, sunt foarte specifice pentru 
poemele din Locuieşte-mă şi aşază psihologia intimă a 
poetei la intersecţia dintre o retorică feerică de tip zână 
şi discursul înflăcărat al unui trubadur.

Aşa încât adevărata „dramă” a acestei poezii 
pare a fi mai degrabă munca neobosită de a găsi o 
formulă cât mai afectată pentru impulsul marilor 
avânturi care o animă, decât de a-i consuma, concret, 
substanţa. Mai ales că stridenţele stilistice – rima clasică 
reluată cu insistenţă în câteva secvenţe, „incantaţiile” 
amoroase vetuste – subliniază, din loc în loc, nu doar 
„debranşarea” de la realitate a Elenei Mihalachi, ci şi de 
la modelele poetice (mai) recente.
____________
* Elena Mihalachi, Locuieşte-mă, Editura Charmides, Bistriţa, 
2016

* * *

 Tot de elan imaginativ „suferă” şi poemele 
Corinei Guguluş din Iluzii optice (Timpul, 2016). 
Diferenţa e că aici ele focalizează asupra unei teme 
majore, pe care o urmăresc în tectonica ei de adâncime, 
încercând, aşadar, să îi pună în valoare consistenţa în 
detrimentul unei retorici explozive.

 Nu că n-ar ieşi, din loc în loc, nişte versuri în 
care „politica” de expansiune a poetei probează limita 
unor basme fanteziste, mai ales că unele secvenţe poetice 
exclud perspectiva antropomorfă în favoarea unei 
metamorfoze animalice menite să accentueze convulsia 
interioară prin sugestia vremelniciei, a vieţii rutiniere şi 
a iluziei vitale. Tripticul acesta dă cea mai reprezentativă 
schiţă a poeziei din Iluzii optice şi se vede foarte concret 
în poemul Metamorfoză, de exemplu, care ascunde în 
subsol reflecţia existenţialistă: „Nimic nu e ce pare a fi, 
îmi zic în timp ce stau ca/ o musculiţă cu aripile în vânt în 
cabina şoferului./ Mă aşez uşor în dreptul ştergătorului 
din dreapta./ De acolo se observă totul. Şi armata de 
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oameni/ din staţie. Şi puhoiul de vietăţi din autobuz. Şi/ 
tentaculele scârţâitoare ale roţilor unor obiecte/ ciudate 
din tablă colorată, conduse de fel şi fel/ de vietăţi, care 
îi mai taie calea din când în când/ viermănosului ăstuia 
alb.” Lecţia de metafizică se citeşte la final: „Dar până 
şi el// călătoreşte cu bancurile/ de peşti în univers. 
Poate că ştie,// poate că nu ştie/ că acolo jos în prerie/ 
ajungem toţi. Pe aceeaşi/ uşă.” Sunt „specialitatea” 
Corinei Guguluş aceste scenarii închipuite, pe care le 
alegorizează cu dedicaţie pentru a teoretiza pe marginea 
morţii. Cu toată arhitectura lor arborescentă, ele nu 
acaparează însă întreg corpul poemelor; atunci când 
îşi abandonează spectacolul morbid, versurile bifează 
punctele de trecere printr-un discurs ceva mai grav 
şi, simultan, mai stăpânit, cu tonalităţi de gong: „Aud 
zgomotul copilăriei în mine./ Aud zgomotul maşinilor 
în oraşul luminat./ Aud zumzetele micuţilor care se 
joacă în curtea/ din spatele casei.// Aud încă zgomotul 
vieţii. Al poveştilor./ Nemuritoare, spuse de bunici/ la 
gura sobei.// Pentru o vreme, mai suntem încă zgomot.”, 
Zgomot. Reţeaua de tensiune a poemelor e proiectată, 
în astfel de cazuri, mai echilibrat şi scapă de rigorile 
scenaristice.

 Bizară şi hrănită dintr-o agonie proliferantă, 
poezia Corinei Guguluş e consecventă cu sine prin firul 
voalat funebru care străbate întreg volumul.
__________
* Corina Guguluş, Iluzii optice, Editura Timpul, Iaşi, 
2016

***
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La Andreea Voicu, „examenul” fantezist se face 
prin explorarea minuţioasă a biografiei. Poemele din 
Ce fluieră cămilele pe malul mării pornesc, de regulă, 
de la conspectul delicat de familie, pe care îl desfac în 
imagini ale terorii, străine, în general, de rememorări 
duioase, ori mai degrabă de o duioşie care se consumă 
prin crispare.

Sunt mici traume intime aici, tratate cu o 
nonşalanţă a viziunii (dramatice) care, în expansiunea 
lor, descriu un soi de „descântece” pentru morţii dragi şi 
recuperează selectiv datele realităţii, pentru a le aduna 
într-o serie de colaje ale crizei. Doar că „reportajele” 
acestea tensionate au, la Andreea Voicu, intensitatea 
unor implozii derulate în slow-motion. Cam aşa cum 
se întâmplă în poemul Câteodată noaptea, în care 
tensiunea vine din progresia discretă a fricii: „câteodată 
noaptea/ când stau întinsă în pat cu mâna păroasă/ a lui 
Mircea peste mine/ uitându-mă la seriale cu extratereştri 
şi canibali/ tremur toată/ şi mi se pare/ că înţeleg tot/ [...] 
şi simt tumora lui Mircea/ în capul greu de pe umărul 
meu/ piatra din rinichii mei/ firmiturile de chipsuri de 
pe cuvertură/ unghiile crescând/ laptopul cald de pe 
picioarele mele/ ţiuitul din urechi/ muşchii atrofiindu-
se/ simt curentul în vene/ şobolanii în pijamale/ stele 
explodându-mi în cap”. În cea mai mare parte a lor, 
indiferent dacă funcţionează pentru a reconstitui 
epopeea biografică încordată, ori pentru a „defila” 
cu reflexe mai vechi, din copilărie, sub forma unor 
naivităţi trucate, poemele se supun aceluiaşi regim de 
temperanţă. Combustia discursului se alimentează din 
supralicitarea puerilului şi nu din confesiune patetică. E 
maniera în care versurile funcţionează cel mai eficient, 
seduse fiind de efuziunile fine ale meditaţiei domestice. 
E loc, totuşi, din când în când, şi de mici demonstraţii de 
cruzime şi de imaginar violent, cu atât mai mult cu cât 
poeta îşi înregistrează ambiţioasă materialul tensionat al 
poemelor, şi cu „portofoliul” la vedere.

Rămâne, dincolo de exorcizarea convulsiei 
interioare prin joc şi predispoziţie autoironică, o poezie 
din care Andreea Voicu adună de o mitologie personală 
destul de reuşită.

_____________
* Andreea Voicu, Ce fluieră cămilele pe malul mării, Editura 
Paralela 45, Piteşti, 2016
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Vladimir BORŢUN

Mărirea şi decăderea noului reformism 
de stânga

Apărută anul trecut în iulie, Europe in Revolt* 
îşi propune să cartografieze ultimele evoluţii ale stângii 
politice din douăsprezece ţări europene. Fără să-şi propună 
neapărat, cartea reuşeşte să ne arate cum partidele radicale 
de stânga eşuează atunci când o iau pe calea moderării 
programatice şi strategice. Reformismul de stânga este 
o abordare falimentară în genere, dar cu atât mai mult 
în contextul unei crize capitaliste structurale de-a lungul 
căreia elitele conducătoare de pretutindeni au dovedit 
o rezistenţă acerbă faţă de orice concesie semnificativă 
pentru a-şi apăra interesele de clasă. Capitularea Syrizei 
de acum doi ani e un caz paradigmatic în acest sens, 
iar capitolele dedicate Greciei, dar şi celorlalte ţări din 
periferia sudică a UE, ca Spania şi Portugalia, sunt în mod 
special interesante.

Grecia: de la extaz la agonie
Capitolele semnate de Panagiotis Sotiris („Syriza: 

visul devenit coşmar”) şi Stathis Kouvelakis („Grecia: a 
face din «Nu» un front politic”), foşti membri marcanţi 
ai Syriza, explică bine capitularea survenită la numai 
şase luni după victoria electorală care trezise entuziasmul 
mai întregii stângi europene. După cum observă Sotiris, 
„fără voinţa de a se rupe de „legalitatea” internaţională 
existentă şi fără să se bazeze pe puterea mişcărilor extra-
parlamentare, Syriza a fost sortită eşecului” (p. 14). Aşadar, 
Syriza nu doar că nu a pregătit scenariul de exit socialist 
pe care o poziţie anti-austeritate consistentă şi realistă l-ar 
fi cerut, dar nici nu a mobilizat masele de lucrători, tineri 
şi activişti în acest sens. 

Kouvelakis adaugă la asta doi factori cheie 
în capitularea Syrizei. Unu la mână, clasica eroare 
a reformiştilor de a încerca să „o dea la pace” cu clasa 

conducătoare, reflectat în cazul de faţă de numirea lui 
Prokopis Pavlopoulos de la Noua Democraţie (principalul 
partid de dreapta) ca preşedinte al republicii, ori a lui 
Yannis Panousis, ex-PASOK (partidul social-democrat de 
dreapta responsabil pentru primul val de austeritate), ca 
ministru al ordinii publice, ori a lui Giannis Dragasakis 
(un fel de Isărescu al grecilor) ca vice-premier, un individ 
recunoscut drept „persoana par excellence hotărâtă ca 
nimic să nu se schimbe în sectorul financiar-bancar” (p. 
21). Doi la mână, lipsa tot mai acută de democraţie internă 
încă de după alegerile din 2012, când fruntea partidului 
a înţeles că guvernarea e la o aruncătură de băţ, Syriza 
devenind treptat un partid „tot mai axat pe persoana 
liderului, mai centralizat şi mai detaşat de acţiunile şi 
voinţa membrilor de rând” (p. 22). 

Atât Sotiris, cât şi Kouvelakis sunt necruţători în 
bilanţul pe care-l fac primului an post-capitulare. După 
iulie 2015, guvernul Tsipras II a introdus o reformă 
neoliberală a pensiilor, a sporit taxarea indirectă a mai 
tuturor produselor, a vândut paisprezece aeroporturi unui 
consorţiu germano-grec şi 51% din acţiunile companiei 
care operează Portul Pireu către compania de stat chineză 
COSCO. În faţa frecventei justificări că „dacă avem 
austeritate, măcar e stânga cea care o administrează”, 
Sotiris dă replica corectă: „de parcă a avea un guvern de 
stânga e un scop în sine” (p. 12). Însă o replică parţial 
corectă, pentru că un guvern care introduce măsuri 
neoliberale – pe deasupra celor deja luate de guvernările 
anterioare – nu mai este un guvern de stânga. Adevărul 
este că Syriza a suferit o mutaţie ontologică clară: dintr-
un partid pretins radical de stânga care de fapt avea un 
program social-democrat clasic a ajuns, în practică, un 
partid la fel neoliberal ca PASOK.

De asemenea, Syriza ne-a arătat care e diferenţa 
dintre a fi la guvernare şi a fi la putere. Kouvelakis vede 
în noile prerogative dobândite de Troică asupra Greciei în 
urma înţelegerii de acum doi ani o expresie categorică a 
raporturilor neo-coloniale dintre „centrul” şi „periferia” 
Uniunii Europene. După cum remarcă el destul de plastic, 
Grecia a devenit „direct Kosovo … un semi-protectorat 
balcanic ruinat şi insignifiant” (p. 29). În aceste condiţii, 
adaugă el, „problema ţine de recucerirea suveranităţii 
ca pre-condiţie pentru exercitarea nici măcar de politici 
anti-capitaliste, ci de politici democratice şi progresiste 
dintre cele mai elementare” (p. 28). Aşadar, potrivit lui 
Kouvelakis, Grecia trebuie să iasă din zona euro şi chiar din 
UE, ceea ce nu doar că i-ar scoate pe greci din bezna crizei 
socio-economice, ci ar da o mare mână de ajutor celelalte 
forţe sociale şi politice care luptă împotriva austerităţii şi a 
capitalismului neoliberal în alte ţări europene (şi nu numai), 
la rândul lor aliate indispensabile ale unei Grecii aflate în 
afara UE. Alternativa la internaţionalismul capitalului nu 
e naţionalismul, ci internaţionalismul claselor lucrătoare şi 
al forţelor de stânga.

Ceea ce lipseşte însă, atât la Sotiris cât şi la 
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Kouvelakis, este ideea vitală că un exit pur şi simplu 
nu ar îmbunătăţi automat lucrurile, ba dimpotrivă, dacă 
nu e cuplat cu măsuri socialiste curajoase care să aducă 
sectoarele strategice ale economiei în proprietate publică 
şi sub control democratic. Căci un exit care rămâne 
prizonier paradigmei capitaliste ar duce la o catastrofă 
socio-economică aproape certă. Simple reforme neo-
keynesiene nu ar fi de ajuns, căci s-ar sfărâma rapid în 
faţa rezistenţei clasei capitaliste, care trebuie astfel 
deposedată de puterea sa economică şi politică deopotrivă. 
Acele „politici democratice şi progresiste dintre cele mai 
elementare” pomenite de Kouvelakis sunt acum posibile 
doar însoţite de politici anti-capitaliste clare. 

Deşi Kouvelakis admite importanţa unui program 
tranziţional care să facă legătura dintre cererile anti-
austeritate imediate şi cele revoluţionare, el nu pare să 
înţeleagă că distanţa dintre cele două este tot mai mică în 
contextul unei crize care se tot prelungeşte, mai ales în 
cazul unei ţări de dimensiunile Greciei. Cu alte cuvinte, 
vremurile pe care le trăim fac socialismul să fie nu doar un 
ţel dezirabil pe termen lung, ci o necesitate tot mai urgentă. 
În acest sens, constituirea unui pol revoluţionar care să 
pună deschis problema acestei necesităţi de transformare 
sistemică e acum principala sarcină a stângii greceşti anti-
capitaliste (deci nu Syriza şi cu atât mai puţin PASOK) şi 
non-sectare (deci nu Partidul Comunist, care a atins acel 
nivel de paranoia la care vede chiar şi în grupările cele mai 
radicale ale stângii agenţi ai capitalismului occidental).

Spania: falimentul populismului de stânga
Situaţia economică din statul spaniol rămâne 

sumbră la aproape zece ani de la începutul crizei: salariile 
au stagnat (în cel mai bun caz), contractele precare au 
devenit o normă, subvenţiile pentru categoriile vulnerabile 
au fost decimate, iar tăierile bugetare de 7 miliarde de euro 
numai în sistemul de sănătate au făcut ca mii de oameni 
să moară de boli perfect curabile – austeritatea ucide. Per 
total, Spania este, dintre economiile dezvoltate, ţara cu 
cea mai mare creştere a inegalităţii după Cipru din 2007 
încoace. În ciuda unei creşteri timide a PIB din ultima 
vreme şi a numărului de locuri de muncă, şomajul rămâne 
la cote duble faţă de cele de dinainte de criză, în special în 
rândurile tinerilor.

Astfel de condiţii materiale nu aveau cum să nu 
provoace, ca în alte părţi, o criză profundă a sistemului 
politic, care a început în 2011 cu mişcarea Indignaţilor – la 
care au participat într-un fel sau altul circa 8 milioane de 
spanioli – şi a continuat în anii ulteriori cu aşa-numitele 
„maree” de lucrători din sectorul public împotriva 
tăierilor bugetare şi a privatizărilor şi cu mişcarea de masă 
împotriva evacuărilor PAH (Platforma Oamenilor Afectaţi 
de Ipoteci). Crearea noului partid de stânga Podemos 
(Putem) la începutul lui 2014 a venit ca o consecinţă 
logică a vidului de reprezentare politică relevat de această 
multitudine de mişcări sociale.

După ce a obţinut rezultate spectaculoase în 
alegerile europene din 2014 (5 euro-parlamentari) şi 
în alegerile locale din 2015 (cucerind puterea în opt 
oraşe mari ale ţării, inclusiv Madrid şi Barcelona, ca 
parte a coaliţii largi de stânga), Podemos mai degrabă a 
dezamăgit în alegerile generale de anul trecut, nereuşind 
să-şi îndeplinească obiectivul declarat de a lua faţa 
Partidului Socialist (PSOE) şi a deveni astfel principalul 
partid de stânga din ţară. În capitolul său „De la Indignaţi 
la Podemos”, Luke Stobart încearcă să identifice cauzele 
interne ale acestui rateu prin analizarea strategiei populiste 
de la vârful partidului.

Rădăcinile teoretice ale acestui populism (o 
etichetă pe care liderii partidului nu o folosesc în mod 
explicit) se regăsesc în lucrările teoreticienilor post-
marxişti Ernesto Laclau şi Chantal Mouffe, care la rândul 
lor s-au inspirat la vremea lor din ideile şi practicile 
mişcării peroniste. Stobart rezumă bine concepţia de bază 
a lui Laclau şi Mouffe: „Susţinând că un proiect radical 
de clasă a devenit imposibil în societăţile contemporane 
fragmentate, ei au tras concluzia că doar un program 
cultural, ideologic şi discursiv „contra-hegemonic” poate 
uni majoritatea pentru o cauză comună” (p. 179). Un astfel 
de program nu ar fi opera organizaţiilor clasei lucrătoare, 
ci a intelectualilor, al căror rol ar fi să studieze discursurile 
sociale şi să dea semnificanţi noi, de natură progresistă, 
conceptelor trădate de liberalism, precum democraţia ori 
egalitatea, semnificanţi pe care apoi să-i ataşeze unor lideri 
carismatici. 

Această formă de substituire şi negare a rolului 
revoluţionar jucat de clasa lucrătoare, deloc străină multor 
grupuri de stânga, are de regulă cel puţin trei efecte 
negative care, după cum arată Stobart, s-au manifestat şi 
în cazul lui Podemos. Primul a fost centralizarea de sus 
în jos a partidului în jurul liderului Pablo Iglesias, un 
proces detectabil încă de la primul congres al partidului 
din toamna lui 2014, când conducerea partidului – pe 
care Stobart o asimilează cu facţiunea lui Iglesias, Claro 
que Podemos – a înlocuit procesul colectiv de decizie cu 
votul online şi individual. Mai mult, în contrast cu spiritul 
Indignaţilor, conducerea partidului a început să ia decizii 
fără nicio consultare prealabilă serioasă cu membrii de 
rând, ceea ce a condus la dezamăgirea şi demobilizarea 
multora dintre aceştia.

Al doilea efect a fost, la fel ca în cazul Syrizei, 
abandonarea mobilizărilor de masă şi a luptei la firul 
ierbii, cărora le-au luat treptat locul o preocupare 
aproape exclusivă pentru activitatea electorală 
şi parlamentară. Această transformare – pe care 
conducerea şi în special numărul doi în partid, Íñigo 
Errejon (principalul avocat al strategiei populiste), a 
catalogat-o drept începutul „fazei instituţionale” – a 
deconectat partidul şi mai mult de lucrători, tineri şi 
activişti, subminându-i credibilitatea de alternativă la 
partidele tradiţionale compromise. 
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Noua strategie a Podemos e cel mai bine ilustrată 
de poziţia sa cu privire la chestiunea catalană, Iglesias 
declarând că protestele de stradă pentru independenţă 
reprezintă un „drum nerealist” şi că mişcarea ar trebui 
să aştepte formarea unui guvern progresist la Madrid, 
care apoi ar iniţia procesul de modificare a constituţiei 
pentru a permite organizarea unui referendum pe tema 
independenţei! Această mostră de ceea ce Marx numea 
„cretinism parlamentar” a subminat popularitatea 
partidului în toată regiunea, dar şi în alte regiuni cu 
mişcări pentru auto-determinare, cum era şi de aşteptat. 
O poziţie de stânga autentică ar susţine acest drept la 
auto-determinare fără să îl condiţioneze de obţinerea 
„permisiunii” din partea statului de care mişcările 
respective vor să se separe. 

Al treilea efect negativ major al strategiei populiste 
a fost eroarea de bază a oricărui reformism de stânga: 
moderarea graduală a programului cu scopul de „a ocupa 
centrul tablei de şah”, pentru a atrage un electorat cât mai 
divers. Astfel, unele dintre propunerile mai radicale de 
la început au fost abandonate fără nici o vorbă, precum 
cea de-a refuza plata datoriei publice, de-a renaţionaliza 
băncile şi companiile de energie ori de-a reduce vârsta 
de pensionare la 60 de ani (în condiţiile în care şomajul 
în rândurile tinerilor spanioli e încă de circa 40%). După 
cum Stobart observă, „asta a încurajat un proces de social-
democratizare şi a alienat pe mulţi dintre susţinătorii de 
stânga” (p. 185) ai partidului, dar a şi crescut cota noului 
partid de centru-dreapta Ciudadanos, care acum „s-a 
găsit în postura de a concura cu Podemos pentru acelaşi 
spaţiu politic” (p. 186). Mai mult, mutarea la dreapta a 
partidului s-a reflectat şi prin incapacitatea de-a elabora o 
strategie realistă şi coerentă de confruntare cu instituţiile 
europene, a cărei inevitabilitate a devenit şi mai evidentă 
prin capitularea Syrizei.

Cu toate acestea, asistăm la o reorientare spre 
stânga a partidului de când Stobart a scris textul. În 
urma rezultatelor relativ dezamăgitoare din alegerile 
generale din iunie 2016, Iglesias a declarat că Podemos 
a greşit în tentativa de-a ocupa terenul abandonat de 
social-democraţia mainstream, iar partidul trebuie să 
„recucerească străzile”. A mai declarat că „a fi transversal 
nu înseamnă a semăna cu duşmanul, ci cu PAH (mişcarea 
anti-evacuări)” sau cu Sindicatul Studenţilor, a căror 
victorie împotriva planului guvernului de dreapta de a 
reintroduce nişte examene din perioada franchistă (care ar 
fi îngustat şi mai mult accesul copiilor săraci la educaţie de 
calitate) a relevat atât slăbiciunea din acest moment a clasei 
conducătoare şi în special a guvernului conservator (care 
atârnă de sprijinul la limită dat în parlament de PSOE), cât 
şi potenţialul uriaş pe care l-ar avea mobilizările de masă 
împotriva austerităţii şi a capitalismului în genere. 

Dorinţa de a readuce partidul la stânga e şi mai 
puternică în rândurile membrilor de rând, ca dovadă fiind 
alegerile desfăşurate la al doilea congres al partidului de 

la începutul anului, când platforma lui Iglesias a câştigat 
detaşat împotriva tendinţei de dreapta conduse de Errejon. 
Cu aceeaşi ocazie, Iglesias a mărturisit că lui Podemos 
îi trebuie mai puţin Laclau şi mai mult Marx. Numai că 
deplasarea partidului spre stânga trebuie să meargă mult 
mai departe decât Iglesias pare dispus acum s-o facă şi 
ar trebui – nu în ultimul rând în perspectiva confruntării 
inevitabile dintre un eventual guvern Podemos şi UE 
– să presupună un program socialist curajos care să se 
opună tuturor măsurilor de austeritate, să apere dreptul la 
locuire, la sănătate şi la educaţie al tuturor (dar şi pe cel 
la auto-determinare naţională) şi să ceară naţionalizarea 
sectoarelor strategice ale economiei. E singurul program 
care ar putea să-i pună pe Podemos nu doar la guvernare 
ci chiar la putere.

Portugalia: când tot ce înveţi din greşeli e că nu 
înveţi din greşeli

În capitolul său dedicat Blocului de Stânga (Bloco) 
din Portugalia, Catarina Príncipe (ea însăşi o membră 
marcantă a partidului) oferă o analiză predominant corectă 
a evoluţiei acestui partid. Bloco s-a înfiinţat la finele 
anilor ’90 în contextul mutaţiei Partidului Socialist (PS) 
într-un partid neoliberal şi a eşecului Partidului Comunist 
(ortodox şi sectar, deşi nici pe departe în aceeaşi măsură 
ca omologii lor din Grecia, de care s-au distanţat vizibil în 
ultimii ani) de a beneficia de pe urma acelei mutaţii. 

De la bun început, noul partid de stânga şi-a asumat 
misiunea explicită de „a câştiga baza socială a social-
democraţiei liberalizate dar şi de-a avea flexibilitatea 
ideologică de-a deveni mai radical pe măsură ce situaţia 
politică se schimbă” (p. 164). Într-adevăr, caracterul 
pluralist al partidului – reunind iniţial troţkişti, maoişti, 
euro-comunişti şi eco-socialişti – era menit să îngăduie 
un dialog intern cât mai deschis între tendinţe ideologice 
cândva ostile între ele. (Din păcate, recentele excluderi din 
partid ale membrilor din gruparea Socialism Revoluţionar 
(secţiunea portugheză a internaţionalei troţkiste CWI) 
arată că acest model de democraţie internă a fost parţial 
abandonat şi, spre creditul ei, Catarina Príncipe şi-a 
exprimat criticile în acest sens.) 

Numai că a ocupa terenul abandonat de social-
democraţie e una şi a deveni noua social-democraţie 
e cu totul altceva. Căci, deşi Príncipe n-o spune, după 
alegerile din 2009 în care a obţinut aproape 10%, Bloco 
şi-a moderat poziţiile faţă de chestiunea austerităţii şi a 
datoriei publice, nepunând mare rezistenţă măsurilor de 
austeritate introduse de guvernul PS, ceea ce a condus la 
pierderea a circa jumătate din voturi la alegerile generale 
din 2011. A urmat o uşoară re-radicalizare, ceea ce le-a 
adus în 2015 cel mai bun scor electoral vreodată – 10,2%. 
Decizia lor de a permite, împreună cu Partidul Comunist, 
formarea unui guvern minoritar PS a fost în principiu 
corectă, însă au luat-o în spatele uşilor închise, fără să îşi 
consulte nici alegătorii şi nici măcar propriii membri. De 
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asemenea, au intrat în negocierile cu SP total nepregătiţi, 
fără să pună nici o condiţie clară şi fără să aibă o platformă 
de stânga comună cu Partidul Comunist. 

În sfârşit, rămâne de văzut ce poziţie va lua Bloco 
dacă PS va implementa noi măsuri de austeritate, lucru 
pe care nu l-a făcut până acum (deşi nici nu a anulat 
măsurile anterioare), însă nu e exclus să-l facă până la 
finalul mandatului date fiind antecedentele acestui partid 
social-democrat de dreapta. Príncipe crede că Bloco s-ar 
găsi atunci într-o poziţie delicată, pentru că, „dacă rupe 
înţelegerea, atunci probabil va fi tras la răspundere pentru 
căderea unui guvern progresist” (p. 174). Din contră, Bloco 
ar câştiga din votanţii PS dacă ar refuza să fie complice la 
şi mai multă austeritate şi ar pierde dacă ar face altminteri, 
aşa cum a pierdut între 2009 şi 2011 (plus că, la fel ca în 
cazul Syrizei, un guvern care implementează austeritate 
nu mai poate fi numit progresist). 

O altă problemă semnalată de Príncipe e semi-
eşecul partidului de a-şi stabili o prezenţă semnificativă 
în mişcarea sindicală, unde principala organizaţie, 
Confederaţia Generală a Lucrătorilor Portughezi, rămâne 
profund birocratică şi mai degrabă apropiată de Partidul 
Comunist. Cu toate acestea, mai recent Bloco s-a implicat 
în campanii anti-precaritate alături de lucrători neafiliaţi 
şi activişti tineri, dintre care unii au şi intrat în partid 
între timp. Príncipe punctează bine când spune că munca 
sindicală poate şi trebuie să meargă mână-n mână cu cea de 
la nivel politic (munca electorală şi parlamentară) şi social 
(campanii comunitare şi mişcări sociale). Cu alte cuvinte, 
„partidul trebuie să funcţioneze ca un instrument al luptelor 
sociale, un vehicul pentru coordonarea diferitelor mişcări 
şi urmărirea scopurilor lor la nivel parlamentar” (p. 165).

Principala slăbiciune a analizei lui Príncipe e, ca 
în cazul multor stângişti europeni, în ceea ce priveşte 
chestiunea europeană. În vreme ce admite că „ultimele 
evenimente au arătat că UE nu îngăduie decât o noţiune 
foarte îngustă de democraţie, egalitate şi auto-determinare” 
şi că stânga trebuie să gândească „dincolo de graniţele 
zonei euro” (p. 168), ea pare să evite concluzia necesară: 
că nici măcar politicile timid progresiste, anti-austeritate, 
nu pot fi implementare în cadrul UE date fiind interesele 
de clasă pe care aceasta le reprezintă şi în contextul unei 
crize care nu se mai termină. În schimb, Príncipe cere 
stângii, într-o cheie aproape fatalistă, „să construiască în 
cadrul oferit de UE, din moment ce acesta e cadrul real în 
care ne aflăm azi” (p. 169.

Cu toate acestea, ea nu oferă nici măcar o schiţă 
de strategie plauzibilă care să permită stângii obţinerea 
unor concesii semnificative (puţini o fac, de altfel, în 
rândurile stângii euro-reformiste, dar chiar şi aceştia 
refuză să accepte caracterul de clasă profund impenetrabil 
al UE). Mai mult, Príncipe nu explică cum ar putea o 
astfel de strategie reformistă să câştige ori să păstreze 
sprijinul unor votanţi de stânga tot mai deziluzionaţi de 
UE. De altfel, ea însăşi admite că adoptarea unei poziţii 

mai critice faţă de zona euro înaintea alegerilor din 2015 
a mărit cota partidului: „<Nici un sacrificiu în plus pentru 
euro> a devenit un slogan important al campaniei. După 
exprimarea vocală a rezervelor faţă de viitorul Portugaliei 
în UE şi în zona euro, Blocul de Stânga a obţinut cel mai 
bun rezultat electoral de până atunci” (p. 172). Astfel, deşi 
poziţia lui Príncipe şi a partidului său e totuşi mai bună 
decât euro-fetişismul unor partide ca Syriza ori Die Linke, 
încă ezită să propună deschis un exit pe baze socialiste, 
singura soluţie realistă – deşi deloc facilă – pentru 
implementarea măsurilor pe care le promit alegătorilor.

Celelalte capitole ale cărţii oferă la rândul lor 
nişte tablouri utile şi adesea corecte cu privire la situaţia 
politică şi starea stângii din alte ţări europene, deşi 
capitolul despre Franţa, care se axează asupra Frontului 
de Stânga, e acum – dată fiind apariţia noii mişcări a lui 
Mélenchon, Franţa Nesupusă – complet irelevant la numai 
un an după apariţia cărţii, ceea ce spune multe despre 
volatilitatea extraordinară a vremurilor pe care le trăim. 
De asemenea, una dintre marile lacune ale cărţii e absenţa 
oricărui capitol despre stânga din Centrul şi Estul Europei 
(totuşi mai importante decât Cipru sau Islanda), în ciuda 
apariţiei de noi formaţiuni de stânga în regiune, nu toate 
fără succes (vezi cazul Stângii Unite din Slovenia, care a 
obţinut şase locuri în parlament la alegerile din 2014, deşi 
în vara aceasta s-a spart în mai multe grupuri, iar acum se 
cheamă pur şi simplu Stânga). 

Per total, cartea reuşeşte să ne arate că, în ciuda 
diferenţelor dintre ţări, putem identifica un anumit tipar 
în evoluţia recentă a partidelor de stânga din Europa 
(cel puţin de Vest): dată fiind deplasarea la dreapta a 
social democraţiei de-a lungul ultimilor treizeci de ani, 
dar şi incapacitatea partidelor comuniste tradiţionale 
de a beneficia din asta, în ultimii 10-15 ani au apărut 
noi formaţiuni de stânga pentru a umple acest vid. Din 
păcate, aceste formaţiuni nu au reuşit, până acum, să se 
ridice la înălţimea provocărilor create de criza structurală 
a capitalismului ori, vorba lui Lenin, să fie atât de radicale 
pe cât le-o cere situaţia. Cele mai multe dintre ele şi-au 
moderat treptat programul, strategia şi tactica pe măsură 
ce s-au apropiat de parlament ori chiar de guvernare, 
până acolo încât au devenit, de facto, noua social 
democraţie, o social democraţie de stânga, keynesiană, 
al cărei reformism, deşi ambiţios, e mai degrabă utopic 
în contextul dat. După cum am spus şi mai sus, singurul 
mod prin care reformele sociale cerute de aceste partide 
pot fi obţinute e prin cuplarea lor cu măsură mai radicale, 
socialiste, care ar marca începutul unui veritabil transfer 
de putere şi resurse dinspre cei 1% către restul oamenilor. 
Alternativa e capitularea, după cum ne-a arătat-o dureros 
de limpede cazul Syrizei. 
___________
* Catarina Príncipe şi Bhaskar Sunkara (Editori), Europe in 
Revolt, Haymarket Books: Chicago, Illinois, 2016.
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Dan UNGUREANU

Post-adevăr, rasism şi nazism

Îmi încep de obicei articolele cu consideraţiuni 
generale despre politică. Pe acesta îl voi începe cu o 
confesiune: am crezut totdeauna că antifasciştii sunt un 
grup de idealişti marginali, cam paseişti, nişte câini care 
lătrau furios după o mâţă care trecuse de mult. Nişte 
chestii demodate, ca numerele matricole de pe uniformele 
şcolare sau cordeluţele. Mi s-au părut nişte adolescenţi 
întârziaţi şi naivi. Şi de care nu mai era nevoie. Fiindcă 
nazismul a dispărut.

M-am înşelat. 

Antifasciştii din Germania 
Au existat grupuri antifasciste în Germania în 

deceniile de după război, şi chiar mişcări anarhiste 
insurgente. Toată lumea ştie că israelienii l-au exfiltrat pe 
marele criminal de război Adolf Eichmann, l-au judecat 
şi l-au spânzurat. Nu ştie mai nimeni despre colaboratorii 
lui că au trăit în pace şi bogăţie în Germania federală, 
fără să-i deranjeze nimeni. Mii de călăi ai Holocaustului 
au trăit în pace şi bogăţie, au scris şi publicat memorii. 
Antifasciştii din Germania erau reacţia anafilactică 
necesară contra acestor criminali care se contopiseră în 
societate, făceau parte din respectabilitatea ei cotidiană. 
(Judecătorii care condamnaseră anti-nazişti la moarte 
au continuat să judece şi după 1945 şi au ieşit la pensie 
târziu, după 1970). 

Democraţie şi bătăi în stradă 
În august 2017 au avut loc ciocniri între 

manifestanţii rasişti şi nazişti din Charlottesville, SUA. 
Ele au fost cauzate de decizia primăriei de a dărâma statuia 
unui general pro-sclavagist din războiul civil american. 

 Lumea discută despre antifa, dacă sunt buni sau 
nu. Antifa sunt cei care au luptat la Stalingrad, şi care 
apoi au făcut şosele peste cadavrele duşmanilor. Antifa 

sunt cei care au bătut armata sclavagiştilor la Appomatox 
şi au construit mall-uri peste hoiturile duşmanilor. Ei 
sunt reacţia anafilactică la rasism şi la nazism. Nici 
rasismul, nici nazismul n-ar fi trebuit să existe într-o 
societate normală. Dar societatea, în ansamblul ei, e 
profund bolnavă: când o treime din republicani cred că 
Obama s-a născut în Kenya, realitatea şi faptele nu mai 
au mare importanţă. Când o treime din republicani devin 
imuni la realitate, ei sunt mediul perfect pentru resurgenţa 
extremei drepte. 

Trump îşi începe cariera politică cu Obama-
născut-în-Kenya. Trump câştigă alegerile cu sloganul 
Obama-născut-în-Kenya. Când Mihai Neamţu devine 
mare personaj politic cu Obama-născut-în-Kenya, 
discuţia politică clasică, bătrânească, democratică nu mai 
are noimă, e blocată. 

Ideea clasică a democraţiei e bazată pe câteva 
idei implicite, pe care nici un politolog nu le enumeră, 
fiindcă par evidente şi limpezi. Nici unui autor universitar 
nu-i e confortabil să umple pagini întregi cu truisme 
puerile, aşa cum nici un fizician nu începe un tratat de 
hidrodinamică scriind „apa este udă”. Aceste axiome ale 
democraţiei sunt că partidele vorbesc în public, descriu 
situaţia economiei şi a societăţii, subliniază disfuncţii 
ale economiei şi ale vieţii sociale, şi propun reforme şi 
îmbunătăţiri ale acestora unui public interesat şi informat, 
care public, după matură chibzuinţă, votează cu un partid 
sau altul. 

Atunci când o treime din populaţia SUA crede 
că Saddam Hussein a deţinut arme de distrugere în masă 
(după ce armate de inspectori trimişi de ONU au dovedit 
că Irakul îşi respectase angajamentele de a le distruge) şi 
că Obama era născut în Kenya (în pofida dovezilor că se 
născuse în SUA) trebuie să acceptăm ideea că paranoia 
a pus stăpânire pe o treime din populaţie, că teoriile 
conspiraţiei sunt acceptate nu de o minoritate neglijabilă, 
ci de mai mult de un sfert din populaţie. Şi că, într-adevăr, 
trăim în epoca post-adevăr, în care informaţii factuale, 
difuzate prin mass-media, nu mai schimbă părerea 
alegătorului obişnuit. Trump a susţinut, timp de mulţi ani, 
că Obama nu era născut în SUA: prin această afirmaţie, 
repetată fără argumente, dar repetată, Trump şi-a construit 
o mişcare politică proprie din partidul republican. 
„Obama e kenyan” a fost, de fapt, programul lui politic – 
tot programul lui politic. 

„Obama e kenyan” a fost, de fapt, exprimarea 
codată a ideii Qnegrii sunt o rasă inferioară”. Că Obama 
e născut în Kenya sau nu poate fi verificat birocratic, 
citind acte, e ceva adevărat sau fals. Că negrii sunt o rasă 
inferioară, asta e o apreciere subiectivă, o preferinţă, o 
opţiune. Dar când legile, corpurile legiuitoare, sistemul 
educativ denunţă rasismul şi sclavagismul, e mai prudent 
să foloseşti expresia „Obama e născut în Kenya” decât 
„negrii sunt o rasă inferioară”. Ipocrizia e omagiul pe care 
viciul îl aduce virtuţii. 

story in history
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Atunci când identitatea de grup, WASP, e mai 
importantă decât un adevăr, intrăm într-o logică nouă, în 
care nici un adevăr nu mai există de sine stătător. 

Au mai existat manifestaţii KKK în SUA. E prima 
care nu e condamnată de preşedinte, care, dimpotrivă, 
laudă statuile generalilor confederaţi. 

Cum de mai există statui ale generalilor 
confederaţi? 

În 1865 sclavii negri sunt eliberaţi, dar nu primesc 
drepturi politice. În statele din sud, Bible Belt, foştii 
stăpâni de sclavi reiau din nou controlul societăţii. Negrii 
nu pot vota. Ku Klux Klanul îi terorizează în secret pe 
negri, dar linşajele sînt publice. Un proiect de lege anti-
linşaj e blocat în senat, în 1918, şi linşajele au continuat 
până în anii 1950. Segregarea rasială a continuat şi în anii 
1960; abia în 1967 au fost abrogate legile care interziceau 
căsătoriile dintre albi şi negri. Pur şi simplu, negrii au fost 
eliberaţi de sclavie, dar fără să primească alte drepturi; 
Jim Crow laws, legi segregaţioniste, au fost votate în 
toate statele din sud. Şase milioane de negri au emigrat 
în statele din nord, mai tolerante. Zona fostelor state 
sclavagiste a primit numele de Bible belt: e zona baptistă a 
SUA, pastorii baptişti au susţinut activ segregarea rasială 
până în anii 1980. „Separarea între rase a fost lăsată de 
Dumnezeu”. Creştinismul statelor din sud nu e creştinism: 
baptiştii au interzis ca negrii să fie botezaţi şi să înveţe să 
scrie şi să citească. Mormonii, de asemenea, au refuzat să 
primească negri în religia lor. 

Până recent, negrii au fost toleraţi în statele din 
sud, şi încurajaţi să plece. 

Advocatul diavolului: o fi bun rasismul? Dacă 
da, la ce foloseşte? 

Orice antropolog ştie că toate grupurile endogame, 
închise (castele indiene, evreii hasidici, japonezii, chinezii, 
ţiganii tradiţionali) îşi iubesc propriul grup şi fac ce pot 
pentru a menţine la distanţă grupurile străine. Paria, gadjo, 
goi, gaijin, străinii au fost totdeauna ţinuţi la distanţă. în 
SUA, cu albi veniţi din toate ţările germanice, din diverse 
secte protestante, urbani şi rurali, singurul factor de unitate, 
coeziune şi egalitate a fost ostilitatea faţă de negri (apoi 
faţă de irlandezii catolici şi chinezi). Mai mult de jumătate 
din populaţia SUA de nord sunt de origine germană. Ceea 
ce i-a fuzionat cu restul populaţiei anglofone a fost doar 
unitatea de rasă germanică, părul blond şi ochii albaştri. 
Nu e foarte mult: dar solidaritatea era necesară pentru a da 
naştere colaborării, iar solidaritatea a fost creată din această 
trăsătură comună, atât de firavă încât e aproape fictivă.

Albii săraci au fost primii care au avut nevoie 
de rasism şi de Ku Klux Klan: a fi rasişti îi făcea să se 
simtă egali cu albii bogaţi, să se simtă membrii unui grup 
superior. Unitatea fictivă (noi, rasa blondă cu ochi albaştri) 
dădea naştere unei egalităţi fictive. Într-o societate 
capitalistă în care inegalităţile de avere se accentuează, 
rasismul e opiul sărăciei. 

Democraţie şi grupuri închise 
Democraţia e bazată pe ideea unui popor uniform 

şi amorf: uniform, adică nu alcătuit dintr-un pumn de 
latifundiari şi o masă de clăcaşi – o asemenea societate 
e una clientelară, democraţia nu poate funcţiona într-o 
asemenea societate. Un popor amorf: adică un popor 
relativ omogen, în care solidarităţile de limbă, solidarităţile 
tribale, solidarităţile religioase nu sunt mai puternice decât 
sentimentul de apartenenţă naţională. În ţările arabe, şiiţii 
au partide şiite, sunniţii au partide sunnite, în Africa, 
diverse etnii au partide etnice, în Canada, minoritatea 
franceză are propriul său partid francofon: democraţia e 
blocată de aceste solidarităţi. 

Rasismul şi nazismul creează un asemenea in-
group, care se închide. Şi care nu mai are nevoie de 
dezbateri politice sau de democraţie. 

Republicanii lui Nixon şi ai lui Reagan erau ţinuţi 
împreună de bau-baul sovietic. Bush II, din lipsă de 
idei, a început războaiele din Afghanistan şi Irak, foarte 
utile pentru a ignora problemele de politică internă, prea 
complicate pentru mintea lui relativ simpluţă. Trump a 
luat pur şi simplu ostatic partidul republican cu mesajul 
său rasist codat „Obama e născut în Kenya”. 

Pur şi simplu, partidul republican s-a transformat, 
dintr-un partid conservator, într-o mişcare rasistă. Un 
partid progresist şi un partid conservator îşi pot expune 
programele politice electoratului, iar acesta alege ce i se 
pare mai potrivit. În momentul de faţă nu mai au vreo 
importanţă faptele, adevărul, dezbaterile. (Pentru un grup 
de albi rasişti, albii sunt albi şi negrii sunt negri, şi nu e 
nimic de dezbătut sau de făcut). 

Rasiştii nu-şi pot expune părerile în public, fiindcă 
provin din învinşii războiului civil american şi din învinşii 
războiului mondial. Lumea occidentală, din care ei încă 
fac parte, şi-a declarat repetat valorile, şi acţionează 
politic pe baza acestor valori. De aceea, rasiştii vorbesc 
indirect: „dorim homeschooling, şcoli private şi libertatea 
educaţiei” (mai limpede: nu dorim şcoli în care negrii să 
înveţe alături de albi) „Obama e născut în Kenya” (mai 
limpede: negrii nu trebuie să candideze la poziţia de 
preşedinte în SUA). 

story in history
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Bătăi în stradă 
Rasismul a transformat americanii conservatori 

într-un grup închis, care nu mai are nimic de dezbătut şi 
de discutat. Acest grup conspiraţionist îşi secretă propriile 
sale adevăruri, aşa cum păianjenii secretă fir sau cum 
melcii secretă muci. Toate mass-media, de la CNN la The 
Atlantic la The New Yorker la The New York Times la The 
Economist la The Washington Post etc. etc. etc. sunt fake 
media pentru Donald Trump. De când mass media mai 
au nici un rol de informare pentru ambele părţi, şi deci 
şi-au pierdut şi rolul de dezbatere, şi rolul de mediere, 
democraţia SUA şi-a pierdut conţinutul. 

Diverse voci spun că bătăile în stradă dintre 
antifascişti şi alt-right (alternative right, numele eufemist 
al dreptei naziste rasiste, spre diferenţă de conservatorii 
religioşi) nu au rost, sunt nocive, şi nu fac decât să agraveze 
conflictul, în loc să-l stingă. Dar democraţia americană a 
murit mai devreme, iar stârvul ei putrezeşte în stradă. 

Americanii au renunţat la democraţie atunci 
când o treime din ei au afirmat că Saddam Hussein a 
ajutat organizaţia teroristă Al-Qaida (în pofida dovezilor 
contrare); că a avut arme de ucidere în masă (în pofida 
verificărilor făcute la faţa locului); când s-au raliat lui 
Trump, după ce acesta şi-a făcut campanie electorală 
afirmând că Obama era născut în Kenya. 

Atunci când un grup se coagulează pe baza unor 
discursuri false, (dar al căror sens secundar, conotativ, 
e rasist şi nazist, deci are totuşi un sens pragmatic) nici 
o dezbatere nu mai e necesară, şi bătăile în stradă devin 
explicabile. 

America s-a întors în perioada Germaniei anilor 
1920, când toate partidele aveau propriile mişcări 
paramilitare, iar bătăile de stradă erau curente. 

Şi toate astea numai din vina corectitudinii politice, 
se plâng Andrei Pleşu, Horia Roman Patapievici, Cristian 
Tudor Popescu, Teodor Baconsky. Prea multă politeţe faţă 
de maimuţe şi tuciurii. Prea şi-au luat nasul la purtare. 
Prea s-au cocoţat pe trotuar baragladinele şi magraonii. 
Vandalismul ăsta revizionist al ciorilor, spune Mihai 
Neamţu, ăsta o să ne lase acuşa fără statuia lui Mihai 
Viteazu. 

Aproape nimeni nu ştie că sclavia a dispărut din 
România abia în 1944. Sub Antonescu, ţiganii consideraţi 
paraziţi sociali fără ocupaţie sunt rechiziţionaţi şi repartizaţi 
ca muncitori pe moşii. Constantin Noica primeşte numai 
douăzeci, ca mână de lucru, din partea statului. 

Durata scurtă a anti-rasismului american
În anii 1960, coloniile din Africa subsahariană 

încep să devină independente. O parte dintre ele se 
apropie ideologic şi economic de Uniunea Sovietică; 
încă din perioada interbelică, ea denunţase imperialismul 
occidental. Statele Unite doreau să păstreze noile ţări 
independente în orbita vestică, voturile lor erau foarte utile 

la ONU. SUA aveau o problemă: ambasadorii negri la 
ONU, în New York, puteau vedea cu ochii lor segregarea 
rasială în plină acţiune. Diverse incidente, mai mici (cu 
ambasadori negri la ONU luaţi drept oameni de serviciu, 
cărora li se dădeau pantofii ca să-i lustruiască sau lenjeria 
de pat, ca să o spele) sau mai mari (oameni politici africani 
daţi afară din restaurante în statele din sudul SUA) i-au 
convins pe africani de rasismul americanilor. Negrii 
trebuiau să primească drepturi civice, fiindcă apăreau lent 
cărţi despre nazism (de obicei negative) iar ţările africane 
trebuiau abătute de la prietenia cu sovieticii. După 1990, 
Uniunea Sovietică s-a prăbuşit, războiul rece dintre cele 
două blocuri s-a terminat, iar importanţa strategică a ţărilor 
africane, pentru SUA, a dispărut. Pentru establishmentul 
WASP nu mai era necesară curtarea negrilor americani. 
Nu mai era necesară pentru Realpolitik. 

Trump şi republicanii 
Nimeni nu a observat că între 2010-2014 

democraţia americană s-a schimbat mai mult decât în 
ultimul secol. 

Prin sentinţa Citizens United din 2010, Curtea 
Supremă stabilea că întreprinderile comerciale sunt 
„asociaţii de cetăţeni” – nişte ONG-uri ca oricare altele 
– şi deci au dreptul de a îşi exprima în public opţiunile 
politice si de a susţine cu bani candidaţii. 

La 2 aprilie 2014, Curtea Supremă a Statelor Unite, 
prin sentinţa McCutcheon, cu o majoritate de cinci la 
patru, a decis că drepturile cetăţenilor de a cheltui oricât în 
campaniile electorale nu pot fi limitate prin lege. 

Prin cele două sentinţe, cumulativ, Curtea Supremă 
a decis că marile corporaţii pot cheltui oricât în alegerile 
prezidenţiale. Scriam, în 2014, că aceasta reprezintă 
sfârşitul democraţiei cu amănuntul. Candidaţii nu aveau 
să ceară mici de contribuţii mici pentru cheltuielile de 
campanie, ci aveau să fie susţinuţi de o mână de miliardari. 
Iar mesajele lor politice vor fi adaptate la dorinţele 
respectivilor miliardari. 

Republicanii au susţinut cele două sentinţe. 
Democraţii li s-au opus. S-a întâmplat însă ceva mai greu 
de prevăzut: candidatura lui Donald Trump. 

Trump a câştigat candidatura republicană fiindcă 
s-a prezentat ca independent: fiind miliardar, nu trebuia 
să curteze oameni de afaceri, miliardari, diverse lobby-uri 
financiare. Nu mă manipulează nimeni, nu datorez nimănui 
nimic, nu sunt candidatul vreunui lobby – a spus Trump. 
Practic, Trump a câştigat candidatura datorită oamenilor 
simpli, împotriva establishmentului republican, împotriva 
lobby-urilor. Da, sistemul era corupt, şi democraţia 
era blocată de lobby-uri. Ce înseamnă „candidat anti-
sistem”? Pentru americani era limpede, era un candidat 
independent, care nu datora nimic nimănui, care nu făcea 
campanie din banii lobby-urilor şi al cărui mesaj nu era 
dictat de lobby-uri. 

story in history
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Claudiu GAIU

Pentru Europa (fragment)

Varşovia - 00-538, bulevardul Ujazdowkie, 1/3
– Niemiecka kurwa! – răbufni Genowefa 

Sobecka, preşedinta Consiliului de miniştri, trântind 
receptorul în furcă. 

– Luksemburska kurwa…aua! – corectă pedant 
tânărul asistent, dar dispoziţia profesorală îi fu curmată 
de ştampila cancelariei ce-l nimeri în ochiul stâng. 

– Sukin sin! – completă ea, nu se ştie dacă la 
adresa celui cu care se întreţinuse telefonic sau a 
tânărului asistent. 

Trecuse abia un an de când pronunţase Tak 
mi dopomóż Bóg, Aşa să-mi ajute Dumnezeu, în faţa 
votcarului ăluia afemeiat de preşedinte al republicii. 
Polonia trecea din nou prin momente de cumpănă. Încă 
o dată în zbuciumata sa istorie. Nu-i nimic pierdut. Nu 
rezistase eroic cedărilor teritoriale şi dispariţiei între 
graniţele altor imperii? Că au fost habsburgii, naziştii 
sau sovieticii, s-au găsit mereu bărbaţi şi femei gata să 
adăpostească patria slăbită la pieptul şi în mintea lor 
şi s-o întremeze în lungile sale convalescenţe. Nu vor 
reuşi nici de data asta!

La propunerea tânărului asistent, dar cu 
strângere de inimă, preşedinta a acceptat angajarea 
artistei Katarzyna Kozyra ca director de imagine în 
lupta împotriva implementării în Polonia a celui de 
„al doilea laborator european al prosperităţii” pentru 
a arăta străinilor că opoziţia naţională la noile politici 
europene liberticide e o poziţie progresistă. Datorită 
plasticienei, centrele culturale şi ambasadele poloneze 
vor fi populate cu animale domestice împăiate purtând 
mesajele rezistenţei: „A FREE NATION” era marcat 
pe o văcuţă expusă de Polish Cultural Institute în 
Londra, cu „DIGNITÉ” fusese înfierat ogarul din faţă 
de la Institut Polonais din Paris, pisica de la Bucureşti 
avea pe frunte „ŞI NOI NEAM TREZIT”, iar cocoşul 
de la Lisabona dacă era atins cucuriga: „meu coração 
não sofre em silêncio!” Toată menajeria asta urma să 

fie adunată la sfârşitul anului la Bruxelles, la intrarea 
principală de la Berlaymont, cu dobitoacele puse 
una peste alta, începând de la animalul cel mai mic, 
crescător, cu rumegătoarea în vârf.

Un singur semn rău prevestitor. Plecarea din 
ţară a miliardarului Sebastian Kulczyk şi interviul său 
în paginile economice ale cotidianului Izvestia: 

„Am făcut o greşeală în viaţă. Trecând peste 
sfaturile tatălui meu, m-am căsătorit cu o femeie mai 
înaltă cu 15 cm. După ce am scăpat de Katarzyną, 
am decis să urmez filosofia lui Jan Kulczyk. Afacerile 
cu miliţia şi serviciile secrete l-au îmbogăţit încă 
de la sfârşitul anilor ’80, dar adevărata vocaţie 
de busnissman şi-a putut-o dezvolta abia în lumea 
liberă de după căderea regimului criminal comunist. 
Obişnuia să ne spună încă în acele vremuri grele, când 
bananele erau un lux: Banii iubesc libertatea! – De 
aceea sunt azi aici, iar Kulczyk Investments îşi are noul 
sediul la Sankt-Petersburg.”

 
Scatologia ca realizare a materialismului dialectic
(The Guardian, 11 mai 2024)
de Slavoj Žižek

Oricare din noi, chiar şi eu, am folosit cândva 
expresia „Life is shitt”. Să vă spun ce gândeaţi de fapt! 
E mai mult decât reacţia la un insucces, la o perioadă 
proastă, la o indispoziţie trecătoare. E cea mai bună 
definiţie a vieţii, a timpului care se scurge, se elimină, 
se defechează. Totodată e timpul oprit şi oferit: este 
autoerotismul transformat în iubire obiectuală pentru 
ceva. Încă de la începuturile psihanalizei, Freud şi 
Ferenczi au remarcat naşterea interesului financiar 
al adultului burghez din comportamentul infantil al 
controlului sau eliberării sfincterului. „Life is shitt” e 
o regresie la stadiul anal al înţelegerii capitalismului, 
o comprehensiune auto-erotică a acumulării şi 
cheltuirii. Celebru cuplet al Lizei Minnelli şi Joel 
Grey „Money makes the world go round” din musical-
ul lui Bob Fosse ne oferă vârsta genitală a înţelegerii 
acumulării primitive ca întoarcere spre un o obiect 
exterior. Din punct de vedere social, ne aflăm azi la 
într-o regresie generalizată în care gastroenterologia 
a înlocuit deja ştiinţa economică. Nu e vorba doar de 
decăderea completă a ştiinţelor umaniste şi a calităţii 
generale a învăţământului, lucru adevărat, dovedit şi 
de invitarea mea periodică în cele mai bune universităţi 
americane. E vorba, mai întâi, de o inadecvare a 
vechilor instrumente oficiale kantian-humboldiene sau 
alternative rousseauist-montessoriene la înţelegerea 
ultimului stadiu al capitalismului. Pentru că nu au 
instrumentele necesare, intelectualii leftişti se adoptă 
fără riscuri un compasionalism al drepturilor omului, al 
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ospitalităţii faţă de refugiaţi, al încurajării tribalismelor 
lumii a treia, ambalate în ultimii ani sub numele de 
decolonialism. E felul lor de coabitare neprimejdioasă 
şi încurajare a neoliberalismului extrem. E un abandon 
al tradiţiei de luptă comuniste sintetizate de Lenin şi 
denaturate apoi de Ceauşescu sub îndemnul „învăţaţi, 
învăţaţi şi iar învăţaţi”. În al doilea rând, înţelegerea 
nu poate avea decât o formă incipientă, pentru că 
suntem abia la începuturile primelor încercări de 
abstractizare a noului capitalism aşa cum se arată 
el, cu tot ceea ce se întâmplă la nivelul proprietăţii 
intelectuale, a sexului virtual, a privatizării intelectului 
general marxist de către emasculaţi ca Steve Job, cu 
dispariţia proletariatului clasic şi înlocuirea oprimării 
sexuale clasice prin servitudinea voluntară infinit mai 
terifiantă a unui dildo and so on and so on. În fine, în 
al treilea rând, această înţelegere nu poate fi decât una 
anal-infantilă pentru că obiectul său, fecalul existenţei, 
e de aşa natură. Toate acestea nu se oferă decât unei 
înţelegeri infantile, de tip anal, dacă permiteţi metafora 
voit provocatoare la care am recurs iniţial.

La nivelul societăţii, economia politică are 
nevoie să se transforme într-o adevărată scatologie 
ştiinţifică, acesta este ultimul sens al materialismului 
dialectic, ca ştiinţă a fecalelor privite şi mirosite din 
punct de vedere sociogenetic. Există precursori ai 
acestui domeniu al cunoaşterii? Desigur, Sade. Dar 
vă amintiţi sfârşitul romanului Mizerabilii a lui Victor 
Hugo? Jean Valjean îl salvează pe Marius Pontmercy, 
rănit de trupele Restauraţiei pe baricadele insurecţiei 
republicane de la 1832. Şi caută adăpost în canalele 
Parisului. Hugo face acolo o lungă paranteză pentru 
consideraţii istorice, economice, geografice şi mai 
ales ecologice asupra a ceea ce el numeşte „conştiinţa 
oraşului”, adică scurgerea excrementelor sale. Suntem 
cu trei decenii înaintea studiilor revoluţionare ale 
lui Freud asupra isteriei! Scatologia ca disciplină 
sociologică fundamentală – în toate sensurile acestui 
adjectiv – lua naştere. Din păcate nu o găsim azi în 
curricula niciunei Universităţi. Nu mai avem azi 
decât autopotretele fotografului nebun spaniol David 
Nebreda arătându-şi corpul anorexic învelit în sânge, 
salivă şi fecale pentru arta plastică, iar în cinema avem 
rahatul politic neofundamentalist creştin şi antisemitic 
din Patimile lui Hristos al lui Mel Gibson. Prea puţin!

Aceasta este prima problemă a politicii, 
organizarea invizibilului, a scurgerii şi reţinerii 
fecalelor comunităţii şi nu momentul revoluţionar 
şi entuziasmul trecător al unei minorităţi strânse 
Bruxelles sau Hamburg pentru a susţine pretinsa 
„revoluţie birocratică” în curs, cu inutilele experimente 
din România şi Polonia, unde populaţia se opune 
noilor programe. Speranţa s-a mutat în altă parte. Ştiţi 
ce spunea Che Guevarra la începuturile revoluţiei 
cubaneze: „sunt dintre cei care consideră că soluţia 
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la problemele lumii actuale se află de cealaltă parte 
a Cortinei de Fier”. Fraza e mai actuală ca niciodată. 
Începuturile preşedinţiei ruse a lui Ilya Medvedev sunt 
promiţătoare. Sărbătorirea Zilei Victoriei cu Parada 
Militară de la Moscova deschisă prin intonarea de către 
Corul Armatei Roşii a piesei Straight Outta Vagina a 
prietenelor mele de la Pussy Riot e semnul postmodern 
al deplasării valorilor europene spre Est. Da, rămân un 
eurocentrist convins!

Bruxelles – 1049, rue de la Loi, 200 
– Ai luat cafeaua? – o întrebă preşedintele. 
Renata Dilion ridică din umeri a accept. Toate 

companiile care câştigau licitaţiile pentru foodservices 
păreau decise să facă viaţa funcţionarilor europeni un 
iad gastric. Îi plăcea să iasă la Ego Ristorante, la Meat 
Meet Schumann sau la Le coin du diable, unde aveai 
după ce bea o cafea cu gust de cafea, la preţuri mai 
bune decât jaful practicat de Sodexho sau Eurest în 
self-service-ul Comisiei Europene. Dar presa o luase 
deja la ochi pentru utilizarea bugetului de protocol 
la ieşirile în oraş cu prietene de acasă sau soţii de 
europarlamentari, pentru folosirea şoferului ca băiat 
bun la toate, cumpărături, spălat vase, trimis după 
pachete de ţigări, însă îi părea absurd ca micile ei 
privilegii să fie mai reduse decât cele ale unui consilier 
municipal din Bălţi. Şi apoi, chiar funcţia ei de Comisar 
European pentru Timpul Liber presupunea cunoaşterea 
pe teren a resurselor de divertisment ale continentului. 

– Nu-i aşa rea până la urmă, o încurajă 
preşedintele, întinzându-i ceaşca c-un un zâmbet 
mefistofelic. Şi apoi, cateringul va fi în curând ultimul 
domeniu supus concurenţei aici la Bruxelles, nu? 

– Vă rog mult, nu mai glumiţi cu treburile astea. 
– Cum stai cu timpul liber? Apropo, nu ţin cont 

de calomniile din Publico, nu de asta te-am chemat.
Comisara se încordă. Exact ca-n cursul 

„Comunicare, persuasiune, manipulare” din ultimul an 
de la SNSPA. Nu ţine cont, dar vorbeşte de răutăţile 
alea, are să-mi ceară ceva în schimb… 

Preşedintele zâmbi ironic:
– Vei face anunţul intrării ţări tale în cea de a 

doua etapă a programului structural de supraveghere şi 
iniţiativă economică.

– Reprivatizăm energia?
– Nu! Schimbaţi constituţia. Şi-i întinse un 

dosar.
Renata Dilion citi titlul copertei şi scăpă ceaşca 

de cafea pe covorul de Jeddah, oferit cu o săptămână 
în urmă de Sultan ben Salman, regele Arabiei Saudite:

ROMÂNIA. AL DOILEA PACHET DE 
MĂSURI DIN PROGRAMUL „LABORATORUL 
PROSPERITĂŢII”. INTERZICEREA PRO-
PRIETĂŢII LUCRATIVE. 
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– Mă scuzaţi, dar nu cred că…
– Faceţi referendum şi dacă nu iese din prima, 

repetaţi. Să nu ne pierdem în metodologie şi să ne 
focusăm pe scopul programului.

– Păi…
– Fă anunţul la Bucureşti. Pleci c-un charter, 

nu? – îi rânji el în semn de rămas bun. 

Portretul funcţionarului
Suntem în 2024. Cristóvão Flammang, numit 

în unele cabinete naţionale şi „luksemburska kurwa”, 
îşi începe al doilea mandat de preşedinte al Comisiei 
Europene. Când preluase funcţia, Jean-Claude Juncker 
se zaharisise de-a binelea, iar scepticismul suveranist 
rodea încet Uniunea. Peste tot prindeau puteri partide 
care mai agrare, care mai folclorice, ca şi extremiştii 
aceia din Samoobrona, Autoapărarea Republicii 
Poloneze, conducătoarea coaliţiei guvernamentale 
din ţara care a dat atâţia mari eliberatori ai umanităţii: 
Marie Curie, Ioan Paul al II-lea sau Piotr Stanislas, 
ca să-i numim doar pe cei mai cunoscuţi. Mai mult, 
scădeau vârsta de pensionare, îmbunătăţeau sistemele 
sanitare, sprijineau tinerii şi toate acestea în numele 
unor principii retrograde şi antieuropene. Partidele 
de stânga, pe care odinioară te puteai baza pentru a 
lua măsuri de austeritate, deveneau nesemnificative 
electoral şi compromise pentru decenii. Italia, Catalonia 
sau Ungaria respectau tot mai selectiv recomandările 
Comisiei, iar reglementările şi directivele erau peste 
tot interpretate cât mai departe de spiritul textului. E 
adevărat că mai erau şi state unde autoritatea Uniunii 
era încă menţinută. În Franţa, Emmanuel Macron 
şi-a câştigat cu greu al doilea mandat şi asta doar 
în condiţiile cvasidispariţiei partidelor politice şi a 
unui control sever al media. El e unul din ultimii 
credincioşi ai proiectului UE şi al păcii continentale. 
Dar Flammang nu poate aştepta un suflu nou dintr-
acolo. Cu astfel de oameni s-a pierdut elanul care 
însufleţea cândva tratatele economico-juridice semnate 
de Robert Schuman sau Joseph Bech. E drept că pe 
civismul contestatar francez poţi conta chiar mai 
puţin decât pe abrutizarea telemediatică italiană, aşa 

că mai bine fără ei. Totuşi, prin educaţie, preşedintele 
Cosmisiei mai păstra un umanism neomarxist bine 
camuflat în expresii tehnocrate. Fiu al unei portărese 
portugheze şi a unui metalurgist, pe care soarta i-a pus 
alături prin anii ’70, cu prilejul unei târg de Crăciun 
din Esch-sur-Alzette, prinsese primele valuri ale 
stângii societale de la începuturile dezindustrializării. 
Ca adolescent întârziat, a frecventat multă vreme 
scuaturile artiştilor de la Kulturfabrik, a căror creaţii 
începeau să fie apreciate şi susţinute de sectorul bancar, 
unde Flammang îşi va găsi o vreme locul, înainte de 
a păşi spre politica regională şi apoi europeană, sub 
drapelul Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei, 
Partidului Muncitoresc Socialist Luxemburghez. Din 
această postură, a privit detaşat criza greacă, care avea 
să producă ceea ce adversarii săi de primă oră vor 
numi „răsturnarea leninistă a Europei”. S-a amuzat şi 
el, alături de colegii săi din Eurogrup, de amestecul de 
credulitate şi aroganţă a miniştrilor guvernului Syriza 
care-şi închipuiau că pot păstra moneda euro şi renunţa 
la austeritate. Experienţa îi spunea însă că Tsipras şi 
Varufakis nu se vor adăposti la Atos de ruşine după 
ce vor fi spulberaţi de Banca Centrală Europeană. 
Vor deveni politicieni europeişti, desigur, de rangul al 
doilea, dar prezentabili şi gata de explicaţii complicate 
despre trecutul lor mărunt şi despre măreţia viitorului 
lor vag. În afara de mass-media, toată lumea era la 
curent că oamenii cu adevăraţi importanţi nu erau în 
piaţa Syntagma şi-n clădirile oficiale, ci în Kifisia şi 
suburbiile luxoase din nordul Capitalei, unde tipi ca 
Dimitrios Copelouzos vindeau conducte Gazpromului 
şi cedau pentru zeci de ani aeroporturile ţării către 
Lufthansa. Flammang însuşi a redactat textul Comisei 
unde era vorba de „privatizarea întreprinderilor publice 
ca mijloc de reducere a subvenţiilor guvernamentale şi a 
transferurilor de fonduri şi a garanţiilor de stat acordate 
întreprinderilor publice”, pentru a veni în sprijinul noii 
generaţii de CEO expaţi şi a vechilor oligarhi, două 
categorii care aveau disperată nevoie de finanţarea 
ministerelor pentru ameliorarea infrastructurilor 
înstrăinate. Criza umanitară era totuşi controlabilă cu 
ajutorul migraţiei spre Turcia, dar mai ales în Rusia, în 
special în Crimeea şi pe ţărmurile caucaziene. Persistau 
totuşi nelinişti legate de sporirea datoriei, pe care mulţi 
politicieni retrograzi şi jurnalişti abrutizaţi nu o priveau 
ca instrument de coerciţie şi control al bunei guvernări 
ci ca pe ceva ce ar trebui restituit. Şi totuşi lucrurile au 
început să meargă prost pentru Uniune prin efectului 
de domino al Brexitului, devenit ireversibil din cauza 
rivalităţilor interne din marile partidele britanice. 
Au urmat, în mod previzibil, Danemarca şi Suedia, 
iar când Flammang preia Comisia în urma intrigilor 
bizantine şi conflictelor ireductibile dintre candidaţii 
ţărilor importante, se vede investit cu puteri speciale, 
pe care le depăşeşte cu bună ştiinţă pentru a amâna 
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un referendum cu rezultat previzibil în Finlanda şi a 
repeta de trei ori un vot de ieşire din UE a Cehiei. În 
paralel, a demarat proiectul „Laboratorul prosperităţii” 
ca răspuns la criza românească a datoriei publice, pe 
care băncile au refuzat să o mai finanţeze ca represalii 
la timidele măsuri populiste luate temporar de ultimul 
guvern PSD pentru a pregăti alegerile prezidenţiale din 
2019. 

Bucureşti – 020492, strada Vasile Lascăr, 31 
(anul 2019)

– Dar cine să-şi asume răspunderea? o 
întrebă Iulia Bădică-Guitoune, ofiţerul de presă a 
Reprezentanţei Comisiei.

– Dă şi tu o idee, ai lucrat la televiziune, ştii pe 
toată lumea, îi răspunse Renata Dilion încă reţinută şi 
cooperantă la începuturile comisariatului ei.

– Să luăm de la CriticAtac sau Demos?
– De ce nu-mi propui un guvernator din 

colecţia EgoProză, dacă tot faci pe deşteapta. Nu 
te uita în partea stângă. Fii serioasă! Tu ai citit 
recomandarea? Exproprierea terenurilor şi declararea 
a 51 la sută din acţiunile Petrom şi Enel ca utilitate 
publică în vederea salvării patrimoniului natural – 
bun aici, ne descurcăm. Insistăm în comunicatele 
de presă pe salvarea Roşiei Montana şi recuperarea 
Cuminţeniei Pământului ca parte a procesului. Dar 
impozit progresiv? Pentru asta trebuie un prim-
ministru impasibil la critici, adică un zâmbet însoţit 
de explicaţii tehnice ininteligibile. Nu ştiu, poate îl 
importăm din China… Cel mai mult mă îngrijorează 
preluarea temporară a Băncii Centrale în subordinea 
Guvernului şi centralizarea creditului – pentru asta, 
unii sunt în stare să-şi dea viaţa sau chiar să organizeze 
ani de proteste în Piaţa Universităţii. Îţi închipui cum 
va arăta circulaţia?

Între cele două birocrate se lăsă liniştea. 
Amândouă îşi plimbară privirile peste mobilierul 
minimalist al biroului, pe care cineva încercase stângaci 
să-l umanizeze cu un secretaire din lemn masiv, unde 

trona la pensie un venerabil telegraf electric, şi o 
draperie cafenie greoaie, de sub care ieşeau vârfurile 
unor pantofi bărbăteşti de box în bordo şi cognac, 
aceeaşi pe care-i văzuse în picioare la Robert Turcescu, 
cu două ore mai devreme, la înregistrarea emisiunii 
Puterea ideilor, unde experimentatul politician şi 
spion o făcuse „reprezentata anormalităţii pidosnice 
şi prietena violatorilor musulmani”. Se abţinuse cu 
greu. Oricum, recomandările Preşedintelui erau să se 
lucreze cât mai la vedere şi fără secrete mai ales faţă 
de angajaţii serviciilor de informaţii şi agenţiilor de 
intelligence. Îşi muşcă buzele şi reluă: 

– Deci, cu experienţă căutăm. Cel mai bine să 
lucrăm la Centru cu USR, cu liberali, ce s-o mai găsi, 
iar în provincie cu PSD, că fără ei nu se mişcă nimic 
în teritoriu. 

– Păi dacă vine de la Comisie, cine să se opună? 
Aici abia aşteaptă recomandări la reţetele de mici, 
folosirea pesticidelor, asistenţă juridică. Sunt dornici 
să fie ghidaţi. Nu suntem Polonia. E adevărat că ei 
urmează? 

– Nu mai da în bobi. Gândeşte la nişte argumente 
inteligente.

– Aş putea porni de la un text recent, ceva 
intelectual, unu Sava de la Cluj: „ideea inactuală şi 
acută a construirii unei reţele rizomatice de democraţii 
autogestionare…”

– Stai, fată! Sper să nu ajungem acolo. Plus că 
filosofii habar n-au de biologie. Ce-i aia rizomatic? 
Lucrăm noi pe dedesubt ca rădăcinoasele? La suprafaţă 
e stolon, nu rizom. Chiar vrei să trimiţi un comunicat 
de presă cu „difuzia stolonică a democraţiei”? Când 
te-am ajutat cu concursul pe post, ziceam că poţi cu 
uşurinţă amesteca informaţiile tehnice ale Comisiei 
cu stilul tabloid, nu să fii tu Derrida de Dâmboviţa! Şi 
nici o vorbă de alte ţări! Să conţină amănunte de felul: 
„conform mecanismului de alertă, unde e menţionată şi 
România, care face obiectul unui program preventiv al 
pactului de stabilitate şi creştere economică”, „pentru 
atingerea deficitului structural prevăzut pentru 2021”, 
„restabilirea unui raport sănătos între datoria publică 
şi PIB…”

– Dar şi textele Comisiei sunt mai aproape de 
preocupările româneşti. Acolo era cu „lupta împotriva 
corupţiei”, „instabilitate politică”, „iregularităţi 
sistematice în achiziţiile publice”… 

Comisara zâmbi:
– Consemnul e să menţinem la început confuzia. 

De aceea justificările pentru Bruxelles sunt cu subiecte 
româneşti, iar cele pentru Bucureşti cât mai tehno-
europeniste. 

– Crezi că va reuşi revoluţia asta tehnocrată?
– Preşedintele crede că va fi extrem de violentă, 

iar scopul nostru e să amânăm pe cât putem războiul 
civil în Uniune. Doamne ajută! 
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cu  Acad. Ioan-Aurel POP

„Satul ne-a definit, ne-a crescut, ne-a 
ţinut şi ne-a salvat ca entitate etnică” 

Iulian Boldea: Stimate domnule Academician 
Ioan-Aurel Pop, vă propun să discutăm puţin despre 
istoria dvs. personală şi despre geografia obârşiilor 
dvs. V-aţi născut la Sântioana (judeţul Cluj). Cum 
resimţeaţi atunci, cum resimţiţi acum, acele meleaguri 
transilvane care au prezidat şi însoţit anii copilăriei 
dvs.? 

Ioan-Aurel Pop: Din păcate sau din fericire, 
locul naşterii mele este înşelător oarecum. Sântioana, 
situată la vreo 12 km de Gherla, pe drumul spre Ţaga 
şi, mai departe, spre Geaca, este obârşia neamului 
tatălui meu. Nici mama nu era născută departe, ci într-
un hotar al satului Sântejude (părinţii materni ai mamei 
aveau pământul şi gospodăria într-un loc numit Luget, 
iar cei paterni pe Valea Sântejudelui), zonă cu dealuri 
molcome şi sărace, cu văi şi ochiuri de apă (lacuri). 
Căsătorindu-se cu tata, mama s-a mutat la Sântioana, 
în casa tatălui meu, de fapt a bunicilor pe linie paternă. 
În acei ani (circa 1950), bunicul, Alexandru Pop, nu 
mai era, fiind declarat dispărut în Al Doilea Război 
Mondial, prin Rusia, unde luptase în armata ungaro-
hortistă (partea noastră de Ardeal picase în regiunea 
răpită României la 1940, dar graniţa era destul de 
aproape). Bunica, rămasă văduvă la 35 de ani, nu s-a 
mai căsătorit şi a purtat toată viaţa ei scurtă (a murit 
de inimă rea, pe la 60 ani) doliu. Pe de o parte, nu 
s-a împăcat niciodată cu moartea soţului ei (sperând 
într-o minune), iar pe de alta nu a vrut să aducă un tată 
străin pentru unicul ei copil, tata. Îmi spunea, pe când 
începusem să pricep câte ceva din lumea asta şi când 
o vedeam plângând – „cu părul nins, cu ochii mici şi 

calzi de duioşie”, cum scrie Ştefan Octavian Iosif – că 
nu are un loc de jelit, un mormânt al bunicului şi că 
„omul” ei ajunsese un petic de hârtie (avizul prin care 
era declarat dispărut în război). După acest mare necaz, 
au venit întovărăşirile şi zvonurile de colectivizare. 
Familia tatălui meu nu a fost înstărită, neamul lor 
trăgându-se din ţărani şerbi (iobagi) de pe moşiile 
nobililor (grofilor, conţilor) Vass de Ţaga. Unii dintre 
aceşti truditori ai gliei fuseseră preoţi – am aflat mai 
apoi şi am văzut şi înscrisuri – de unde vine şi numele 
nostru de Pop (Popa), dar tot iobagi, adică supuşi 
stăpânilor de pământ. Regatul României, la 1921, le-a 
dat pentru prima oară în istorie alor mei, celor de pe 
linie paternă, pământul lor, prin reforma agrară, ceea 
ce a fost pentru ei o binecuvântare. Bunica îi pomenea 
pe regele Ferdinand şi pe regina Maria ca pe sfinţii din 
icoane. Acum, în acei ani postbelici, se vorbea tot mai 
des de luarea pământului şi de crearea gospodăriilor 
colective după model sovietic. Bunica – îmi povestea 
tata – mergea la lucru „pe pământul meu”, muncea cu 
înverşunare şi plângea mai mult decât înainte, după 
soţ şi după acest pământ morganatic, abia venit şi 
ameninţat deja cu răpirea. Tata, fire practică, obligat 
să fie cap de familie, adică bărbat, de la 14 ani (când a 
făcut, în vremea Dictatului de la Viena, prima tentativă 
de fugă, pe ascuns, în România şi când s-a întors de 
grija bunicii), i-a spus brusc, într-o dimineaţă, mamei 
sale că pleacă la Braşov să-şi găsească un rost, să 
câştige bani. Braşovul atunci de reindustrializa, după 
preceptele marxist-leniniste şi staliniste, având nevoie 
stringentă de forţă de muncă. După un an, tata a luat-o 
la Braşov şi pe mama. La vreo cinci ani de la căsătorie, 
urma să vin eu pe lume şi mama, ca orice nevastă 
ajunsă printre străini, a venit să nască acasă, adică la 
soacra ei. Mama mamei mele murise la vârsta de 39 
de ani, de o boală grea (iar bunicul se recăsătorise). 
Prin urmare, nu am ştiut-o pe bunica decât din poveşti. 
După naşterea mea, petrecută la 1 ianuarie 1955, 
mama a rămas cu mine să mă alăpteze, după rânduială. 
M-a înţărcat însă, tot după regulă, la un an şi câteva 
luni şi s-a dus înapoi la Braşov, lăsându-mă cu bunica 
paternă, la Sântioana. Dar, la scurtă vreme, situaţia 
s-a înrăutăţit, colectivizarea a răpit – după cum se 
auzise – pământurile, iar bunica era tot mai supărată. 
Între timp, tata făcuse ceva şcoală (nu multă, fiindcă 
refuzase să intre în partid), se calificase în vreo două 
meserii (mecanic, şofer) şi prinsese oarecare cheag. 
Aşa că a venit după bunica şi după mine şi ne-a luat la 
Braşov. Bunica a privit spre sat cu tristeţe, dar tata a 
fost nestrămutat: „Decât să plângi aici mereu după tata 
şi după pământurile care nu se vor mai întoarce, vei 
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sta cu noi şi cu copilul la Braşov!”. Să fi fost asta prin 
1958, aşa că nu-mi mai aduc aminte aproape nimic din 
viaţa de atunci a satului în care mă născusem. Când 
am ajuns la Braşov – asta îmi aduc aminte – i-am spus 
bunicii, după vreo 10 minute: „Acum, că i-am văzut 
pe ăştia, bună (adică bunică), hai să mergem înapoi, 
la noi acasă!” Nu ne-am mai dus niciodată, decât în 
vacanţe, din când în când. Bunica a rămas la Braşov 
(pe atunci, Oraşul Stalin) pentru vecie şi îşi doarme 
somnul de veci în cimitirul Şprenghi, nu departe de 
una dintre cele trei case pe care le-a făcut tata în viaţa 
lui. De câte ori trec prin Braşov, nu se poate să nu 
mă duc la mormânt! Am stat iniţial în chirie, dar tata, 
mereu întreprinzător, s-a asociat cu un consătean şi 
împreună au făcut o casă pe un pământ cumpărat de el 
şi intabulat pe bunica („Mamă, ai pierdut pământul de 
acasă, dar ţi-am luat altul aici, la Braşov. Să nu te mai 
necăjeşti, fiindcă eşti stăpână de pământ din nou!”). 
Cât a trăit bunica, ea a ţinut banii câştigaţi de tata şi 
de mama, banii casei. La Braşov, am mers la grădiniţă 
de la vârsta de patru ani, am învăţat să recit, să cânt şi 
chiar să conversez în ungureşte şi nemţeşte (era epoca 
internaţionalismului proletar şi a înfrăţirii popoarelor). 
Apoi am făcut o şcoală de cartier – foarte bună, cu 
dascăli dăruiţi meseriei – şi, când a venit vremea să 
dau examen la liceu, am intrat la „Şaguna”, cum se 
chema în limbajul popular „Liceul Teoretic nr. 1”, fost 
„Andrei Şaguna”, vechile şi faimoasele şcoli ortodoxe 
române din Şcheii Braşovului. Am terminat liceul ca 
şef de promoţie. 

– Care era ambianţa familială în care 
aţi deprins primii paşi şi primele slove? Cum se 
proiectează, acum, pe ecranul memoriei afective, 
chipul Părinţilor?

– Când am început să merg la şcoală, s-au 
cam încurcat lucrurile, fiindcă – vorba lui Blaga – 
„înţelepciunea şi iubirea mea erau jocul”, iar de joc nu 
mai prea putea să fie vorba. Locuiam de-acum în casa 
noastră, cu grădină şi, după prima zi de şcoală, venind 
acasă grăbit, i-am cerut bunicii (care mă răsfăţa!) ceva 
de mâncare, ca să mă duc repede la joacă. Mă aşteptau 
copiii din vecini! Pe când pertractam cu bunica şi-mi 
ceream imperativ „drepturile”, intră tata în casă, la 
o oră neobişnuită şi întrebă: „Ce-i cu gălăgia asta!”. 
Bunica i se plânge de nerăbdarea mea, de graba de a 
pleca şi de a nu mânca în tihnă, ca oamenii, iar atunci 
tata mă cheamă la el, mi se uită drept în ochi şi, cu 
voce de oţel, îmi spune că trecuse vremea jocului: „De-
acum, datoria ta e să înveţi! Noi muncim, dar tu nu ai 
altceva de făcut decât să înveţi şi să înveţi bine! Altfel, 

nu mai ai ce căuta aici, nu mai eşti copilul nostru!” Am 
înlemnit şi nu am uitat niciodată acele cuvinte. Chiar 
şi după ani de zile, mă gândeam dacă vorbise serios 
sau nu. Apoi am decis că era mai bine să nu verific şi 
să nu-l provoc. Aşa că am învăţat toată viaţa… Mama 
mă întreba mereu ce am învăţat „astăzi la şcoală”. 
Bunica la fel, dar nu mă verificau la teme, ci doar 
la corectitudine, la curăţenie, la spiritul de ordine, la 
caiete şi cărţi, penar, cerneală, ca să am tot ceea ce îmi 
trebuie. Nu am plecat niciodată fără merinde la şcoală. 
Odată, prin clasa întâi, venind acasă, îi spun bunicii 
că am învăţat litera „c”: „Şi ce cuvânt ai învăţat cu 
„c”? Îi spun: „cioban”. Răspuns: „Aşa ceva nu există! 
Acela-i păcurar toată ziua!” Mama şi cu bunica mi-
au spus pentru întâia dată cuvinte fascinante, precum 
ai (usturoi), nea (zăpadă), arină (nisip, din latinescul 
arena), comândare şi câte altele! În paralel cu şcoala, 
invariabil, duminica la ora 9:30 plecam cu bunica la 
biserică. Exista la Braşov, pe strada Nicolae Iorga, o 
biserică în stil neobizantin (există şi azi) numită „a 
ardelenilor” sau „a refugiaţilor”. Era vorba despre 
refugiaţii din Ardealul cedat, în mare parte greco-
catolici, care-şi făcuseră biserica lor, după rânduiala 
de acasă. Acolo slujea (prin anii ’60 ai secolului trecut) 
„popa Flore”, cum îi zicea bunica, de fapt, părintele 
Florea, despre care zicea că este „de-al nostru”. Târziu 
am înţeles că voia să spună că era fost unit cu Roma, 
adică greco-catolic. Am realizat apoi că „popa Flore” 
mai scăpa câte un „spirit” în loc de „duh” şi câte o 
„mărire” în loc de „slavă” sau câte o „îndurare” în 
loc de „miluire”. Altminteri, am învăţat de pe la 3-4 
ani, rugăciunile importante, începând cu „Îngerelul”, 
trecând prin „Tatăl nostru”, „Născătoarea” şi sfârşind 
cu cea mai grea şi mai lungă: „Crezul”. Le ziceam, 
fireşte, mecanic, deşi bunica şi mama îmi explicau 
mereu cum puteau ele. Într-o zi – eram prin clasa 
a treia – i-am spus bunicii că nu mai înţeleg nimic, 
fiindcă ea îmi spunea de Dumnezeu cel Atotputernic, 
iar „tovarăşa” – de altfel, o învăţătoare de toată isprava, 
doamna Maria Grigorescu – pretindea că Dumnezeu nu 
există. „Şi ce-i cu asta? - zice bunica. La şcoală spui ca 
ei”. „Dar care-i adevărul?”. „Te credeam mai deştept! 
Adevărul este acela pe care ţi-l spun eu!”. Aşa, m-a 
învăţat să zic mereu „Tatăl nostru” (ca-n Goga: „Zi 
Tatăl nostru sara, dragă/ Şi să te porţi la-nvăţătură”) 
şi să-mi fac cruce cu limba. Ulterior, am aflat ce a 
fost unirea românilor ardeleni cu Biserica Romei, că 
noi fuseserăm cu toţii ortodocşi sau răsăriteni, că ne 
păstraserăm ritul cel vechi şi că recunoscuserăm doar 
autoritatea papei. Eu fusesem botezat ortodox, m-am 
căsătorit ortodox şi mi-am botezat unicul copil tot aşa, 
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în vremea comunismului. Ai mei, însă, erau uniţi cu 
Roma. După relegalizarea „bisericii noastre”, i-am 
întrebat pe părinţi dacă vor să revină la vechea lor 
confesiune şi tata mi-a spus un lucru de mare bun simţ: 
„Bâlci în familie noi nu facem! Doar n-o să fim noi 
de-o credinţă şi voi de alta şi să ne despărţim pe stradă 
când vom merge la biserică! Dumnezeu este unul, le 
vede şi le înţelege pe toate!”. 

 
– Care sunt primele şi cele mai pregnante 

imagini care s-au fixat în mintea dvs. în acea perioadă, 
edenică, aşa cum se spune, a copilăriei?

– De la o vreme, am înţeles că nu eram prin 
naştere braşovean şi am prins interes pentru locurile de 
baştină ale părinţilor. Aşteptam vara, ca să merg la ţară 
(la Sântioana şi la Fizeşu Gherlii, unde avea mama o 
soră), să mă întâlnesc cu verii mei să umblu pe dealuri, 
pe văi şi prin păduri, în voie. Aşa am învăţat ce sunt 
„frăguţele” de câmp, „perele pădureţe”, „cireşele 
amare”, ciupercile de multe feluri, dudele (chemate 
pomniţe, dudul fiind pomniţer), agrişele, porumbele, 
măceşele (numite altfel acolo, la ţară!). Îmi stăruie şi 
acum în simţuri mirosul de grajd şi cel de fân proaspăt 
cosit. Am aflat ce este aceea otavă, cum se dă cu coasa, 
cum se fac snopii de grâu. Am învăţat să vorbesc cu 
animalele, mai ales cu vacile şi cu oile. Am prins a 
desluşi diferenţele dintre pomi şi arbori, dintre grâu, 
secară, orz şi ovăz. Am aflat ce înseamnă „pornirea 
plugurilor”, aratul, prăşitul şi culesul. Atunci, am 
furat, cu băieţii, primele fructe de prin alte curţi şi 
grădini. Văd şi acum, ca prin vis, femeile bătrâne (cam 
pe la 50 de ani, femeile erau „bătrâne”), legate la cap 
cu năframe, îmbrăcate invariabil în negru, mergând 
în şir spre biserica din deal, unde slujea popa Cerghi 
(mort apoi în exil, la Viena), rudă cu mama prin 
doamna preoteasă (moartă de tânără şi îngropată în 
sat). Aşteptam cu nerăbdare „Sântămăria Mare”, adică 
data de 15 august, ca să mergem de cu zori, peste 
dealuri, câţiva kilometri, pe jos, la Mănăstirea Nicula. 
Se şoptea acolo despre călugării de demult care, după 
impunerea regimului comunist, ascunseseră într-un 
zid, ca pe-un odor de preţ, icoana făcătoare de minuni 
a Maicii Preciste… Era vorba – cum am citit ulterior 
– despre faimoasa icoană a Fecioarei Maria, care, 
în prezenţa cătanelor austriece, plânsese „cu lacrimi 
curse cătinel”, la finele secolului al XVII-lea, după 
instaurarea stăpânirii austriece, dar înainte de unirea 
cu Biserica Romei. 

– A existat vreun dascăl care a marcat primii 
dvs. ani de şcoală? 

– Nu îmi amintesc decât de dascălii bravi şi 
buni, deşi severi. În dăscălia de odinioară parcă mai 
era o undă de apostolat, fie şi sub comunism, despre 
care unii cred azi că era numai o sumă de lozinci. M-a 
marcat în primii ani de şcoală menţionata învăţătoare 
Maria Grigorescu, fie-i ţărâna uşoară! Ştia carte ca 
pentru gimnaziu, dar pe noi ne-a oblăduit în şcoala 
primară. Preda cu aceeaşi pasiune pentru cunoaştere 
şi aritmetica şi istoria. Ne învăţa cum să ne suflăm 
nasul fără zgomot, cum să purtăm unghiile curate, 
cum să strănutăm fără ostentaţie, cum să ţinem 
tacâmurile când mâncăm, cum să ne spălăm pe mâini 
etc. În gimnaziu, mi-a fost profesoară de matematică 
şi dirigintă doamna Margareta Florea, un model de 
dascăl şi de om, care trăieşte încă în Şcheii Braşovului, 
pe strada Varişte şi are peste 90 de ani. Am revăzut-o 
în vara trecută şi am povestit îndelung. Datorită 
ei am ajuns eu, elev la o şcoală de cartier, să fac 
liceul la „Şaguna”, cea mai bună şcoală din Braşov, 
aproape ca o universitate. Ce nu-mi iese din cap nici 
acum este aplecarea Domniei Sale spre cultură, spre 
literatură, spre istorie. Vă spuneam că era profesoară 
de matematică. De aceea, avea tot timpul asupra sa 
foi volante, pe care rezolva mereu probleme, dar pe 
verso-urile foilor acelora scria poezii! După ce am 
crescut şi am ajuns la liceu, apoi la facultate şi mai 
departe îi scriam cărţi poştale de sărbători – ca şi astăzi 
– compuse în versuri. Îmi răspundea tot aşa, în versuri. 
Odată, i-am scris un catren în care am menţionat, 
copilăros şi naiv, păstrarea tradiţiei sau ceva de felul 
acesta. Nu am uitat nici până azi răspunsul „Doamnei 
Diriginte”: „Tradiţia păstrată e o lege/ Pentru acela 
ce-o respectă şi-o-nţelege./ Că nu uităm tradiţii şi-
ndemnuri depărtate/ E semn c-avem în piept o inimă 
ce bate/ Şi pentru frumuseţea acestui ceas de-acum/ Şi 
pentru cei cu care ne însoţim pe drum”. Trăise vremuri 
grele, de război, când meseriile tinerilor erau impuse 

vatra-dialog



65

de necesităţi, nu de dorinţele şi înclinaţiile individuale. 
Ea ne-a spus fraza: „Dacă ţara are nevoie de hornari, 
hornar mă fac!”, fiindcă ea fusese între puţinele femei 
care învăţaseră să fie piloţi. Pe noi ne-a învăţat să facem 
ceea ce ne îndeamnă sufletul şi ceea ce ne place mai 
mult. Pe mine voia să mă vadă matematician, dar am 
ajuns istoric. Domnia sa a fost profesor de matematică, 
dar a scris mereu poezii … 

 
– Când şi în ce împrejurări aţi părăsit spaţiul 

natal? Cu ce sentimente? 
– V-am povestit cum am părăsit satul, fără să 

fiu întrebat! Aşa că cele mai puternice sentimente de 
copil se leagă de Braşov, de Strada de Mijloc (care 
avea încă, pe vremea aceea, valea sau gârla în centrul 
ei; de ani buni, gârla a fost acoperită şi tot farmecul de 
altădată a dispărut) şi apoi de cartierul Bartolomeu, de 
strada Lungă, din care pornea strada unde construise 
tata a doua sa casă (după una de la Sântioana). Se 
chema strada Carierii şi aşa se cheamă şi azi. Braşovul a 
fost pentru mine un adevărat univers. Oraşul îmi părea 
imens, dar cea mai mare parte din viaţa aceasta zisă 
citadină o petreceam la margine (unde era casa despre 
care vă spuneam), lângă o pădure imensă cu poieni. La 
poalele pădurii era un cimitir al eroilor sovietici, cu un 
obelisc tipic în centru, terminat cu stea imensă în vârf 
şi cu câte o stea mică pe fiecare piatră de mormânt. 
Lângă acest loc de veci al militarilor sovietici era 
cimitirul normal, creştinesc, unde este înmormântată 
şi bunica mea paternă, cea înstrăinată de Sântioana 
ei. Prin urmare, până pe la 14 ani, atmosfera oraşului 
era pentru mine tot una rurală ori semi-rurală. Aşa că, 
verile petrecute la ţară nu însemnau chiar frângeri de 
atmosferă. Deosebirea cea mai mare între Braşov şi 
zona Gherlei era legată de facilităţi, de apa scoasă din 
fântână, de toaletele de lemn, situate în afara casei. 
Nu era vorba de curăţenie, fiindcă aceasta se păstra 
cu sfinţenie: ne spălam pe mâini şi la ţară, ne îmbăiam 

în covată sâmbăta, ne primeneam hainele, numai că 
toate erau altminteri, de la ştergarul de cânepă până la 
felul de a se pune masa. La Braşov se vorbea curat şi 
frumos, literar, aşa că, pe la 8-9 ani, când am revenit 
la ţară în vacanţă, am avut un şoc. Ştiam eu anumiţi 
termeni regionali – fiindcă mama şi bunica tot în grai 
vorbeau între ele şi la Braşov – dar anumite expresii 
mi se păreau de poveste: „Mira-s-ar lumea de tine!”, 
„Stropşite-ar!”, „Te ţip afară!” etc. Pe la 12-13 ani, mi-
am dat seama că, în vreme ce în satul Fizeş se simţea 
puternic în româneşte influenţa pronunţiei ungureşti 
(„Gye ungye vii?), la Sântioana, adică la câţiva 
kilometri, se vorbea ca în Banat (Ge unge vii?). În 
acest fel, prin pendularea dintre Gherla şi Braşov din 
copilărie, nu am trăit acut sentimentul părăsirii satului, 
fiindcă nu am crescut deloc la sat. Dar prin şansa pe 
care am avut-o, de petrecere a verilor la ţară, consider 
că am putut înţelege direct şi nu la modul livresc 
atmosfera satului din literatură, pe Coşbuc şi pe Goga, 
pe Blaga cu Spaţiul mioritic şi cu veşnicia lui născută 
la sat. Numai aşa, am înţeles cultul pentru pământ, 
pentru proprietatea pământului, al ţăranului ardelean. 
Eu am văzut în copilărie ţărani bătrâni mângâind 
şi sărutând pământul în zori, ca pe fecioare ori pe 
neveste, aşa cum este figurat (de către Rebreanu) Ion 
sau cum este surprinsă (de către Titus Popovici) Ana 
Moţ. În interpretarea lui Ion, cred că George Călinescu 
greşeşte, fiindcă nu a cunoscut sentimentul copleşitor, 
sfâşietor şi dominator al pământului adorat, de către 
ţăranii români transilvăneni mai ales, precum un zeu. 
Comunismul a vrut să-i rupă pe români de pământ şi, 
în parte, a reuşit. Eu am fost, poate, parte a ultimei 
generaţii capabilă să mai simtă, din copilărie, gustul 
pământului reavăn, proaspăt arat, cu aburul ieşind din 
el dimineaţa, ca o sevă dătătoare de viaţă şi de rost în 
viaţă. Încă, în copilăria mea, cea mai de seamă bogăţie 
lumească (mireană) a omului era pământul, ca în Evul 
Mediu. Ulterior, avuţia materială a ajuns să însemne 
orice altceva, de la bani până la limuzine de lux. Ne-
am rupt de pământ, iar pământul se răzbună acum 
pe noi. Apoi am citit romanele şi piesele lui Camil 
Petrescu, operele lui Mihail Sebastian şi ale Hortensiei 
Papadat-Bengescu, ale lui Mateiu Caragiale, dar am 
rămas mereu fascinat de sat şi sunt convins, ca istoric, 
că, cel puţin până în secolul al XIX-lea, satul ne-a 
definit, ne-a crescut, ne-a ţinut şi ne-a salvat ca entitate 
etnică, ca popor. 

       
Interviu realizat de Iulian BOLDEA 
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Iulian BOLDEA

O poetică a renunţării

Adept al unei poetici fruste, minimaliste, şi 
totuşi încrezător în nuanţele limbajului, Andrei Bodiu 
s-a remarcat prin refuzul oricărei distanţe conceptuale 
între sine şi lucruri, denunţând, implicit sau explicit, 
orice iluzii sau mistificări ale gândului sau cuvântului: 
„Caligrafii postmoderniste sînt poeziile lui Andrei 
Bodiu. O realitate epidermică se scrie direct pe pielea 
poemului. Scene, întîmplări, personaje şi «dialoguri» 
cotidiene. Iată materia principală învăluită într-o 
atmosferă derizoriu-absurdă care face suportabilă 
melancolia” (Nicolae Manolescu). Volumul din 
2008, Oameni obosiţi (titlul e reluat de o antologie 
apărută la editura Cartier în 2016), stă şi el sub norma 
„tranzitivităţii”, a detaşării de avatarurile şi spasmele 
eului, consemnând scene, întâmplări, obiecte aparent 
banale, într-un ton de neutralitate afectivă, ce 
repudiază crispările emoţionale sau clamările retorice. 
Avem de a face cu desenul unei lumi ce-şi trădează 
adesea starea obiectuală, imanenţa din care sensul 
e evacuat, desen transcris în notaţii, linii şi forme 
precise, în cuvinte lipsite parcă de personalitate, aşa 
cum este şi realitatea exterioară de la care pornesc. 
Poemele lui Bodiu circumscriu fragmente de real, 
notaţii disparate ale unei lumi alienante, enunţuri 
detaşate de retorica afectivităţii. Atitudinea ostentativ 
prozaică, inventarierea detaliilor, formelor, spasmelor 
realului, înregistrarea meandrelor unei lumi de 
tulburătoare concreteţe, au ca element corelativ, în 
straturile de profunzime ale poemului, o dorinţă, 
subliminală, de resemantizare a lumii, prin care sunt 
sugerate semnificaţii ascunse, clandestine ale lumii. 
În spatele notaţiei adastă, aşadar, un sens cu valoare 
simbolică, după cum, dedesubtul detaliului banal 
se adăposteşte, fragil, inconstant şi inconsistent, o 
boare de transcendenţă, o deziluzie abia camuflată, 
o propensiune spre idealitate: „Nu vom avea semnal/ 

Niciodată// Şi nimeni nu ne va crede/ Vom turui şi 
vorbele noastre/ Vor căpăta colţuri// Mai netede mai/ 
Ascuţite funcţie de anotimp/ Şi ea care seamănă cu/ 
Audrey Tatou şi iubitul ei/ Cu părul lung şi ochii 
albaştri// Vor continua să-şi butoneze/ Mobilele 
uşor/ Disperaţi uşor/ Indiferenţi”. Simona Popescu 
surprinde cu aplomb caracteristicile poeziei lui Bodiu, 
considerând că poezia sa este „una de pură notaţie, 
transparentă, opusă caligrafiei. El propune «studii» – 
pe viaţă şi pe moarte -, studii pe care le face nu ca 
un poet (prin asociaţii, reflecţii), ci mai degrabă cu 
obiectivitatea omului de ştiinţă care adună eşantioane. 
Nu orientează semnificaţia (spre mitic, simbolic etc.), 
ci observă, asemenea clinicianului, prezintă «probe», 
iar «probele» vorbesc de la sine. Dacă poetul lucrează 
cu mecanisme de iluzionare, Bodiu pune în mişcare 
mecanismele deziluzionării”.

Al. Cistelecan subliniază, o dată mai mult, 
vocaţia exasperării, a lipsei de speranţă, dar şi gustul 
vehemenţei negative, al cernelii infernale: „Andrei 
Bodiu şi-a însuşit cu orgoliu disperarea de a trăi într-o 
lume dezarticulată, fără nuanţe ale amorfităţii sale. 
El e poetul unei lumi ce nu numai că şi-a pierdut 
speranţa într-un sens salvator, dar a pierdut până şi 
amintirea acestei speranţe şi a acestui sens. E un poet 
al infernului, al asfixiei cotidiene”.

Vehemenţa sau trauma au, în textele lui Andrei 
Bodiu, un contur eufemizat, minimalist; ele sunt 
plasate sub spectrul unor scenarii epicizate, cu angoase 
şi iluminări atenuate, cu impetuozităţi ce se consumă 
într-un declic al impactului frust dintre simţuri şi 
raţiune. Melancoliile şi extazele lui Andrei Bodiu îşi 
găsesc expresia într-o scriitură cu tensiunea în ralanti, 
constrânsă de reperele contingentului şi de tarele 
tranzitivităţii. Este ilustrată, aşadar, în aceste texte o 
dinamică dialectică în care se întretaie şi îşi răspund 
angoasa şi apatia, febrilitatea şi abulia, configurându-
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se o postulare a frazei duală (notaţie şi sugestie, 
detaliul agrest şi plasticizare conceptuală, realitate 
irevocabilă şi promisiuni ale himericului): „Am visat 
că sunt actor şi/ joc într-o piesă eram îmbrăcat în alb ca 
personajele din piesele/ puse de purcărete sau ca alea 
din hamletul lui vlad mugur/ pe bune eram actor şi 
jucam/ pe scena de la braşov/ aveam un rol de martor 
care/ tăcea într-o imensă hărmălaie cel puţin actriţa 
principală mică şi durdulie/ ţipa întruna ţipătul ei m-a 
trezit// transpirasem de-a binelea sub păturile aspre/ 
caloriferul electric mergea brici afară câinele vecinilor 
de internat/ continua să latre din/ noaptea când fusese 
aici lili hamzea liniştit/ mi-am văzut de rol/ chiar ar 
fi trebuit să intru în scenă dar nu ştiu cum am nimerit 
în sala profesorală a fostului/ meu liceu m-am întâlnit 
cu unul dintre foştii noştri profi m-a/ întrebat cum se 
dă anul acesta admitere la noi la litere a durat/ ceva 
timp să-i explic cum e cu dosarul/ cu procentele între 
timp piesa/ se terminase grăsuţa mi-a spus că fusese un 
mare succes după care a început/ să ţipe la mine că am 
plecat ca un inconştient că-mi dispreţuiesc colegii/ asta 
a fost prea de tot m-am trezit mi-am deschis mobilul/ 
să văd cât e ceasul era 7 fără 3 minute era miercuri/ şi 
aveam 12 ore de curs” (Viaţa e vis). 

Dacă „poezia lui Andrei Bodiu a mers foarte 
departe în exprimarea ororii pe care a trăit-o”, cum 
zice Caius Dobrescu, un alt exeget al poetului, Cornel 
Moraru îl consideră „un maratonist al clipei”: „Nota 
frapantă, definitorie a poeziei lui Andrei Bodiu o 
constituie priză directă a realului, de o transparenţă 
năucitoare, împinsă până la graniţa non-poeticului, 
asimilată unui act pur de receptare vie şi spontană, 
fără nici un fel de premeditare de ordin livresc sau 
pragmatic. (…) Un maratonist al clipei ne pare a fi 
Andrei Bodiu, al clipei atingând dureros graniţa dintre 
fiinţă şi moarte”.

Limbajul poetic are o ţinută ascetică, directă, 
ilustrând un refuz al dicţiei utopice, din specia mirajului 

sau accentele oraculare. Scriitura e, astfel, dincolo de 
aspectul său frust, pliată pe un scenariu al imanenţei 
şi al problematizării, de o coerenţă indiscutabilă, în 
măsura în care ea reflectă continuitatea, echilibrul 
vocii poetice, de ton şi de viziune, în redarea unei 
poetici a cotidianului, din care orice retorism este 
exclus, din care orice ispită a iluziei se retrage. În 
poemul Mado, trecutul şi prezentul, realitatea şi 
ficţiunea, aluzia livrescă şi fascinaţia concretului se 
întrepătrund în spaţiul unei scriituri ambivalente. 
Realitatea pe care o transcrie, metodic, fără ardoare, 
echidistant, Andrei Bodiu în versurile sale – care sunt 
expertize ale solitudinii şi ale anxietăţii – este una 
„îmblânzită”. Nu în sensul unei ornamentici care dă 
peisajului un aspect decorativ, ci în sensul unei atenuări 
a anomiilor şi malformaţiilor lumii. Desenul realului 
este reprezentat în linii reci, poetul îşi constrânge la 
rigoare afectele, preferând austeritatea, laconismul şi 
o dicţiune eliberată de iluzii hieratice sau de retorică. 
Melancolia e relativizată de suflul ironic, în timp ce 
reprezentările realului sunt îmbibate de accentele 
confesiunii, metodice, netrucate, fascinate de refuzul 
autoiluzionării („«Ce-i frumuseţea?» s-au întrebat 
cetăţenii zeloşi/ ieşind dintre zidurile/ zoioase// «Şi 
ce-i demnitatea?» au întrebat/ cravatele pestriţe/ ieşind 
printre cade şi peturi spre/ marginea oraşului unde/ Tu 
ai scris un vers ca o formă de maximă/ Jupuire.// «Ce-
i ironia?» au întrebat/ frumoşii demnii cetăţeni/ prin 
ceaţă neclintiţi/ împietriţi căutând cu gura căscată/ 
celelalte versuri/ celelalte o mie de versuri/ care-i 
învăluiau care-i înconjurau/ strâns sufocant/ sufocant 
de strâns”). 

Gheorghe Crăciun avea dreptate, poezia lui 
Bodiu este un dublu pariu: „un pariu pe viaţa poeziei 
– acea delicată făptura psiholingvistică pe care Andrei 
Bodiu o ia cu îndrăzneală de mână şi o conduce, 
desculţă şi nefardată, pe străzi, prin încăperi domestice 
şi triste în inefabilul lor, printre personaje de tot felul, 
prin propriul său suflet şi prin berării, pieţe, ţări (…). 
Dar e şi un pariu pe moartea cuvântului poetic – 
acel pitic colorat, cu facies grotesc-oracular, de prin 
faţa caselor noastre cu cioburi de oglinzi sclipind în 
tencuială, după care se dau în vânt, acum ca şi altădată, 
unele matroane didactice, fie ele bărbaţi sau femei.”

Stenograme ale derizoriului, fişe clinice ale 
clipei de acum şi de demult, răsfrângeri autoironice 
ale ritualului autobiografic, cu melancolii şi anamneze 
reficţionalizate, versurile lui Andrei Bodiu încorporează 
o sintaxă a derizoriului, ce-şi camuflează reveriile, 
îşi inhibă cu bună ştiinţă ardenţele imaginarului, în 
beneficiul unei scriituri exacte, concentrate şi fruste, în 
care se întrevăd, însă, tristeţea şi parodia, transparenţa 
şi spontaneitatea trăirii.
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Epilog

– Şi-atunci?
– Nu există nici un atunci. M-am hotărât. Plec.
– Şi toţi aceşti ani?
– Toţi aceşti ani au fost o porcărie.
– Nu te-am auzit până acum rostind cuvântul acesta.
– Oh, te rog, lasă cuvintele, te rog din suflet, nu 

te mai lega de cuvinte. Şi-apoi, referitor la acest cuvânt, 
tu nu ai acelaşi sentiment?

– Îl am şi eu uneori, consimţi el.
– Şi-atunci?
– Poate ai dreptate, nu există nici un atunci.
Şi pentru că încetaseră să mai discute în 

contradictoriu, tăcură amândoi, dezorientaţi, şi nu mai 
găsiră ce să-şi spună. El goli dintr-o înghiţitură paharul 
cu bere din faţă, îl puse la loc pe masă şi se gândi că 
după ani de zile, în care fuseseră pururi în contratimp, 
în care sentimentele lor oscilaseră ca două pendule a 
căror mişcare nu coincide nicicând, au ajuns, în sfârşit, 
la aceeaşi concluzie.

Dar de când a început să fie totul o porcărie? 
În primele timpuri, luaseră cu amândouă mâinile tot 
ce se poate lua şi îi veni în minte imaginea unui pom 
încărcat pe care îl scuturi violent, golindu-l de fructe, 
deşi nu ai ce face cu toate. Şi-apoi? Chiar aşa fiind, e 
atât de scurt drumul de la poezie la porcărie? Dar nu 
există un astfel de drum. Nu există mai multe drumuri. 
Există unul singur şi totul e lumina dinlăuntru pe care 
sufletul o răsfrânge asupra acestuia.

Ea îşi înmuie buzele în pahar, dar berea i se păru 
amară şi leşioasă şi puse paharul la loc. El îşi aminti că 
ei îi place berea proaspătă turnată în pahar şi spuma ce 
se formează deasupra.

– Să-ţi torn? întrebă el.
– Nu. Nu sunt în stare să beau. S-a încălzit şi e 

amară.
– Îmi pare rău, dar nu au gheaţă.
– N-are de ce să-ţi pară rău. Mie mi-e indiferent, 

pentru că nu am nici un chef să beau.
Tăcură din nou. Ea simţi cum i se urcă un nod în 

gât şi nu ar fi vrut pentru nimic în lume să plângă.
În restaurantul gării intrară un ţăran în vârstă şi 

un băiat. Bătrânul avea o desagă pe care o aşeză lângă 
scaun, iar băiatul ducea subsuoară un aparat de radio cu 
tranzistori pe care îl puse pe masă, în faţa lui. Comandară 
două sticle de bere şi băiatul încercă aparatul în surdină. 
Bătrânul, cu faţa în palme, se uita atent la aparat, iar 
băiatul mângâia butoanele cu o expresie abia reţinută de 
fericire pe faţă.

– Deci pleci definitiv? întrebă el.
Ea înclină capul afirmativ şi rămase cu ochii 

plecaţi.
– Eşti într-adevăr atât de indiferentă?
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– Nu sunt indiferentă, sunt hotărâtă. Ai vrea să-ţi 
trântesc o scenă de adio?

– Ferească Dumnezeu.
Ea îl privi cu o sclipire maliţioasă în ochi.
– Ştiam că nu-ţi plac scenele. Am ţinut să te 

scutesc de-o ultimă scenă.
– E foarte frumos din partea ta. Cred, totuşi, că 

nu are nici un rost să ne mai înţepăm.
– Într-adevăr, nu mai are.
– Ştii foarte bine motivele pentru care nu-mi plac 

scenele. Nu sunt greu de ghicit pentru oricine are o doză 
de bun simţ.

– Tu întotdeauna ai avut foarte mult bun simţ. 
Bunul simţ te-a oprit să-ţi manifeşti sentimentele pe 
care mă întreb dacă le-ai avut vreodată pentru mine.

– Sunt convins că nici tu nu crezi ceea ce spui.
– Oh, dumnezeule, de câte ori, de câte ori n-am 

trecut prin momente în care nu mai ştiam ce să cred şi 
tu nu m-ai ajutat să-mi spulber îndoielile. Niciodată nu 
m-ai ajutat. Şi-am ajuns aici.

– Nu te înţeleg. Toate acestea le-am mai discutat 
doar. De sute de ori, toate acestea au fost spuse şi 
explicate.

– Ai dreptate, totul a fost spus. Numai ceea ce 
trebuie nu a fost spus nicicând.

Chelnerul se apropie în clipa aceea, curăţă cu un 
şervet faţa de masă de scrumul de ţigară şi luă sticlele 
goale.

– Nu vrei să mai iei ceva? întrebă el.
– Nu. Sau, dacă vrei, o cafea neagră.
– Aici nu-i prea grozavă cafeaua.
– Mi-e indiferent, numai să fie fierbinte. Dacă-i 

fierbinte, nu mai simţi că-i proastă.
Făcu semn chelnerului. În clipa în care îi făcuse 

semn, el vorbea cu femeia din dosul tejghelei şi se uita 
spre masa lor.

– Doriţi?
– Două cafele negre, te rog. Să fie fierbinţi.
– Da. vă rog, se face imediat, spuse chelnerul, şi 

se îndepărtă, fluturându-şi şervetul zelos şi profesional. 
După câteva minute, aduse cafelele în ceşti mari, groase.

– Doriţi un rom sau un coniac lângă cafea? 
întrebă chelnerul.

– Vrei? o întrebă el.
– Nu, nu beau nimic, mi-ar face rău în tren. Tu 

bea însă, dacă vrei
– Un coniac atunci – spuse chelnerului.
Chelnerul se duse după coniac şi ei sorbiră din 

cafele, aprinzându-şi câte o ţigară.
– Ai avut dreptate, nu-i prea grozavă cafeaua, 

spuse ea. În schimb e fierbinte.
El tăcu, preocupat. Între timp, chelnerul aduse 

coniacul, apoi se duse la tejghea şi rămase acolo.
– Totuşi, va trebui să mai vii. Ţi-ai lăsat o 

mulţime de lucruri aici, spuse el.
Ea fixă îndelung un punct pe suprafaţa geamului 

spălăcit al restaurantului, prin care se vedea un petec de 
cer murdar şi pătat de muşte.
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– Voi găsi o modalitate să le duc, spuse ea, evaziv, 
într-un târziu. Şi-apoi nu sunt chiar atât de multe.

El o privi şi îi trecu prin minte gândul că altădată 
aşteptau în gări trenuri cu care plecau împreună şi cât 
de simplu şi cât de altfel era totul. Ar fi vrut să-i spună 
lucrul acesta, dar tăcu.

– Şi-acasă ce ai de gând să le spui? întrebă el.
– Încă nu ştiu.
– Desigur că nu ştii. Dacă m-ar întreba cineva, 

să fiu al dracului dacă aş şti ce să spun despre toată 
povestea asta.

– Nu toate lucrurile sunt uşor de explicat. Dar 
nu mai merge. Mai ales de un an încoace nu mai merge 
deloc. Crezi că nu am fi ajuns să distrugem totul, şi să ne 
distrugem şi pe noi, în felul acesta?

– Şi în felul acesta salvăm ceva?
– Viaţa noastră în comun nu mai poate fi salvată. 

Şi-atunci trebuie să ne salvăm pe noi. Ceea ce mai 
rămâne din noi.

– Ceea ce mai rămâne din noi... Ceea ce mai 
rămâne nu are nici o importanţă.

– E singurul lucru care mai are importanţă, totuşi.
O privi stăruitor. Încercă să-i surprindă privirea, 

dar ea nu-şi ridică ochii.
– Şi poţi concepe cum arată acest lucru? o întrebă.
– Nu. Încă nu pot concepe. Dar mă voi strădui. 

Sunt sigură că timpul ne va ajuta.
– Timpul... Marele tămăduitor... Timpul care 

vindecă toate rănile... Simt că explodez. De unde dracu 
ai scos panseurile astea? Singură le-ai rumegat? În 
singurătatea şi prăpastia nefericirii tale?

Ea dădu din umeri.
– De fapt, tu întotdeauna ţi-ai bătut joc de 

sentimentele mele. Niciodată nu ai pierdut vreun prilej 
ca să-ţi baţi joc.

– Nu-mi bat joc de sentimentele nimănui. 
Mă scot însă din sărite vorbele mari care nu ajută 
la nimic. În loc de asta, dacă am încerca să vorbim 
normal, crezi că nu am ajunge mai degrabă la o 
soluţie?

Tăcu brusc. Goli dintr-o înghiţitură coniacul ce mai 
rămăsese în pahar, îşi aprinse o nouă ţigară şi dintr-o dată 
se simţi descurajat şi înţelese că totul e inutil. Nu, cuvintele 
nu ajută la nimic atunci când ai ajuns aici. De fapt, voise 
să spună cu totul altceva. Şi i se păru că ea este aceea care 
nu înţelege. Dar acum totul fusese spus, totul fusese cât se 
poate de prost spus, şi acum totul era zadarnic.

Îşi terminară de băut cafelele în tăcere, cu gesturi 
automate, ciudat de identice, apoi el se uită la ceas.

– Mai sunt câteva minute. Ar trebui să plătim şi 
să ieşim pe peron.

Ea îşi scoase oglinda şi pieptenul din poşetă, iar 
el făcu semn chelnerului.

– Plata.
Chelnerul mâzgăli în grabă nişte cifre pe bonier, 

le adună, apoi rupse bonul şi îl puse pe masă. El îşi 
scoase portofelul şi plăti.
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– Eşti gata?
– Da, spuse ea închizându-şi poşeta.
Se ridicară, el luă valiza mare, îmbrăcată în husă 

albastră, cu iniţialele ei din litere de piele şi ieşiră pe 
peron. Chelnerul îi urmări cu privirea până ieşiră şi 
spuse ceva femeii de la tejghea. Femeia dădu din cap şi 
se uită după ei.

Peronul începuse să fie animat în preajma 
momentului sosirii trenului şi se retraseră într-un colţ. 
El puse valiza jos şi îşi aprinse cu gesturi automate o 
ţigară.

– Ai fumat mult, spuse ea. N-ar trebui să mai 
fumezi atât.

El dădu din umeri şi nu răspunse. Îşi simţi 
mintea ciudat de pustiită. Nu putea crede în realitatea 
despărţirii, nu putea crede într-un gest definitiv care 
să schimbe tot ceea ce îşi închipuise întotdeauna că 
este făgaşul imuabil al vieţii lui. Ea stătea în faţa lui, 
cu trăsăturile feţei împietrite şi hotărâte, doar vocea 
îi tremurase puţin când îi spuse că a fumat mult. 
Câteva minute încă şi-apoi nu vor mai fi împreună. 
Totul era mult mai greu decât îşi închipuise atunci 
când, după nesfârşite certuri şi discuţii, se hotărâseră 
să se despartă. Acum ştia că toate certurile acelea nu 
avuseseră nici un rost şi mai ştia că aflase lucrul acesta 
prea târziu. Chiar şi-acum, înainte de despărţire, în 
virtutea nu ştiu cărei inerţii fatale, nu făcuseră altceva 
decât să se certe.

În clipa aceea se auzi şuieratul locomotivei. 
Tăceau, cu privirile aţintite de-a lungul şinelor. Cum va 
fi oare ceasul următor? Şi cum vor fi zilele următoare şi 
apoi anii ce vor veni? Ceva se mai împotrivea în el, încă 
nu îşi putea imagina cu adevărat despărţirea.

Ridică geamantanul şi se apropiară de linia pe 
care trebuia să sosească trenul. Păşind alături, ea îşi 
dădu pe spate o şuviţă de păr cu un gest care îi era 
familiar şi el o privi. Apoi i se păru că simte trepidaţia 
şinelor şi îşi închipui trenul luând ultima cotitură înainte 
de a pătrunde în gară. În clipa următoare se auzi un 
şuierat puternic şi locomotiva apăru deodată în faţa lor, 
uriaşă, neagră, ameninţătoare, iar respiraţia ei fierbinte 
şi năprasnică îi învăluia.
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Precursoarele: primele femei care au 
jucat în limba română (II)

La Iaşi, cu doi ani mai înainte de reprezentaţia 
inaugurală a şcolarilor de la Sf. Sava de pe scena de 
la Cişmeaua Roşie, mai precis în 27 decembrie 1816, 
s-a jucat în limba română pastorala într-un act Mirtil 
şi Hloe. Textul a fost tradus de Gheorghe Asachi după 
dramatizarea în limba franceză – Myrtil et Chloé (1786) 
de Jean-Pierre Claris de Florian – a unei idile, în proză, 
intitulate Daphnis (1754), aparţinând scriitorului de 
limbă germană Salomon Gessner (lucrare care, la 
rândul său, era inspirată din micro-romanul grecesc 
Daphnis şi Chloe de Longos, compus în secolul II d. 
Chr.). Spectacolul, pus la cale de către acelaşi Gheorghe 
Asachi, s-a reprezentat însă într-o casă particulară (şi 
nu pe o scenă publică ca cea de la Cişmeaua Roşie), 
proprietate a hatmanului Costache Ghica (sau Ghyka1), 
„de peste drum de Mitropolie”2, unde cel dintâi 
organizase, bineînţeles cu acceptul gazdei, un teatru de 
societate exclusivist. 

Actorii reprezentaţiei din iarna anului 1816 au 
fost Costache Sturdza (în rolul lui Lizis, „închinătorul lui 
Amor”) şi nepoţii gazdei - copiii logofătului Alexandru 
(Alecu) Ghica şi ai Elenei Sturdza, rămaşi în grija tatălui de 
mici, după divorţul părinţilor. Este vorba despre Grigore 
Alexandru Ghica (viitorul domnitor al Moldovei, între 
1849 - 18563; ultimul dinaintea Unirii Principatelor), pe 
atunci în vârstă de 12 ani, care l-a interpretat pe Mirtil, 
şi de sora lui, Elena Ghica, o adolescentă de 15 ani 
(sau poate doar o copilă de 9 ani, într-o altă variantă4), 
care a interpretat-o pe Hloe.5 Ei erau obişnuiţi deja să 
dea spectacole de salon în limba franceză. Potrivit 
lui Teodor Burada, după Mirtil şi Hloe, Asachi a mai 

montat în casa hatmanului Ghica şi alte piese, printre 
care tragedia Alzira de Voltaire, care s-a jucat tot în 
română, iar, „pe la 1818”, nişte tablouri vivante (tableaux 
vivants), „executate de junii şi junele Moldovene”, dar nu 
se cunoaşte exact distribuţia acestor spectacole.6 Ele au 
încetat, se pare, la presiunea domnitorului fanariot Scarlat 
Callimachi, „influenţat de cei cărora nu le convenea 
naşterea unei astfel de mişcări culturale”, după cum scrie 
Ioan Massoff, şi care l-ar fi atenţionat pe Asachi cum că 
„întreprinderea sa ar contribui la «stricarea caracterelor 
copiilor de boieri»”.7 („Boala” însă tot s-a întins, căci se 
pare că Mirtil şi Hloe, pastorala tradusă de Asachi, s-a mai 
jucat, cu alţi actori, în casa logogătului Vasile Rosetti din 
Iaşi, în 27 aprilie 18208 – iar nu abia în 1887, când crede 
Teodor T. Burada că s-a reprezentat această piesă pentru 
a doua oară, în cursul unui „Concert popular” dat de el 
însuşi în Sala Pastia9)

Dacă despre munteanca Marghioala Bogdănescu, 
prima româncă despre care avem ştire că a jucat pe o 
scenă publică (în limba română), avem prea puţine date, 
aşa cum am arătat în articolul din numărul precedent al 
„Vetrei”, despre interpreta Hloei de la 1816 avem, din 
fericire, ceva mai multe informaţii. La ceva vreme de 
la episodul respectiv, Elena Ghica (n.? 1801?10 - d. 18 
sept. 1889) avea să devină soţia polcovnicului11 (apoi 
generalului) rus Pavel Şubin (n. 13 oct. 1785 - d. 25 aug. 
1854), participant la războiul ruso-turc din 1828-1829, 
numit ulterior şef al vămilor din Basarabia.12 Se spune că 
acesta a fost prieten cu celebrul general Pavel Kiseliov 
– sau Kiseleff –, guvernatorul Principatelor între 1829-
1834.13 Din Amintirile din copilărie ale lui Radu Rosetti, 
nepot al lui Grigore Alexandru Ghica pe linie maternă, 
aflăm amănunte despre mariajul Elenei, care nu a fost 
tocmai idilic (precum amorul dintre Mirtil şi Hloe...): 
„În primii ani după moartea Anicăi Catargiu (bunica 
maternă a autorului, a doua soţie a lui Grigore Ghica, 
n.m.), sora lui Grigore Ghica, Elena Şubin, căsătorită cu 
acel mare mojic şi beţiv care era generalul rus Şubin, 
îngriji de cele două fete ce le lăsase. Şubin luase pe 
mătuşa numai din cauza marii zestre ce o avea, căci 
poseda toate virtuţile ce pot face podoaba unei femei 
afară de frumuseţe, şi o bătea măr de câte ori se-mbăta, 
adică aproape în fiecare zi. Mătuşa Elena Şubin trăia în 
Vaslui, care-i aparţinea (nu numai moşia cu acest nume, 
dar şi târgul), unde creştea pe numeroşii ei copii, de ale 
căror lecţii se împărtăşea şi mama”14. Într-adevăr, Elena 
Ghica, măritată Şubin, a avut cu „mojicul” şi „beţivul” 
nu mai puţin de opt copii, trei băieţi şi cinci fete, „dintre 
care doar doi nu au avut urmaşi”15, după cum notează 
istoricul Mihai Sorin Rădulescu. Pe lângă ei, se mai 
ocupa, se pare, de nişte tinere. Astfel, în 1837, „M-a 
Baronne Şubin”, adică „madama baroneasă Şubin”, 
figura pe o listă a şcolilor şi pensionatelor din Moldova, 
întocmită de „Ministerul din năuntru”, în calitate de 
proprietară a unui pensionat de fete, având înscrise 16 
eleve, de a căror educaţie se ocupa tot ea, predându-le 
franceza, rusa, germana „şi alte musiceşti practisiri”16. 
Probabil aceste activităţi au reprezentat pentru „Şubina” 
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- cum i se mai spunea - un refugiu dintr-o existenţă ce 
trebuie să fi fost destul de marcată de suferinţă. La mai 
bine de un an după ce rămăsese văduvă, Elena îi scria 
fratelui ei, în coada unei scurte epistole (redactate în 
limba franceză), următoarele rânduri: „Adio, fratele meu 
drag, te îmbrăţişez tot atât de tandru precum te iubesc, 
gândeşte-te uneori cu prietenie la sărmana ta soră atât de 
tristă şi atât de nefericită.”17 Acesta avea însă să-i dea, 
nu peste multă vreme, o nouă şi cumplită lovitură, căci, 
în 1857, aflat în Franţa (după sfârşitul domniei), şi-a 
pus capăt zilelor, descărcându-şi o armă de vânătoare 
în cap. Înainte de plecarea din ţară, Grigore petrecuse o 
săptămână întreagă în compania surorii sale, la moşia ei 
din Slobozia. Avea o fire hipersensibilă, nu-şi revenise 
niciodată complet după moartea celei de-a doua soţii, 
Ana Catargiu, deşi era la al treilea mariaj (cu franţuzoaica 
Euphrosine Leroy, care a rămas în foarte bune relaţii cu 
sora lui, după cum istoriseşte Constantin Gane în Trecute 
vieţi de doamne şi domniţe18), iar intrigile şi calomniile 
compatrioţilor îi şubreziseră şi mai mult nervii.

La reprezentaţia din 1816, interpreţii piesei Mirtil 
şi Hloe au purtat pe scenă costume populare, specifice 
păstorilor moldoveni. Într-o epocă de „străinomanie”, 
cum o numeşte Gheorghe Asachi în „procuvântarea” 
piesei (tipărită în 1850 la Tipografia Institutului Abinei), 
arborarea portului naţional şi utilizarea limbii române 
de către membrii claselor sus-puse, ai boierimii locale 
(în rândul căreia se vorbeau franceza şi greaca, eventual 
germana, rusa sau italiana), era ceva echivalent cu o mini-
revoluţie. Alegând să reprezinte această idilă (specie, pe 
atunci, foarte la modă), Asachi pretinde că a încercat, de 
fapt, să mai atenueze şocul noutăţii, care ar fi fost şi mai 
mare dacă personajele vorbitoare de limbă română ar fi 
fost angajate în acţiuni eroice sau intrigi de salon: româna 
era în acea vreme dispreţuită, în general, de către înalta 
societate (lucru valabil şi pentru Ţara Românească) – era 
limba ţăranilor şi a sărăntocilor, a slugilor, iar nu a vieţii 
intelectuale şi culturale. Asachi reuşise cu greu să iniţieze 
în 1813, pe lângă Şcoala domnească, de limbă greacă, 
din Iaşi, un curs de „inginerie şi de hotărnicie” – primul 
curs superior (de nivel universitar) în limba română 
din ţările române. Dar să-i dăm, mai bine, cuvântul 
însuşi autorului întreprinderii „sumeţe” din 1816, care 
explică în prefaţa pomenită anterior împrejurările în 
care s-a jucat Mirtil şi Hloe, „astă mică piesă ce pe cel 
întâi teatru Român româneşte s-au reprezentat”, cum o 
recomandă el: „În o epocă de străinomanie, la 1816, am 
fost înfiinţat un teatru de societate în casele răposatului 
Hatman Constantin Ghica, boier generos şi iubitor de 
cultură. Actorii erau fii şi fiice a[le] celor întâi familii, 
care reprezentau piese franceze. Acestora am încredinţat 
întreprinderea, pe atunci sumeaţă, a face o breşă în 
acea străino-manie, adresând limba patriei cătră inimi 
patriotice. Şi, fiindcă prea mult ar fi fost a vorbi deodată 
româneşte despre evenimente eroice [s]au despre intrigi 
de saloane, care atunci numai în limbi străine se urzeau, 
Muza modestă s-au fost învăscut în veştminte câmpene 
şi, cu ajutorul acestui prestigiu şi a costumului naţional, 

cel mai pitoresc pentru păstori, inimile s-au încântat, 
şi auzul a început a se domestici cu limba ce pe atunci 
o numeau dialect. Impresia acestei reprezentaţii a fost 
plăcută. Cuvintele cele naive a[le] lui Mirtil şi Hloe, ce 
căpătară nou merit prin graţia şi talentul junilor diletanţi, 
mult timp au răsunat în cercul societăţilor.”19 În aceeaşi 
prefaţă, Asachi ne-a lăsat şi un scurt comentariu al 
piesei: „Subiectul piesei sunt sentimentele de respect, 
de evlavie, de iubire fiiască, de recunoştinţă şi de amor, 
care, practicate în curăţie, sunt temeiul moralului. Aceste 
sentimente, naturale între păstori, nemuritorii idilişti 
Gessner şi Florian le-au înfăţoşat în astă piesă drept model 
spre a fi imitate de clasele cetăţenilor.”20 Trebuie spus că 
Florian a modificat un pic datele idilei lui Gessner: în 
dramatizarea lui, Mirtil şi Hloe nu mai sunt fraţi, ca în 
textul scriitorului elveţian, ci doi puberi, de 13, respectiv 
12 ani, încercaţi de primii fiori ai dragostei (precum în 
micro-romanul lui Longos). Ei schimbă nişte daruri, 
în semn de afecţiune reciprocă, pe care îşi făgăduiesc, 
în dreptul Templului lui Amor, să nu le înstrăineze 
niciodată, dar sunt gata să renunţe la preţioasele odoare, 
oferindu-le, fiecare în secret de celălalt, drept ofrandă – 
Mirtil lui Lamon, un păstor cu puteri de vindecător, iar 
Hloe însuşi zeului Amor -, cu credinţa că jertfa lor va 
contribui la însănătoşirea tatălui lui Mirtil, căzut grav 
bolnav, scuturat de friguri. Virtutea le este răsplătită: 
darurile le sunt înapoiate, iar Menalcas, părintele lui 
Mirtil, îşi recapătă puterile. Lizis, slujitor în Templul lui 
Amor (acelaşi templu în care Hloe, luptându-se cu ispita, 
refuzase mai devreme să păşească alături de Mirtil fără 
ştiinţa şi acceptul mamei...), rezumă morala întâmplării 
în felul următor: „acel ce jertfeşte toate datoriilor sale 
este sigur să agiungă la fericire”21 (subl. a.). 

Pentru cineva interesat de condiţia femeii, 
o replică de-a Hloei e cu deosebire interesantă. 
Povestindu-i lui Mirtil cum i-a cioplit, cu mâna ei, caţa 
pe care i-a făcut-o cadou (e vorba de un băţ lung, cu 
cârlig la vârf, cu care prind ciobanii oile), Hloe spune 
la un moment dat: „Apoi am mai săpat în vârful caţei 
litera întâi a numelui tău; singura ce o ştiu a scrie.”22 
Să se fi îndepărtat Asachi de la original pentru a face 
o aluzie la starea precară a învăţământului de la sate şi 
la analfabetismul majorităţii populaţiei din Moldova, 
mai cu seamă al celei de sex feminin23? Ipoteza e 
tentantă, dar confruntarea cu originalul o infirmă: „Et, 
puis, c’est que j’ai gravé tout au haut de la houlette la 
première lettre de votre nom: c’est la seule que je sache 
écrire”24 – fraza în cauză se regăseşte în dramatizarea 
lui Jean-Pierre Claris de Florian. De fapt, „adaptate” 
sau „localizate” în raport cu textul francez au fost doar 
costumele actorilor moldoveni (şi, poate, anumite 
detalii scenografice). „Moda” iei româneşti, care 
cunoaşte în zilele noastre un moment de reviriment, 
aici, în spectacolul ieşenilor din 1816, îşi are obârşia... 
După „breşa” făcută de Elena Ghica, doamnele din 
înalta societate au început să se înfăţişeze în diverse 
ocazii în straie naţionale, ca manifestare a sentimentelor 
patriotice. 
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La spectacolul ieşenilor din 1816 a asistat 
şi Mitropolitul Veniamin Costache, elogiat de către 
istoricul francez Edgar Quinet (ginerele lui Asachi) 
pentru vederile şi iniţiativele sale luminate. În Les 
Roumains (Românii), lucrare publicată mai întâi în 
„Revue des deux mondes” în 1855, apoi în volum, 
Quinet îi atribuie acestuia meritul de a fi încurajat şi 
patronat întreprinderea teatrală a lui Gheorghe Asachi: 
„Într-o zi (Veniamin, n.m.) a auzit vorbindu-se despre 
un teatru naţional; a vrut să-i culeagă primele roade. A 
fost compusă o piesă care a fost reprezentată pentru el. 
Acest spectacol de salon, între două lumânări, i s-a părut 
admirabil, încât sub patronajul lui s-a inaugurat teatrul, 
ca în timpul misterelor”25 (trad. m.). Faptul mi se pare 
remarcabil, întrucât biserica ortodoxă din ţările române, 
la fel ca suratele ei din lumea creştină, s-a arătat, în 
general, ostilă faţă de actori. Dar despre desconsiderarea 
actorilor – şi mai ales a actriţelor - în ţările române, la 
începuturile mişcării noastre teatrale, voi vorbi mai pe 
larg în articolul din următorul număr al revistei. 

_____________ 
1 „Ghyka” semnau într-o vreme Ghiculeştii din Moldova, 

pentru a nu fi confundaţi cu cei din ramura muntenească a familiei. 
2 Teodor T. Burada, Istoria teatrului în Moldova, vol. I, 

Iaşi, Institutul de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Comp., 1915, p. 99.
3 Cu o pauză de un an, din octombrie 1853 până în 

octombrie 1854. 
4 Pe mormântul Elenei Ghica (măritată Şubin), din 

Cimitirul Sf. Ioan din Vaslui, stau scrise următoarele rânduri: „Elena 
Şubin, sora domnitorului Grigore Ghica, decedată la 18 septembrie 
1889, în etate de 88 ani“. Vezi Nicolae Ionescu, „Cimitirul Bisericii 
«Sfântul Ioan» şi rezervaţia Ghica-Şubin-Hoffmann din Vaslui”, 
în Ziarul Lumina, 15 iunie 2015, articol consultat online la adresa: 
http://ziarullumina.ro/cimitirul-bisericii-sfantul-ioan-si-rezervatia-
ghica-ubin-hoffmann-din-vaslui-102785.html Istoricul Mihai Sorin 
Rădulescu, specialist în genealogie, dă ca dată a naşterii Elenei anul 
1801 (ceea ce concordă cu inscripţia de pe mormânt). Vezi Mihai 
Sorin Rădulescu, „Două scrisori din familia Ghyka”, în România 
literară, nr. 16/ 2009, articol accesat online la adresa: http://www.
romlit.ro/dou_scrisori_din_familia_ghyka (republicat în Idem, Din 
istoria familiei Ghika. Contribuţii de istorie culturală, Bucureşti, 
Corint, 2017, pp. 41-47). În capitolul despre Mama, nevestele şi fetele 
lui Grigore Vodă Ghyka al Moldovei din Trecute vieţi de doamne 
şi domniţe, memorialistul Constantin Gane susţine însă că Elena 
Ghica s-ar fi născut abia pe la sfârşitul anului 1807, fiind subiect de 
dispută la divorţul părinţilor ei (aprobat de Divanul domnesc în acel 
an şi sancţionat de Mitropolitul Veniamin Costache). Potrivit lui 
Constantin Gane, Elena Sturza (soră a viitorului domnitor Mihail 
Sturza) s-ar fi căsătorit cu Alecu Ghica în 1803, la vârsta de 17 
ani. Pe Grigore l-a născut în anul următor, 1804. În 1807, ea s-a 
îndrăgostit de un conte francez, Théodore de Crussol. Toate părţile 
implicate s-au comportat onorabil, iar Alecu Ghica a cerut divorţul 
sub un pretext foarte elegant formulat, cerând însă „ca copilul ce 
urma să nască nevastă-sa peste câteva lui să-i fie dat lui”. De la 
naşterea fetiţei, lucrurile au luat o turnură dramatică, după cum 
relatează Gane: „În iarnă însă, când se născu şi copilul – o fată, 
Elena – contele de Crussol trebui să părăsească Iaşii, fiind chemat 
la armată, pe front. Nu se mai întoarse niciodată. Îmbolnăvindu-se 
acolo de oboselile războiului, el zăcu multă vreme suferind, până-şi 
dete într-o zi duhul, în 1813, într-un sat de lângă Varşovia. 

 Elena, rămasă şi fără bărbat şi fără iubit, nu se ţinu de 
cuvânt şi nu vru să se despartă şi de fetiţa ei. Divanul domnesc fu 
nevoit să judece şi această pricină dintre foştii soţi, luându-i un 
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an mai târziu copilul cu de-a sila şi dându-l tatălui, care îi dete o 
deosebită creştere, măritând mai târziu pe această odraslă dragă 
lui după Pavel Şubin, şeful vămilor din Basarabia, strănepotul 
nefericitului favorit al ţarinei Elisabeta (e vorba de Alexei Şubin 
- sergent în Regimentul Semionovski şi iubitul din tinereţe al 
Elisabetei Petrovna, fiică a lui Petru cel Mare -, căruia i-a fost tăiată 
limba din cauza legăturii sale cu viitoarea împărăteasă a Rusiei, 
fiind apoi exilat în Siberia, toate astea la porunca Împărătesei Ana, 
verişoara Elisabetei, n.m.)”. Ulterior, mama lui Grigore şi a Elenei 
s-a recăsătorit cu generalul Harting, guvernator al Basarabiei, cu 
care a avut un fiu. Nici această căsătorie nu a fost una fericită. Elena 
Sturza a murit în 1831, iar Alecu Ghica (n. 1782) s-a stins în 1850. 
Vezi Constantin Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe. De la 
restabilirea domniilor pământene până la unirea principatelor, 
1822-1859, vol. 3, Bucureşti, Editura Ziarului „Universul”, f.a. 
(193-), pp. 247-253. Tot 1807 figurează drept anul naşterii Elenei 
Ghica pe site-ul familiei Ghika, întreţinut de către Mona şi Florian 
Budu-Ghyka – vezi http://www.ghika.net/Arbre/A29_2016.pdf 

5 Vezi Teodor T. Burada, op. cit., p. 99. 
6 Idem, pp. 103-104.
7 Ioan Massoff, Teatrul românesc. Privire istorică, vol. I 

(De la obârşie până la 1860), Bucureşti, E.P.L., 1961, p. 77. 
8 Vezi secţiunea Note şi comentarii, în Gheorghe Asachi, 

Opere. Scrieri în proză şi dramatice, vol. II., Chişinău, Editura 
Hyperion, 1991, p. 503. 

9 Vezi Teodor T. Burada, op. cit., p. 102, nota de subsol 1.
10 Vezi discuţia de la nota 4.
11 Echivalentul gradului de colonel.
12 Vezi discuţia de la nota 4.
13 Nicolae Ionescu, art. cit.
14 Radu Rosetti, Amintiri din copilărie, Bucureşti, 

Imprimeria Fundaţiei Culturale „Principele Carol”, 1925, p. 44.
15 Mihai Sorin Rădulescu, art. cit.
16 Listă reprodusă de V. A. Urechia în Istoria şcoalelor de 

la 1800-1864. Cu o scurtă introducere coprinzând note din istoria 
culturei naţionale anterioare secolului al XIX-lea şi cu numeroase 
facsimile de documente, semnături, autografe, etc., tomul I, 
Bucureşti, Imprimeria Statului, 1892, p. 376.

17 Ibidem.
18 Vezi Constantin Gane, op. cit., p. 343.
19 Mirtil şi Hloe. Pastorală prelucrată de G. Asachi. Cea 

întâi piesă dramatică reprezentată în limba română, Iaşi, Tipografia 
Institutul Albinei, 1850, pp. 3-4. (Textul volumului e redactat în 
alfabetul de tranziţie. Pentru transcrierea în alfabetul latin, vezi 
antologia alcătuită de Tiberiu Avramescu, Începuturile teatrului 
românesc, Bucureşti, Editura tineretului, 1963, pp. 49-64.) 

20 Idem, p. 5.
21 Idem, p. 32.
22 Idem, p. 13.
23 Tocmai din acest motiv, printre multe alte iniţiative, lui 

Asachi i-a aparţinut şi cea a înfiinţării primului institut de educaţie 
pentru fete din Moldova, în 1834. 

24 Jean-Pierre Claris de Florian, Mirtil et Chloé. Pastorale, 
în Oeuvres.Théatre, vol. 5, Paris, Chez Ménard, Libraire-Éditeur, 
1838, p. 420.

25 „Un jour il entendit parler d’un théâtre national; il 
voulut en avoir les prémices. On composa une pièce qui fut 
représentée pour lui. Ce spectacle dans une chambre, entre deux 
bougies, lui parut admirable, et c’est sous son patronage que fut 
inauguré le théâtre, comme au temps des mystères”, Edgar Quinet, 
Les Roumains, în Oeuvres complètes, Paris, Pagnerre, 1857, p. 
90. Teodor T. Burada citează în Istoria… sa, din aceeaşi ediţie 
franţuzească, ultima frază din fragmentul anterior, tradusă de el în 
felul următor: „Acest spectaclu într-un salon particular, iluminat 
de câteva lumânări, s-a părut lui Veniamin admirabil, încât teatrul 
român s-a inaugurat sub patronajul lui, ca în timpul misteriilor”, 
vezi op. cit., p. 103.
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Rodica GRIGORE

Personaj şi acţiune în proza lui 
James Meek 

„Revoluţionarul intră în viaţa publică, a claselor 
şi a aşa-zisei culturi şi trăieşte în ea numai pentru că 
are încredere în distrugerea ei rapidă şi totală. Nu e 
revoluţionar dacă simte milă pentru ceva din această 
lume. Nu este revoluţionar acela care nu poate merge 
până la capăt.” Acestea sunt doar o parte a convingerilor 
pe care le manifestau (sau trebuia să le manifeste ori 
să le dobândească în cel mai scurt timp) tinerii ruşi 
cu simpatii politice de stânga, implicaţi, la începutul 
secolului XX, în acţiuni de destabilizare a statului sau 
chiar în activităţi teroriste. 

Plasând aceste fragmente din aşa-numitul 
„Catehism al revoluţionarului” chiar în primul capitol 
al romanului său intitulat Un gest de iubire (The 
People’s Act of Love) (2005), James Meek sugerează 
de la bun început cititorului că una dintre preocupările 
sale esenţiale va fi să evalueze, pe parcursul textului, 
consecinţele pe care le au asupra tinerei generaţii 
ideile revoluţionar-anarhiste (deloc lipsite de accente 
teroriste!) prezente în Rusia primelor decenii ale 
secolului trecut. Însă, dincolo de acest aspect, Meek 
are în vedere o serie de aspecte mai puţin cunoscute din 
istoria prezentă a Rusiei, şi anume prezenţa Legiunii 
Cehoslovace în Siberia, unde soldaţii cehi, ajunşi aici în 
urma tulburărilor care au marcat destrămarea Imperiului 
Austro-Ungar, vor fi siliţi să rămână într-o situaţie de 
semi-captivitate până în anul 1920, când vor fi evacuaţi/ 
salvaţi, cumva in extremis. Apoi, Un gest de iubire nu 
se fereşte să aducă în discuţie – şi chiar să plaseze în 
prim-planul acţiunii – comunităţile ruseşti de castraţi 

voluntari („skopţî”), apărute în regiunile siberiene 
încă din veacul al XIX-lea, dar a căror prezenţă a fost 
atestată chiar şi după încheierea celui de-al Doilea 
Război Mondial. Şi, ca un ultim element de menţionat 
aici, dar nicidecum în ultimul rând, autorul cu siguranţă 
şi sub impulsul formaţiei sale de jurnalist specializat în 
problemele zonelor de conflict şi nedorind să se ferească 
de ceea ce i-ar înspăimânta, poate, pe mulţi oameni de 
litere, tratează – şi nicidecum în cheia detaliilor demne 
de rubrica faptului divers ori a ştirilor sângeroase 
– fenomenul canibalismului atestat şi practicat în 
Siberia de către unii deţinuţi care reuşeau să evadeze 
din îngrozitoarele lagăre de acolo: aceştia ademeneau, 
adesea, o „victimă naivă” (de cele mai multe ori un 
deţinut mai tânăr şi lipsit de experienţă); în primă fază 
ajutau respectiva persoană să se salveze, dar apoi, dacă 
situaţia devenea disperată, iar resursele de hrană se 
terminau, sfârşeau prin a o mânca. 

Chiar şi aceste detalii demonstrează că Un gest 
de iubire este nu doar o carte extrem de temerară din 
punctul de vedere al tematicii şi detaliilor implicate 
în naraţiune, ci şi una ce dă senzaţia, nu o dată, că se 
transformă într-un adevărat roman de aventuri, punctat 
de momente de supans şi de spectaculoase răsturnări de 
situaţie. Cu toate acestea, textul nu e niciodată obositor, 
iar amănuntele forţate sau excesive sunt ocolite cu grijă, 
astfel încât prima impresie de lectură este aceea a unei 
cărţi solide şi temeinic scrise, care ne duce cu gândul 
la atmosfera ce marchează multe dintre creaţiile lui 
Dostoievski sau Turgheniev, dar având şi o serie de note 
care ne trimit la o nouă versiune a Inimii întunericului 
– raportarea la proza lui Joseph Conrad fiind, de altfel, 
evidentă în multe din punctele nodale ale acţiunii. Un 
gest de iubire configurează, astfel, tărâmul unde, ca 
să repetăm formula lui E. M. Forster (care îl parafraza 
pe Alexander Pope), „îngerii se tem să păşească”, dar 
unde nici demonii nu par a se simţi în largul lor. În orice 
caz, în uriaşa Siberie, diferenţele între îngeri şi demoni 
ameninţă, în nu puţine momente, să nu mai fie deloc 
relevante... 

Cartea începe cu un scurt capitol ai cărui 
protagonişti sunt tânărul student Samarin şi iubita sa, 
Katia, iar întâmplările se petrec la Raduga, un orăşel 
de pe Volga, în anul 1910. Samarin nu reuşeşte să o 
împiedice pe Katia să detoneze explozibilul pe care-l 
purta asupra ei, aşa că fata va fi deportată în Siberia. După 
nouă ani, Samarin ajunge la Iazîk, un sat din apropierea 
fluviului Enisei, nu departe de Irkuţk, locuit de o sectă 
de castraţi condusă de „iluminatul” Gleb Balaşov, iar 
sosirea fostului student aici coincide cu o serie de crime 
care spulberă pe dată liniştea unei localităţi unde nu se 
mai întâmplase nimic notabil de când se stabilise aici 
Legiunea Cehoslovacă – mai precis rămăşiţele acesteia 
– ai cărei soldaţi se resemnaseră cu o existenţă precară, 
mereu la cheremul dezaxatului comandant, Matula. Însă 
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tot la Iazîk ajunsese, în urmă cu câţiva ani, şi o femeie 
frumoasă însoţită de un băieţel, iar cei doi determină 
apariţia unor conflicte între oameni care, teoretic, ar fi 
trebuit să se fi eliberat, odată cu castrarea ritualică, de 
toate posibilele tentaţii pământeşti. 

Numai că femeia, pe nume Anna Petrovna, e 
nu numai tulburătoare şi imposibil de dominat de către 
efeminaţii membri ai sectei, ci se va dovedi a fi nimeni 
alta decât soţia lui Balaşov, considerat mort pe câmpul 
de luptă. Iar Alioşa, băieţelul, ajunge să fie singurul 
copil al unui sat desprins parcă dintr-un înfricoşător 
basm. Anna se va vedea prinsă rapid în pasiunea pentru 
Muntz, soldatul ceh de origine evreiască, şi însuşi 
Samarin, pe care toată lumea e tentată să-l considere 
altfel şi altul decât e în realitate şi, tocmai pentru că 
acesta e posesorul unei remarcabile retorici, să ignore 
primejdia pe care el o reprezintă pentru toţi cei pe care 
şi-i apropie. Abia către final, într-un extrem de tensionat 
dialog cu Balaşov, Samarin va mărturisi pentru prima 
dată ceea ce crede şi-şi va afirma ţelurile distrugătoare. 
„Nu există nici o altă lume în afară de asta şi nici o altă 
viaţă. Trebuie să ne facem propriul nostru paradis aici, 
dacă vrem un paradis, dar o să dureze foarte mult şi 
va trebui să moară foarte multă lume. Eu sunt aici, pe 
pământ, ca să nimicesc tot ce nu seamănă cu Paradisul.” 

Dincolo de subiectul în sine – şocant, să 
recunoaştem, în multe din datele sale – romanul lui 
Meek convinge mai ales prin modul în care materialul 
narativ este organizat, autorul fiind un adevărat maestru 
în a construi o poveste în interiorul alteia şi a-şi face 
personajele să-şi istorisească existenţa în faţa celorlalte, 
astfel încât, indirect, cititorul să aibă o imagine cât mai 
cuprinzătoare a şi asupra acelor ani atât de frământaţi 
din istoria Rusiei. Fiecare personaj se transformă, 
aşadar, în narator sau cel puţin în voce narativă, cartea 
excelând în suprapuneri ale planurilor, semnificaţiilor 
şi vocilor. Interesant este, apoi, modul în care sunt 
prezentaţi protagoniştii: căci, la o lectură atentă, oricât 
de diferiţi pot părea iniţial Balaşov şi Samarin, castratul 
de bună voie şi teroristul din convingere, ei se dovedesc 
a nu fi altceva decât două feţe – înspăimântătoare – ale 
unui proces de dezumanizare pe care cu greu ni l-am 
fi putut imagina. În acest context, Anna devine cu atât 
mai umană şi atrage pe dată simpatia cititorului, fiind, 
practic, singura fiinţă din această lume care simte ceva 
– atât faţă de sine, cât şi faţă de cei din jurul său. Sigur, 
James Meek discută, fie şi tangenţial, raportul stabilit 
astfel între impulsul sexual, pe de o parte, şi trăirea 
umană, pe de alta. Nu va fi, deci, o surpriză prea mare 
când, la final, Samarin va dori să fie castrat el însuşi, dar 
nu pentru a ajunge într-un rai pământesc, propovăduit 
de Balaşov, ci pentru a se elibera de orice posibilă 
legătură, fie ea şi sexuală, cu o fiinţă umană. Se vădeşte 
acum şi faptul că „Grădina Albă”, despre care vorbise 
de-a dreptul obsesiv Samarin până atunci, nu a existat 

niciodată, iar istoria pe care o relatase el cu privire la 
evadarea sa şi urmăritorul care s-ar fi aflat pe urmele lui 
e o pură ficţiune. De fapt, el e torţionarul, nu victima, iar 
răul se găseşte nu doar în el însuşi, ci este reprezentat pe 
de-a-ntregul de propria sa fiinţă, prin urmare e uşor de 
preconizat ulterioara şi rapida sa ascensiune în rândul 
aparatului de propagandă şi represiune sovietic – care 
nu doar că avea nevoie de asemenea soldaţi credincioşi 
şi lipsiţi de umanitate ci, în situaţii extreme, îi putea şi 
crea... 

Succesul cărţii a fost imens, Un gest de iubire 
fiind încununat, imediat după apariţie, cu numeroase 
premii literare, bucurându-se de traduceri în numeroase 
limbi străine. Numeroşi critici au explicat fenomenul 
prin curajul lui James Meek de a readuce în actualitate 
romanul condiţiei umane, despre care s-a discutat foarte 
mult cu câteva decenii în urmă şi care păruse multora 
a-şi fi epuizat formulele expresive. Însă scriitorul 
englez convinge nu numai prin tema generală, nici 
doar prin capacitatea de a orchestra aproape perfect un 
roman istoric palpitant, ci şi prin profunzimea analizei 
psihologice şi prin întrebările care se ghicesc adesea 
în subtextul acestei cărţi: în ce măsură oamenii rămân 
oameni atunci când sunt confruntaţi cu situaţii limită? 
În ce fel frumuseţea şi fervoarea mistică se pot apropia 
sau, în anumite circumstanţe, chiar pot da naştere unor 
inimaginabile orori? Şi care e, în acest nou context, 
adevărata datorie a fiinţei umane faţă de sine şi faţă de 
semeni?... 

Însă James Meek e pe deplin conştient şi de 
fascinaţia pe care o reprezintă, pentru majoritatea 
naraţiunilor plasate în imensul cadru al Rusiei, tema 
exilului – fie el voluntar sau forţat. Astfel, scriitorul 
valorifică, la nivelul propriei sale creaţii, sensurile 
deportării sau retragerii personajelor în Siberia, ţinând 
seama, fără îndoială, de impactul pe care l-a avut 
această regiune asupra lui Dostoievski, dar trimiţând, 
subtextual, şi la implicaţiile Kazahstanului pentru 
opera lui Soljeniţîn. Martin Amis, în Casa Întâlnirilor, 
pornise de la sugestii asemănătoare (mergând, parţial, 
pe urmele lui Boris Pasternak), însă Meek, marcat şi de 
susţinuta sa activitate jurnalistică, menţine totul la un 
extraordinar nivel al intensităţii, atât în ceea ce priveşte 
desfăşurarea întâmplărilor, cât şi detaliile de atmosferă. 
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În plus, romanul acesta include, dacă avem în vedere 
finalul, şi o serie de note parabolice – chiar dacă deloc 
lipsite de unele accente dickensiene în privinţa pedepsei 
sau recompensei de care personajele au parte. Dar, 
mai cu seamă, spune, într-o manieră aparent simplă şi 
accesibilă, însă care se dovedeşte a fi foarte profundă, 
multe lucruri despre ce (mai) înseamnă să fii (să rămâi?) 
om într-o lume din care adevărata pace pare a fi dispărut 
de mult. 

Oferind cititorului altceva decât surpriza unui 
subiect neaşteptat, chiar şocant, însă excelent stăpânit la 
nivelul tehnicilor narative, aşa cum procedase în romanul 
Un gest de iubire şi distanţându-se, de asemenea, şi de 
accentele emoţionale ce caracterizau Începem coborârea 
(We Are Now Beginning Our Descent – 2008), James 
Meek are curajul de a adopta, în cea mai recentă carte 
a sa, Invaziile inimii (The Heart Broke In), nu numai o 
tematică ce a fost pusă în legătură cu cea consacrată de 
proza victoriană, ci şi de a se raporta la modele literare 
reprezentate de marii realişti ruşi, în primul rând opera 
lui Tolstoi. 

Considerat de exegeţi „un veritabil thriller 
moral”, acest roman, apărut în anul 2012, deconcertează 
la prima vedere prin numărul mare de pagini (peste cinci 
sute!), însă cititorul constată rapid că lectura îl ţine cu 
sufletul la gură şi, mai mult decât atât, îl provoacă să 
mediteze asupra multor aspecte esenţiale ale societăţii 
contemporane. Căci, apropiindu-se de formula 
cunoscută a romanului de familie (care rămâne nivelul 
cel mai evident al textului), autorul vorbeşte, direct sau 
aluziv, despre adevăr şi minciună, despre fidelitate şi 
trădare, despre nepăsare şi indiferenţă. Toate în cadrul 
unei ţesături de fire narative doar aparent complicate, 
însă care se clarifică spre final într-o manieră oarecum 
dickensiană, dar condimentată din plin cu notele ironiei 

postmoderne şi, deopotrivă, cu cele ale umorului negru 
ori chiar cu tuşe de sarcasm amar ce atinge fundamentele 
lumii în care trăim. O lume dominată de fascinaţia pentru 
imaginea oferită de televiziune şi de „show”-urile de 
succes de pe micul ecran, de puterea presei (cam prea 
adesea aplecate doar spre scandalul ieftin!), de dorinţa 
de afirmare cu orice preţ, chiar şi cu acela al trădării 
celor mai apropiate fiinţe. Cu toate acestea, romanul nu 
devine niciodată simplă satiră socială, şi nici experiment 
narativ gratuit; iar dacă Meek a fost comparat uneori 
cu Ian McEwan pentru arta de a combina planurile 
narative şi a le îndrepta spre un final ce îndeamnă la 
meditaţie, ori cu Jeffrey Eugenides sau cu Jonathan 
Franzen datorită dinamismului acţiunii, ori chiar cu 
Don DeLillo pentru experimentele la nivel lingvistic 
şi pentru soluţiile găsite pentru o cât mai eficientă 
funcţionare a dialogului, Invaziile inimii demonstrează 
şi că, dincolo de orice posibile influenţe sau apropieri, 
fie ele şi înrudiri tematice, autorul reuşeşte, în cele mai 
bune fragmente, să fie cu adevărat el însuşi.

Totul porneşte de la un soi de pretext – foarte bine 
găsit! – care spune multe despre strălucitoarea lume a 
„show-biz”-ului şi a televiziunii. Căci Ritchie Shepherd, 
celebrul producător al unei emisiuni de succes şi fost star 
rock, pierde telefonul mobil pe care-l foloseşte pentru 
a vorbi cu iubita sa adolescentă. Asta n-ar fi nimic şi 
situaţia s-ar putea rezolva cu uşurinţă, nu-i aşa?... Dar 
Ritchie e căsătorit! Dar acelaşi Ritchie are şi doi copii 
cărora doreşte să le fie un model – şi nu doar în plan 
artistic! Dar iubita sa e minoră şi, mai mult decât atât, 
a cunoscut-o tocmai în cadrul show-ului TV pe care-l 
realizează! Deci, cam multe „dar”-uri... Pe care, ca să 
le rezolve, Ritchie ajunge în stare de (aproape) orice 
şi, pentru a-şi salva imaginea, nu va mai ţine seama 
nici măcar de legăturile de familie. Aşa că, atunci când 
administratorii unui site axat pe descoperirea secretelor 
murdare din lumea celebrităţilor îl anunţă că povestea 
lui de iubire extraconjugală – cu repercusiuni penale!... 
– va fi făcută publică, Ritchie trebuie să aleagă: sau 
căsnicia lui se va duce de râpă şi va fi expus ruşinii, 
sau va trăda un secret al surorii sale, Bec. Aceasta este 
– şi se vede cu claritate imediat ce personajul apare în 
paginile cărţii – tot ceea ce fratele ei nu va reuşi niciodată 
să fie: adică, o persoană de încredere, cu principii 
ferme (pe care încearcă să le şi respecte, nu doar să 
le propovăduiască). Şi o cercetătoare de prestigiu în 
domeniul medical, căci e pe cale să descopere un vaccin 
împotriva malariei, neezitând ca, pentru a-l testa şi a-i 
verifica toate efectele secundare, să se supună ea însăşi 
experimentului, injectându-şi un parazit care ar putea 
vindeca temuta boală, dar care îi provoacă tulburări de 
vedere. Numai că, surpriză, în cadrul acestei existenţe 
dedicate aproape în totalitate ştiinţei, există câteva 
fisuri. În primul rând că Bec făcuse imprudenţa de a 
intra, cu ceva timp în urmă, într-o relaţie cu Val Oatman, 
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tocmai cel care, părăsind lumea presei (de scandal...) în 
care se afirmase (dar părăsind-o în urma crizei nervoase 
pe care i-o provoacă faptul că intelectuala Bec decide 
să-l părăsească!), înfiinţează numitul site („Fundaţia 
Morală”) care-l şantajează pe Ritchie. Şansa lui Bec 
constă în descoperirea marii iubiri alături de Alex, fost 
membru al trupei rock a fratelui ei, acum cuminţit şi 
devenit om de ştiinţă, numai că nici aici lucrurile nu-s 
perfecte: Alex doreşte cu disperare un copil pe care cei 
doi nu reuşesc să-l aibă, iar de aici textul romanului 
devine şi palpitanta epopee a unui cuplu aflat în căutarea 
fericirii şi a modului în care să ajungă cu adevărat să 
aibă sentimentul apartenenţei la o comunitate cu care să 
poată împărtăşi acelaşi set de valori. 

Experienţa jurnalistică a lui James Meek – 
care a fost, se ştie, corespondent de presă în diferite 
şi fierbinţi zone ale Globului (Moscova, Kiev, Kabul) 
– se vădeşte, în Invaziile inimii, în descrierile pe care 
le face, cu naturaleţe şi o perfectă cunoaştere, de 
fiecare dată, a detaliului caracteristic din locurile unde 
plasează acţiunile prin care trec personajele. Astfel, de 
la universul citadin londonez la regiunile defavorizate 
din Tanzania, scriitorul demonstrează că, din punctul de 
vedere al capacităţii de surprindere a atmosferei specifice 
şi al adecvării reacţiilor umane la mediul înconjurător, 
stăpâneşte pe deplin materialul – şi mijloacele narative 
utilizate, convins că „nu există reguli pentru a scrie un 
roman, în afara încercării de a scrie cât mai bine”, după 
cum se exprima el însuşi. Accentele de satiră socială 
sunt completate cu ironia fină, iar punctele de vedere 
diferite ale personajelor sunt foarte bine evidenţiate – 
grăitoare fiind filosofia de viaţă a lui Ritchie, cel care nu 
regretă că îşi înşeală soţia decât după ce ea descoperă 
acest lucru, având un rar talent de a-şi transforma, cel 
puţin pentru ca bruma sa de conştiinţă să poată dormi 
liniştită, toate defectele (iar acestea nu-s deloc puţine!) 
în potenţiale virtuţi... 

Ceea ce aduce cu totul nou acum James 
Meek e un neaşteptat şi îndrăzneţ experiment la 
nivelul structurării discursului romanesc. Şi anume, 
îndepărtarea de toţi potenţialii precursori britanici şi 
detectarea unei surse de inspiraţie viabile din punct 
de vedere estetic în literatura realistă rusă. Şi nu 
doar în opera lui Tolstoi, ci, pe alocuri, dacă avem în 
vedere încercările de a surprinde şi de a trata cât mai 
convingător adâncimile abisale ale sufletelor eroilor săi, 
în romanele dostoievskiene. Pe de altă parte, nu putem 
pierde din vedere latura accentuat morală a textului 
de faţă, care priveşte situaţiile dramatice, groteşti sau 
comice în care se găsesc personajele ca şi cum ar face-o 
cu ochii (şi din perspectiva!) marii literaturi a secolului 
al XIX-lea. Căci, deşi totul pare a se situa – desigur, 
doar până la un punct – pe tărâmul epocii contemporane 
a aparenţelor strălucitoare, romanul acesta dezvăluie, pe 
parcurs, că este şi o profundă meditaţie asupra timpului, 

asupra efectelor trecerii sale peste fiinţa umană, asupra 
valorilor familiei ori a crizei acestora într-o lume ce 
dă senzaţia că e, mai mereu, lipsită de un fundament 
moral. Mijloacele prin intermediul cărora scriitorul 
rezolvă toate aceste tensiuni şi aparente contradicţii 
ţin de tehnica suspansului bine dozat şi de întrebările 
subtextuale pe care Meek le induce cititorului: Oare 
va scăpa Ritchie de ameninţarea de a fi dat în vileag? 
Cum va reacţiona Bec atunci când va afla cum a fost 
trădată şi, mai ales, de către cine? În acest fel, ceea ce 
ar fi putut să devină simplă şi aridă dezbatere (pseudo)
etică, se transformă, în Invaziile inimii, în substanţială 
interogaţie cu privire la resorturile pe care fiinţa umană 
le găseşte – de care are absolută nevoie – pentru a 
putea trăi într-o lume aflată sub ocrotirea divină sau, 
dimpotrivă, care se vede complet lipsită de aceasta. În 
fond, Meek redescoperă alături de fiecare cititor în parte 
răspunsuri multiple la întrebările care-l frământau şi pe 
Huck Finn, extraordinarul personaj al lui Mark Twain: 
La ce-ţi foloseşte să faci bine într-o lume în care cu toţii 
fac rău? Sau, dimpotrivă cum poţi, totuşi, să continui 
să doreşti să faci bine într-un astfel de univers, în care 
e mai convenabil – şi mereu mult mai simplu – să faci 
rău? 

 Numai că, dacă literatura victoriană, modelul 
lui Meek în acest sens, evidenţia întotdeauna rolul 
şi locul providenţei şi al credinţei religioase, epoca 
zilelor noastre, dominată, aşa cum este, de confuzia 
valorilor (căci e vorba, după cum spune Meek însuşi, 
despre „a post-God world”), trebuie să-şi caute, iar şi 
iarăşi, posibilele puncte de reper şi surse dătătoare de 
stabilitate. E ceea ce face şi James Meek în romanul 
acesta, demonstrând, pe urmele lui Tolstoi, al cărui 
roman Anna Karenina se întrevede, ca subtext simbolic, 
în unele dintre fragmentele esenţiale, că, dacă toate 
familiile fericite sunt la fel, fiecare familie nefericită 
e nefericită în felul ei... Dar şi că, încercând să facă 
bine cu orice riscuri şi asumându-şi, astfel, şi eventuala 
(foarte posibila!) suferinţă, unele personaje din Invaziile 
inimii transformă bunătatea şi căldura umană în cel mai 
potrivit antidot în faţa ipocriziei şi a oricărei dogme cu 
pretenţii moralizatoare. Dovadă, dacă mai era nevoie (şi 
oricât de pretenţios ar putea să sune această afirmaţie!), 
că ceea ce contează cu adevărat în viaţa fiecărui om e 
dragostea. 

________
* James Meek, Un gest de iubire. Traducere de Fraga Cusin, 
Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2013. 

** James Meek, Invaziile inimii. Traducere de Carmen Toader, 
Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2015. 
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Călin CRĂCIUN

Un poet între poeţi

Lectura minivolumului Muguri de spin* al 
poetului mureşean Adrian Armand Giurgea e un bun 
prilej pentru a medita asupra zonei – să-i zicem – 
obscure a literaturii noastre. Obscure nu în sensul 
încadrării asumate într-un fenomen underground, ci în 
cel în care cărţile şi autorii lor sunt cvasinecunoscuţi 
în plan naţional chiar dacă unii, cum e şi cazul de faţă, 
sunt deja de mai mult timp membri ai USR, având, de 
asemeni, şi un număr „în regulă” de volume publicate, 
în general la edituri ce funcţionează într-o nişă locală, 
lipsite de vizibilitate. Prezenţa lor în revistele principale 
tinde spre zero, iar receptarea concretizată în recenzii 
aşijderea.

O privire aruncată şi în această zonă ne 
poate conduce spre constatarea că oricâtă apetenţă 
apocaliptică am avea, oricât nihilism ne-ar bântui când 
ne gândim la soarta poeziei, şi a literaturii în general, 
prezentul e caracterizat de o efervescenţă puternică. Cu 
atât mai surprinzătoare cu cât contextul social pare a-i 
fi total potrivnic poeziei. S-a spus că modernitatea a 
ajuns să ignore până la urmă poetul, l-a repudiat nu prea 
departe de cum şi-ar fi dorit Platon, decurgând de aici 
că picul de audienţă ce pare să o mai aibă la noi poezia 
e neapărat dovada că am eşuat pe calea modernismului. 
Cred însă că treaba stă ceva mai complicat. Să observăm 
mai întâi că, într-adevăr, şi la noi a fi poet nu mai e de 
ceva vreme mare lucru. Ba chiar, pentru mulţi, a devenit 
un fel de ceva în neregulă, care tinde să-l facă pe cel 
cu asemenea îndeletnicire un ciudat numai bun de privit 
cu circumspecţie şi superioritate. Şi tocmai în asemenea 
context există, iată, cam mulţi talibani ai cultului 
poeziei, sfidând făţiş simţul comun şi revendicându-

şi dreptul de a-şi afişa public statutul de poet, de-a 
dreptul, ori măcar cel de iubitor de poezie. Dar se văd 
şi semnele restrângerii tot mai mari a cercului celor 
interesaţi de poezie, până aproape de închidere, creatorii 
ajungând, în general, să se citească doar unii pe ceilalţi, 
iar publicul format exclusiv din simpli cititori (nu şi 
creatori ori critici „profesionalizaţi”) restrângându-
se continuu. În ansamblu, suntem în confuzie. Avem, 
pe de o parte, o atitudine generală ostilă poeziei, o 
restrângere a cercului celor interesaţi sincer de ea, ceea 
ce ar determina concluzia că am fi traversat deplin, ca 
la carte modernismul. Există, pe de altă parte, un număr 
mare de poeţi şi încă, totuşi, un pic de audienţă, ceea ce 
ar fi dovada înecării înainte de-a atinge malul, a ratării 
modernizării. Confuzia vine din faptul că aplicăm iarăşi 
o grilă de interpretare ce ignoră că fiecare organism 
literar naţional are, dincolo de asemănările cu celelalte, 
şi resorturi unice, definitorii, astfel că aplicarea mot 
à mot a unor premise teoretice valabile sau verificate în 
altă parte se dovedeşte aici deseori eronată, derutantă, 
lipsită de speranţe euristice viabile; mai productivă ar 
fi poate o variantă mai telquel-istă, căci ea lasă o portiţă 
reinterpretării şi contextualizării.

Cândva calitatea de poet conferea un statut social 
privilegiat. În comunism, de exemplu, chiar şi a fi cel mai 
bun poet din scara de bloc, măcar în sens conformist faţă 
de regim, era ceva însemnat, conferea prestigiu social, 
impunea respect. Atrăgea după sine, în multe cazuri, 
chiar venituri demne de invidiat. Acum, când pentru 
majoritatea covârşitoare poet înseamnă amărăştean 
cu capul în nori, numai bun de desconsiderat, se pune 
absolut pe bună dreptate întrebarea care mai poate fi 
motivaţia de a scrie poezie.

Poate că în unele cazuri mângâie vanitatea 
superiorităţii spirituale în raport cu majoritatea 
ignoranţilor. Nu cred însă că e o caracteristică dominantă 
asemenea trufie. Avem acum cea mai accentuată eliberare 
de mize minore ori derizorii, ceea ce înnobilează chiar 
şi poetul cu p mic. (Sigur că mai există şi nonpoetul 
care scrie versuri, dar despre el... poate cu altă ocazie.) 
Distincţia între p mic şi p mare ar necesita – şi merita, 
bineînţeles – o analiză întinsă până la nivelul unui tratat, 
ba chiar al unei biblioteci. Nu mă simt eu cel chemat 
s-o facă, dar, dacă tot am întins discuţia aici, sunt dator 
măcar cu a o recunoaşte ca truism şi a semnala, ca 
utilitate în demersul acesta, o asemănare şi o deosebire 
între cele două entităţi sau ranguri artistice, în contextul 
actual. Şi unul şi celălalt par acum a fiinţa pur şi simplu 
din neputinţa de a nu scrie. Scrisul e pentru ei o damnare 
dulce, mângâietoare, refugiu şi terapie, curiozitate, luptă 
cu sinele şi cu capriciile limbajului, eliberare, inovaţie 
şi încă multe, multe altele. În expectanţe şi motivaţie, 
cei doi sunt pe cât de asemănători, pe atât şi de diferiţi. 
Îi deosebeşte faptul că Poetul revoluţionează poezia, 
restrânge limitele inefabilului, reconfigurează lumea şi 
arta cuvântului. La limită, e un lider asemănător marilor 
întemeietori sau reformatori de religii, care înainte de 
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a reforma aprofundează dogma existentă, devenind 
numaidecât contestatarul ei. Radical ori moderat, el 
revelează o nouă cale. Criticii pe el îl caută şi, când îl 
descoperă sau li se pare doar – cazul cel mai des întâlnit 
–, se întrec în a-l lăuda şi chiar a-şi proclama dreptul 
de autor al descoperirii, de nu chiar al „formării”. 
Mulţi susţin că ei numai despre el scriu, părându-li-
se dăunătoare vreo referire la confratele mai puţin 
înzestrat. poetul [Sic!] e evitat de critică, tratat ca un 
factor disturbator, oaia neagră din familie, ce trebuie, 
cât se poate, ascunsă, uneori chiar renegată. Cred însă 
că tocmai ignorarea lui e greşită. Şi nu neîntemeiat, 
întrucât ea duce la ratarea înţelegerii din partea criticii 
şi istoriografiei literare a contextului care stimulează 
manifestarea Poetului, de nu chiar contribuie la apariţia 
sa. Iată şi un exemplu concludent: Eminescu este în bună 
măsură rezultatul contextului criticist junimist, care 
a lucrat împreună cu geniul individual pentru ieşirea 
Poetului din starea de latenţă. Condamnarea celor mulţi 
la ignoranţă absolută este o sentinţă nemeritată, întrucât 
ei constituie, ca mediu, un catalizator pentru manifestarea 
celor foarte puţini cu P. poeţii, în condiţiile în care nu 
mai pot visa la prestigiu social, îşi asumă umili statutul 
de credincioşi sectanţi, practicanţi ai cultului poeziei 
bâjbâind deseori pe cont propriu, fără călăuză printre 
crâmpeie de doxa, conştienţi că şi creaţia lor e măcar 
un act util de devoţiune. În definitiv, scrisul despre ei e 
chiar necesar, dând indicii concludente despre ambianţa 
ori contextul în care evoluează poezia, dăunătoare fiind 
doar exagerările, măririle şi micşorările aberante.

Am deschis discuţia despre volumul lui Adrian 
Armand Giurgea cu această poate prea facilă şi cam 
lunguţă digresiune tocmai întrucât creatorul este 
unul reprezentativ pentru categoria celor care nu-şi 
propun revoluţionarea poeziei, ceea ce nu-l împiedică 
să-şi manifeste devoţiunea printr-o bogată activitate 
de agent cultural local. A înfiinţat revista şi cenaclul 
„LitArt”, cărora le-a asociat şi o editură în nişa literară 
tîrgumureşeană. Organizează neobosit lansări de carte, 
întâlniri şi festivităţi literare, invită de câte ori poate 
scriitori şi oameni de cultură în emisiunea TV pe care 
o realizează de destui ani la un post local. Pe scurt, 
creează în zona sa de influenţă condiţiile dialogului 

literar şi contribuie la dinamizarea contextului ideatic şi 
artistic, convins că astfel îşi înnobilează existenţa.

Creaţia sa e ivită din crezul orb în valenţa 
taumaturgică a poeziei, spre care înaintează însă cu 
circumspecţie, cu doza de neîncredere ori îndoiala 
ce caracterizează un ins chibzuit. Înainte de toate, 
el vede în poezie o terapeutică strict personală, o 
evadare necesară din faţa unei realităţi altfel ostile, 
lăsând în plan secund, ca o dorinţă tainică, ideea 
de remediu colectiv. Fie şi pentru că poate să-l 
scoată pe poet din starea de sevraj, satisfăcându-i 
dependenţa, creaţia tot merită încercată. Când ea 
poate construi imagini poetice sau forme stilistice 
viabile artistic (cum sunt „noaptea poţi auzi din 
ziduri durerea istoriei”, „doar spinii mai râd azi prin 
muguri târzii”, „lumea e doar gândul spart în mii de 
gânduri” sau „zvelt ca o vorbă de duh”), îşi câştigă 
un drept temeinic la existenţă.

Departe de a viza excursuri prin istoriografia 
poetică avizată şi actualizată, Adrian Armand Giurgea 
face o selecţie nu doar hedonistă, ci şi strict intuitivă, 
lipsită de eforul căutărilor sistematice a modelelor. De 
aceea poemele sale nu coagulează o poetică, ci constituie 
o masă fluidă în care plutesc, ca un precipitat, şi particule 
ce ar putea fi punctele de pornire ale unei poetici proprii, 
şi unele provenite din cele ale modelelor asumate. 
Se simte mai în largul lui alături de constructorii de 
tablouri, unele de natură moartă, altele mai vitaliste, în 
care se observă imediat scintilaţiile detaliului cu impact 
expresiv. Conştient şi că e romantic din fire, i se pare 
firesc să-şi recunoască această damnare fie şi cu riscul 
expunerii la anacronism, în La castel, de pildă, poezie 
în care îi dă tributul cuvenit şi lui Blaga. Cunoaşterea 
e intermediată mai ales de suflet, trecută prin filtru 
melancolic, nu e exclusiv apanajul intelectului rece: „şi 
noaptea poţi auzi din ziduri durerea istoriei/ poţi auzi 
chiar şi ziua, dar trebuie să-ţi deschizi sufletul, şi să 
vezi sângele cum curge prin crăpăturile unei lumi aflate 
parcă în pragul extincţiei”.

O poezie, după cum se vede, tributară mai ales 
abstractizării şi metaforizării moderniste în construcţia 
imaginii, deşi nu-i lipsesc uneori nici tentaţiile 
experimentale, concretizate în echilibristica riscantă 
pe firul subţire de deasupra prăpastiei ilogicului, de 
unde zvârle în poem colaje de imagini: „Omăt îngheţat/ 
mocirlă cu ţepi/ limbi de iarbă verde/ pe maluri înmuiate/ 
amintiri agonizând/vorbe tăioase/ imagini sângerii/ peste 
culmile sparte” (Muguri de spin). Marea sa atracţie, poate 
chiar damnare asumată, este însă melancolia sacrală ce 
caracterizează bună parte a transilvănenilor. Iat-o şi în 
Muguri de spin II, un poem ce construieşte tocmai cu 
recuzita şi austeritatea lingvistică a tradiţionaliştilor 
trăirea elegiacă, transformată într-o punte spre 
sentimentul sacrului amplificat până la gândul producerii 
epifaniei: „Din omăt/ spre cer/ cad agăţate-n cuvinte/ 
ultimele gânduri/ năpădite de dor/ amintiri rupte/ la 
mijloc/ uitarea/ câinii latră întruna/ limba scoasă e prinsă/ 
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parcă sângele-ngheţat/ stă agăţat de-o idee/ ultimul jos/ 
primul pe cer/ suspine/ naşterea e aproape/ te caut din 
privire/ pe frunte cu muguri de spin/ vorba se-aude încet/ 
cuvânt după cuvânt/ de două mii de ani...” 

Volumul e publicat ca o celebrare melancolică 
a împlinirii a 40 de ani, atâtea fiind şi poemele, prilej 
de meditaţie, bilanţ de etapă şi deopotrivă de (auto)
încurajare. Prefigurează un riguros examen autocritic, 
mascat de inventarierea unor experienţe şi trăiri ce 
definesc, prin acumulare, un spirit (auto)reflexiv. 
În poemele cu iz de pastel se observă cel mai bine 
principiul privirii în sine prin oglinda amintirii, reveriei 
şi contemplaţiei obiectului exterior.

Oarecum rupt de contextul ideatic şi poetic al 
congenerilor, neantrenat în explorări febrile de noi 
teritorii, Adrian Armand Giurgea se închină, cum am 
văzut, mai ales în faţa canonicilor, retrăind extaza 
optzeciştilor în faţa bibliotecii. Cărţile este, dacă 
depăşim deruta aerului de poem nefinisat, o dovadă a 
devoţiunii şi a încrederii neclintite în gândul că spiritul 
evoluează numai şi numai când experimentează 
şi exersează extaza în sanctuarul cărţii, de unde şi 
pledoaria pentru asumarea borgesiană a vieţuirii într-o 
lume-bibliotecă: „Liniştea densă, apăsătoare/ te umple 
de neştiinţă,/ te ucide şi te renaşte/ carte după carte”. 
De Borges se apropie, mai degrabă decât de accentele 
suprarealiste ale avangardismului autohton, şi apetenţa 
pentru ficţionalizare cu iz fantastic. Iat-o în La pescuit, 
unde impulsul existenţial ce stă în spatele actului 
pescăresc e metamorfozat în delectare, în deliciu 
spiritual: „Să trag?/ Să mai aştept?/ Privesc cerul şi 
undiţa-mi fuge/ au luat-o în cioc/ păsări de apă/ într-un 
zbor molcom/ o visare,/ o zbatere de peşte,/ o adiere de 
vânt/ printre săbiile tăioase ale trestiilor/ aştept.” 

 Muguri de spin nu vizează nicidecum vreo 
reformă poetică. E o celebrare umilă a devoţiunii faţă 
de forţa poeziei de a-i fi omului mijloc de transcendere a 
instinctualităţii, de înnobilare prin depăşirea unor limite 
şi, în definitiv, de ameliorare a existenţei. Chiar şi aşa, 
nu e puţin lucru, reprezentând deopotrivă un segment 
important al mediului care susţine Poezia şi Poetul.
______
* Apărut la editura LitArt, Zau de Câmpie, 2016.

Cristina TIMAR 

La şcoala ironiei cu Veronica Buta 

Veronica Buta este unul din fericitele cazuri 
în care cartea îşi alege autorul, şi nu invers. Iar când 
se întâmplă astfel, cartea e, cu siguranţă, una bună, 
căci e ghidată de pasiunea pentru obiectul cercetării 
şi altoită pe un proiect existenţial, care, odată adâncit 
prin studiu, aduce un spor de sens şi un sentiment al 
autorealizării. Deşi e rezultatul unei teme de cercetare 
doctorale, Formele poetice ale ironiei , debutul editorial 
al Veronicăi Buta, dincolo de înalta ţinută academică 
şi serioasa documentare şi argumentare, nu e un studiu 
înţepat şi înţesat de teoretizări intimidante şi aride, 
ci e, mai curând, un exerciţiu de admiraţie, executat 
cu inteligenţă, adecvare la text, conştiinţă critică, 
incursiuni hermeneutice inedite şi o perfect dozată 
cantitate de autoironie. Căci autoarea e o ironistă de 
felul ei, iar ironia nu e nici o simplă figură stilistică ori 
retorică printre altele, nici moft circumstanţial, nici temă 
propusă sau impusă din exterior, ci e modus vivendi 
şi atitudine filozofică. Iar ceea ce rezultă din această 
inspirată îmbinare de rigorism academic şi ironie e un 
spectacol critic în toată puterea cuvântului. De fapt, în 
Argument, Veronica se declară fără rezervă, o „cititoare 
îndrăgostită şi fermecată de meandrele textului ironic”, 
neuitând să adauge nuanţa ironică, că pune în slujba 
demersului său armele obiectivităţii, atât cât îi permite 
starea de fascinaţie faţă de creaţia poeţilor ironişti.   
 Fără nicio umbră de rezervă, avem de-a face, 
probabil, cu una din cele mai bune cărţi de critică literară 
produse de şcoala doctorală târgu-mureşeană. Iar dacă 
talentul său critic se vădea în cronicile şi recenziile 
publicate în Vatra şi în alte reviste culturale sau volume 
colective încă din anii studenţiei, Formele poetice ale 
ironiei dă o imagine mai precisă şi mai coerentă, deci 
mai convingătoare, a maturităţii sale critice. Volumul e 
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bipartit, cum de regulă sunt structurate studiile de acest 
gen, o secţiune teoretică, explicativă şi una aplicativă, 
cea mai incitantă, de altfel, vizând lectura în cheie 
ironică a câtorva poeţi moderni şi postmoderni, nucleul 
dur fiind reprezentat de Geo Dumitrescu, Marin Sorescu 
şi Mircea Ivănescu. 

Prima parte urmăreşte aventura teoretică 
a conceptului-cheie, ironia, în toată splendoarea 
ramificaţiilor diacronice şi semantice ale termenului, 
de la Socrate până la teoreticienii postmoderni, 
filosofi (Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Richard 
Rorty), critici şi istorici literari (Wayne C. Booth) sau 
lingvişti specializaţi în teoriile comunicării (Catherine 
Kebrat-Orecchioni, D.C Muecke, Umberto Eco, Linda 
Hutcheon), ca să amintim doar câteva din referinţele 
bibliografice ale autoarei. Temeinic ancorată în 
problematica ironiei, autoarea nu se mulţumeşte cu 
previzibila abordare teoretică vizând doar istoria ironiei, 
ci, cu inteligenţă, construieşte o structură prismatică, în 
care componenta istorică, e completată de cea filosofică 
şi stilistică, toate cele trei faţete ce dau seama de 
complexitatea fenomenului ironiei fiind subîntinse de 
ceea ce inspirat numeşte în al treilea capitol teoretic „un 
model al comunicării ironice”. 

În acest segment, autoarei îi reuşeşte o nuanţată 
analogie între ambiguitatea mesajului ironic şi a celui 
poetic, ambele solicitând din partea receptorului (fie 
el interlocutor sau cititor) un efort hermeneutic şi o 
abilitate de decodificare, care, odată realizate, sunt 
generatoare de satisfacţii intelectuale. „Diferenţa care 
apare este aceea că ambiguitatea mesajului poetic este 
aproape nesecată, în timp ce aceea a mesajului ironic 
este limitată” (p.117), precizează judicios Veronica 
Buta. Dar poate cel mai inovativ şi incitant subcapitol 
teoretic este chiar ultimul, „Funcţiile ironiei”, pentru 
că reduce semnificativ distanţa de la ironie, ca vedetă a 
retoricii şi a comunicării verbale, la ironia poetică, care 
o interesează în primul rând pe autoare. Pentru definirea 
şi precizarea conceptelor şi tipologiilor ironiei cu care 
va opera în capitolele aplicative, Veronica apelează, 
în principal, la studiul Lindei Hutcheon, Ironyʼs Edge. 
The Theory and Politics of Irony, vizând ironia verbală 
dar, cu egală aplicabilitate, susţine Veronica Buta, şi în 
planul ironiei literare, făcând precizarea că o interesează 
ironia din perspectiva cititorului „unica instanţă activă 
ce poate lucra la descifrarea ironiei din text” (p.121). 
Pornind de la încărcătura afectivă a fiecărei funcţii 
şi ambivalenţa poziţiei cititorului faţă de fiecare, 
inventarul se arată destul de stufos (avem de-a face cu 
o funcţie de amplificare, de complicare, una ludică, una 
de provizorat, una nihilistă, una de asalt şi chiar una 
totalizatoare). Fără a intra în alte detalii descriptive e 
evidentă, pentru cititorul care poate nu şi-a bătut capul 
cu meditarea asupra subiectului în cauză, copleşitoarea 
complexitate şi contrarietate sub care i se prezintă 

ironia, ridicată la rangul onorant de fenomen cultural. 
După acest rulaj convingător pe pista teoriei, 

Veronica Buta va decola curajos spre înălţimile tot 
mai rarefiate ale poeziei româneşti, creându-şi propriul 
aparat conceptual, adaptat particularităţilor poeziei 
româneşti şi evoluţiei formelor ironiei poetice. De 
la momentul zero, al clasicizării ironiei în literatura 
română, atribuit lui George Topârceanu şi Parodiilor 
originale, pus sub semnul „ironiei mimetice” (cap. 
II), cercetătoarea îşi conduce discursul spre altitudini 
tot mai periculoase, până la formele sofisticate ale 
„ironiei subversive” (cap. III) – cu variantele „Fronda”, 
„Demitizarea” şi „Refuzul” –, „ironiei dramatice” (cu 
subcapitolele „Ironia agôn-ală” şi „Ironia simulacră”) şi 
încheind cu „Ironia nihilistă”, care nu cunoaşte, cel puţin 
deocamdată, subvarianţi şi de unde, la drept vorbind, 
nu putem prevedea dacă şi unde s-ar mai putea merge. 
Acolo se şi opreşte Veronica Buta, la Mircea Ivănescu, 
cel mai seducător dintre cei trei poeţi trecuţi succesiv 
prin trei filtre de lectură. Căci metoda Veronicăi, după 
ce fixează momentul de plecare al poeziei ironice, care-i 
musai să fie fix, şi asupra căruia nu mai revine, este de 
a-i citi şi reciti pe ceilalţi trei în cele trei chei de lectură 
amintite, de la albatrosistul Geo Dumitrescu, trecând 
prin neomodernistul Marin Sorescu şi până la acest 
postmodern atât de inclasabil în superba şi seducătoarea 
sa marginalitate, Mircea Ivănescu, ultimul nu doar în 
sens cronologic, ci şi prin faptul că duce până la ultimele 
nuanţe şi consecinţe estetice şi axiologice fiecare tip 
de ironie, creându-şi o ontologie extrem de personală. 
Bănuim că tocmai aceasta a sedus-o pe autoarea însăşi, 
o uimire iniţială în faţa poeziei lui Ivănescu dublată, 
neîndoios, de intuiţia unei afinităţi existenţiale şi dorinţa 
de iniţiere în arta poetică a acestui poet la care tragismul 
şi ironia se convertesc permanent din una în cealaltă, şi 
că tocmai de la înălţimea acestei poezii şi a încercării 
de a şi-o apropria s-a desfăşurat demersul hermeneutic 
asupra poeziei ironice. 
______

* Veronica Buta , Formele poetice ale ironiei, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2015, p. 435.

scriitori mureșeni



81

Anabella GRAUR

Ofensiva feministă

 În noul volum al Medeei Iancu, Delacroix este 
tabu: suita românească (Editura Cartea Românească, 
Bucureşti, 2017), muza se răzvrăteşte şi decide să-şi 
ia soarta în propriile mâini. Îşi aruncă cât colo rochia 
transparentă din voal, strânsă în jurul mijlocului 
mlădios, şi îmbracă zaua argintie care-i va ascunde 
de-acum umerii albi ca neaua (sau ca laptele) şi sânii 
rotunzi ca merele; îşi taie, aproape de scalp, dintr-o 
mişcare precisă, părul blond deschis, fin ca mătasea; 
renunţă la trandafirul din mână – care cade pe podea; 
în locul acestuia, ia de pe peretele unde stau agăţate, ca 
la expoziţie, o suliţă şi un scut. Şi coboară din balcon 
în stradă. Bufnind şi pocnind. Din ochii săi mari (şi 
albaştri), scapără priviri vii, tăioase şi spune: „Te 
deranjează privirea mea?” (DUMNEZEU, SFÂNTUL 
MĂCELAR). O întrebare gravă şi nepoliticoasă ca 
poezia autoarei pentru care actul poetic nu înseamnă 
a prepara vreun „sirop” de stors glanda lacrimală, ci 
dimpotrivă, este manifestul neliniştitor şi deranjant 
al unei sensibilităţi sfâşiate de ruşini, anxietăţi şi 
groaze. Toate la genul feminin. Este şi punctul în 
care poeta porneşte în căutarea soluţiilor pentru a 
dezamorsa aceste tensiuni, poezia ei devenind o poezie 
a problematizării, a investigaţiei şi a descoperirii. 
Deschizătoare de drumuri. În poemul Vreau să ştiu 
adevărul, tonul este imperativ, iar discursul pro-
adevăr şi anti-ipocrizie: „Vreau să ştiu adevărul chiar 
şi atunci când/ S-ar putea să mă rănească”. Dar şi 
vehement feminist, părând să grupeze mărturia tuturor 
experienţelor traumatice trăite de ea şi de altele ca ea, 
formulat în numele unui „eu” generic şi menit a da voce 
marginalilor reduşi la tăcere într-un sistem conservator 
şi abuziv şi în contextul unei ţări care şi-a pierdut de 
mult timp optimismul: „Eu, subsemnata, .../ Născută la 
... în localitatea .../ Sex/Feminin/ Jur să spun adevărul 

şi doar/ Adevărul:/ Declar că numele îmi/ Aparţine şi/ 
Aceste fapte/ Fac parte din/ Istoria/ României” (EU, 
SUBSEMNATA). Expatriată în propria sa ţară, autoarea 
resimte acut şi dureros sentimentul neapartenenţei şi 
al izolării: „LA LANGUE ROUMAINE/ JE SUIS/ 
L’ÉTRANGÈRE” (DANS), „Sângele meu nu are 
accent”, „Toate accentele au murit”, „O/ Ţară şi/ Ţin 
nimic în palme”, „CONCEPTUL/ ŢARĂ NORMALĂ/ 
ORI CIVILIZATĂ/ NU CRED/ NU EXISTĂ”, „Nu am 
nicio amintire despre ţara mea. Amintire aici înseamnă 
a aparţine” şi exemplele ar putea continua la nesfârşit. 
Există, totuşi, un moment când vocea se îndulceşte 
pentru o clipă, atunci când poeta evocă ambianţa 
microuniversului domestic cu „copii mulţi, îmbrăcaţi 
în portocaliu”, cu fetiţe „cu funde albe în păr şi sandale 
roşii, din plastic”, „cu multe bibelouri, bibelouri 
balerine şi bibelouri lebede”, cu „farfurii cu flori aurii 
şi argintii din porţelan,/ Pe spatele cărora scria cu 
roşu ROMANIA PORTELAN CLUJ”, cu tacâmurile 
ţinute „într-o cutie de carton în care a fost caşcaval” 
care nu se scot decât la sărbătorile religioase, cu Dacia 
şi Romarta, cu salamul de Sibiu „pentru că oamenii 
români oriunde s-ar afla în ţară. Ei cumpără salam 
de Sibiu” etc., dar chiar şi atunci autoarea mitraliază 
sarcasme şi scrâşneşte din dinţi deoarece simte că este 
o străină, că nimic nu o leagă de rudele care, aflate în 
vizită, „stau (...) cât stau şi încep să strâmbe din nas,/ Că 
e prea cald, că nu dorm bine noaptea/ (...) că mâncarea 
e nesărată/ (...)/ În vocea mea este un animal/ Sălbatic/ 
Munţii sunt făcuţi din/ Pumnii lui” (ROMÂNIA E O 
ŢARĂ ARO). 

Discriminarea, obiectificarea socială, 
opresiunea, injustiţia, patriarhatul sunt termeni recurenţi 
în lexiconul Medeei Iancu, adevărate obsesii care aţâţă, 
revoltă, impun o atitudine, scrisul devenind astfel o 
activitate concretă, ancorată în realitate, evoluând cot 
la cot cu viaţa. Poezia pe care ne-o propune Medeea 
Iancu nu se adresează firilor sensibile, este o poezie 
zburlită, cu margini colţuroase, iar cititorul care s-a 
pregătit pentru o clipă de destindere estetică va rămâne 
profund dezamăgit căci aceasta se refuză respiraţiei, 
ţinându-ne în apnee de la început până la sfârşit. 
Autoarea consideră necesar să indice calea pe care 
trebuie să se înscrie această formă literară pentru a se 
individualiza, pentru a deveni personală. Modalitatea 
de investigaţie este cea a iubirii căci o revoluţie îşi 
atinge scopul doar atunci când fundamentele sale 
izvorăsc din dragoste: „Folosesc dragostea ca unicul 
mod de a descrie” (FOLOSESC DRAGOSTEA). Cu 
toate că poezia nu se conduce după legi, există totuşi 
câteva condiţii pe care un poet care se încumetă să 
releve laturi mai puţin confortabile ale realităţii trebuie 
să le îndeplinească neapărat pentru a putea să existe. 
Una din ele este o permanentă atitudine de frondă 
din partea poetului. Astfel, existenţa poeziei este 
condiţionată de mai marea sau mai mica ei înverşunare 
împotriva oprimării: „Binecuvântată să fie femeia 
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care a/ Vorbit. Binecuvântată să fie/ Femeia care a/ 
Avut/ Curaj/ (...)/ Binecuvântată să fie femeia care/ 
Vorbind pentru sine,/ Vorbeşte pentru toate femeile/ 
Eu vorbesc,/ Eu vorbesc,/ Eu/ Vorbesc” (CAUT). 
Folosind o „sintaxă a vulnerabilităţii”, Medeea Iancu 
vorbeşte despre statutul femeii în contextul unei ţări 
guvernate încă de o mentalitate obtuză, patriarhală, 
bazată pe o cultură a abuzului şi a vinovăţiei. Femeia 
este un obiect, ea îndeplineşte deseori doar o funcţie 
de reproducere: „Femeia e un alt/ Cuvânt utilitar”, 
„Aminteşte-ţi, trupule: cum/ Te-au/ Tratat!”, „Femeia 
se va teme de bărbat iar ea/ Va aparţine/ Acestuia”, 
„Ea este parcela - aceasta de/ Natură în care tu, ca 
bărbat/ Trebuie să intervii - astfel ai creat un/ Obiect” 
etc.) şi trebuie să i se supună bărbatului dacă nu vrea 
să-şi atragă pedepse asupra sa sau oprobriul public: 
„TATĂL A SPUS: ea este un mediu/ Domestic. 
Sănătos şi plin de/ Dragoste, dezgustător, desigur,/ 
Care cere să fie lovit, înţelegi?/ (...)/ Ştiu ce spun, 
ascultă-mă şi/ Nu mă contrazice: bătaia e/ O chestie 
de principiu, o/ Datorie, o chestiune/ Pa-tri-o-ti-că, a/ 
Învinge duşmanul, aşa trebuie să/ Gândeşti – aşa am 
învăţat şi eu/ De la tatăl meu” (TATĂL A SPUS). Nu e 
de mirare că o revoltă imensă şi un ţipăt de disperare 
răbufnesc în poemul VÂNTUL꞉ „Binecuvântat să fie 
abuzul,/ Binecuvântat să fie abuzul,/ Căci eu te-am 
dus în/ Ispită, precum se spune,/ Căci eu te-am dus în/ 
Ispită, precum se/ Spune, binecuvântat să fie/ Abuzul, 
binecuvântat să fie/ Abuzul, căci nu înseamnă da” sau 
în FII BINECUVÂNTATĂ: „(...) Şi scriu încă un poem 
despre/ Viol, fii binecuvântat poem despre/ Viol, şi 
scriu încă un poem despre/ Violenţă, fii binecuvântată, 
violenţă/ (...)/ Fii binecuvâtată, furie, fii binecuvântată,/ 
Repetiţie, fii binecuvântată, umilire şi/ Băiatul care m-a 
bătut în curtea şcolii să fie/ Binecuvântat şi directorul 
care a/ Spus:/ Nu ar trebui să te plângi, e o nimica/ 
Toată, ar trebui să fii în stare să/ Te aperi singură, eu/ 
Nu pot face nimic,/ Tu eşti de/ Vină/ Şi poliţistul care 
a violat/ Femeia să fie binecuvântat şi/ Poliţia romînă 
care nu a făcut/ Nimic să fie binecuvântată/ Şi Poliţia 
română care a învinuit/ Victima să fie binecuvântată/ Fii 
binecuvântată, istorie:/ Unde un limbaj a fost pierdut,/ 
Un trup a fost/ Umilit”. Poemele Medeei sunt mantre 
puse pe repeat, formule simple, dar care au rolul de 
a-şi uni ascultătorii şi de a-i provoca la problematizări.

Ştiinţa de a te face cutia de rezonanţă a celor 
asupriţi, victime nevinovate ale unui sistem represiv, 
de a servi intereselor sociale, opuse celor individuale, 
de a-i atribui cuvântului toată forţa sa revoluţionară 
sunt calităţile care disting poezia Medeei – şi pe cea 
a ilustrelor sale predecesoare, simboluri consacrate 
ale feminismului, precum şi a altor poeţi angajaţi 
enumeraţi în poemul EU – de cea „intelectualistă”, 
introspectivă care nu mai reprezintă o soluţie pentru 
autoare, devenind o îndeletnicire egoistă în contextul 

societăţii actuale ciuruite de probleme grave care 
apar la fiecare pas. Pseudodramele subiectivităţii 
şi aşa-zisa „poezie de cabinet” sunt de domeniul 
trecutului, pare a ne transmite poeta solicitându-ne 
aprobarea şi susţinerea, rolul poeziei este acum altul 
căci ea trebuie scrisă cu sânge: „Limbajul meu a 
devenit război/ (...) Eu/ Este politic, căci eu am fost 
născută în/ Frică şi/ Moarte,/ Ajută-mă să construiesc 
mîndria, nu Ruşinea./ Niciun trup nu este o pradă” 
(LIMBAJUL MEU). Dimpotrivă, trupul constituie un 
soi de un proces-verbal, afirmă ea altundeva, suport pe 
care sunt gravate ruşinea şi umilinţa consubstanţiale 
poeziei: „RUŞINEA SAU POEZIA AU ACELAŞI 
GUST” (FURIA MEA ESTE POLITICĂ). Şi continuă 
în acelaşi registru susţinând că lucrurile grave nu pot 
fi abordate cu cuvinte gentile sau cu bune maniere: 
„Voi şterge respectul din propoziţia aceasta./ Voi pune/ 
Misoginism/ Abuz/ Voi pune eu nu am dreptul de a 
vorbi./ Această propoziţie să fie anxietate./ Această 
propoziţie să fie frică./ Această propoziţie să fie ruşine./ 
Această propoziţie să fie teroare./ Această propoziţie să 
fie viol/(...)/ În această propoziţie pune câteva femei 
invizibile./ În această propoziţie pune ceva insulte./ 
În această propoziţie pune un pic de vină”. Istoria se 
derulează pe ecranul unei conştiinţe lucide, în stare 
de alertă, care înregistrează orice schimbare „meteo”, 
conectată direct la temperatura „externă”, vibrând la 
cald („febra limpezeşte sufletul”) într-o dezlănţuire 
de imagini perturbatoare vădind tensiunea lăuntrică 
împinsă la extrem: „(...)Bărbaţii îşi deschid negrele 
aripi şi/ Înconjoară casa./ Bărbaţii înconjoară ferma, 
înconjoară şcoala, înconjoară grădina şi/ Parcul. Văd 
ferestre sparte, aud femei alegând şi strigând. Ele ţipă/
(...)/ Un bărbat zboară şi loveşte capul unei femei. 
O fetiţă stă în/ Sângele mamei sale. Fetiţa îşi suge 
degetul murdărit de sângele/ mamei” (GLADIOLELE) 
sau în poezia VIOLATORII: „Violatorii precum cireşii 
înfloresc în/ Primăvară. Stamine şi/ Albine în sperma 
lor au fost/ Prinse. Chipurile lor sînt responsabile,/ 
Drăguţe./(...)/ Gunoiul/ A înflorit pe stârvurile fetelor 
blajine”; „Curând, fluturii/ Cap-de-mort pubera vor 
cuprinde./ Curând sângele ei ca neaua va foşni/ Prin 
el copii trec cu înnoitele lor ghete” (O INOCENŢĂ 
CA FLOAREA-ADUSĂ-NTR-UN OSPICIU) sau „.Nu 
pot privi nimic într-atât de negru/ Nu pot privi nimic 
într-atât de întunecat./ Nu pot privi nimic într-atât 
de nefamiliar” (NU POT PRIVI NIMIC ÎNTR-ATÂT 
DE NEGRU). Punând o clipă între paranteze retorica 
revoluţionară, remarcăm aici o voluptate a punerii în 
scenă urmată de o deconspirare a înscenării prin viziuni 
apocaliptice, exagerări ale gesticii, culori întunecate, 
accentele expresioniste şi un gust pentru tema măştii, a 
artificiului afişat. Avem de-a face aici cu o teatralizare 
a viziunii, paradigmele cu care operează poeta fiind 
prezentate binar pentru a le sublinia opoziţia. Astfel, 
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pe „scenă” se trasează o linie de senzaţie dureroasă a 
lipsei oricărei analogii. Întreaga umanitate se scindează 
aşa cum apele mării se despart de uscat. Partea masculină 
şi partea feminină. Partea luminoasă şi partea umbrită. 
Partea puternică, competitivă şi partea slabă, pasivă. De 
partea masculină, se înşiră ca mărgelele pe aţă bărbaţi, 
taţi şi fii, violatori şi patriarhi, la fel de vinovaţi, la 
care se adaugă forţele represive ale ordinii sociale sau 
ale autorităţii, reprezentanţi ai legii, poliţişti sau popi, 
şi însuşi Dumnezeu, divinitate decăzută din drepturi, 
părtaşă la un viol cosmic: „Dumnezeu ţi-a făcut asta, a/ 
spus Poliţia Română/ Şi Poliţia română a spus/ Amin,/ Şi 
acela care a atins femeia a/ Spus/ Amin” (DUMNEZEU). 
De cealaltă parte, fetiţele, fiicele, tinerele blajine, femeile 
gravide şi stricatele, fufele, vrăjitoarele, proastele şi 
nebunele, victime inocente ale abuzului, ruşinii şi 
umilinţei, ale minciunii, manipulării şi inechităţii sociale. 

Şi atunci „ce folos mai are poezia în timpuri 
ca acestea” (GINSBERG), se întreabă poeta. Şi vocea 
ei acoperă tot, se face „armă nucleară”, iar poemul ei 
„miroase a carne arsă”. Înainte de a apuca noi să ne 
dezmeticim, răspunde tot ea: „Voi face totul să fie viu 
din/ Nou, voi întoarce totul-n/ Libertate,/ Ruşinea-n 
frumuseţe o voi face” (SÎNT)”. Căci frumuseţea poate 
fi spontană, incontrolabilă, deci violentă, iar oamenii 
vor înţelege, într-o zi, că poezia poartă în ea revoluţia, 
dar conţine şi speranţa că va reuşi să salveze lumea.

Hristina DOROFTEI

Mai drăguţe decât Dostoievski

Nora Iuga şi Angela Baciu sunt două scriitoare 
care nu duc lipsă de originalitate, curaj şi spirit ludic. 
Având personalităţi asemănătoare, cele două sunt, nu 
doar prietene, ci şi partenere compatibile în diverse 
proiecte literare, cum ar fi volumul patru zile cu nora, o 
formulă de tip proză-interviu, editat în 2015 la Editura 

Charmides. Ca o posibilă continuare a acestui demers 
vine şi cartea Mai drăguţ decât Dostoievski1, care pare 
a îndeplini, într-o oarecare măsură, dorinţa mai veche a 
Norei Iuga de a scrie „Cartea totală – un text continuu, 
în care se trece din proză în poezie, în jurnal, în eseu, lin 
şi firesc ca-n gînd, ca-n vis...”2

Chiar dacă cititorul se aşteaptă să găsească în 
paginile volumului informaţii, idei, opinii despre cel 
mai important scriitor rus, sobru şi întunecat, cele două 
autoare îşi ţes dialogul spontan, ironic şi vesel, fără a 
oferi previzibilul scontat. Astfel reuşesc nu doar să 
atragă în plasa lor lectorii, ci şi să-i menţină captiv(aţ)
i de-a lungul celor douăzeci şi cinci de tablouri care 
formează aşa-numitul poem dramatic. 

Lucrarea este deschisă de un Prolog în cer, 
prin care se preumblă personajele suprarealiste ca 
într-o galerie mobilă, invitând la visare şi la depăşirea 
barierelor realităţilor impuse de fiecare dintre noi. 
Prima afirmaţie este ca o mantră cu valoare magică 
de îndepărtare a preconcepţiilor despre spaţiu: „Acolo 
e dintotdeauna aici, în lagună”.Replicile celor două 
personaje, A şi N, sunt completate de vocea CORULUI 
ANTIC, ale cărui intervenţii sunt inserate în limba latină, 
având valoare de aforism final şi incontestabil, care vine 
în completarea celor afirmate: „Vae victis!”

Pretextul care provoacă derularea discuţiilor este 
orice imagine, întâmplare, culoare, gust, ştire, care naşte 
viziuni materializate într-un discurs dezinhibat despre 
tot ce se poate, nelipsind, însă, ironiile care taxează acid 
unele nereguli sociale, politice, cât şi aluziile culturale: 
„N: păi atunci o să-ţi placă şi Suge-o, Ramona! E 
o carte la modă, găseşti mii de citate pe facebook, ai 
citit-o? Sînt sigură că-l descalifică pe Dostoievski, e mai 
drăguţă decît Zidul chinezesc. A: dar cea mai drăguţă tot 
Regina Maria era pe catafalc la Palatul Cotroceni printre 
Roşiori. M-a ajuns somnul. E greu să fii intelectual cînd 
ţi-e poftă de mămăligă.”

Strategia discursivă pe care o abordează Nora 
Iuga şi Angela Baciu nu dă greş, cele două mizând pe 
curiozitatea cititorului şi pe curajul acestui produs literar 
experimental, din care nu lipsesc afirmaţiile exhibate 
şi radiografierea cotidiană, dar şi trimiteri biografice. 
Chiar dacă cele două autoare-personaje se ascund sub 
masca detaşării totale şi a indiferenţei superioare, există 
zone care conţin expunerea brută şi brutală a realităţilor 
secolelor XX şi XXI, însoţite de comentarii pline de 
amărăciune, prin care transpare implicarea: „N: la 
Auchan, la orice raion, e ca-n Hauptbahnhof, la Viena, 
că oamenii sînt de mai multe sortimente, ca mărfurile: 
albi, mulatri, negri, cu ochi ridicaţi, cu ochi lăsaţi, cu nas 
turtit, cu nas cocoşat... şi preţurile lor diferă.” 

Cele două partenere par a avea un dialog presărat 
cu mici bârfe savuroase la o cafea; ele nu sunt intimidate 
de subiectele pe care le abordează, jonglând facil pe orice 
temă, inserând printre aburii licorii chiar şi informaţii 
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despre personalităţi naţionale sau internaţionale, cărora 
nu le iartă nici o scăpare, venind în ajutorul lor ilustraţiile 
originale semnate de Ion Barbu. Volumul se dezvoltă 
natural, respectând o singură regulă: alternanţa replicilor. 
Chiar dacă N este mai experimentată în astfel de jocuri, 
nici A nu se lasă mai prejos, conducând discuţia spre 
zone provocatoare, virgine. Aceste tablouri construite 
pe baza dialogului suprarealist sunt completate de 
visele lui A şi ale lui N, precum şi de Visul lui mister T, 
prezenţă evidenţiată tocmai prin absenţa lui (semănând 
cu misterioasa doamna T a lui Camil Petrescu). Astfel, 
personajul masculin care bântuie gândurile şi dorinţele 
lui A, primind, pe alocuri, caracteristici mistice, este 
un personaj-cheie în destinul celor două femei, uneia 
dintre ele umplându-i trecutul, iar celeilalte, prezentul şi 
viitorul. Datorită acestuia, cele două personaje feminine, 
N şi A, reuşesc să îşi apropie vieţile: „A: n-o să mă 
confunde, că-l aştept pe divan cu iniţialele lui Mister T. 
Toată atracţia corpurilor cereşti şi a celor lumeşti, chiar 
şi mesmerismul animal se datorează divanului şi nu 
chimismului. Cei de azi sînt încă la un pas înainte şi doi 
înapoi...”. Acestei replici îi urmează una care reprezintă 
răspunsul sau cheia volumului pentru curiozitatea 
cititorului suspicios faţă de prietenia dintre cele două: 
„A: noi sîntem suflete-surori”.

Dincolo de superficialitatea simţită la o 
primă aruncare a privirii asupra sa şi a impresiei de 
derulare a unor conversaţii halucinante, ce apelează 
la intertextualitate şi sinestezie, Mai drăguţ decât 
Dostoievski este un volum cu o structură fiabilă, având 
o abordare curajoasă, replici ascuţite şi frapante, tratând 
teme actuale şi aspecte dintre cele mai importante, 
dezvoltate pe baza (auto)ironiei şi a persiflării, fiind, 
de fapt, o carte ce se amuză doar pentru a nu ceda în 
faţa plânsului, un fel de haz de necaz sau o pedepsire a 
defecţiunilor societăţii prin râs amar. 
_________
1 Nora Iuga , Angela Baciu, mai drăguţ decît dostoievski, 
Editura Polirom, Iaşi, 2017, cu ilustraţii de Ion Barbu
2 Nora Iuga în Interviurile Familiei, din revista Familia, nr. 4 
(617), din 2017

Florica BODIŞTEAN

Un portret autentic: I. Funeriu, G. I. 
Tohăneanu – Optimus Magister

Dedicat personalităţii emblematice, 
întemeietoare şi directoare a învăţământului filologic 
timişorean şi a şcolii timişorene de stilistică, 
magistrul G. I. Tohăneanu, recentul volum semnat de 
universitarul Ionel Funeriu* şi publicat în mai 2017 
la Editura Universităţii de Vest din Timişoara este o 
carte neconvenţională şi curajoasă şi, prin aceasta, o 
carte vie. Nu e un volum omagial sau in honorem… de 
care profesorul Tohăneanu a avut parte la împlinirea 
vârstelor rotunde, de 70 şi 80 de ani, prin substanţialele 
apariţii prilejuite tot de Editura Universităţii de 
Vest. E o carte destinsă, de convorbiri, amintiri, 
reflecţii, mărturii şi mărturisiri convocate toate la 
cuvânt sau, etimologic, „la adunare”, de discursul 
„din ramă” al autorului, apropiat al profesorului, 
paradoxal discipolul său cel mai fidel, dar şi cel mai 
emancipat. Cartea probează această relaţie afectuos-
lucidă în primul rând prin „rama” unificatoare, care 
nu reprezintă un simplu cadru textual – introductiv, 
incitator, obedient, laudativ, cum ne-am aştepta –, 
ci e un portativ cel puţin egal ca amplitudine cu al 
celorlalte „voci” implicate: în primul rând profesorul 
Tohăneanu, cu care Ionel Funeriu dialoghează pe 
nu mai puţin de 200 de pagini, dar şi foştii studenţi, 
doctoranzii, colegii, colaboratorii, generic vorbind 
„Elevii”, ale căror mărturii alcătuiesc cea de-a treia 
secţiune a volumului, chiar astfel numită. Partea 
din mijloc, intitulată sugestiv După douăzeci de 
ani, răstimpul dumasian al „aşezării lucrurilor”, 
e o consistentă Addenda ce vine să întregească, 
prin amintirile şi reflecţiile personale ale autorului, 
portretul moral, spiritual, profesional al celui căruia în 
mediul academic i se spunea pur şi simplu Magistrul. 
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De subliniat în primul rând este spiritul absolut 
dezinhibat, aş spune chiar împotriva prejudecăţilor 
şi a structurilor instituţionalizate, în care a fost 
concepută această carte. Ea rămâne, de la început şi 
până la sfârşit, admirativă la adresa subiectului său, 
fără a deveni niciodată encomiastică. Cunosc opinia 
lui Ionel Funeriu despre sacralizarea care ucide şi 
despre monumentalizarea care dărâmă o personalitate, 
căci reprezentările abstracte şi proiectarea în absolut, 
smulgând-o din planul existenţei reale, nu fac altceva 
decât să-i efaseze relieful. Acesta e pericolul pe care 
el îl evită conştient, făcând din provocare, la propriu 
şi la figurat, metoda sa de lucru. La figurat, pentru 
că ceea ce îl interesează e adevărul Omului cu toate 
feţele sale; la propriu, pentru că discuţiile purtate cu 
profesorul Tohăneanu la sfârşitul anilor ’90 trebuiau 
să învingă structurala rezervă a acestuia din urmă faţă 
de confesiune şi, mai ales, faţă de confesiunea scrisă.

Convorbirile se poartă pe teme „clasice”, de 
neocolit pentru devoalarea personalităţii unui mare om 
de cultură. Reconstituind traseul devenirii, profesorul 
Tohăneanu nu conteneşte să sublinieze cât datorează 
modelelor (nu modelor!), între care cel dintâi e tatăl, 
venerat şi însoţit în eternitate de „neuitare smerită”, 
urmat îndeaproape de marii profesori ai Universităţii 
bucureştene care i-au fost mentori: Tudor Vianu, 
Alexandru Rosetti, Iorgu Iordan, Alexandru Graur. Se 
vorbeşte apoi despre oamenii providenţiali şi despre 
obstructori într-o istorie comunistă abuzivă, despre 
cum să supravieţuieşti „sub vremi”, despre moralitatea 
intelectualului în relaţie cu sistemul sau despre 
subteranele marelui efort de construcţie a Filologiei 
timişorene la începutul anului 1956. Deasupra tuturor, 
ca o supratemă ce revine obsedant şi dă pecetea 
inconfundabilă a acestei copleşitoare personalităţi, 
se află pledoaria, deopotrivă afectivă şi ştiinţifică, 
pentru limba latină, limba noastră „paternă”, adică 
limba strămoşilor. Citind dialogurile, ne amintim, toţi 
foştii „elevi”, mărturisirea de credinţă a profesorului 
Tohăneanu răspicată în numeroase împrejurări: „dacă 
româna este limba noastră maternă, atunci putem 
spune, cu aceeaşi îndreptăţire şi cu aceeaşi mândrie, 
că latina înseamnă, pentru obştea românească, limba 
ei paternă. Îmbogăţim astfel şi conceptul «patrie», 
extras din expresia latinească (terra) patria «pământ 
al strămoşilor»; actualizăm, deopotrivă, măreţia gravă 
pe care noţiunea «tată», «părinte», o avea în dreptul 
roman” (p. 48).

Din axele convorbirilor se încheagă şi se 
rotunjeşte chiar şi implicit, dincolo de declaraţii 
şi mărturisiri, portretul interior esenţializat al 
Magistrului, definit, cum însuşi o spune, de trei 
elemente: modestia, discreţia şi sentimentul propriilor 

margini, înţeles – fapt cu adevărat de ţinut minte 
pentru ceea ce înseamnă sau ar trebui să însemne 
cercetarea – ca etică a ştiinţei adevărate care i-a impus 
întotdeauna să nu vorbească decât despre ceea ce ştie.

Dacă temele confesiunii sunt, cum spuneam, 
dintre cele „instituţionalizate”, modul în care ele 
sunt conduse e unul atipic. În prezenţa unui spirit 
retractil în faţa publicităţii şi a denudării, suficient 
de sensibil pentru a menaja sensibilitatea altora, lui 
Ionel Funeriu nu-i rămâne decât să poarte discuţia „pe 
muchie”, între incisivitate şi diplomaţie. Vorbind în 
Prefaţă despre ideea şi laboratorul cărţii, recunoaşte 
că a avut momente de exasperare când a constatat că 
mărturisirile smulse cu greu la o discuţie preliminară, 
la o cafea sau la un pahar de vin, sunt cenzurate în 
răspunsurile pe care profesorul le dădea ulterior în scris 
întrebărilor sale reformulate tot în scris. Când însă, 
revăzând un text masiv cules la computer, profesorul 
se autocenzurează din nou, intervievatorul comite 
greşeala fatală de a-i spune următoarele: „domnule 
profesor, de câte ori aştept de la dumneavoastră un 
răspuns tranşant, fie ocoliţi întrebarea, fie îmi recitaţi 
versuri în loc de răspuns, fie vă refugiaţi în solemnităţi” 
(p. 6-7). În consecinţă, finalizarea convorbirilor va 
fi amânată sine die, proiectul fiind constrâns să se 
limiteze în cele din urmă la paginile adunate până la 
acea dată. 

Dacă spiritul critic resentimentar i-a lipsit, din 
prea mare delicateţe, profesorului Tohăneanu, Ionel 
Funeriu, în schimb, nu ezită să vorbească deschis 
despre receptarea critică a Magistrului. Consacrat 
„detractorilor”, un subcapitol al celei de-a doua 
secţiuni a cărţii oferă o imagine asupra subteranei 
relaţiilor colegiale, asupra animozităţilor şi invidiilor 
pe care o personalitate de mare relief precum cea a 
profesorului era imposibil să nu le suscite. Este cel mai 
surprinzător segment al volumului, despre care autorul 
şi mărturiseşte că a fost scris după o grea cumpănă, la 
capătul căreia a biruit gândul că trebuie să urmărească 
până la capăt şi cu orice consecinţe miza sub care 
şi-a conceput proiectul memorialistic: reconstituirea 
onestă, cu respect pentru altera pars şi în spiritul 
obiectivităţii. Dar nu numai acesta e motivul pentru 
care volumul de faţă poate fi socotit curajos şi scris, 
cum spuneam, împotriva prejudecăţilor menajatoare. 
E vorba în carte despre inevitabilele puncte nevralgice 
ale învăţământului filologic timişorean aflat în 
faza sa de începuturi şi sub presiunea politicului 
atotstăpânitor, despre oameni bine şi rău intenţionaţi 
cărora Ionel Funeriu nu se sfieşte să le dea numele, 
despre valori, dar şi despre imposturi universitare. 
Tocmai de aceea, în text se împletesc două registre 
diferite ale evocării, două stiluri, ambele sincere, 
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ambele asumate, pentru că, dincolo de teritoriul 
comun trasat de relaţia discipol – maestru, se întâlnesc 
aici două individualităţi pregnante şi două voci 
formate, fiecare cu timbrul său propriu: unul neologic, 
combativ, critic - al intervievatorului şi altul arhaizant, 
poetizant, eufemistic - al intervievatului. Căci poezia 
în sine şi poezia cuvintelor au constituit pentru 
profesorul Tohăneanu un fel de „lichid amniotic” 
în care s-a scăldat întreaga sa existenţă verbală. Aş 
spune, parafrazând un cunoscut vers eminescian, că 
a fost un om care gândea în etimologii şi vorbea în 
poezie, apelând la sensuri subterane, adică istorice, şi 
la intertextualităţi poetice pe care numai un insider le 
putea percepe. 

Deasupra acestui dialogism interior al 

volumului precumpăneşte intenţia de a reface, 
sub lumina necruţătoare, dar caldă a zilei de vară, 
portretul interior al unui mare spirit cu faţa sa umană, 
dincolo de cea ştiinţifică şi profesională pe care toţi 
discipolii şi apropiaţii săi i-au cunoscut-o. Un om 
cu dispoziţiile sale schimbătoare, cu mâhnirile sale, 
cu susceptibilitatea sa exagerată, cu excesele sale 
în general. Din contextul profund realist în care 
se situează, autorul nu pierde însă nici o clipă din 
vedere ceea ce rămâne şi ceea ce contează, respectiv 
esenţa personalităţii profesorului Tohăneanu, pentru 
care conceptele de labor improbus, de greu şi dez-
mărginire nu au fost metafore, ci realităţi. 

Cartea lui I. Funeriu reuşeşte să restituie cu 
autenticitate imaginea unui Om şi a Lumii prin care el 
a trecut. Fără idealizări, fără tabuuri, cu respect pentru 
pactul memorialistic şi pentru dreapta memorie 
a Magistrului său, cel care i-a marcat destinul 
intelectual. Optimus Magister.
______________
* I. Funeriu, G. I. Tohăneanu – Optimus Magister, Timişoara, 
Editura Universităţii de Vest, 2017

Angela NACHE MAMIER

Două poete

1. „Insolitul tensionat, favoritul unor sandale roşii”

Opera lirică a Ioanei Burghel* (n. la 19 martie 
1968 şi membră a cenaclului Qpoem din 2015), cuprinde 
creaţii bazate pe caligrafierea directă a emoţiilor şi a 
reprezentărilor lor interioare. Poeta se dezvăluie pe 
sine, dar exprimă în fapt o totalitate de trăiri şi concepţii 
omeneşti universale. Autoarea deschide ori închide 
ferestrele sufleteşti, ritmul fiindu-i dictat de un lirism intim, 
erotic, peisagistic ori meditativ. Stilul este simplu, fără 
zorzoane, poeta modernizează subtil fluxul liric folosind un 
ermetism misterios, corespondenţe simbolice şi o anumită 
estompare a confesiunii. Un stil ambiguu, descătuşat de 
tiparele strâmte ale clasicului, care refuză canoanele şi se 
pasionează să inventeze, să nuanţeze, să amestece stilurile 
între ele, cu o eleganţă certă: „în pereţii de beton/ liniştea 
despleteşte/ amărăciunea-/ nişte degete de greieri degeraţi-/ 
plâng şi/ contemplu asfinţitul/ doare mai puţin decât o 
rătăcire/ hăţiş de zâmbete sparte aerul/ toarce sacadat şi 
grav/ ca un bolnav de tuberculoză/ întind palmele/ în durere/ 
ca-ntr-un vis cu sandale roşii” (vis cu sandale roşii). Poeta 
este o militantă a sentimentelor şi emoţiilor în text, are o 
foame de percepţii inefabile şi rare ale unei realităţi proprii 
dar şi general-umane, un gust pentru insolitul tensionat. 
Stilul este interiorizat, aproape minimalist, o stare de 
spirit cu conţinut afectiv ori reflexiv e suficientă pentru 
a fi susţinută de simboluri, imagini, adevărate comete în 
jurul cuvântului-nucleu: „hrăneşte şarpele din tine/ nu-l 
lăsa să vâneze/ umbrele/ din marginea/lumii”. Nu face cu 
ostentaţie efortul unui limbaj inedit ori al unor tematici 
provocatoare, deşi temele vin uneori de foarte departe, 
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din subconştient, ca la avangardişti, dizolvate într-o voce 
înstrăinată de lumea în criză, absurdă.

Poeta evită clişeismul, sinceritatea „la mise à 
nu” fiind atuurile acestei poezii exigente cu sine: „nu 
mai scrieţi/ vă spun/ o să muriţi de foame/ veţi tăia din 
voi bucată cu bucată/ până când/ nici sângele nu va mai 
fi de ajuns/ vor veni la ospăţ vulturii şi vrăbiile/ lighioane 
cu nume complicate se vor hrăni/ până când/ veţi rămâne 
puţin/ prea puţin/ pentru ochii furnicilor” (travaliu). 
Între formă şi conţinut există o coerenţă cel mai adesea 
profundă. Natura participă, completează, acompaniază 
trăirile unui eu în simetrie totală, natura fiind edenul unde 
neliniştile se topesc, se diluează până la dispariţie (un 
catharsis): „încă e vremea pentru iubiri necenzurate/ pentru 
lumini impudice prin alcovuri mov/ pentru dansul mâinilor 
în respiraţia febrilă a celuilalt/ pentru foşnetul mătăsurilor 
fine/ – dezvelind trupurile de ultimele anotimpuri -/ fluturi 
dispuşi la compromis/ fără teama vreunui păcat/ încă 
e vreme/ pentru un ceai cu gutui tăiate felii/ sâni dăruiţi 
ultimilor înfometaţi/ sosiţi la braţul toamnei” (încă e 
vreme). Laitmotive diverse, nu prea numeroase (elemente 
biografice, singurătatea, copilăria, timpul, condiţia femeii), 
apar sub forma unor concluzii, organizate în jurul unui 
happy end tonic.

„O poezie a contrastelor frapante, a barocului 
concetto, scrie Ioana Burghel în acest volum, incitant 
intitulat Vis cu sandale roşii. Autoarea are o evidentă 
predilecţie pentru înscenările lirice, pentru naturi moarte 
cu oameni, spaţii şi sentimente, alcătuite cu abilitate, şi pe 
care numai gândul poetic le însufleţeşte. Trebuie să nu te 
laşi distras de aceste «tablouri goale», vagi, căci adesea 
apare mişcarea, dicţiunea care reordonează semnificaţiile 
poemului. Care, atunci când compoziţia reuşeşte, nu sunt 
deloc apocaliptice, ci au candori şi simplitate de poet tânăr 
şi autentic” (Răzvan Voncu, pe copertă). Motivele sugestive 
şi obsedante la Ioana Burghel ar fi vegetale (trifoiul, macii, 
busuiocul, sălciile), metafizice (moartea, singurătatea, 
timpul, religia, viaţa), afectul (bocetul, inima tristă, dorul, 
nostalgia, melancolia), amintirea. Poeta circulă într-un 
spaţiu cultural bine definit (satul copilăriei, cadrul familial, 
biografic): „în mâinile mamei/ cerul şi pământul/ caută 
adăpost/ se descompun fricile/ ca nişte guverne prea mici/ 
vin păsări şi reconstruiesc/ din lacrimi/ fântânile morţilor” 
(mâinile mamei). Volumul conţine imagini artistice 
transcrise metaforic, unele ar merita un efort de accentuare.

Relaţiile cu religiosul sunt şi ele prezente şi 
accentele de revoltă împotriva unui paradis promis, dar 
pierdut sunt prezente: „biete sperietori/ (case părăginite 
peste privighetori până/ când cerul redevine opac)/ am ars 
toate rosturile/ (poate de aceea întârzie/ celelalte zăpezi)/ 
nu mai e loc pentru limpezire/ Dumnezeu îşi cere sângele/ 
înapoi” (stare de urgenţă).

Poeta are imaginarul şi talentul proaspăt al unor 
expresivităţi în cuvinte, atestă un apetit pentru travaliul 
artistic, pentru combinaţiile cu efecte magice, onirice 
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care suscită trezia elementelor senzoriale: „în dreptul 
ferestrelor/ (mai mici decât o privire albastră)/ de teama 
golului şi/ de teama acelui cineva/ care va veni şi/ îţi va 
acoperi gura/ de teama nevoii/ de teama femeii care/ n-a 
învăţat cum se transformă sângele/ într-un trifoi cu patru 
foi/ singurătatea e o binecuvântare/ dacă înveţi cum se ţin 
îngerii de mână/ printre gunoaiele de la marginea privirii” 
(singurătatea nu e o greşeală). Cartea este o succesiune 
de imagini coerente care filtrează aspectele realităţii, 
obiectele, peisajele artistice ca reflectări ale unor obiecte, 
peisaje care implică un anumit dinamism printre asociaţii 
fulgurante de limbaj.

Prin poezie, autoarea domină, terapeutic, revoltele. 
Ioana Burghel are curiozitatea de a alege cele mai potrivite 
procedee de observaţie pentru a pune în lumină toate 
reflecţiile gândirii sale. Poeta exprimă uneori sentimente 
dezlănţuite, vii şi spontane, dar în majoritate predomină 
un stil sobru, care e grefat pe diversitatea mişcărilor 
sufleteşti: „în făpturi ireale/ urletul lupilor/ – prelung şi 
grav -/ despicând aerul în colţi metalici/ - «scrie un poem 
despre iubire»/ şoptea/ zornăindu-şi lanţurile în urechile 
nopţii/ - «hai, scrie!/ pădurile cresc din gresiile/ aruncate 
peste umeri de Feţi-Frumoşi»/ - «nu te apropia!»/ poate 
că am să-l scriu/ nu există altă făptură a durerii/ câtă 
vreme/ eu sunt durerea” (cât întuneric căzuse!). Ea caută 
teritorii revelatorii, este o regizoare abilă a unor impulsuri 
poetice întredeschise cu predilecţie spre un univers candid 
şi ingenuu, reînsufleţit cu o anumită naivitate şi ardoare. 
Poeta a ales pentru poezia sa veşmintele sensibilităţii şi ale 
imaginarului şi ne inspiră o încredere tonică în vitalitatea 
inspiraţiei sale viitoare.
________
* Ioana Burghel, Vis cu sandale roşii, Editura Paralela 45, 
2016

* * *
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2. „Viaţa într-un spectacol poetic continuu”

 Mihaela Aionesei, născută în decembrie 
1971, este un autor cunoscut din numeroase publicaţii 
în reviste şi în online, coautoare în peste 26 de antologii, 
6 volume de autor şi zeci de premii literare, unele 
importante. Suntem în pagini întregi de autobiografie 
lirică, doruri, tristeţi, nostalgii, speranţe şi iluzii 
pierdute, pe un ton confesiv, ori în tempo de şuvoi liric 
înlăcrimat: „Acasă e spaţiul îngust/ făcut de un cui pe 
care-l simt/ mişcându-se încet încet/ şi eu oftez de dor/ 
oftez că-i gol…” ( Acasă, pag.5 ). Poeta scrie poemele 
extremelor, căci oscilează între melancolii grele şi 
stări euforice, până la militantism pentru păstrarea 
tradiţiilor sfinte. Lirism pur, căci volumul nu e lipsit de 
un exces de metafore, imagini, o artă poetică asumată, 
care contribuie la a depăşi obstacole, cumpene critice 
existenţiale. „Trec zilele cu miros de sare/ osia roţilor 
suspină cum pruncul/ într-un pântec de mamă plecată la 
cer/ înaintea miracolului –/ viaţa se rostogoleşte încet/ 
în scâncet./ La mijloc de veac îmi amintesc/ pumnul 
de orz uitat în cerdac./ Câte semne de sânge în urmă/ 
câte lacrimi duioase s-au arat/ până să crucific durerea 
într-un vârf de ac.” ( Adn, pag.7) Directeţea tonului 
etalează pe un ton amar tristeţi ale unui suflet tânăr 
care înfruntă cu pieptul dezgolit focul vieţii, arsurile 
ei. Poezia îi serveşte ca foc extinctor al incendiilor 
sufleteşti. Este o poezie de evocări gingaşe, senzoriale 
ale unui timp rănit, dispersat. Fragranţele anotimpurilor 
însoţesc această suavitate naturală: „Despre iubire 
se scrie adesea/ galopând în scrâşnetul de oase ale 
unui scrib de rând/ ca şi cum atunci te-ai naşte din 
pântecul unei mari trădări/ fără să poţi tăia cordonul 
ombilical/ care te ţine fâşii deasupra prăpastiei/ fără să 
te recunoşti/ în furnica pregătită să înfrunte/ de parcă 
ar trece pragul unui muşuroi” (Biblie de suflet, pag. 
11). E o îndrăgostită de miezurile anotimpurilor care 
îi însoţesc paşii, în acest sens poeta pluteşte în plinul 

unor influenţe tematice clasice, până la simbolişti. În 
natură, poeta trăieşte un extaz mistic, ceresc, cartea 
fiind un document programatic unde natura serveşte 
ca fundal pentru tragediile trăite de români, autoarea 
făcând dovada unui patriotism adevărat. În scaunul 
suferinţei personale, dar şi societale, poezia sa capătă 
accente patetice, se simte că ţara (şi mai ales regiunea 
unde trăieşte) devine un imens altar unde prin poezia-
rugăciune poeta îşi dezvăluie comuniunea cu ai săi şi 
faptul că e gata de jertfă pentru ceilalţi.

 Aceste poeme angajate sunt spiritul ei, 
pâinea sufletului ei, credinţa în neam e mai presus de 
orice, bunăstarea ei trece prin bunăstarea neamului. 
Poeta e pătrunsă de sfinţenie, e femeia gata de 
jertfe, vrea să-şi facă auzită vocea într-un pustiu ce 
se lărgeşte. Răul are o dimensiune planetară. Unei 
lumi feroce, poeta îi opune o credinţă solidă, chiar 
excesivă. Arta sa se vrea la egalitate cu credinţa, fără 
de care nu vede nici o salvare: „Trimite, Doamne, 
cuţitul/ să taie sfoara./ Trimite un înger sau ceva/ 
înainte să mă ajungă coasa/ mai am o vară de iubit/ 
nimicul/ ce mă împrăştie între felinare/ printre morţi 
şi îndrăgostiţi…/ Pe care să-i aleg pentru odihnă?/ 
Aceeaşi stare leagă şi dezleagă tainele/ când eşti prea 
grăbit…” (Înapoi, pag.60). Destăinuiri generoase în 
avalanşe, poeta derulează pelicula unui film coerent 
al memoriei făcute, refăcute cu evlavie înmărmurită – 
înduioşări romantice ale unui suflet înflăcărat. Poeta 
se topeşte în poezie, în foamea de cuvinte impregnate 
de sensibilitate şi discreţie. Deşi vocea se desfăşoară 
într-un registru lărgit, poeta va trebui să facă saltul 
unei lepădări de o anumită timiditate, dictată de 
un temperament discret. Sufletul este străbătut de 
fiorii frigului şi fiorii lacrimilor: „Proaspătă ca rana 
rămasă-n/ urma unei lame de cuţit/ trecută ca dintr-o 
întâmplare/ într-o sâmbătă de april/ nu cea în care 
se pomenesc morţii/ ci se numără/ în acelaşi trup/ 
în aceeaşi inimă/ la infinit/ lumânările/ aştept să 
vină cineva/ cu un ram de busuioc/ să-mi sfinţească 
templul devastat/ de apropierea unui păcat/ cu chip de 
don juan” (Lacăt fragil, pag.64). Volumul acesta este 
preponderent intimist, psihicul poetei lasă urme ale 
singurătăţii, ale unui surghiun în sine. Numeroasele ei 
premii, activităţi literare, cărţi, lasă ghicite o adevărată 
ardoare şi interes pentru câmpul mănos al literaturii. 
O căutare a catharsisului o conduce spre o poezie 
muzicală, spre o căutare neobosită a perfecţiunii, fără 
nici o urmă de ambiguitate. Revelaţiile mistice sunt 
armonia supremă, un dor, un pelerinaj sufletesc, prin 
care poeta accede la infinita frumuseţe a cosmosului. 
I se poate reproşa un exces de impetuozitate, dar 
poeta, locuitoare a unui aisberg, într-o cămaşă de sare 
(titlul cărţii, de altfel) încredinţează cuvintelor un 
univers personal moral, opus vulgarităţii şi violenţei. 
O lumină senină, cea făcută din smerenie şi candoare, 
respiră prin toţi porii versurilor unei poete cu un eu 
liric inepuizabil.

________
* Mihaela Aionesei, Cămaşa de sare

cu cărțile pe masă
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JÁSZ Attila

S-a născut la 26 martie 1966 la Szőny, Ungaria. 
În prezent trăieşte la Tatabánya, unde este redactor-şef al 
revistei Új Forrás (din 2010).

Opere: Daidaloszi napló (Jurnal dedalian, 
poezii, 1992, Editura Tevan); Jelzések könyve (Cartea 
semnelor, poezii, 1996, Editura Orpeusz); Miért Szicília 
(De ce Sicilia, poezii şi eseuri, 1998, Caietele Jak); A 
lebegés története (Istoria plutirii, ciclu de proze scurte, 
1998, Editura Platanus); Az ellenállás formái (Forme 
de rezistenţă, cicluri de poeme în proză, 2000, Editura 
Kalligram); A szökés gyakorlása (Exerciţiul evadării, 
poezii, 2004, Editura Kalligram); Fékezés (Frânare, 
poezii, 2006 Editura Szignatúra Könyvek-Alexandra; 
XANTUSiana (roman în versuri, 2007, Editura 
Kalligram); angyalfogó (cursă pentru îngeri, poezii 
pentru copii, 2008, Editura Koinónia); Fürdőkádból a 
tenger (Marea văzută din vană, eseuri, 2009, Tiszatáj 
Könyvek); Alvó szalmakutyák (Somnoroşii câini de 
paie, poezii, 2010, Editura Kalligram); isten bőre 
(pielea lui dumnezeu, poezii, 2011, Editura Napkút); 
naptemplom villanyfényben (biserică solară în lumina 
becurilor, poezii, 2011, Balatonfüred); Csendes Toll 
élete (Viaţa Penei Liniştite, proză, 2012, Editura 
Kortárs, Budapesta); Belső árnyék (Umbră interioară, 
poezii, 2013, Editura Kortárs, Budapesta); Szárnyas 
csiga (Melc înaripat, poezii, 2014, Editura Új Forrás, 
Tata); Csendes Toll utazik (Pană Liniştită călătoreşte, 
proze, 2015, Editura Kortárs Budapesta); El (Plecare, 
poezii, 2016, Editura Kortárs, Budapesta) 

Premii: Premiul Vörösmarty (2000); Premiul 
Radnóti (2000); Premiul József Attila (2003); Premiul 
Zelk Zoltán (2005); Premiul Príma (2006); Premiul 
Arany János (2007); Premiul pentru eseu al revistei 
Irodalmi Jelen (2009); Premiul Lilla (2010); Premiul 
Comemorativ S. Quasimodo (2011).

49. (urme)
49. (nyomok)

Zăpadă, urme
la mine însumi se-ntorc
cel mai degrabă

Urme-n zăpadă,
mă-ntorc la mine însumi 
cel mai degrabă.

Urme-n zăpadă,
mă-ntorc cel mai degrabă
la mine însumi.

46. (variantă)
46. (változat)

Două ceşti de ceai,
trei bărci pe râu – şapte munţi
ne împresoară.

Mă-mpresoară munţi
şapte, ceşti două, bărci trei – 
alături şi nu.

Alături şi nu,
munţi, ceşti, bărci – luminează 
şi în absenţă.

43. (frunze moarte)
43. (avar)

Autumnală
umbră culcată-n iarbă,
o bate vântul.

Culcată-n iarbă
umbra autumnală,
o suflă vântul,

Autumnala
umbră-n iarba culcată,
vântul o bate.

Citirea urmelor

31. (cedru)
31. (cédrus)

Un pictor plânge la bucătărie,
au tăiat cedrul

gesta hungarorum
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de lângă parcul de joacă, deşi
n-avea nici o mie de ani, şi
n-avea nimic, i-ajung totuşi
câteva sute de ani, aşa că
decid să prăvălească, să taie
bradul acesta
superb, şi lumea nu poate fi
salvată, dragă
Tivadar, împreună cu fiinţele umane
din ea, au tăiat, din păcate,
cedrul, dar oare pictorul
nu se gândeşte la el însuşi
când neoprit-necontenit
lipsa cedrului o pictează?

30. (pictor)
30. (festő)

Neaşteptat, calc pe-un pui de pasăre
şi nu contează că-i mort deja,
trosneşte totuşi sub talpă, pentru că
a căzut fix pe cărare, dar
de unde, pentru că nici nu există
pom în apropiere, încă-i golaş de tot,
numai pleoapele coborâte
au puf, chiar dacă mult mai puţin
decât la da Vinci, dar nu se mai zbat
orbeşte, eu tocmai mă pregăteam
să zbor, să încerc noua structură,
când sunetul acesta cutremurător
m-a avertizat, m-am răzgândit,
am pornit neîntârziat spre casă,
pentru a continua cât mai grabnic pânza
întreruptă.

29. (zbor)
29. (repülés)

Într-o zi, petrecută de privirea 
pictorului, maşina proiectată de el
se ridică brusc în aer, cu aripile-i
uriaşe de pânză, asemenea
unei păsări din vremuri imemoriale
când o ridică un curent ascendent
şi o împinge într-o direcţie
imprevizibilă, la altitudini deja
legendare, de unde
abisul e destul de ispititor, şi care,
peste câteva secole scurse,
devine realitate, la fel ca şi schiţa 
proiectului de zmeu, întrucât
iese la iveală că potenţialul
era într-adevăr prezent în privirea

aceea care urmărea înălţarea reală
şi prăbuşirea maşinii de vis, moartea
slujitorului lui da Vinci, eliberându-se
cu desăvârşire de chingile fizice
în timpul zborului de încercare.

25. (singur)
25. (egyedül)

În vis, am murit, mă prăbuşeam
închis într-o cabină de lift
în timp ce se prăbuşea blocul turn,
adică hotelul în care tocmai trăiam
atunci în străinătate, dar n-am murit
totuşi de tot, numai un pic, dar atunci
când, aproape de pământ, pereţii
s-au desfăcut, am sărit cumva afară
şi astfel am scăpat de moarte,
deşi eram pregătit să ajung acolo
unde merit, cred, prin acest lift-mină,
dar nu mi-a fost teamă, am mormăit
numai o grabnică rugă, pentru orice
eventualitate, şi aşteptam curios dacă
începe să se deruleze filmul îndărăt
sau ce se va întâmpla cu mine, dar nu
m-am trezit, am trăit în continuare
supravieţuitor într-un oraş necunoscut 
al unei ţări străine, singur.

căutarea urmelor amintirii
(emléknyomkeresés)

16 (sfârşit)
16. (vég)

M-am legat de catargul corabiei
vieţii mele, pe mine de mine însumi
apărându-mă, de mine m-aş apăra,
zadarnic însă, sudalme
mi se desprind de pe buze, şi-aceste
cuvinte îmi strâng trupul de catarg
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atât de strâns că-mi ţâşneşte
sângele, mi se scurge încet
viaţa, pe când m-aţi dezlega
voi fi deja, în sfârşit, mort.

15. dramă regală
15. (királydráma)

Uite, să nu crezi că n-am fost
o pereche regală, chiar dacă atenţia ta
faţă de mine s-a disipat, e inutil
să ne complicăm, înjunghie-mă deci,
faţă-n faţă, dacă tot e musai,
dacă tot m-ai trădat, nu-i
bai că avem câţiva copii
comuni, îndrăzneşte s-o
faci, nu şovăi, coroana
o s-o ia altcineva şi
o s-o dea altcuiva, în continuare
el va fi noul rege, vezi, aşa
se schimbă lucrurile, sau cel puţin
aşa crezi, pentru câteva secole sigur
rămâne la fel, hei, dar
fă-o odată, înfige jungherul!

14. (îndepărtare)
14. (el)

Când aş fi avut nevoie atât de mult
să fii aici şi să mă iubeşti şi când
e atât de greu cu mine,
ia-mă de mână, mângâie-mi obosita 
frunte de scoarţă de copac, când sunt
foarte înfuriat convins că asta
nu mai poate continua aşa, deşi
aş muri dacă ar trebui să trăiesc
fie şi un minut cu gândul că n-ai
mai respira, dar iată, a venit clipa,
trece chiar prin faţa mea şi se duce
şi fără, şi cu tine, la fel.

crâmpeie de viaţă
(életszilánkok)

 (când)
Şi ultimul fir

de păr dispare-ncet din
lucruri comune

(pe jos)
(le)

Căzut în genunchi,
în numele cerului

săruţi pământul.

(grădină)
(kert)

Umbra pomilor
se caţără curând pe

casă, sunt singur.

 (noapte)
(éj)

Şi ultimul pom
e înghiţit de noapte,

zadarnic te uiţi.

 (iarbă)
(fű)

Să tunzi iarba la
lumina lunii, iată

ce-i libertatea.

 (rană)
(seb)

Ploi curg pe rană,
o spală, o tot spală, 

durerea-o lasă.

 (trezire)
(ébredés)

Aversă în zori
tobele ei mă trezesc

nu telefonul.

(încă)
(még)

Trunchiul bradului 
s-a frânt, pe geam grilaje,

sunt în exterior?

 (ataşament)
(ragaszkodás)

Ultima frunză 
pe ram, şi totuşi nu ea

mă întristează.

Traducere şi prezentare de KOCSIS Francisko
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Maria ZINTZ

Litho: expoziţie personală Ioan Horvath 
Bugnariu la Galeria U.A.P.

din Sfântu-Gheorghe

Încă de la începutul carierei sale artistice, Ioan 
Horvath Bugnariu a fost adeptul unei arte prin care 
să poată dezvălui tarele existenţei din prezentul trăit 
în fiecare zi, fiind interesat de problemele sociale, de 
relaţia individ-putere, de relaţiile interumane, o temă 
complexă, pe care a dezvoltat-o, a diversificat-o de-a 
lungul celor aproape 50 de ani de activitate creatoare. În 
perioada căutărilor, a alegerii drumului în artă l-au ajutat 
chiar lucruri ce puteau să pară un balast, o povară, dar 
care s-au dovedit a fi tot atâtea mijloace de aprofundare 
a profesionalismului, ramificaţii ale drumului ce au 
convers către acelaşi punct. Ioan Horvath Bugnariu, 
absolvent al Institutului de Artă „Ion Andreescu” din 
Cluj în 1970, fiind din 1974 cadru didactic (al Institutului 
de Artă), a trebuit să predea studenţilor, pe lângă desen, 
şi compoziţie, gravură, arta cărţii, publicitate, noţiuni 
de arhitectură interioară, fotografie artistică, tehnologia 
producţiei tipărite, istoria şi arta scrisului. Toate acestea 
i-au modificat total viziunea asupra artei şi i-au conturat 
în scurt timp drumul pe care merge de atunci până în 
prezent şi a început încă de atunci să gândească abstract 
şi compoziţia.

Apoi studiile libere de la Paris, din anii 
1972-1973, unde primise o bursă, l-au confruntat 
cu fotorealismul – în mare vogă pe atunci, cu arta 
pop. A studiat la Paris „Caietele pedagogice” ale lui 
Malevich (la Muzeul de Municipal de Artă Modernă) 
şi tot acolo s-a apropiat de teoria artei moderne a lui 
Paul Klee şi Wassily Kandinski, structuralizarea în 
creaţie transformându-i desenul din mijloc de expresie 
în mod de gândire, în lucrările sale strecurându-se încet 
fotografia. Artistul scrie în cartea sa „Cultura Pop şi arta 
de atitudine”, apărută la Editura Carpatica (Cluj-Napoca, 
2007): „Publicitatea, arta cărţii şi gravura ajunseseră în 
preocuparea mea foarte apropiate între ele ca formă de 
exprimare plastică. Am început să mă îndepărtez cu 
paşi repezi de gravura tradiţională. Fotografia a făcut o 
breşă prin care a pătruns toată experienţa mea didactică 
şi livrescă în grafica de şevalet”. (...) „Am apropiat 
preocupările mele extrem de diversificate în scriere, 
tipar, compoziţie, fotografie, publicitate, carte, ştergând 
zonele de separaţie între ele ...”.

A fost tot mai des solicitat pentru publicitate şi 
grafică de carte, reuşind astfel să-şi finanţeze grafica de 
şevalet. Nu depindea de vânzările în galeriile U.A.P. şi 
mai ales nu trebuia să facă concesii. Se simţea liber să 
creeze şi să mediteze la subiectele care îl preocupau, fără 

să fie nevoit să-şi îngrădească creativitatea. Practica cu 
studenţii în cea mai performantă tipografie – pe atunci – 
din România, cea de la Sibiu, l-a ajutat să performeze în 
tehnologiile producţiei tipărite. În aproximativ douăzeci 
de ani a încheiat două mari cicluri de lucrări de grafică de 
şevalet gândite şi elaborate în tehnica offset. În primul 
ciclu, „Secvenţe”, care cuprindea 45 de lucrări, autorul 
lor dorea să demonstreze că putea, din semne grafice 
abstracte şi din semne convenţionale, din scriitură, 
să recompună o altă lume, total diferită, dar cu mesaj 
plastic asemănător, cu aceeaşi încărcătură emoţională, 
influenţat de spiritul „pop”, pe atunci de mare actualitate 
în Occident. Introducerea scrisului în compoziţiile de 
grafică de şevalet, chiar realizarea unor lucrări numai 
din scriitură erau caracteristice picturii „pop”. Şocul 
vizual produs de întregul material în ansamblul său, 
optimismul aparent şi facilitatea înţelegerii lui datorită 
mijlocirii imaginii fotografice, s-a datorat creativităţii 
deosebite a artistului şi a stăpânirii mijloacelor de 
exprimare la care ajunsese.

A început în 1980 să caute motive şi motivaţie 
pentru un program chiar mai ambiţios decât cel al 
„Secvenţelor”. Începuse o perioadă grea pentru cultura 
şi arta românească, cu multe îngrădiri, denaturări şi 
reprimări, libertatea omului era tot mai mult limitată, 
întreaga existenţă împovărată de temeri şi neajunsuri. 
Artistul voia să găsească ceva într-o lume ce părea 
fără speranţă, pentru a trage un semnal de alarmă, 
ceva care să exprime falsul, lipsa de orizont. Şi a găsit! 
A asistat la un concurs de motociclete pe zgură. Un 
concurs inutil, învârtitul în cerc, de fapt în gol, un sport 
murdar, cu indivizi care aleargă pe pistă unul după altul, 
împroşcându-se cu zgură şi împroşcându-i şi pe cei 
care-i priveau, atacându-se cu agresivitate doar pentru a 
trece primii linia de sosire. Concursul inutil şi repetiţia la 
nesfârşit deveniseră subiectul lui principal. A fotografiat 
timp de doi ani toate concursurile „Dirt-track” pe pista 
de zgură de la Sibiu. Dintre sute de fotografii a ales 
două: un start şi o secvenţă de concurs pe care le-a 
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tipărit în 365 de variante de formă şi culoare, conform 
zilelor anului. A lucrat timp de opt ani la realizarea 
acestui proiect. Pe parcurs a îmbogăţit materialul cu 
noi variante, dându-le sensuri şi profunzimi nebănuite. 
Era modul său de a-şi exprima revolta provocată de 
numeroasele nemulţumiri social-existenţiale în „epoca 
de aur”. Apoi, un nou program, la care lucrează şi acum. 
Soluţii tehnice impuse de computerizarea imaginii au 
înlăturat offsetul din prim-planul interesului artistic, dar 
a rămas, îmbogăţită, experienţa poligrafică cu tehnici 
tradiţionale: litografie, fotolitografie, cologravură 
şi combinaţii între ele. „După 1989 am trecut de la 
socialismul cel mai restrictiv la capitalismul «sălbatic». 
Viaţa socială s-a degradat, în locul sistemului de 
meritocraţie a valorilor autentice au ieşit la iveală, 
prin mass-media, falsele valori, banul a devenit rege, 
publicitatea e făcută pentru cel care plăteşte. Iar pe plan 
mondial, cursul existenţial a luat o turnură tragică, lipsa 
de consideraţie pentru viaţă a ajuns la cote alarmante, 
violenţa s-a instalat îngrijorător în lumea actuală”, 
scrie artistul. Lucrările lui Ioan Horvath Bugnariu din 
ultimii ani fac parte dintr-un program ce-şi propune să 
evidenţieze cinismul celor puternici, acuzând modul 
cum sunt promovate falsele elite, vedetele de carton, 
erotismul transformat în pornografie. A realizat şi o 
bogată colecţie de „relicve”, constând din recuperarea şi 
prelucrarea grafică a unor obiecte aruncate (multe dintre 
ele fiind ambalaje), apoi o serie de replici la violenţa şi 
cinismul presei scrise şi ale televiziunii.

Toate conexiunile dintre modalităţile de 
exprimare artistică şi mesajul care trebuia transmis s-au 
cristalizat, ajungându-se la o clară definire a tipurilor 

de comunicare, dar a rămas intactă bucuria creaţiei, iar 
artistul mărturiseşte că: „stilul meu este caracterizat pe 
de o parte de dependenţa de obiectivitatea fotografiei. 
Încerc să strecor un strop de nelinişte între libertatea 
poetică a litografiilor şi stricteţea transmiterii datelor 
pure ale fotografiei alb-negru, ceva din neliniştea care 
m-a bântuit din momentul primei confruntări cu propria 
identificare artistică”.

După 1990 au fost înfiinţate numeroase ziare 
locale şi naţionale, iar concurenţa devenea tot mai 
acerbă. În locul presei puţine şi îndoctrinate de dinainte 
de 1989 a apărut „presa liberă”, oamenii erau avizi să 
afle lucruri cât mai diverse. Dar, cu excepţia unor reviste 
specializate, din păcate, în paginile ziarelor tot mai 
des şi tot mai mult apăreau informaţii chiar aberante, 
dezinformări, atacuri susţinute de diverse grupuri 
de interese, lipsa de respect era la ea acasă. Artistul a 
creat cinci litografii inspirate de maniera de manipulare 
abordată de publicaţia „Libertatea”, un protest împotriva 
falselor informaţii şi a superficialităţii prin care sunt 
asociate subiecte diverse şi tot atât de inutile: „Balkan 
News 1” – unde sunt alăturate un pui jumulit pe jumătate 
şi fotografia artistei Alli McBeal, „Balkan News 2” – în 
care este alăturat celor două fotografii din ziar şi celei a 
soldatului american din Kosovo, un mesaj ce provoacă 
consternare: „zece români vor câştiga o actriţă porno” 
(aluzie la reclamele stupide, ce promit naivilor avantaje 
tot atât de absurde). O atitudine de protest şi împotriva 
proliferării vulgarităţii, prin popularea ziarului cu 
fotografii ale unor tinere nud care frizează penibilul şi 
ridicolul.

Apoi invazia de ambalaje de carton, călcate, 
turtite, ziare cu titluri şocante, vulgare, absurde, se 
înscriu ca simboluri, alături de cutii de conserve şi de 
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Coca-Cola, fotografii provocatoare cu tinere care vor să 
acceadă la o celebritate de carton, toate devin semne-
simboluri ale societăţii de consum. Totul este de vânzare 
– această constatare plină de amărăciune este inspirată 
de o lucrare (ca şi de altele): „Attikel nummer” – ce are 
aspectul unei ştampile rectangulare uriaşe.

O altă temă, înrudită cu cea precedentă în 
cercul cererii şi ofertei: totul se plăteşte, apare în 
litografia „Alkoholfreihes”, unde autorul, din nou, 
asociază fotografiei scrisul liber, detaşat de nota de plată 
a berii fără alcool (Schlosgold) şi fotografia unei maşini 
văzute în stare precară care funcţiona ca obiect găsit, 
ca relicvă. Este o asociere bizară, dar ne determină să 
ne gândim la falsitate, la aparenţe, la minciună. Seria 
de lucrări pe baza obiectelor găsite se împarte în două 
categorii: litografii colorate şi tehnici mixte, în care peste 
reproducerea fotolitografică a obiectului a imprimat una 
sau două culori prin tehnica cologravurii (tipar înalt). În 
seria de litografii intitulate „Ideas for All Events I-IV”, 
Ioan Horvat Bugnariu a asociat şi colajul, imprimând 
acestora caracterul de unicat. Prin utilizarea colajului a 
fost subliniat caracterul aleatoriu unic al asocierilor de 
pete, linii, texte din compoziţie, aşa cum se întâmplă şi 
în realitate. 

Seria a fost completată de două litografii 
intitulate „Relicvă X” şi „Relicvă XI”, unde ne atrage 
atenţia ritmul provocator al deşeurilor suprapuse, îndoite, 
călcate. Cutia Coca-Cola, văzută ca icoană a civilizaţiei 
contemporane americane (şi nu numai) este subiectul 
altor trei „Relicve”. Dozele de Coca-Cola se impun ca 
imagine în compoziţie, dar doritele licori (înainte de 
1989) şi-au pierdut acum din interesul consumatorului. 
Ele sunt şi în aceste lucrări „demitizate”, şi-au pierdut 
strălucirea aluminiului şi a roşului, a scrisului originar, 
iar suprafaţa lor este frământată, turtită. Caligrafia 
scrisului a pierdut în mod voit din acurateţe, accentuând 
dramatismul raporturilor compoziţionale. Este vorba 
de invazia de produse de calitate îndoielnică, dar şi 
de o expresie neliniştitoare privind perisabilitatea în 
timp a unor dorinţe, aşteptări, aspecte, degradarea 

fizică, senzaţia de a fi priviţi astfel şi chiar de a fi uitaţi 
într-o societate în care graba etichetării şi raportarea 
superficială la cvasi-valoare şi chiar la non-valoare 
primează tot mai mult, Ioan Horvath Bugnariu dorind să 
tragă astfel un semnal de alarmă. 

Fără îndoială, creaţia sa a devenit tot mai 
incisivă, avertizează, comunică, preluând tot din 
caracteristicile atitudinii „pop” relaţia individ-societate, 
atitudinea directă a omului faţă de un anume eveniment. 
S-a bazat uneori pe fotografii făcute unor afişe stradale, 
cu comentariile celor care s-au oprit în faţa lor şi s-au 
exprimat în mod anonim. În trei litografii color, „Outline 
District News”, a preluat fotografic mesajele unor copii 
mâzgălite pe o poartă veche. Devenind „mesagerul” 
lor, graficianul, oricât de impersonal ar dori să rămână, 
imprimă imaginii nu numai calităţile unei lucrări de 
artă, dar şi ceva din profunzimea gândirii sale, o notă 
de nedefinit, de mister, de melancolie, prin semne, dar 
şi cromatic, prin griurile nuanţate şi rozurile spălăcite 
(voit), într-un ritm mai curând neliniştitor. 

Indiferent de epocă, Ioan Horvath Bugnariu 
a propus privitorului întrebări tulburătoare legate 
de locul omului în lume, în societate, de raporturile 
interumane, aspecte cotidiene, doar aparent banale: 
singurătatea alergătorului de cursă lungă, concentrat 
asupra drumului său – alegorie existenţială, cursele 
de motociclete dirt-track, o aluzie la automatismul şi 
inutilitatea unor încrâncenări, a unor ambiţii, obositoare 
repetiţii fără mobil generos, cu repetări ale unor acţiuni 
fără rost care, sporite cu cele ale altor indivizi, fac ca 
viaţa cotidiană, dar şi personală să devină un vacarm 
tot mai greu de gestionat. Mesajul e evident, datorită 
ritmului sugerat, derularea cinetică, filmică a imaginilor, 
care se revendică tot din arta Pop. Secvenţele erau în 
relaţie de interdependenţă unele faţă de altele, urmărite 
cinetic, mărindu-se astfel suspansul urmăririlor, al 
ritmului agitat, dar înţelese ca un tot, pentru a pătrunde 
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mesajul lor grav, dramatic şi uneori tragic. Horvath 
Bugnariu a devenit unul dintre cei mai importanţi 
graficieni din România, despre expoziţiile sale scriind 
cei mai cunoscuţi critici. Cincizeci de ani de creaţie, 
ce înseamnă proiecte care presupun coerenţă, dar şi 
diversitate în abordarea temelor şi a mijloacelor de 
expresie, a tehnicilor de lucru. Şi aşa cum se întâmplă 
când o direcţie artistică se naşte pentru a reprezenta şi 
reflecta o epocă, în cazul nostru, fiind vorba de Pop-art, 
ea are viabilitate, are profunzime, nuanţând schimbările. 
Lucrările de acum ale lui Ioan Horvath-Bugnariu se 
bazează pe simplificare, pe esenţializare, dar simţim 
nelinişte, tensiune, frământare. O întrebare este pusă: 
spre ce ne îndreptăm?

Expoziţia a beneficiat şi de un catalog 
remarcabil („Litho”), de o calitate estetică şi tipografică 
deosebită, cuprinzând, alături de ilustraţii ale lucrărilor, 
un text de analiză a creaţiei artistului semnat de Júlia 
Németh. 

* * *

Ioan Horvath Bugnariu

Născut în 26 aprilie 1945 la Cluj.

2004 - Doctor în Arte (D.L.A.)- Universitatea 
din Pécs (Ungaria).

2002 - Bursa Socrates/Erasmus E.R.B.A.N.- 
Nantes ( Franţa). 

1972-1973 - Bursa de studii libere în 
Universităţile de Artă, Paris (Franţa).

1970 - Absolvă Secţia Grafică - Institutul de 
Arte Plastice „Ioan Andreescu”,Cluj.

1993-1999 şi din 2009 - preşedinte al Uniunii 
Artiştilor Plastici , Filiala Cluj.

Din 1990 Membru A.I.A.P. (Association 
Internationale des Arts Plastiques) U.N.E.S.C.O.

Între 1970-2011 - cadru didactic la Secţia 
Grafică a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-
Napoca. Din 2011 până în prezent este membru al 
Şcolii doctorale a UAD. 

Între 1996-2011 Şef al Catedrei Grafică, 
Pedagogia artei, Foto-Video, Procesare computerizată a 
imaginii, din cadrul Universităţii de Artă şi Design din 
Cluj-Napoca.

Între 1971-2016 - participă la 25 Bienale 
Internaţionale de Grafică: 1973 Paris; 1980 Barcelona; 
1984, 1986, 1988 Brno; 1985 Baden-Baden; 1985 
Bratislava; 1986,1988 Varşovia; 1986, 2005 Gabrovo; 
1988 Munchen; 1991 Montivilliers; 1996 Kaposvár 
şi Budapesta; 1998, 2002, 2004, 2007, 2010, 2014 
Miskolc; 2002 Cluj şi Mulro, 2014, 2012 Sfântu-
Gheorghe; 2015 Czestochowa (Polonia).

Între 1971-2016 participă la 19 expoziţii 
româneşti în străinătate (Europa şi S.U.A.).

Între 1971-2016 - participă la 71 expoziţii 
de grafică judeţene şi intrajudeţene la Cluj, Bucureşti, 
Sibiu, Galaţi, Timişoara, Iaşi, Baia-Mare, Constanţa 
etc.

Între 1971-2016- participă la 48 expoziţii şi 
saloane naţionale de grafică la Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Timişoara, Tulcea, Arad, Suceava, Piatra-Neamţ, Baia-
Mare, Râmnicu Vâlcea, Constanţa.

Între 1977-2016 - organizează 23 expoziţii 
personale de grafică în Sfântu-Gheorghe, Cluj-
Napoca, Bucureşti, Timişoara, Braşov, Arad, Iaşi, Dej, 
Miercurea-Ciuc, Bistriţa, Galaţi, Constanţa (România), 
Weinfelden (Elveţia), Rorbas (Elveţia), Veneţia (Italia), 
Budapesta, Pécs, Kaposvár, Miskolc (Ungaria).

Între 1974-2016 - publică peste 300 de 
coperte de carte la edituri importante din România. 
Dintre acestea 14 cărţi sunt bogat ilustrate. Editează 
cataloagele anuale ale Filialei UAP Cuj în 1998, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016.

PREMII:
2012 - Premiul „Nagy Páll” la Bienala 

Internaţională de Grafică „Contemplaţii Grafice”, 
Sfântu-Gheorghe.

2010 - Doctor Honoris Causa a Universităţii 
de Arte „George Enescu” din Iaşi.

2008 - Placheta Omagială şi Diploma 
„Kondor Béla” a Galeriei de Artă Modernă din Miskolc 
(Ungaria), pentru merite în activitatea internaţională.

2006 - Placheta şi Diploma de Onoare a 
U.A.P. din România, Filiala Baia-Mare „110 Ani 
Şcoala băimăreană”

1988 - Premiul Uniunii Artiştilor Plastici din 
România pentru Arta Grafică.

1996 - Premiul pentru Tinerii Artişti acordat 
de U.A.P. Cluj.

1972 - Premiul al II-lea al revistei „Femeia” 
pentru cea mai bună fotografie a anului.
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Dumitru CHIOARU

Fără speranţă

Speranţa mi-a înmugurit
când am văzut clovnii şi saltimbancii intraţi 
la apă –
prin clipe fosforescente, în sfârşit,
vom fi de impostură salvaţi,
vom parcurge o altă etapă
a democraţiei –
care democraţie, adică?
aceea care pe tot cuprinsul României
a început şi s-a sfârşit într-o duminică!
noua etapă de acum,
dincolo de ironii, implică
folosirea la maximum a fosforului –
mai ales vara se va consuma, oricum,
sub orice formă existentă,
peşte sau gămălia chibritului,
fosfor –
atunci lumea nu va mai fi atentă
doar la tablete şi la televizor –
de când începe noua etapă?
în ce zi?
ei bine, data exactă îmi scapă,
oricum, după ce ne vom trezi!

în lectura lui Lucian PERŢA

contra-tolle


